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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 

O IES Manuel García Barros situado no concello de A Estrada, Pontevedra. O alumnado de ESO pertence na súa maioría 

á vila da Estrada debido á que proceden principalmente do CEIP Pérez Viondi, que acolle  alumnado residente no 

centro urbano. En Bacharelato ten lugar a incorporación ao centro de  alumnado  do IES Nº1 e algúns do IESAntón  

Losada Diéguez, de procedencia rural. 

O alumnado distribúese en distintos grupos:  3 grupos en cada  nivel da ESO-exceptto 4º no que hai só dous grupos; 

3 grupos de 1º de bacharelato  e 4 grupos  de 2 º de bacharelato e con unhas idades que van dende os 12 ata os 18/20 

anos 

Tendo en conta que se poida producir a necesidade de alternar determinados períodos de docencia presencial  

con outros de docencia non presencial durante o próximo curso 2021/22, os traballos cualificables para nota  

poderán ser en formato papel e / ou a través da aula virtual  ou calquera outro tipo de plataforma dixital. Deste 

xeito o alumnado estará afeito a posible vía online.Os exames faránse de xeito presencial.  

 

Conformación do departamento 

Profesorado 

O Departamento de Inglés do I.E.S.. “Manuel García Barros” está composto n o curso 2021/2022 polo seguinte 

profesorado: 

• Dª María Ángel Carballo García 

• Josefina Brea Castro 

• Dª Olga Brea González 

• Dª  Alicia Díaz Jublin (Profesora do departamento de Francés con Inglés como afín) 

 

Grupos alumnado 

Os grupos correspondentes ó curso 2021/2022 para a materia de Inglés son: 

• Tres grupos de 1º E.S.O, con un total de nove horas lectivas. 

• Tres grupos de 2º E.S.O, con un total de nove horas lectivas. 

• Tres grupos de 3º E.S.O, con un total de nove horas lectivas. 

• Dous  grupos de 4º E.S.O, con un total de seis horas lectivas. 

• Tres  grupos de 1º de Bacharelato, con un total de nove  horas lectivas. 

• Catro  grupos de 2º de Bacharelato, con un total de  doce horas  lectivas. 

 

 

Distribución de grupos por profesorado 

Dª María Ángel Carballo García (titora de 1º ESO B) 

 3 grupos de 1º ESO 

3   grupos de 2º ESO  

Dª Josefina Brea Castro (xefa departamento e titora de 2º Bac C) 

2 grupos de 1º Bacharelato 

2     grupos  de  2º Bacharelato  

1 grupo de 3º ESO 

Dª Olga Brea González (titora de 4º ESO A) 

1 grupo de 1º Bacharelato  

2 grupos de 2º Bacharelato 

2 grupos  de  4 º  ESO 

Dª Alicia Díaz Jublin (titora de 3º ESO A) 

2    grupos  de   3  º    E S  O  

 

 

               

Reunións do departamento 

 

As reunións do Departamento terán lugar un mínimo de unha vez ao mes, logo da convocatoria da xefatura 

do departamento, de acordo coa Orde do 4 de Xuño de 2012. 
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2. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 
 

Competencias: capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co 

fin de lograr a realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. 

No noso sistema educativo considérase que as competencias clave que debe ter o alumno cando finaliza a súa 

escolaridade obrigatoria para enfrontarse aos retos da súa vida persoal e laboral son as seguintes: 

 

▪ Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 

▪ Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 

▪ Competencia dixital (CD). 

▪ Competencias sociais e cívicas (CSC). 

▪ Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

▪ Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

A competencia en comunicación lingüística refírese á utilización da linguaxe como instrumento de 

comunicación oral e escrita, nos permite entender, expresar e interpretar pensamentos, sentimentos e feitos en 

distintos contextos e situación. Os materiais que usamos ofrecen unha gran variedade de actividades e temas 

que promoven a comunicación real na aula, propoñendo distintas actividades e tarefas para desenvolver os 

distintos aspectos da comunicación. 

 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira contribúe á adquisición da competencia en comunicación lingüística 

de xeito directo. Unha aprendizaxe da lingua estranxeira baseada no desenvolvemento de habilidades 

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

lingua. 

Así mesmo, a aprendizaxe da lingua estranxeira, mellora a competencia comunicativa xeral ao 

desenvolver a habilidade para expresarse oralmente e por escrito. 

A partir da adquisición da linguaxe, esta 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 das competencias sociais e cívicas e da conciencia e expresión cultural. 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. A aprendizaxe dunha lingua estranxeira colabora no desenvolvemento desta competencia se os 

modelos lingüísticos que se utilizan conteñen, aínda coas limitacións desta etapa, producións lingüísticas con 

compoñente cultural. Trátase, polo tanto, dunha competencia que facilita tanto expresarse e comunicarse como 

percibir, comprender e enriquecerse con diferentes realidades e producións do mundo da arte e da cultura. 

As competencias citadas están na actualidade en relación directa coa competencia dixital. 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 e das redes 

sociais e, o que é máis importante, crea contextos reais e funcionais de comunicación. O uso das novas 

tecnoloxías na aula como recurso metodolóxico contribúe de xeito eficaz ao desenvolvemento da competencia 

dixital. 

 

Comunicación lingüística 

▪ Expresar pensamentos, emocións, vivencias e opinións de xeito sinxelo. 

▪ Adecuar a fala a situacións comunicativas variadas, controlando os elementos non verbais e 

respectando as regras propias do intercambio comunicativo. 

▪ Ter conciencia das convencións sociais e culturais á hora de producir textos. 

▪ Comprender distintos tipos de textos propios do ámbito académico recoñecendo a súa intención 

comunicativa e os seus trazos formais. 

▪ Gozar da lectura e, a través dela, descubrir outras contornas, idiomas e culturas. 

▪ Tomar conciencia da necesidade de respectar as normas ortográficas na produción de textos escritos. 
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▪ Coñecer os principais procedementos de formación de palabras como instrumento para ampliar o léxico. 

▪ Utilizar un vocabulario suficientemente amplo para expresarse oralmente e por escrito con 

propiedade e precisión en situacións concretas. 

▪ Compor textos propios do ámbito académico, adecuados ao propósito comunicativo. 

▪ Escribir textos para expresar ideas, sentimentos e experiencias. 

 

Competencia dixital 

▪ Buscar, obter, procesar e comunicar información na lingua estranxeira para transformala en 

coñecemento utilizando sistemas informáticos ou Internet. 

▪ Utilizar diferentes recursos e fontes para a recollida e tratamento da información. 

 

Sociais e cívicas 

▪ Coñecer e practicar o diálogo como ferramenta básica de comunicación interpersoal e de resolución de 

conflitos. 

▪ Coñecer os valores que caracterizan unha sociedade democrática: liberdade, solidariedade, 

participación, cidadanía, tolerancia. 

▪ Valorar a pluralidade lingüística como unha riqueza cultural. 

▪ Desenvolver as habilidades sociais 

 

Conciencia e expresións culturais 

▪ Apreciar a diversidade cultural a partir de diferentes manifestacións artísticas. 

▪ Coñecer, comprender, apreciar e valorar criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas. 
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3. OBXECTIVOS XERAIS DA MATERIA 

 

O obxectivo primordial será o de capacitar ó alumno nas catro destrezas básicas da aprendizaxe de unha lingua: 

comprensión escrita, expresión escrita, expresión oral e comprensión oral. Daráselle importancia a todas e cada unha 

delas e intentarase que, na medida do posible, o alumno sexa capaz de comunicarse non só a nivel escrito senón 

tamén a nivel oral ó finalizar o Bacharelato ou a E.S.O. 

 

Procurarase fomentar a creatividade do alumno de cara a intercambiar información, ideas e sentimentos cos 

compañeiros e evitando no posible as actividades meramente repetitivas. Por  restriccións debido á pandemia  as 

dramatizacións, xogos, diálogos, “role-plays”, etc poderán desenvolverse na aula dun xeito moi limitado, 

utilizando a vía presencial e/ou a dixital. 

 

Así mesmo, tratarase tamén de fomentar no alumno o gusto pola lectura, non só co fin de obter información 

xeral ou  específica, senón tamén como fonte de pracer e enriquecemento persoal. 

 

Buscarase que o alumno valore a lingua inglesa como elemento de comunicación con persoas de culturas diversas, 

procurando ao mesmo tempo fomentar o respecto as persoas e culturas diferentes da propia. 

 

 
3.1OBXECTIVOS XERAIS NA ESO 

 

1. Escoitar e comprender información xeral e específica oral en distintas situacións comunicativas, adoptando 

unha actitude respectuosa e de cooperación co falante. 

 

2. Comunicarse oralmente en situacións habituais de forma comprensible, axeitada e con certo nivel de autonomía. 

 

3. Ler e comprender textos diversos dun nivel axeitado 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. 

 

4. Escribir textos sinxelos con fins diversos sobre distintos temas utilizando recursos axeitados de cohesión 

e coherencia. 

 

5. Utilizar eficazmente os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da lingua estranxeira 

en contextos reais de comunicación. 

 

6. Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionando sobre o propio proceso de adquisición da lingua e 

transferindo á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación adquiridas noutras linguas. 

 

7. Buscar, seleccionar e presentar información oralmente e por escrito na lingua estranxeira utilizando todos os 

medios ao seu alcance, (bibliotecas, tecnoloxías da información e a comunicación e as estratexias de 

aprendizaxe). 

 

8. Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como instrumento de acceso á información e como ferramenta 

de aprendizaxe de contidos diversos, 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. 

 

9. Manifestar unha actitude receptiva e de auto confianza na propia capacidade de aprender e usar a lingua 

estranxeira. 
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10. Coñecer os elementos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua estranxeira, establecer 

relación entre aspectos culturais deses países e os propios rexeitando estereotipos negativos. 

 

3.2 OBXECTIVOS XERAIS NO BACHARELATO 

1. Utiliza-la lingua estranxeira de forma oral e escrita, co fin de comunicarse con fluidez e corrección, mediante 

o uso de estratexias adecuadas. 

2. Comprender e interpretar criticamente os textos orais, escritos e visuais emitidos en situacións de 

comunicación habitual e polos medios de comunicación. 

3. Ler de maneira autónoma textos de temática xeral ou adecuados ós intereses dos alumnos, comprende-

los elementos esenciais e capta-la súa función e a organización discursiva. 

4. Utilizar estratexias de comprensión que permitan inferir significados de léxico descoñecido a través do 

contexto, o seu propio coñecemento do mundo e aspectos sociolingüísticos tales como a formación das 

palabras, prefixos e sufixos, sinónimos e antónimos, etc. 

5. Reflexionar sobre o funcionamento da lingua estranxeira na comunicación, co fin de mellora-las 

producións propias e comprende-las alleas, en situacións cada vez máis variadas e imprevistas. 

6. Reflexionar sobre o propio proceso de aprendizaxe, utilizando recursos autónomos, baseados na observación, 

corrección e avaliación, co fin de coñecer en todo momento o estado da aprendizaxe e de continuar no futuro 

co estudio da lingua estranxeira. 

7. Reflexionar sobre o funcionamento das linguas, establecendo paralelismos e contrastes entre as linguas 

coñecidas e a lingua estranxeira. 

8. Desenvolve-la imaxinación, a sensibilidade e a creatividade no uso e aprendizaxe da lingua estranxeira 

9. Aprecia-lo valor da lingua estranxeira como medio para acceder a outros coñecementos e a outras culturas, 

facilitando deste xeito a comprensión da lingua e da cultura propias 

10. Coñece-los aspectos fundamentais do medio sociocultural da lingua estranxeira, co fin de acadar unha mellor 

comunicación e unha mellor interpretación das diferentes culturas, na procura dun mellor entendemento 

internacional. 

11. Valorar criticamente outros modos de organiza-la experiencia e estrutura-las relacións persoais 

comprendendo o valor relativo das convencións e normas culturais. 

12. Reflexionar sobre os parecidos e as diferencias entre as diversas culturas e desenvolver respecto por elas, na 

procura dunha maior tolerancia entre os pobos. 
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4. NOMENCLATURA dada en consecución dos estándares, temporalización dos estándares, 
procedementos/instrumentos de avaliación dos estándares 

 

 

Mínimo: Grao mínimo de consecución do estándar. 

A- Alcanzase   na  súa  totalidade xa que ou  ben as competencias e/ou  contidos implicados non son graduables ou 

ben se considera fundamental para o cumprimiento dos obxectivos do  nivel. 

B -Alcanzase case sempre o se cometen erros moi pouco relevantes. 

C – Alcanzase   habitualmente o se cometen erros pouco relevantes para o esperable  n o  nivel. 

D -Alcanzase   con relativa frecuencia ou se cometen escasos erros (aínda que sexan relevantes). 

 

 

 

Temporalización 

TC- Durante todo o curso 

T1- Primeiro trimestre 

T2- Segundo trimestre 

T3- Terceiro trimestre 

 

Procedementos/instrumentos de avaliación dos estándares 

(valoraránse de acordo aos criterios establecidos por curso) 

 

AA   Actividades avaliables presentadas  de xeito presencial e/ou a través de plataformas dixitais 

EX   Exames / probas presenciais  

O     Observación directa na aula (cuantificables mediante rúbricas- entre outras) 

 

 

 

 

5. PLAN DE RECUPERACIÓN dos estándares non avaliados no curso anterior 

 

Integraránse todos os contidos non impartidos  no curso 20- 21      ó longo de todo o curso 21-22 

de tal xeito que se introducirán e profundizarán  dun xeito natural segundo a temporalización 

asignada para cada nivel.
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6. 1º ESO. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS: 
Consecución dos estándares, Temporalización dos estándares, Procedementos/instrumentos de 
avaliación dos estándares 

 

 

Contidos Criterios de avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliábeis 

Consec Temp Instr 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 
   

Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información 

previa sobre o tipo de tarefa e de 

tema. 

-Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao 

mesmo. 

-Distinción de tipos de 

comprensión (sentido xeral, 

información esencial, puntos 

principais, 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. 

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, 

Identificar a información 

esencial, os puntos principais e os 

detalles máis relevantes en textos 

orais breves e ben estruturados, 

transmitidos de viva voz ou por 

medios técnicos e articulados, a 

velocidade lenta ou media, 

nun rexistro formal, informal 

ou neutro, e que versen sobre 

asuntos cotiáns, en situacións 

habituais ou sobre temas xerais 

ou do propio campo de interese 

nos ámbitos persoal, público, 

educativo e ocupacional, 

sempre que as condicións 

acústicas non distorsionen a 

mensaxe e se poida volver 

escoitar. 

Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para 

a comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e 

ideas principais ou os detalles 

relevantes do texto. 

Coñecer e utilizar para a 

comprensión do texto os 

aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos relativos á vida 

cotiá (hábitos de estudo e de 

traballo, actividades de lecer), 

condicións de vida (contorno, 

estrutura social), relacións 

interpersoais (entre homes e 

mulleres, no traballo, no centro 

educativo, nas institucións), 

comportamento (xestos, 

expresións faciais, uso da voz, 

contacto visual), e convencións 

sociais (costumes, tradicións). 

1. Capta os puntos principais e 

detalles relevantes de indicacións, 

anuncios, mensaxes e comunicados 

breves e articulados de maneira 

lenta e clara (p. e. descricións de 

persoas, conversacións 

telefónicas, conversacións sobre 

deporte, comida ou animais, 

plans para a fin de semana ou para 

as vacacións), sempre que as 

condicións acústicas sexan boas e 

o son non estea distorsionado. 

2. Entende o esencial do que se 

lle di en transaccións e xestións 

cotiás e estruturadas (p. e. en 

hoteis, tendas, albergues, 

restaurantes, centros de lecer, de 

estudos ou de traballo). 

3. Identifica o sentido xeral e os 

puntos principais dunha 

conversación formal ou informal 

entre dous ou máis 

interlocutores, que ten lugar na súa 

presenza, cando o tema lle resulta 

coñecido e o discurso está 

articulado con claridade, a 

velocidade media e nunha 

variedade estándar da lingua. 

4. Comprende, nunha 

conversación 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 o 

interlocutor está disposto a 
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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. 

- Fórmula de suxestións, 

desexos, condicións e hipóteses. 

- Estabelecemento e 

mantemento da comunicación e 

organización do discurso. 

Estruturas sintáctico- 

discursivas.* 

Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a 

identificación persoal; vivenda, 

fogar e contorno; actividades da 

vida cotiá; 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 sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación. 

Distinguir a función ou 

funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un 

repertorio dos seus expoñentes 

máis comúns, así como patróns 

discursivos de uso frecuente 

relativos á organización textual 

(introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio 

temático, e peche textual). 

Aplicar á comprensión do 

texto os coñecementos sobre os 

constituíntes e a organización 

de patróns sintácticos e 

discursivos de uso frecuente na 

comunicación oral, así como os 

seus significados asociados (p. 

e. estrutura interrogativa para 

facer unha suxestión). 

Recoñecer léxico oral de uso 

común relativo a asuntos 

cotiáns e a temas xerais ou 

relacionados cos propios 

intereses, estudos e 

ocupacións, e inferir do 

contexto e do cotexto, con 

apoio visual, os significados de 

palabras e expresións de uso 

menos frecuente ou máis 

específico. 

Discriminar patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de 

entoación de uso común, e 

recoñecer os significados e 

intencións comunicativas xerais 

relacionados cos mesmos. 

repetir ou reformular o que 

dixo. 

5. Comprende, nunha 

conversación formal, ou 

entrevista (p.e. 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 predicíbeis 

relacionados cos mesmos, 

sempre que poida pedir que se 

lle repita, aclare ou elabore algo 

do que xa se lle dixo. 

6. Distingue, co apoio da 

imaxe, as ideas principais e 

información relevante en 

presentacións sobre temas 

educativos, ocupacionais ou do 

seu interese (p. e., sobre un tema 

curricular ou unha charla para 

organizar o traballo en equipo). 

7. Identifica a información 

esencial de programas de 

televisión sobre asuntos cotiáns ou 

do seu interese, articulados con 

lentitude e claridade (p. e. 

noticias, documentais ou 

entrevistas), cando as imaxes 

axudan á comprensión 
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Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción    

Estratexias de produción: 

Planificación 

- Concibir a mensaxe con 

claridade, distinguindo a súa idea ou 

ideas principais e a súa estrutura 

básica. 

- Adecuar o texto ao 

destinatario, contexto e canle, 

aplicando o rexistro e a estrutura de 

discurso adecuados a cada caso. 

Execución 

- Expresar a mensaxe con 

claridade, coherencia, 

estruturándoa adecuadamente e 

Producir textos breves e 

comprensíbeis, tanto en 

conversación cara a cara coma por 

teléfono ou outros medios 

técnicos, nun rexistro neutro ou 

informal, cunha linguaxe sinxela, 

nos que se da, se solicita e se 

intercambia información sobre 

temas de importancia na vida 

cotiá e asuntos coñecidos ou de 

interese persoal, educativo ou 

ocupacional. Xustifícanse 

brevemente os motivos de 

determinadas accións e plans, 

aínda que ás veces haxa 

1. Fai presentacións breves e 

ensaiadas, ben estruturadas e con 

apoio visual (p. e. 

transparencias ou PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de 

temas do seu interese ou 

relacionados cos seus estudos ou 

ocupación, e responde 

preguntas breves e sinxelas dos 

oíntes sobre o contido das 

mesmas. 

2. Desenvólvese 

correctamente en xestións e 

transaccións cotiás, como son as 

viaxes, o aloxamento, o 
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axustándose, no seu caso, 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. 

- Apoiarse e sacar o máximo 

partido dos coñecementos previos 

(utilizar linguaxe “prefabricada”, 

etc.). 

- Compensar as carencias 

lingüísticas mediante 

procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos ou paratextuais: 

Lingüísticos 

- Modificar palabras de 

significado parecido. 

- Definir ou parafrasear un 

termo ou expresión. 

Paralingüísticos e paratextuais 

- Pedir axuda. 

- Sinalar obxectos, usar 

deícticos ou realizar accións que 

aclaran o significado. 

- Usar linguaxe corporal 

culturalmente pertinente (xestos, 

expresións faciais, posturas, 

contacto visual ou corporal, 

proxémica). 

- Usar sons extralingüísticos e 

calidades prosódicas 

convencionais. 

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. 

interrupcións ou vacilacións, 

resulten evidentes as pausas e a 

reformulación para organizar o 

discurso e seleccionar expresións 

e estruturas, ou o interlocutor teña 

que solicitar ás veces a repetición 

do mesmo. 

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. 

Incorporar á produción do texto 

oral monolóxico ou dialóxico os 

coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos 

a estruturas sociais, relacións 

interpersoais, patróns de actuación, 

comportamento e convencións 

sociais, actuando coa debida 

propiedade e respectando as 

normas de cortesía máis 

importantes nos contextos 

respectivos. 

Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito 

comunicativo, utilizando os 

expoñentes máis comúns das 

devanditas funcións e os patróns 

discursivos de uso máis frecuente 

para organizar o texto de modo 

sinxelo, coa suficiente cohesión 

interna e coherencia con respecto 

ao contexto de comunicación. 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de 

estruturas sintácticas de uso 

habitual; empregar para 

comunicarse mecanismos 

sinxelos ou bastante axustados ao 

contexto e á intención 

comunicativa (repetición léxica, 

elipses, deixis persoal, espacial e 

temporal, xustaposición, e 

transporte, as compras e o 

lecer, seguindo normas de 

cortesía básicas (saúdo e 

tratamento). 

3. Participa en conversacións 

informais cara a cara ou por 

teléfono, ou outros medios 

técnicos, nas que estabelece 

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. 

4. Toma parte nunha 

conversación formal, reunión ou 

entrevista de carácter académico 

ou ocupacional (p. e. para describir 

persoas, animais cousas e 

lugares, falar de actividades, 

expresar habilidades, falar de 

acontecementos pasados, etc), 

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. 
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- 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 oral 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 sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación. 

conectores e marcadores 

conversacionais frecuentes). 

Coñecer e utilizar un 

repertorio léxico oral suficiente 

para 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. 

Pronunciar e entoar de 

maneira clara e intelixíbel, aínda 

que ás veces resulte evidente o 

acento estranxeiro, ou se 

cometan erros de pronuncia 

esporádicos, sempre que non 

interrompan a comunicación, e os 

interlocutores teñan que 

solicitar repeticións de cando en 

vez. 

Manexar frases curtas, grupos 

de palabras e fórmulas para 

desenvolverse medianamente en 

breves intercambios en situacións 

habituais e cotiás, interrompendo 

en ocasións o discurso para buscar 

expresións, articular palabras menos 

frecuentes e reparar a 

comunicación en situacións menos 

comúns. 

Interactuar de maneira sinxela en 

intercambios claramente 

estruturados, utilizando fórmulas ou 

xestos simples para tomar ou ceder a 

quenda de palabra, aínda que se 

dependa en gran medida da 

actuación do interlocutor. 

    

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 

Identificar a información 

esencial, os puntos máis 

relevantes e detalles 

importantes en textos, tanto en 

formato impreso coma en 

soporte dixital, breves e ben 

estruturados, escritos nun 

rexistro formal, informal ou 

neutro, que traten de asuntos 

cotiáns, de temas de interese ou 

relevantes para os propios 

estudos e ocupacións, e que 

1. Identifica, con axuda da 

imaxe, instrucións de 

funcionamento e manexo de 

aparellos electrónicos ou de 

máquinas, así como instrucións 

para a realización de 

actividades e normas de 

seguridade (p. e., nun centro 

escolar, un lugar público ou 

unha zona de lecer). 

2. Entende os puntos principais 

de anuncios e material 
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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 

conteñan estruturas sinxelas e un 

léxico de uso común. 

Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e 

ideas principais ou os detalles 

relevantes do texto. 

Coñecer, e utilizar para a 

comprensión do texto, os 

aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos relativos á vida 

cotiá (hábitos de estudo e de 

traballo, actividades de lecer, 

incluídas manifestacións 

artísticas como a música ou o 

cine), condicións de vida 

(contorno, estrutura social), 

relacións interpersoais (entre 

homes e mulleres, no traballo, no 

centro educativo, nas 

institucións), e convencións 

sociais (costumes, tradicións). 

Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do 

texto e un repertorio dos seus 

expoñentes máis comúns, así como 

patróns discursivos de uso 

frecuente relativos á 

organización textual 

(introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio 

temático, e peche textual). 

Recoñecer, e aplicar á 

comprensión do texto, os 

constituíntes e a organización de 

estruturas sintácticas de uso 

frecuente na comunicación 

escrita, así como os seus 

significados asociados (p. e. 

estrutura interrogativa para 

facer unha suxestión). 

Recoñecer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos 

cotiáns e a temas xerais ou 

relacionados cos propios 

intereses, estudos e 

ocupacións, e inferir do 

contexto e do cotexto, con 

apoio visual, os significados de 

palabras e expresións de uso 

menos frecuente ou máis 

específico. 

Recoñecer as principais 

publicitario de revistas ou 

Internet, formulados de xeito 

simple e claro, e relacionados con 

asuntos do seu interese, nos 

ámbitos persoal, académico e 

ocupacional. 

3. Comprende correspondencia 

persoal en calquera formato na 

que se fala dun mesmo, na que se 

describen persoas, obxectos e 

lugares ou 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. 

4. Entende o esencial de 

correspondencia formal na que se 

lle comunican asuntos do seu 

interese no contexto persoal, 

educativo ou ocupacional (p. e. 

un curso de idiomas ou unha 

compra por Internet). 

5. Capta as ideas principais de 

textos xornalísticos breves en 

calquera soporte, se os 

números, os nomes, as 

ilustracións e os títulos 

vehiculan gran parte da 

mensaxe. 

6. Entende información 

específica esencial en páxinas 

Web e outros materiais de 

referencia ou consulta 

claramente estruturados sobre 

temas relativos a materias 

académicas, asuntos 

ocupacionais, ou do seu 

interese (p. e. sobre un tema 

curricular, un programa 

informático, unha cidade, un 

deporte ou o ambiente), sempre 

que poida reler as seccións 

difíciles. 

7. Comprende o esencial (p. e. nas 

lecturas graduadas ou nas 

seccións de Reading) de historias 

de ficción breves e ben 

estruturadas e faise unha idea do 

carácter dos distintos personaxes, 

das súas relacións 

e do argumento. 
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vacacións; saúde e coidados convencións ortográficas,     

físicos; educación e estudo; tipográficas e de puntuación, 

compras e actividades así como abreviaturas e 

comerciais; alimentación e símbolos de uso común (p. e. $, 

restauración; transporte; lingua e £, %, @), e os seus significados 

comunicación; ambiente, clima e asociados 

contorno natural; e Tecnoloxías  
da información e da  
comunicación.  
Patróns gráficos e convencións  
ortográficas.  

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. 

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 razoábel de expresións e 

estruturas sinxelas e un léxico de 

uso frecuente. 

Coñecer e aplicar estratexias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves e de estrutura 

simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas e modelos convencionais 

propios de cada tipo de texto. 

Incorporar á produción do texto 

escrito os coñecementos 

socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estruturas sociais, 

relacións interpersoais, patróns de 

actuación, comportamento e 

convencións sociais, 

respectando as normas de 

cortesía máis importantes nos 

contextos respectivos. 

Levar a cabo as funcións 

demandadas polo propósito 

comunicativo, utilizando os 

expoñentes máis comúns das 

citadas funcións e os patróns 

discursivos de uso máis 

frecuente para organizar o 

texto escrito, de xeito sinxelo, 

coa suficiente cohesión interna 

1. Completa un cuestionario 

sinxelo con información persoal e 

relativa á súa formación, 

ocupación, intereses ou 

afeccións (p. e. para suscribirse a 

unha publicación dixital, 

matricularse nun taller ou 

asociarse a un club deportivo). 

2. Escribe notas e mensaxes 

(SMS, WhatsApp, chats), nos que se 

fan breves comentarios ou se dan 

instrucións e indicacións 

relacionadas con actividades e 

situacións da vida cotiá e do seu 

interese. 

3. Escribe notas, anuncios e 

mensaxes breves (p. e. en 

Twitter ou Facebook) 

relacionados con actividades e 

situacións da vida cotiá, do seu 

interese persoal ou sobre temas de 

actualidade, respectando as 

convencións e normas de 

cortesía e de etiqueta. 

4. Escribe informes moi breves en 

formato convencional con 

información sinxela e relevante 

sobre feitos habituais e os 

motivos de certas accións, nos 

ámbitos académico e 

ocupacional, describindo de 

xeito sinxelo situacións, persoas, 

obxectos e lugares e sinalando os 

principais acontecementos de 

forma esquemática. 

5. Escribe correspondencia 

persoal na que se estabelece e se 

mantén o contacto social (p. 

e. con amigos noutros países), 

intercámbiase información, 

descríbense en termos sinxelos 
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- 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 

(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. 

e coherencia con respecto ao 

contexto de comunicación. 

Mostrar control sobre un 

repertorio limitado de estruturas 

sintácticas de uso habitual, e 

empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante 

axustados ao contexto e á 

intención comunicativa 

(repetición léxica, elipses, deixis 

persoal, espacial e temporal, 

xustaposición, e conectores e 

marcadores discursivos 

frecuentes). 

Coñecer e utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

comunicar información, 

opinións e puntos de vista 

breves, simples e directos en 

situacións habituais e cotiás, 

aínda que en situacións menos 

correntes e sobre temas menos 

coñecidos haxa que adaptar a 

mensaxe. 

Coñecer e aplicar, de xeito 

adecuado para facerse 

comprensíbel case sempre, os 

signos de puntuación elementais 

(p. e. punto, coma) e as regras 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

maiúsculas e minúsculas, ou 

separación de palabras ao final da 

liña), así como as convencións 

ortográficas máis habituais na 

redacción de textos en soporte 

electrónico (p. e. SMS, 

WhatsApp) 

sucesos importantes e 

experiencias persoais (p. e. unhas 

vacacións interesantes ou 

anécdotas relacionadas coas súas 

afeccións); danse instrucións, 

fanse e acéptanse ofrecementos e 

suxestións (p. e. cancelan, 

confirman ou modifican unha 

invitación ou uns plans), e 

exprésanse opinións de xeito 

sinxelo. 

6. 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. 
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Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural    

B5.1. Patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de 

entoación. 

• Sons e fonemas vocálicos. 

• Sons e fonemas consonánticos e as 

súas agrupacións. 

• Procesos fonolóxicos básicos. 

B5.1. Pronunciar e entoar de 

xeito claro e intelixible, aínda 

que se cometan erros de 

pronunciación polos que os 

interlocutores teñan que 

solicitar repeticións. 

B5.2. Coñecer e utilizar para a 

comprensión e produción de 

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 

C TC O/AA 
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• Acento dos elementos léxicos 

illados, e no sintagma e na ora 

ción. 

B5.2. Patróns gráficos e conven 

cións ortográficas. 

• Uso das normas básicas de or 

tografía da palabra. – Utilización 

adecuada da ortogra fía da 

oración: coma, punto e coma, 

puntos suspensivos, pa rénteses e 

comiñas. 

B5.3. Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: 

• Recoñecemento e uso de con 

vencións sociais básicas e nor 

mas de cortesía propias da súa 

idade e de rexistros informal e 

estándar, e da linguaxe non ver bal 

elemental na cultura estran xeira. 

• Achegamento a algúns 

aspectos culturais visibles: 

hábitos, hora rios, actividades ou 

celebra cións; condicións de vida 

(viven da e contexto); relacións 

inter persoais (familiares, de 

amizade ou escolares); música, 

comida, lecer, deportes, 

comportamentos proxémicos, 

lugares, etc.; e cos tumes, 

valores e actitudes máis 

evidentes sobre aspectos pro pios 

da súa idade, a través de 

producións multimedia e de ma 

nifestacións artísticas dos países 

onde se fale a lingua estranxei ra. 

• Identificación dalgunhas 

similitu des e diferenzas 

elementais e máis significativas 

nos costumes cotiáns e no uso das 

formas bá sicas de relación social 

entre os países onde se fala a 

lingua es tranxeira e o noso. 

• Actitude receptiva e 

respectuosa cara ás persoas, os 

países e as comunidades 

lingüísticas que fa lan outra 

lingua e teñen unha cultura 

diferente á propia. 

B5.4. Plurilingüismo: 

• Identificación de similitudes e di 

ferenzas entre as linguas que 

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 

competencia comunicativa 

plurilingüe, e apreciar a riqueza 

persoal e social que 

proporciona ser unha persoa 

plurilingüe. 

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.). 

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). 
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coñece para mellorar a súa 

aprendizaxe e lograr unha com 

petencia 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 

rela cións 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 situa 

cións presentes, e expresión bá sica 

de sucesos futuros. 

• Petición e ofrecemento de 

infor mación, indicacións, 

expresión sinxela de opinións e 

adverten cias. 

• Expresión do coñecemento, 

acerteza e a dúbida. 

• Expresión da vontade, a inten 

ción, a decisión, a promesa, a 

orde, a autorización e a prohibi 

ción. 

• 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 de 

sexos, e expresión básica de 

condicións e hipóteses. 

• Establecemento e 

mantemento básicos da 

comunicación e a or ganización 

elemental do discur so. 

B5.6. Léxico oral e escrito básico de 

uso común relativo a: 

• Identificación persoal 

elemental; vivenda, fogar e 

contexto; activi dades da vida 

diaria; familia e amizades; 

traballo, tempo libre, lecer e 

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. 

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. 
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deporte; vacacións; saú de 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 comunica ción. 

• Expresións fixas; enunciados 

fraseolóxicos básicos e máis ha 

bituais (saúdos, despedidas, 

preguntas por preferencias e ex 

presión sinxelas de opinións), 

eléxico sobre temas 

relacionados con contidos 

sinxelos doutras áreas do 

currículo. 

B5.7. Estruturas sintáctico 

discursivas propias de cada 

idioma. 

     

 

6.1Estruturas sintáctico-discursivas do inglés incluídas en Way to English 1: 

• Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); causa 

(because (of); finalidade (to- infinitive; for); 

• Afirmación (affirmative sentences). 

• Pronomes persoais, adxectivos e pronomes posesivos, demostrativos e partículas interrogativas. 

• Exclamacións (It's great!, It's beautiful! ...). 

• Negación: oracións negativas con not, never, no (+Noun, e.g. no problem), nobody, nothing). 

• Interrogación (Wh- questions; Yes / No Questions; Where are you from?). 

• Expresión do tempo: pasado (Past Simple); presente (Present Simple and Continuous); futuro (be going to; 

Present Simple con valor de futuro, will). 

• Adverbios de frecuencia 

• Conectores de secuencia. 

• Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple); habitual (simple 

tenses (+ Adv., e. g. usually); 

• Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can); obrigación (must); 

prohibición (mustn't); intención (going to) 

• Expresión da existencia (e. g. There is / are; There was / were); a entidade 

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns; determiners); a calidade (e. g. descriptive 

adjectives). 

• Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. some, any), 

• Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin 

and arrangement). 

• Expresión do tempo (divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of time; duration 

(from … to; during; posteriority (later); sequence (first, next, last); frequency (e. g. often, usually). 

• Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. quickly; by bus; How...?) 
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6.2Contidos mínimos esixibles dos estándares de aprendizaxe avaliábeis. 

Para poder avaliar o grao de consecución dos estándares de aprendizaxe, presentaráselle aos alumnos e alumnas una 

razoada variedade de probas e tarefas con distinto nivel de dificultade, que permiten a gradación do 1 ao 10, 

sendo o 50% da suma de todas as probas o mínimo esixible para superar a materia. 

 

 

Gramática (25%) 

• Pronomes persoais suxeito e obxecto. 

• Artículos: a/an the 

• A posesión: adxectivos, o xenitivo saxón (´s) 

• Adxectivos e pronomes demostrativos: this, that, these, those 

• To be (presente e pasado) 

• Have got (presente) 

• Expresión de habilidade, permiso, peticións: can/can’t 

• Pronombres interrogativos: what, which,who, where, when, how often, many/much, why 

• There is/ There are: contables e incontables 

• Imperativo 

• Present simple (afirmativa, negativa e interrogativa) 

• Present continuous (afirmativa, negativa e interrogativa) 

• Os verbos like, hate, love ( con – ing) 

• Expresións de frecuencia 

• Present continuous: contraste co present simple 

• Preposicións de lugar e de tempo. 

• Uso de can/can’t. 

• Expresión das normas: must/mustn’t, should/shouldn’t 

• There was/There were 

• Pasado do verbo to be (afirmativa, negativa e interrogativa) 

• Past Simple (afirmativa, negativa e interrogativa) 

• Plans para as vacacións: going to. Present Continuous con valor de futuro. Will. 

• Adverbios de modo. 

• Comparativos e superlativos. Estrutura (not) as ... as. 

 

Vocabulario (25%): 

• alfabeto 

• Números: cardinais e ordinais 

• Días, meses, estacións do ano: as datas 

• As cores 

• A hora. 

• Países, nacionalidades, idiomas 

• A familia 

• Partes do corpo 

• Adxectivos de descrición física, de personalidade, de opinión 

• Adxectivos descritivos de lugares 

• Actividades diarias 

• Actividades de lecer, deportes, vacacións. Actividades da fin de semana. 

• Vida escolar: asignaturas, obxectos na clase e na carteira. 

• Lugares nunha vila: comercios, edificios 

• A casa: habitacións e mobiliario. 

• Nomes dos accidentes xeográficos. 

• Nomes de diferentes deportes, lugares para practicalo e equipamento. 

• Traballos e profesións: lugares de traballo 

• Animais domésticos e salvaxes. Adxectivos, nomes e categorías de animais. 
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• Comida e bebida 

• A roupa, pezas de vestir. 

• As profesións. 

• O tempo 

• A cidade. Lugares na cidade. 

 

Expresión escrita (20%) 

• Unha descrición persoal: datos, familia, actividades de lecer, etc 

• A rutina diaria: no colexio, na casa, despois do colexio 

• As vacacións: actividades, lugares 

• Descrición do colexio 

• Descrición da habitación propia 

• Descrición dun animal (real ou imaxinario) 

• Descrición dun evento. 

• Unha biografía. 

 

Comprensión escrita (20%) 

• Identificar a información esencial, os puntos mais relevantes e os detalles importantes dun texto 

escrito. 

• Comprensión do sentido xeral. 

• Recoñecer léxico de uso común. 

• Inferir do texto o significado de palabras e expresións de uso menos frecuente. 

• Recoñecer as principais convencións ortográficas e de puntuación, así como os símbolos e 

abreviaturas de uso común. 

 

Expresión oral (10%) 

• Intercambio de información persoal: idade, familia, etc 

• Conversa sobre a rutina diaria 

• Lectura de imaxe: explicar o que están a facer as persoas dunha fotografía 

• Comprar un regalo 

• Invitar a unha festa 

• Comer nun restaurante de comida rápida 

• Descrición e opinión sobre unha persoa famosa 

• Adiviñar onde está un compañeiro ou un obxecto de clase 



22 IES GARCIA BARROS, Dpto. de Inglés. Programación didáctica curso 2021-2022 
 

7. 2º E.S.O. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS: Consecución dos 
estándares, Temporalización dos estándares, Procedementos/instrumentos de avaliación dos estándares 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Cons  Temp Instru 

Bloque 1. Comprensión de textos orais    

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 el. 

– Distinción de tipos de compren- 

sión (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. 

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 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. 

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. 

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 
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 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. 

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. 

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. 
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Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción    

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 

claridade e coherencia, 

estruturándoa adecuadamente e 

axustándose, de ser o caso, aos 

▪ 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 

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 
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modelos e ás fórmulas decada 

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 comuniquecativo (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 de 

recoñecemento do desexo de 

falar das demais persoas. 

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 xustifiquen brevemente e de 

xeito básico os motivos de 

determinadas accións e de 

plans sinxelos, aíndaque 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 

notraballo 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 

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 
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 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 

esteafamiliarizado. 

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 

lle repitan os puntos clave se o 

necesita, e se o interlocutor 

coopera, falando amodo e con 

claridade, repetindo ou 

reformulando. 

   

Bloque 3: Comprensión de textos escritos    

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 

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 

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). 

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 
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do contido e da estrutura do 

texto. 

soporte dixital, breves, sinxelos e 

ben estruturados, escritos nun 

rexistro informal ou estándar, 

que traten asuntos cotiáns, temas 

coñecidos e previsibles de 

interese ou relevantes para os 

propios estudos, e que conteñan 

estruturas e un léxico básicos de 

uso común e habitual. 

B3.4. Identificar e interpretar 

palabras e enunciados clave 

sinxelos e contextualizados, en 

situacións de comunicación 

significativas para 

a súa idade e o seu nivel 

escolar, coa axuda de 

elementos textuais e non 

textuais, sobre temas variados e 

outros relacionados con outras 

materias do currículo. B3.5. 

Comprender a información 

esencial de correspondencia 

persoal moi breve e sinxela en 

calcursiónquera 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. 

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 inte-rese.  

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

▪ B4.1. Estratexias deprodución: 

– 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.). 

▪ 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 

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 
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– 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 

"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. Característicastextuais: 

– Uso de recursos básicos para 

elaborar textos con coherencia e 

cohesión propios do seu nivel 

escolar. 

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 con-trol 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 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 eopinións. 

▪ B4.7. Presentar os textos 

escritos de maneira coidada 

(con atención a marxes, 

riscaduras, liñas dereitas, 

letra clara, letras maiúsculas e 

minúsculas cando 

corresponda 

información persoal 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 

xeitosinxelo. 

PLB4.6. Fai unha presentación 

coidada dos textos escritos, en 

soporte impreso e dixital, 

utilizando correctamente as 

convencións ortográficas e os 

signos de puntuación. 
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Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural    



28 IES GARCIA BARROS, Dpto. de Inglés. Programación didáctica curso 2021-2022 
 

▪ B5.1. Patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de 

entoación. 

– Sons e fonemasvocálicos. 

– 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 aoseus intereses 

(música, lecer, deportes, 

produción escrita, lugares, 

poboación, etc.), e a costumes, 

valores e actitudes máis 

evidentes relacionados 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 

▪ B5.1. Pronunciar e entoar de 

xeito claro e intelixible, 

aínda que se cometan erros de 

pronuncia polos que as 

persoas interlocutoras teñan 

que solicitarrepeticións. 

▪ 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 

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 

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 
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lingüísticas que falan outra 

lingua e teñen unha cultura 

diferente ápropia. 

▪ 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. Funciónscomunicativas. 

– 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 eavisos. 

– 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, así como os seus 

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. 

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. 
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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 

máishabituais, 

– Saúdos, despedidas, 

preguntas por preferencias e 

expresión de opinións 

– Léxico sobre temas 

relacionados con contidos 

sinxelos doutras áreas do 

currículo. 

B5.7. Estruturas sintácticodiscursivas 

propias de cada idioma. 

 

 

7.1Estruturas sintáctico-discursivas do inglés incluídas en Way to English 2: 

 

• Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); causa (because 

(of); due to); finalidade (to- infinitive; for); comparación ((not) as .... as; more beautiful (than); the 

fastest); condición (if); Reported Speech: Affirmative sentences; oracións complexas: Verb Patterns, 

gerunds and infinitives. 

• Afirmación (affirmative sentences). 

• Exclamacións (They are very interesting!, Lots!, Great!,No way! Are you crazy? ...). 

• Negación: oracións negativas con not, never, no (+noun, e. g. no problem), nobody, nothing). 

• Interrogación (Wh- questions; Yes / No Questions; What is he/she like?). 
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• Expresión do tempo: pasado (Past Simple, Past Continuous, Present Perfect Simple); presente (Present 

Simple and Continuous); futuro (will, be going to, Present Simple con valor de futuro). 

• Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past simple); habitual (simple tenses (+ 

Adv., e. g. usually)) habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually) e used to); incoativo (start 

-ing); terminativo (stop -ing); condicional (First and Second Conditional). 

• Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can, could); obriga (have to, 

must, need to); deber (should); intención (Present Continuous). 

• Expresión da existencia (e. g. There is / are; There was / were); a entidade 

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns; determiners); a calidade (e. g. descriptive 

adjectives). 

• Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. some, any). 

• Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin 

and arrangement). 

• Expresión do tempo (divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of time; duration 

(from…to; during; until; since; for); 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; How ...?; How often…?; How 

about…?). 

• Expresión do acordo: (me too, so do I, not me, not really, that’s true, definitely not…) 

• Expresión da certeza: (probably, definitely, maybe, not really, I’m quite sure) 

• Identificación de elementos morfolóxicos: artigo, substantivo, verbo, adxectivo, adverbio, 

preposición, etc., no uso da lingua. 

 

 

7.2Contidos mínimos esixibles 

Para poder avaliar o grao de consecución dos estándares de aprendizaxe, presentaráselle aos alumnos e alumnas una 

razoada variedade de probas e tarefas con distinto nivel de dificultade, que permiten a gradación do 1 ao 10, 

sendo o 50% o mínimo esixible para superar a materia. 

 

Serán considerados contidos mínimos os correspondentes aos cursos anteriores 

 

Gramática (25%) 

• Pronomes persoais: subject, object 

• A posesión: adxectivos, pronomes, o xenitivo saxón (´s) 

• Verbos be, have got: todos os usos 

• can (habilidade, permiso, posibilidade) 

• Pronomes interrogativos: what, who, where, when, how old/much/many 

• There is/ There are/There was/There were: contables e incontables. 

• Artigos e cuantificadores. How much / how many 

• Expresións de cantidade: some, any, a lot. 

• Imperativo 

• O Present Continuous (afirmativa, negativa, interrogativa e respostas breves). 

• O Present Simple (afirmativa, negativa, interrogativa e respostas breves). 

• Present simple e Continuous: contraste 

• Expresións de tempo (frecuencia, pasado, presente, futuro) 

• Preposicións e adverbios de lugar e de tempo. 

• Adverbios de modo. 

• Past simple (afirmativa, negativa, interrogativa e respostas breves). 

• Used to 

• Past continuous (afirmativa, negativa, interrogativa e respostas breves). 

• Estrutura e usos do Present Perfect Simple. Usos e diferenzas de for / since. 

• Adxectivos comparativos e superlativos. 

• Estrutura da comparación dos adxectivos e (not) as … as, too … o (not) … enough. 
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• futuro: going to/will / Present Continuous 

• First and Second Conditional 

• Conxuncións: and, but, because, or e so. 

• Conectores de resultado: so, for this reason, as a result. 

• Uso dos modais can, could, must, should. Usos, significado e diferenzas. 

• Modals: have to / need to. 

• Formación e uso do Reported Speech en frases afirmativas e negativas. 

• Uso dos xerundios e infinitivos en oracións complexas. Verb Patterns. 

 

Vocabulario (25%) 

• O colexio. 

• As materias e os horarios 

• Rutinas e actividades de tempo libre. 

• Acontecementos da vida. 

• As vacacións. As viaxes. 

• Accidentes xeográficos. 

• O tempo. 

• A familia. 

• O crime, persoas, acitidades e obxectos relacionados con el. 

• Os transportes. 

• O medio ambiente e a sua conservación. 

• Experiencias 

• Adxectivos de opinión. 

• Nutrición e estado físico. 

• A moda. As prendas de vestir. 

 

Expresión escrita (20%) 

• Escribir a descrición dunha fotografía reparando na estrutura dos parágrafos. 

• Produción dunha biografía. 

• Descrición dun sitio turístico. 

• Descrición dunha persoa. 

 

Comprensión escrita (20%) 

• Identificar a información esencial, os puntos mais relevantes e os detalles importantes dun texto escrito. 

• Comprensión do sentido xeral. 

• Recoñecer léxico de uso común. 

• Inferir do texto o significado de palabras e expresións de uso menos frecuente. 

• Recoñecer as principais convencións ortográficas e de puntuación, así como os símbolos e 

abreviaturas de uso común. 

 

Expresión oral (10%) 

• Intercambio de información sobre as rutinas diarias. 

• Interacción cun compañeiro para planear unhas vacacións. 

• Describir unha imaxe. 

• Dar e pedir direccións. 

• Realización dunha entrevista persoal. 

• Falar sobre experiencias. 

• Describir a roupa 
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8. 3º ESO. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS: Consecución dos 
estándares, Temporalización dos estándares, Procedementos/Instrumentos avaliación dos estándares 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Cons Temp Instru 

Bloque 1. Comprensión de textos orais.    

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 

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. 

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. 

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. 

3. Comprender os puntos 

principais e información 

específica en mensaxes e 

anuncios públicos breves, 

claros e sinxelos, que 

conteñan instrucións, 

indicacións ou outra 

información, sempre que as 

condicións acústicas sexan 

boas e o son non estea 

distorsionado. 

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, 

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). 

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, 
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 público, educativo e 

ocupacional, sempre que as 

condicións acústicas non 

distorsionen a mensaxe e que 

se poida volver escoitar o dito. 

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. 

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. 

7. Comprender o sentido 

xeral e a información 

específica sinxela de 

programas de televisión, 

tales como boletíns 

meteorolóxicos ou 

informativos, cando os 

comentarios conten cun 

apoio de imaxes moi 

redundantes. 

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. 
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Bloque 2. Produción de textos orais    

B2.1Estratexias 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. 

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 

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 

A TC O 



35 IES GARCIA BARROS, Dpto. de Inglés. Programación didáctica curso 2021-2022 
 

– 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. 

– 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. 
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B2.2 Rutinas ou modelos de 

interacción básico segundo o tipo 

de situación comunicación 

propio da súa idade e nivel 

escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B3.3 Uso da quenda da palabra 

con indicadores básicos e máis 

habituais de que se quere falar e 

de recoñecemento do desexo de 

falar doutras persoas 

 

 

B2:4. Actitude de respecto cara 

os demáis e á súa persoa para 

comprender e facerse 

comprender 

 

 

 

léxicos aproximados, se non se 

dispón doutros máis precisos. 

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. 

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. 

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 

sentimentos, opinións, acordo e 

desacordo, sempre que de cando en 

vez lle repitan ou lle volvan a 

formular o que din. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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  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. 

 

D 

 

T2/ 

T3 

 

O/AA 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Conse Temp Instru 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos    

B3.1. Estratexias de comprensión: 

Mobilización de información 

previa sobre o tipo de tarefa e 

tema. 

Identificación do tipo de lectura 

demandado pola tarefa (en 

superficie ou oceánica, selectiva, 

intensiva ou extensiva) 

Identificación do tipo textual 

(narrativo, descritivo, 

argumentativo e explicativo), 

adaptando a comprensión a el. 

Distinción de tipos de 

comprensión necesarios para a 

realización da tarefa (sentido 

xeral, información esencial e 

puntos principais). 

Formulación de hipóteses sobre o 

contido e o contexto. 

Inferencia e formulación de 

hipóteses sobre significados a 

partir da comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos e paratextuais. 

Reformulación de hipóteses a 

partir da comprensión de novos 

elementos. 

2. Uso de técnicas como subliñar ou 

tomar notas para lograr unha 

mellor comprensión do 

contido e da estrutura do texto. 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas 

(identificación do tema dun 

texto coa axuda de elementos 

textuais e non textuais, uso dos 

coñecementos previos sobre o 

tema, inferencia de significados 

polo contexto, por comparación de 

palabras ou frases similares nas 

linguas que xa coñece, etc.), para a 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e 

as ideas principais, ou os detalles 

relevantes do texto. B3.2. 

Comprender, en notas persoais e 

anuncios públicos, mensaxes 

breves que conteñan información, 

instrucións e indicacións básicas 

relacionadas con actividades e 

situacións da vida cotiá. 

B3.3. Identificar a información 

esencial, os puntos máis 

relevantes e detalles importantes 

en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte 

dixital, breves e ben 

estruturados, escritos nun 

rexistro formal, informal ou 

neutro, que traten de asuntos 

cotiáns, de temas de interese ou 

salientables para os propios 

estudos e as ocupacións, e que 

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 
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habitual. 

B3.4. Comprender 

e sinxela na que se describen 

narran acontecementos 

sinxelos e se expresan 

sentimentos, desexos e 

opinións sobre temas xerais, 

coñecidos ou do seu interese. 

B3.5. Comprender 

sobre cuestións prácticas 

do seu nivel escolar. 

textos adaptados de certa 

lonxitude adecuados á idade, 

seguindo a liña argumental, o 

e as súas relacións. 

 

 

 

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. 

 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Conse Temp Instru 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción    

4.1. Estratexias de produción: 

lanificación: 

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.). 

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 

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 

A T3 AA/ 

EX 
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Localización e uso adecuado de 

recursos lingüísticos ou 

temáticos (uso dun dicionario ou 

dunha gramática, obtención de 

axuda, etc.). 

xecución: 

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.). evisión: 

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. 

2. Características textuais. Uso de 

recursos básicos para elaborar 

textos con coherencia, cohesión e 

adecuación, propios do seu nivel 

escolar. 

puntuación máis comúns, cun 

control razoable de expresións e 

estruturas sinxelas e un léxico de 

uso frecuente. 

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). 

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). 

4. Escribir, en soporte impreso ou 

nas redes sociais, textos sinxelos 

e breves (notas, cartas persoais, 

postais, felicitacións, etc.), que 

conteñan información persoal ou 

relativa á vida cotiá, de primeira 

necesidade ou do seu interese, a 

partir de modelos previos, 

usando as fórmulas básicas de 

saúdo e despedida propias do 

soporte utilizado, adaptando a 

presentación ao tipo de texto e 

usando frases e oracións ben 

estruturadas e cunha orde 

lóxica. 

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. 

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. 

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 
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  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. 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

TC 

 

 

 

 

 

O/EX/

AA 

 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural    

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 idade, a 

través de producións multimedia 

e de manifestacións 

artísticas dos países onde se 

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. 

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. 

3. Producir textos escritos sen 

faltas de ortografía 

significativas en palabras e 

expresións habituais propias do 

nivel. 

4. Coñecer e utilizar, para a 

comprensión e a produción do 

texto oral monolóxico ou 

dialóxico e escrito, os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

relativos á vida cotiá (hábitos de 

estudo e de traballo, actividades 

de lecer, etc.), estruturas sociais, 

condicións de vida (contorno e 

estrutura social), relacións 

interpersoais (entre homes e 

mulleres, no traballo, no centro 

docente e nas institucións), 

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 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 
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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. 

Expresión da vontade, a 

intención, a decisión, a promesa, 

a orde, a autorización 

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 

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. 

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). 

7. Utilizar as experiencias 

lingüísticas e os coñecementos 

adquiridos en todas as linguas 

que coñece, para establecer 

similitudes e diferenzas coa 

nova lingua e desenvolver unha 

competencia comunicativa 

plurilingüe, e apreciar a riqueza 

persoal e social que 

proporciona ser unha persoa 

plurilingüe. 

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 

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). 
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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. 

8. Estruturas sintáctico- 

discursivas propias de cada 

idioma.. 

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. 

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. 

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. 
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8.1 Estruturas sintáctico-discursivas do inglés incluídas en Way to English 3: 

 

• 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); pronomes relativos (who, that, 

which, where, when, whose, Defining relative clauses). 

• 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!). 

• 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,used to e Past Continuous; Present Perfect, Past Perfect e Past Simple); 

presente (Present Simple e Present Continuous); futuro (going to; will; Present Continuous con valor de futuro e 

Present Continuous + Adv.); futuro continuo. 

• Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present Simple e Past Simple/Perfect; e F u t u r e 

C o n t i n u o u s ) ; h a b itual (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; should, perhaps); necesidade (must; need, have (got) to); obriga (have (got) to; must; 

imperative); permiso (could; allow); consello (should), intención (Present Continuous); condicional (First, Second 

and Third Conditional), voz pasiva (Present Simple Passive, Past Simple Passive). 

• Estilo indirecto: statements, questions, orders, requests and suggestions. 

• Expresión da existencia (e. g. There is / are; There was / were); a entidade 

(count/uncount/collective/compound nouns; pronoun (relative, reflexive/enphatic); determiners); a cualidade (e. g. 

good at jumping). 

• Expresión da cantidade (singular/plural ; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. a l l ( t h e ) , m o s t , b o t h , n 

o n e . D e g r e e : e . g . r e a l l y ; q u i t e , s o ; a l i t t l e ) . C o m p a r a t i v e a n d s u p e r l a t i v e 

a d j e c t i v e s . 

• 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; untill; since); anteriority (already; (noy) 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). 

 

8.2 Contidos mínimos esixibles 

Para poder avaliar o grao de consecución dos estándares de aprendizaxe, presentaráselle aos alumnos e alumnas una 

razoada variedade de probas e tarefas con distinto nivel de dificultade, que permiten a gradación do 1 ao 10, 

sendo o 50% o mínimo esixible para superar a materia. 

 

Serán considerados contidos mínimos esixibles os correspondentes aos cursos anteriores. 

 

Gramática (25%) 

• Contraste entre present simple e continuous 

• Contraste entre past simple e continuous 

• O futuro: will, going to e present continuous. O Futuro continuo. 

• Comparativos e superlativos: a igualdade, as...as 

• Uso dos relativos: who/which/that/when/where/whose 
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• Propósito: TO + infinitive. 

• Too/enough 

• A oración condicional (First, Second and Third Conditional), 

• Relacións temporais (as soon as; while). 

• Forma pasiva do present simple e past simple 

• Oracións subordinadas con because, so, although. 

• must/mustn’t/have to/don’t have to/should/shouldn’t 

• Estilo indirecto: (statements, questions, commands, suggestions and offers). 

• 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!). 

• Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can, be able); posibilidade/ 

probabilidade (may; might; should, perhaps); necesidade (must; need, have (got) to); obriga (have (got) to; must; 

imperative); permiso (could; allow); consello (should), intención (Present Continuous / going to) 

 

Vocabulario (25%) 

• A descrición de persoas: adxectivos para describir personalidade 

• A descrición de obxectos: usos 

• Adxectivos extremos 

• Diferencias entre make e do. 

• A música: instrumentos, profesións, tipos 

• Actividades de tempo libre: deportes, vida social 

• As viaxes: lugares turísticos, términos xeográficos 

• Problemas no mundo actual: as organizacións humanitarias 

• A informática: xogos, aparatos, actividades, traballos. 

• cine: tipos, profesións 

• Uso de prefixos e sufixos para a formación de palabras: negativos, adverbios 

 

Expresión escrita (20%) 

• Descrición persoal: física, personalidade, gustos e hábitos 

• Descrición dunha anécdota ou accidente 

• Descrición dunha viaxe ou dun lugar favorito 

• Descrición de obxectos 

• Opinión sobre unha película 

• Resumir: suliñar as ideas principais 

 

Comprensión escrita (20%) 

• Identificar a información esencial, os puntos mais relevantes e os detalles importantes dun texto escrito. 

• Comprensión do sentido xeral. 

• Recoñecer léxico de uso común. 

• Inferir do texto o significado de palabras e expresións de uso menos frecuente. 

• Recoñecer as principais convencións ortográficas e de puntuación, así como os símbolos e 

abreviaturas de uso común. 

 

Expresión oral (10%) 

• Quedar cos amigos/as: lugar, hora, suxestións de actividades 

• Contar unha anécdota ou relatar un suceso 

• Describir unha vila ou país 

• Intercambiar opinión sobre unha película 

• Intercambiar información e opinión sobre unha viaxe 

• Ir de compras 

• Pedir e dar dirección para chegar a un lugar 



 

9. 4º ESO. Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliábeis.Consecución dos estándares, 
Temporalización dos estándares, Procedementos/Instrumentos avaliación dos estándares 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Conse Tem

p 

Instru 

Bloque 1. Comprensión de textos orais    

▪ B1.1. Estratexias de 

comprensión: 

− Mobilización de información 

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 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. 

▪ B1.1. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias 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 o sentido 

xeral, a información esencial, 

os puntos principais e os 

detalles máis relevantes en 

textos orais breves ou de 

lonxitude media, claramente 

estruturados, e transmitidos 

de viva voz ou por medios 

técnicos e articulados a unha 

velocidade media, nun 

rexistro formal, informal ou 

neutro, e que traten de 

aspectos concretos ou 

abstractos de temas xerais, 

sobre asuntos cotiáns en 

situacións correntes ou 

menos habituais, ou sobre os 

propios intereses nos 

ámbitos persoal, público, 

educativo e ocupacional ou 

laboral, sempre que exista 

apoio visual e as condicións 

acústicas non distorsionen a 

mensaxe, e que se poida 

volver escoitar o dito. 

▪ B1.3. Comprender  os detalles 

de información relativa a 

datos persoais, horarios, 

prezos e números, así como 

comprender preguntas e 

instruccións básicas e seguir 

indicacións breves relativas a 

necidades cotidiáscotiás ou 

ocupacionais relativas a 

situacións de comunicación 

básicas dos ámbitos persoal e 

profesional. 

▪ B1.4. Comprender textos 

orais sinxelos nos que 

soliciten ou dean 

información de carácter 

básico e sinxelo, 

identificando función  de 

▪ 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. 

A TC AA/O 

▪ 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 tema educativo ou 

de divulgación científica, ou 

unha charla sobre a 

formación profesional 

noutros países). 

B TC O/ 

AA 

▪ 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 estruturadose 

B TC AA/ 

EX 
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 comunicación variadas e 

captando tanto as liñas xerais 

como os aspectos secundarios 

de relevancia, sempre que se 

fale lentamente e nunha 

linguaxe estándar e poida 

pedir confirmación do 

entendido. 

▪ B1.5. Comprender as ideas 

principais e outros aspectos 

relevantes para o propósito 

comunicativo de textos orais 

de carácter informal que 

relaten experiencias persoais 

(viaxes, estudos, experiencias 

laborais, relacións persoais, 

etc.), e expresen opinións ou 

puntos de vista, cunha fala 

lenta e nunha linguaxe 

estándar, identificando 

aspectos como a secuencia 

temporal das experiencias 

(por exemplo, dunha 

película), e os sentimentos 

que suscitan. 

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). 

B TC O/ 

EX 

▪ 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. 

B TC O/AA/

EX 

▪ 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. 

B TC O/ 

AA 

▪ PLEB1.7. Comprende, nunha 

conversa formal, ou 

entrevista na que participa 

(por exemplo, en centros de 

C T2/ 

T3 

EX 
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  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). 

D TC O 

/AA 

Bloque 2. Producción de textos orais: expresión e interacción    

▪ B2.1. Estratexias de produción: 

− Planificación: 

− Identificación do contexto, o 

destinatario e a finalidade 

da produción ou da 

interacción. 

− Concepción 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, 

escollendo os expoñentes 

lingüísticos necesarios 

para lograr a intención 

comunicativa. 

− Activación dos 

▪ B2.1. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas 

para producir textos orais 

monolóxicos ou dialóxicos 

breves ou de lonxitude media, 

e de estrutura simple e clara, 

explotando os recursos dos que 

se dispón e limitando a 

expresión a estes; recorrendo, 

entre outros, a procedementos 

como a definición simple de 

elementos para os que non se 

teñen as palabras precisas, ou 

comezando de novo cunha 

nova estratexia cando falla a 

comunicación. 

▪ B2.2. Pronunciar e entoar os 

enunciados de maneira clara e 

comprensible, aínda que as 

persoas interlocutoras 

▪ 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. 

A TC O 

▪ 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 

A TC O 
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coñecementos previos 

sobre modelos e secuencias 

de interacción, e elementos 

lingüísticos previamente 

asimilados e memorizados. 

− Execución: 

− Expresión da mensaxe con 

claridade, 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. 

− Apoio e aproveitamento 

ao máximo dos 

coñecementos previos 

(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 e 

paralingüísticos. 

− Lingüísticos: 

- Modificación de 

palabras de 

significado parecido. 

- Definición ou 

reformulación dun 

termo ou expresión. 

- Petición de axuda. 

- Paralingüísticos: 

poidan necesitar repeticións se 

se trata de palabras e estruturas 

pouco frecuentes, en cuxa 

articulación poden cometerse 

erros que non interrompan a 

comunicación. 

▪ B2.3. Producir textos breves ou 

de lonxitude media, tanto en 

conversa cara a cara como por 

teléfono ou outros medios 

técnicos, nun rexistro formal, 

neutro ou informal, nos que 

se intercambia información, 

ideas e opinións, se xustifican 

de maneira simple pero 

suficiente os motivos de 

accións e plans, e se formulan 

hipóteses, aínda que ás veces 

haxa vacilacións para buscar 

expresións e pausas para 

reformular e organizar o 

discurso, e sexa necesario 

repetir o dito para axudar a 

persoa interlocutora a 

comprender algúns detalles. 

▪ B2.4. Manter o ritmo do 

discurso coa fluidez 

suficiente para facer 

comprensible a mensaxe 

cando as intervencións son 

breves ou de lonxitude 

media, aínda que poidan 

producirse pausas, 

vacilacións ocasionais ou 

reformulacións do que se 

quere expresar en situacións 

menos habituais ou en 

intervencións máis longas. 

▪ B2.5. Interactuar de maneira 

sinxela pero efectiva en 

intercambios claramente 

estruturados, utilizando 

estratexias de cooperación na 

interacción e fórmulas ou 

indicacións habituais para 

tomar ou ceder a quenda de 

palabra, aínda que se poida 

necesitar a axuda da persoa 

interlocutora. 

▪ B2.6. Comprender preguntas 

respecto polas achegas dos seus 

compañeiros e das súas 

compañeiras. 

   

▪ 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. 

B T2/ 

T3 

O/ 

AA 

▪ 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. 

B T2/T3 O 

▪ 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 

B TC O 
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- Sinalación de 

obxectos, uso de 

deícticos ou 

realización de 

accións que aclaran o 

significado. 

- Uso da linguaxe 

corporal 

culturalmente 

pertinente (xestos, 

expresións faciais, 

posturas, contacto 

visual ou corporal, 

proxémica, etc.). 

- Uso de sons 

cuasilingüísticos e 

calidades prosódicas 

convencionais. 

e dar información básica 

sobre si mesmo e relativas 

aos ámbitos educativo e 

persoal (datos persoais, 

formación, opinións, plans, 

intereses), aínda que teña que 

solicitar aclaracións ou 

repetir as súas respostas para 

facerse comprender. 

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. 

C T2/

T3 

O/ 

AA 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos    

▪ 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, adaptando a 

▪ B3.1. 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. 

▪ B3.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas 

(identificar os conceptos 

principais e palabras clave 

do tema, coñecer sinónimos 

destas e procurar termos 

relacionados en internet; e 

localizar recursos da 

▪ 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.). 

A TC O/AA 

▪ PLEB3.2. Procura e entende 

información específica de 

B T2/

T3 

AA/

EX 
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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 paratextuais. 

− Reformulación de hipóteses a 

partir da comprensión de 

novos elementos. 

biblioteca do seu centro 

docente), para a procura de 

información en diferentes 

fontes, e analizar a súa 

credibilidade seguindo 

criterios como a autoría, a 

data de publicación, ligazóns 

relevantes, funcionalidade e 

tipo de texto (divulgativo, 

educativo, de opinión, etc.). 

▪ B3.3. Identificar a 

información esencial, os 

puntos máis relevantes e 

detalles importantes en 

textos, tanto en formato 

impreso como en soporte 

dixital, breves ou de 

lonxitude media e ben 

estruturados, escritos nun 

rexistro formal, informal ou 

neutro, que traten asuntos 

cotiáns ou menos habituais, de 

temas de interese ou 

salientables para os propios 

estudos, a ocupación ou o 

traballo, e que conteñan 

estruturas e un léxico de uso 

común, de carácter tanto 

xeral como máis específico. 

▪ B3.4. Comprender a 

intención de comunicación, 

fórmulas de saúdo, despedida 

e outras convencións básicas 

de correspondencia de carácter 

persoal e formal, sempre que 

non conteña expresións 

idiomáticas, e poder 

reaccionar de xeito adecuado a 

tarxetas postais, felicitacións, 

invitacións, citas médicas, 

solicitude de información, 

etc. 

▪ B3.5. Seguir instrucións 

básicas que lle permitan, por 

exemplo, pór en marcha, 

manexar ou instalar aparellos ou 

aplicacións informáticas 

sinxelas (sempre que 

conteñan diagramas ou 

imaxes que faciliten a súa 

comprensión), entender 

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). 

B T2/

T3 

AA/

EX 

▪ 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. 

B TC O/ 

AA 

▪ PLEB3.5. Comprende 

correspondencia persoal, en 

calquera soporte incluíndo 

B T2/

T3 

EX/

AA 
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unha prescrición médica, 

matricularse nun centro de 

estudos, etc. 

▪ B3.6. Ler con fluidez textos de 

ficción e literarios 

contemporáneos breves ou 

adaptados, ben estruturados, en 

rexistro estándar da lingua, 

con argumento lineal e con 

personaxes, situacións e 

relacións descritas de xeito 

claro e sinxelo. 

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). 

C T3 AA/

EX 

▪ 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). 

B T2/

T3 

AA 

▪ 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. 

B TC AA/

EX 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción    
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▪ 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 dos 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 desta) ou da 

mensaxe (facer concesións no 

que realmente lle gustaría 

expresar), tras valorar as 

dificultades e os recursos 

dispoñibles. 

− Apoio e aproveitamento 

ao máximo dos 

coñecementos previos 

(utilizar linguaxe 

"prefabricada", etc.). 

− Revisión: 

− Identificación de 

problemas, erros e 

repeticións. 

▪ B4.1. Coñecer, seleccionar e 

aplicar as estratexias máis 

adecuadas para elaborar 

textos escritos breves ou de 

media lonxitude (por 

exemplo, reformulando 

estruturas a partir doutros 

textos de características e 

propósitos comunicativos 

similares, ou redactando 

borradores previos, e 

revisando contido, ortografía e 

presentación do texto antes 

da súa escritura definitiva). 

▪ B4.2. Escribir, en papel ou en 

soporte electrónico, textos 

breves ou de lonxitude 

media, coherentes e de 

estrutura clara, sobre temas de 

interese persoal, ou asuntos 

cotiáns ou menos habituais, 

nun rexistro formal, neutro 

ou informal, utilizando 

adecuadamente os recursos de 

cohesión, as convencións 

ortográficas e os signos de 

puntuación máis comúns, e 

amosando un control 

razoable de expresións e 

estruturas, e un léxico de uso 

frecuente, de carácter tanto 

xeral como máis específico 

dentro da propia área de 

especialización ou de 

interese. 

▪ B4.3. Saber manexar os 

recursos básicos de 

procesamento de textos para 

corrixir os erros ortográficos 

dos textos que se producen en 

formato electrónico, e 

adaptarse ás convencións 

comúns de escritura de textos 

en internet (por exemplo, 

abreviacións ou outros en 

chats). 

▪ B4.4. Seleccionar e achegar 

información necesaria e 

pertinente, axustando de 

maneira adecuada a 

▪ 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. 

A TC AAE 

EX 

▪ 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. 

B T2/T3 AA/ 

EX 

▪ 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. 

B TC O/AA 

▪ PLEB4.4. Escribe 

correspondencia persoal e 

participa en foros, blogs e 

chats nos que describe 

experiencias, impresións e 

B TC AA 
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− Atención ás convencións 

ortográficas e aos signos de 

puntuación. 

− Reescritura definitiva. 

− Presentación coidada do 

texto (marxes, limpeza, 

tamaño da letra adecuado, 

uso normativo de 

maiúsculas e minúsculas, 

etc.). 

expresión ao destinatario, ao 

propósito comunicativo, ao 

tema tratado e ao soporte 

textual, e expresando opinións 

e puntos de vista coa cortesía 

necesaria. 

▪ B4.5. Tratar a información 

obtida de diversas fontes, 

seguindo os patróns 

discursivos habituais, para 

iniciar e concluír o texto 

escrito adecuadamente, 

organizar a información de 

xeito claro, ampliala con 

exemplos ou resumila con 

claridade, exactitude, 

coherencia e fidelidade ao 

texto orixinal. 

▪ B4.6. Presentar os textos 

escritos de xeito coidado (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 importancia da 

presentación nas 

comunicacións escritas. 

sentimentos; narra de forma 

lineal e coherente feitos 

relacionados co seu ámbito 

de interese, actividades e 

experiencias pasadas (por 

exemplo, 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). 

C T2/

T3 

AA 

▪ PLEB4.6. Escribe o seu 

currículo en formato 

electrónico, seguindo, por 

exemplo, o modelo 

Europass. 

C T2/ 

T3 

AA/

EX 

▪ 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. 

C TC AA 

▪ PLEB4.8. Fai unha 

presentación coidada dos 

textos escritos, en soporte 

impreso e dixital, utilizando 

correctamente as 

convencións ortográficas e os 

signos de puntuación. 

B TC AA 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural    
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▪ 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, normas de 

cortesía e rexistros; 

costumes, valores, crenzas e 

actitudes; e linguaxe non 

verbal. 

− Achegamento a aspectos 

culturais visibles próximos 

aos seus intereses (música, 

traballo, lecer, deportes, 

produción escrita, lugares, 

organización política, etc.) e a 

costumes, valores, crenzas e 

actitudes máis relevantes para 

facer comprensible con 

carácter xeral a cultura dos 

países falantes da lingua 

estranxeira. 

− Identificación das similitudes e 

as diferenzas máis 

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, 

▪ B5.1. Discriminar patróns 

sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación de uso común, 

e recoñecer os significados e 

as intencións comunicativas 

xerais relacionados con eles. 

▪ B5.2. Recoñecer e utilizar as 

principais convencións de 

formato, tipográficas, 

ortográficas e de puntuación, e 

de uso de maiúsculas e 

minúsculas, así como 

abreviaturas e símbolos de uso 

común e máis específico; e saber 

manexar os recursos básicos de 

procesamento de textos para 

corrixir os erros ortográficos 

dos textos que se producen en 

formato electrónico, e 

adaptarse ás convencións 

comúns de escritura de textos 

en internet (por exemplo, 

abreviacións ou outros en 

chats). 

▪ B5.3. Coñecer e utilizar para a 

comprensión e a produción do 

texto os aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos relativos á 

vida cotiá (hábitos e 

actividades de estudo, 

traballo e lecer), condicións de 

vida (hábitat e estrutura 

socioeconómica), relacións 

interpersoais (xeracionais, 

entre homes e mulleres, no 

ámbito educativo, 

ocupacional e institucional), 

comportamento (posturas, 

expresións faciais, uso da 

voz, contacto visual e 

proxémica) e convencións 

sociais (actitudes e valores), así 

como os aspectos culturais 

xerais que permitan 

comprender información e 

ideas presentes no texto (por 

exemplo, de carácter 

histórico ou literario). 

▪ B5.4. Valorar as linguas como 

▪ 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. 

B TC O 

▪ 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. 

B T2/

T3 

AA/ 

EX 

▪ 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. 

B TC AA/ 

EX 

▪ 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 

C TC O/ 

AA 
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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 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. 

− Expresión da vontade, a 

intención, a decisión, a 

promesa, a orde, a 

autorización e a prohibición. 

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. 

▪ B5.5. Recorrer aos 

coñecementos sintáctico- 

discursivos da propia lingua 

para identificar marcadores 

discursivos e tipo de 

expoñentes lingüísticos 

necesarios segundo o tipo de 

texto e a intención 

comunicativa; mellorar a 

aprendizaxe da lingua 

estranxeira e lograr unha 

competencia comunicativa 

integrada 

▪ B5.6. Apreciar a riqueza 

persoal e social que 

proporciona ser unha persoa 

plurilingüe. 

▪ B5.7. Aplicar á comprensión do 

texto os coñecementos sobre 

os constituíntes e a 

organización de patróns 

sintácticos e discursivos de 

uso frecuente na 

comunicación oral e escrita, 

así como os seus significados 

asociados (por exemplo, unha 

estrutura interrogativa para 

expresar sorpresa); e 

distinguir a función ou as 

funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un 

repertorio dos seus expoñentes 

máis comúns, así como patróns 

discursivos de uso frecuente 

relativos á organización e á 

ampliación ou a 

restruturación da 

información (por exemplo, 

nova fronte a coñecida; 

exemplificación e resumo). 

▪ B5.8. Recoñecer, e aplicar á 

comprensión do texto léxico 

oral e escrito de uso común 

relativo a asuntos cotiáns e a 

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. 

B TC AA/

EX 

▪ 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. 

B TC AA/ 

EX 

▪ 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. 

C T2/

T3 

AA 
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− 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 escrito de uso 

común 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. 

− Recoñecemento e uso de 

expresións fixas, enunciados 

fraseolóxicos (saúdos, 

despedidas, preguntas por 

preferencias e expresión de 

opinións) e léxico sobre 

temas relacionados con 

contidos doutras áreas do 

currículo. 

− Recoñecemento e uso de 

antónimos e sinónimos máis 

comúns, e de procedementos 

de formación de palabras 

mediante recursos de 

derivación e de composición, e 

recoñecemento de "falsos 

amigos". 

▪ B5.7. Recoñecemento e uso de 

rutinas ou modelos de 

interacción básicos, segundo o 

temas xerais ou relacionados cos 

propios intereses, os estudos e 

as ocupacións, así como un 

repertorio limitado de 

expresións e modismos de uso 

frecuente, cando o contexto 

ou o apoio visual facilitan a 

comprensión. 

▪ B5.9. Participar en proxectos 

(elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e 

películas, etc.) nos que se 

utilicen varias linguas, tanto 

curriculares como outras 

presentes no centro docente, 

relacionados cos elementos 

transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou 

culturais. 
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tipo de situación de 

comunicación. 

▪ B5.8. Estruturas sintáctico- 

discursivas propias de cada 

idioma. 

     

 

 

 

9.1 Estruturas sintáctico-discursivas do inglés incluídas en Way to English 4: 

 

• Expresión de relacións lóxicas: conxunción (not only…but also; both…and); disxunción (or); 

oposición/concesión ((not…) but; …,though); causa (because (of); due to; as; since); 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!, You don’t say!, That’s terrible!). 

• 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?; Are you alright;? tags). 

• Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente (simple 

and continuous present); 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); necesidade (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 calidade (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; by the time) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); 

posteriority (afterwards; later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness (just when); 

frequency (e. g. twice/four times a week; daily). 
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9.2 Contidos mínimos esixibles 

 

Para poder avaliar o grao de consecución dos estándares de aprendizaxe, presentaráselle aos alumnos e alumnas una 

razoada variedade de probas e tarefas con distinto nivel de dificultade, que permiten a gradación do 1 ao 10, 

sendo o 50% o mínimo esixible para superar a materia. 

 

Serán considerados contidos mínimos esixibles os correspondentes aos cursos anteriores. 

 

Gramática (25%) 

• Tempos do verbos: presente simple/continuous, past simple/continuous, present perfect simple (con still, yet, 

already, ever, never, just), past perfect simple, future (will/be going to/present continuous, Future 

continuous. 

• Hábitos no pasado: used to 

• Diferencias de uso entre TO+infinitive e FOR+-ing. 

• Oracións condicionais I, II e III e o condicional cero para describir verdades universais. 

• Formas pasivas. 

• Oracións de relativo. Posibilidade de omitir os pronomes de relativo who, which, that. 

• Estilo indirecto. 

• Uso dos modais may e might; can, could e be able to. Should/shouldn’t. Must/ mustn’t. Needn’t. 

Have to/ need to. 

• Adxectivos e adverbios comparativos e superlativos: formas irregulares 

• Conectores temporais de presente, pasado e futuro 

• Compostos de some/any/no 

• Gerund and infinitive. Usos. Verbos seguidos de xerundio ou de infinitivo. 

• Wh- questions e Yes/No questions. 

 

Vocabulario (25%) 

• Grandes cambios de vida: accidentes, cambios de domicilio, etc. 

• Adxectivos de personalidade. 

• Deportes de risco. O perigo. 

• A literatura: xéneros, autores, adxectivos para describir un libro. 

• O cine e a televisión. 

• Medio ambiente: problemas, recursos. Reciclaxe. 

• A vida na cidade. 

• O acoso escolar. 

• Expresar gustos e preferencias. 

• Desculparse. Falar sobre os problemas. 

• Mundo laboral: cualidades personais, profesións, o diñeiro. 

• Vocabulario sobre as tendas e as compras. 

• O medio natural. 

• A reciclaxe. 

• A saúde e os problemas de saúde. 

• A delincuencia: delitos e criminais 

• Mundo virtual: novos productos TIC e sistemas de comunicación 

• A moda: tendencias, roupa, novos productos. 

• A comida. 

• Verbos de sentido (look, sound, taste, smell. feel). Vocabulario relacionado cos sentidos. 

• Phrasal verbs de uso frecuente. 

• Prefixos e sufixos. técnicas de formación de palabras. 

 

Expresión escrita (20%) 

• Email a un amigo describindo o colexio /entorno e dando información persoal. 

• Descrición da cidade falando das cousas boas e malas. 

• Descrición dunha persoa, uso dos conectores causais e consecutivos. 

• Narración dunha historia pasada (anécdota, accidente, viaxe) 
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• Recensión crítica dun libro 

• Escribir un resumo 

• Producción dun ccorreo electrónico formal no que se fala dun problema. 

• Producción dun texto para expresar unha opinión. 

• Descrición dunha experiencia. 

• Producción dun correo electrónico formal no que se solicita un posto de traballo. 

 

Comprensión escrita (20%) 

• Identificar a información esencial, os puntos mais relevantes e os detalles importantes dun texto escrito. 

• Comprensión do sentido xeral. 

• Recoñecer léxico de uso común. 

• Inferir do texto o significado de palabras e expresións de uso menos frecuente. 

• Recoñecer as principais convencións ortográficas e de puntuación, así como os símbolos e 

abreviaturas de uso común. 

 

Expresión oral (10%) 

• Describir unha foto explicando o contexto 

• Facer unha entrevista. 

• Invitación a un amigo/a: motivo, o plan, aceptar/declinar a invitación 

• Consello a un amigo/a ante un problema 

• Conversa sobre experiencias vividas 

• Contar unha anecdota ou unha historia. 

• Conversa sobre plans para as vacacións, para o curso que ven… 

• Conversa nunha tenda. 

• Conversa no médico. 

• Dar e pedir direccións. 
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10. 1º BACHARELATO 

 

10.1 PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR COÑECEMENTOS PREVIOS.  
 
Nos primeiros días de curso se realizará unha avaliación inicial, consistente en probas de expresión oral e escrita, 

comprensión oral e escrita , gramática e vocabulario, con contidos que teñen que vir afianzados de 4º ESO. 

Segundo os resultados obtidos, se procederá a repasar aqueles aspectos que presenten maiores carencias. Aos 

alumnos que non teñan os coñecementos necesarios para seguir o curso con normalidade se lles proporcionarán 

exercicios de reforzo para facer na casa que serán supervisados polo profesor. 

 

10.2 CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. CONSECUCIÓN DOS 
ESTÁNDARES, TEMPORALIZACIÓN DOS ESTÁNDARES, PROCEDEMENTOS/INTRUMENTOS AVALIACION 

CONTIDOS  CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 

INDICADORES LOGRO, 

CC CLAVE 

CONS TEMP INSTR 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS    

C1.1. Estratexias de CE1.1. Identificar as EA1.1. Comprende IL1.1.1. Escoita A TC AA/ 

EX 
comprensión: ideas principais, instrucións técnicas, indicacions,    
– Mobilización de información relevante e dadas cara a cara ou por instruccions,    

información previa sobre implicacións xerais de outros medios, relativas anuncios, e capta a    
o tipo de tarefa e o textos de certa á realización de información esencial.    

tema. lonxitude, ben actividades e normas de CCL, SIE    

– Identificación do tipo organizados e con seguridade no ámbito IL1.1.2. Utiliza os    

textual, adaptando a estruturas lingüísticas de persoal (p. e. nunha recursos dixitais do    
comprensión a el. certa complexidade, instalación deportiva), curso para afianzar    

– Distinción de tipos de nunha variedade de público (p. e. nunha os conñecementos    

comprensión (sentido lingua estándar e situación de adquiridos na    
xeral, información articulados a velocidade emerxencia), académico unidade. CCL, CD    

esencial e puntos media ou normal, que ou ocupacional (p. e.     

principais). traten de temas tanto unha visita guiada a     

– Formulación de concretos como unha pinacoteca, ou     
hipóteses sobre o abstractos dentro do sobre o uso de     

contido e o contexto. propio campo de máquinas, dispositivos     

– Inferencia e especialización ou de electrónicos ou     

formulación de interese nos ámbitos programas     

hipóteses sobre persoal, público, informáticos).     

significados a partir da académico e      

comprensión de ocupacional/laboral,      
elementos significativos, sempre que as      

lingüísticos e condicións acústicas      

paralingüísticos (acenos, sexan boas e póidanse      

entoación, etc.). confirmar certos      

– Inferencia e detalles.      

formulación de       

hipóteses sobre       

significados a partir do       
coñecemento doutras       

linguas, e de elementos       

non lingüísticos (imaxes,       

música, etc.).       

– Reformulación de       

hipóteses a partir da       

comprensión de novos       
elementos.       
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C1.2. Tolerancia da CE1.2. Coñecer e saber EA1.2. Entende, en IL1.2.1. Escoita A TC O/EX 

comprensión parcial ou aplicar as estratexias transaccións e xestións diálogos sobre    
vaga nunha situación adecuadas para cotiás e menos xestions cotidianas    
comunicativa, e comprender o sentido habituais, a exposición e extrae a    

conciencia da xeral, a información dun problema ou a información esencial.    

importancia de chegar a esencial, os puntos solicitude de CCL, SIE    

comprender textos orais principais, os detalles información respecto da IL1.2.2. Escoita e    
sen precisar entender relevantes, ou mesma (p. e. no caso entende as    
todos e cada un dos seus información, ideas e dunha reclamación), preguntas do/a    

elementos. opinións tanto implícitas sempre que poida pedir profesor/a sobre    

 como explicitas do texto confirmación sobre temas familiares e    

 se están claramente algúns detalles. cotidians. CCL    

 sinalizadas.  IL1.2.3. Escoita e    

   interpreta diálogos    

   sobre situacions    

   cotidianas    

   respectando as    

   convencions    

   sociais. CCL, CSC,    

   SIE    

C1.3. Constancia no CE1.3. Coñecer co EA1.3. Identifica os IL1.3.1. Presencia B TC O/EX 

logro da comprensión suficiente detalle e saber puntos principais e conversaciones    
oral, reescoitando o aplicar adecuadamente á detalles relevantes sobre el tema de la    
texto gravado ou comprensión do texto os dunha conversación unidad y extrae la    

solicitando repetición do aspectos socioculturais e formal ou informal de información esencial.    

dito. sociolingüísticos certa duración entre CCL    

 relativos a situacións dúas ou máis IL1.3.2. Escucha    

 cotiás e menos habituais interlocutores que se conversaciones    

 no ámbito persoal, produce ao seu ao redor, relativas a valores de    

 público, académico e sempre que as tipo ético y muestra    

 ocupacional/laboral, condicións acústicas respeto hacia otras    

 sobre, entre outros, sexan boas, o discurso opiniones. CCL, CSC    

 estrutúraa socio- estea estruturado e non     

 económica, as relacións se faga un uso moi     

 interpersoais, de idiomático da lingua.     

 xerarquía e entre      

 grupos, comportamento      

 (posturas e ademáns,      

 expresións faciais, uso      

 da voz, contacto visual,      

 proxémica), e      

 convencións sociais      

 (actitudes, valores,      

 tabús).      

 CE1.4. Distinguir tanto a EA1.4. Comprende, IL1.4.1. Escucha B TC AA/E

X 
función ou funcións nunha conversación conversaciones    
comunicativas principais informal ou unha informales    
do texto como discusión na que relacionadas con el    
implicacións facilmente participa, tanto de viva tema de la unidad y    
discernibles; apreciar as voz como por medios capta la información    
diferentes intencións técnicos, información básica. CCL, CMCT    
comunicativas derivadas específica relevante IL1.4.2. Escucha    
do uso de distintos sobre temas xerais ou do conversaciones    
expoñentes das seu interese, e capta informales    



60 IES GARCIA BARROS, Dpto. de Inglés. Programación didáctica curso 2021-2022 
 

 devanditas funcións, e sentimentos como a relacionadas con    

identificar os propósitos sorpresa, o interese ou a temas 

comunicativos xenerais indiferenza, sempre que socioculturales e 

asociados a distintos os interlocutores eviten inter-curriculares. 

patróns discursivos un uso moi idiomático CCL, CSC 

típicos polo que respecta da lingua e se non hai IL1.4.3. Comprende 

á presentación e interferencias acústicas. debates o 

organización da  discusiones sobre 

información (entre  temas de su interés y 

outros, o reforzo ou a  participa respetando 

recuperación do tema).  las normas 

 CE1.5. Distinguir e EA1.5. Comprende, IL1.5.1. Escucha y B TC AA/E

X 
aplicar á comprensión do nunha conversación comprende    
texto oral os significados formal na que participa, conversaciones    
e funcións específicos no ámbito académico ou formales    
xeralmente asociados a ocupacional, relacionadas con el    
diversas estruturas información detallada e tema de la unidad.    
sintácticas de uso común puntos de vista e CCL, CMCT    
segundo o contexto de opinións sobre temas da IL1.5.2. Escucha    
comunicación (p. e. unha súa especialidade e conversaciones    
estrutura interrogativa relativos a actividades e formales    
para dar unha orde). procedementos cotiáns relacionadas con    

 e menos habituais, temas    

 sempre que poida expor socioculturales e    

 preguntas para inter-curriculares.    

 comprobar que CCL, CSC    

 comprendeu o que o IL1.5.3. Escucha    

 interlocutor quixo dicir e entrevistas y extrae    

 conseguir aclaracións la información    

 sobre algúns detalles. fundamental. CCL,    

  SIE    

 CE1.6. Recoñecer léxico EA1.6. Comprende as IL1.6.1. Escucha C TC TG/EX 

oral común e máis ideas principais e grabaciones sobre el    
especializado, detalles relevantes tema de la unidad e    
relacionado cos propios dunha presentación, interpreta la    
intereses e necesidades charla ou conferencia información. CCL,    
no ámbito persoal, que verse sobre temas CMCT    
público, académico e do seu interese ou da IL1.6.2. Escucha    
ocupacional/laboral, e súa especialidade, grabaciones sobre    
expresións e modismos sempre que o discurso temas    
de uso habitual cando se estea articulado de socioculturales y    
conta con apoio visual maneira clara e en lingua analiza las    
ou contextual. estándar (p. e. unha diferencias respecto    

 presentación sobre a a la propia cultura.    

 organización da CCL, CCEC, CSC    

 universidade noutros IL1.6.3. Escucha    

 países). grabaciones sobre    

  temas inter    

  curriculares y    

  completa actividades    

  relacionadas. CCL,    

  CCEC, CMCT    

  IL1.6.4. Escucha    

  charlas o    



61 IES GARCIA BARROS, Dpto. de Inglés. Programación didáctica curso 2021-2022 
 

   conferencias sobres 

temas de interés y 

capta la información 

fundamental. CCL, 

CCEC 

IL1.6.5. Utiliza 

recursos 

audiovisuales para 

afianzar los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CCEC 

   

 CE1.7. Discriminar 

patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de 

entoación de uso común e 

máis específicos, e 

recoñecer os seus 

significados e intencións 

comunicativas expresas, así 

como algunhas de 

carácter implícito 

(incluíndo o interese ou a 

indiferenza) cando a 

articulación é clara. 

EA1.7. 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 (p. e. 

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. 

IL1.7.1. Escucha 

extractos de 

programas de radio o 

de televisión y 

extrae información 

específica. CCL, 

CCEC, SIE 

IL1.7.2. Utiliza los 

recursos digitales del 

curso para 

profundizar en los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 

IL1.7.3. Utiliza 

recursos 

audiovisuales para 

afianzar los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CCEC 

B TC O/AA 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS    

C2.1. Estratexias de 

produción: 

– Planificación: 

– Identificar o contexto, 

o destinatario e a 

finalidade da produción 

ou da interacción. 

– Adecuar o texto ao 

destinatario, ao contexto e 

á canle, escollendo os 

expoñentes lingüísticos 

necesarios para lograr a 

intención comunicativa. 

– Execución: 

– Concibir a mensaxe 

con claridade, distin- 

guindo a súa idea ou 

ideas principais, e a 

súa estrutura básica. 

CE2.1. 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 

mostrando un control 

razoable de expresións, 

estruturas e un léxico de 

uso frecuente, tanto de 

carácter xeral como máis 

específico. 

EA2.1. Fai presentacións 

ben estruturadas e de 

certa duración sobre un 

tema académico (p. e. 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. 

IL2.1.1. Hace 

presentaciones 

simples relacionadas 

con el tema de la 

unidad siguiendo un 

ejemplo. CCL, SIE 

IL2.1.2. Habla sobre 

temas 

socioculturales, 

mostrando respeto 

hacia otras culturas. 

CCL, SIE, CSC 

IL2.1.3. Habla sobre 

temas 

intercurriculares, 

mostrando sus 

conocimientos sobre los 

mismos. CCL, SIE, 

CMCT 

A T2/T3 O/AA 
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– Activar os 

coñecementos previos 

sobre modelos e 

secuencias de 

interacción, e elementos 

lingüísticos previamente 

asimilados e 

memorizados. 

– Expresar a mensaxe 

con claridade e 

coherencia básica, 

estruturándoa 

adecuadamente e 

axustándose, de ser o 

caso, aos modelos e ás 

fórmulas de cada tipo de 

texto memorizados e 

traballados na clase 

previamente. 

– Reaxustar a tarefa 

(emprender unha versión 

máis modesta) ou da 

mensaxe (limitar o que 

realmente lle gustaría 

expresar), tras valorar as 

dificultades e os recursos 

lingüísticos dispoñibles. 

– Compensar as 

carencias lingüísticas 

me- 

diante procedementos 

lingüísticos e para- 

lingüísticos. 

– Lingüísticos: 

– Modificar palabras de 

significado parecido. 

– Definir ou parafrasear 

un termo ou unha 

expresión. 

– Usar a lingua materna 

ou estranxeirizar" 

palabras da lingua meta. 

– Pedir axuda. 

– Paralingüísticos: 

– Sinalar obxectos, usar 

deícticos ou realizar 

accións que aclaran o 

significado. 

– Usar linguaxe corporal 

culturalmente pertinente 

(acenos, 

expresións faciais, 

  IL2.1.4. Responde 

adecuadamente a las 

preguntas del 

profesor sobre temas 

familiares y 

cotidianos. CCL, SIE 

IL2.1.5. Participa en 

trabajos cooperativos 

(proyectos, 

presentaciones, etc.) y 

los expone ante la 

clase. CCL, SIE, CCEC 
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posturas e contacto 

visual ou corporal). 

– Usar elementos 

cuasiléxicos (hum, puah, 

etc.) de valor 

comunicativo. 

      

C2.2. Actitude de CE2.2. Coñecer, EA2.2. Desenvólvese con IL2.2.1. Practica B TC O/AA 

respecto cara a si seleccionar con eficacia en transaccións diálogos sobre    
mesmo/a e cara ás atención, e saber aplicar e xestións que xorden situaciones    
demais persoas, para con eficacia, as mentres viaxa, organiza cotidianas siguiendo    

comprender e facerse estratexias adecuadas a viaxe ou trata coas un modelo. CCL, SIE    
comprender. para producir textos autoridades, así como en IL2.2.2. Practica y    

 orais de diversos tipos e situacións menos reproduce la    

 de certa lonxitude, habituais en hoteis, pronunciación    

 tentando novas tendas, axencias de correcta en    

 formulacións e viaxes, centros de saúde, situaciones    

 combinacións dentro do estudo ou traballo (p. e. cotidianas de    

 propio repertorio, e para facer reclamacións), comunicación. CCL,    

 corrixindo os erros (p. e. expondo os seus SIE    

 en tempos verbais, ou en razoamentos e puntos IL2.2.3. Utiliza el    

 referencias temporais ou de vista con claridade e lenguaje gestual para    

 espaciais) que conducen seguindo as convencións favorecer la    

 a malentendidos se o socioculturais que comunicación en    

 interlocutor indica que demanda o contexto situaciones    

 hai un problema. específico. cotidianas. CCL, CAA    

   IL2.2.4. Practica    

   cómo pedir    

   información, solicitar    

   ayuda, dar consejos    

   de forma educada,    

   etc. B2 CCL, CSC; SIE    

C2.3. Rutinas ou CE2.3. Ser consciente EA2.3. Participa con IL2.3.1. Interpreta B TC O 

modelos comúns de dos trazos socioculturais eficacia en conversaciones    
interacción segundo o e sociolingüísticos conversacións informais informales por    
tipo de situación de saíntes das comunidades cara a cara ou por parejas respetando    
comunicación. nas que se utiliza a teléfono ou outros las normas y    

 lingua meta, e das súas medios técnicos, nas que convenciones    

 diferenzas con respecto describe con certo sociales. CCL, SIE,    

 ás culturas propias, detalle feitos, CSC    

 relativos a costumes, experiencias, IL2.3.2. Practica y    

 usos, actitudes, valores e sentimentos e reaccións, reproduce la    

 tabús, e actuar en soños, esperanzas e pronunciación    

 consecuencia, ambicións, e responde correcta en    

 adaptándose adecuadamente a conversaciones    

 adecuadamente ás sentimentos como a informales. CCL, SIE    

 características dos sorpresa, o interese ou a IL2.3.3. Conversa    

 interlocutores e da indiferenza; conta acerca de valores de    

 situación comunicativa historias, así como o tipo ético mostrando    

 na produción do texto argumento de libros e respeto hacia el    

 oral. películas, indicando as resto de opiniones.    

  súas reaccións; ofrece e CCL, CSC, SIE    

  interésase por opinións IL2.3.4. Muestra    

  persoais sobre temas do acuerdo o    

  seu interese; fai desacuerdo respecto    
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  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 proxectos. 

a las opiniones de los 

demás de forma 

respetuosa. CCL, 

CSC; SIE 

IL2.3.5. Es capaz de 

narrar historias 

complejas, 

describiendo el 

argumento y los 

puntos principales. 

   

 CE2.4. 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. 

EA2.4. Toma parte 

adecuadamente, aínda 

que ás veces teña que 

pedir que lle repitan ou 

aclaren algunha dúbida, en 

conversacións formais, 

entrevistas e reunións de 

carácter académico 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, plans e 

suxestións sobre futuras 

actuacións. 

IL2.4.1. Interpreta 

conversaciones 

formales por parejas 

siguiendo un modelo. 

CCL, SIE, CSC 

IL2.4.2. Practica y 

reproduce la 

pronunciación 

correcta en 

conversaciones 

formales. CCL, SIE 

IL2.4.3. Expresa su 

opinión sobre 

cuestiones formales, 

respetando las 

opiniones de los 

demás. CCL, CSC, SIE 

B TC O 

 CE2.5. Utilizar con 

razoable corrección as 

estruturas 

morfosintácticas, os 

patróns discursivos e os 

elementos de conexión e de 

cohesión de uso común de 

maneira que o discurso 

estea ben organizado e 

cumpra adecuadamente a 

función ou funcións 

comunicativas 

correspondentes. 

     

 CE2.6. Coñecer, e saber 

seleccionar e utilizar, 
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 léxico oral común e máis 

especializado relacionado 

cos propios intereses e 

necesidades no ámbito 

persoal, público, 

académico e 

ocupacional/laboral, e 

expresións e modismos 

de uso habitual. 

     

 CE2.7. Reproducir, coa 

suficiente corrección para 

ser ben comprendido a 

maioría das veces, patróns 

sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación de 

carácter xeral, facendo un 

uso consciente dos mesmos 

para expresar distintos 

significados segundo as 

demandas do contexto. 

     

 CE2.8. Mostrar a fluidez 

necesaria para manter a 

comunicación e garantir o 

obxectivo comunicativo 

principal da mensaxe, 

aínda que pode haber 

algunhas pausas para 

buscar palabras e 

titubeos na expresión 

dalgunhas 

ideas máis complexas. 

     

 CE2.9. Mostrar certa 

flexibilidade na 

interacción polo que 

respecta aos mecanismos 

de toma e cesión da 

quenda de palabra, a 

colaboración co 

interlocutor e o 

mantemento da 

comunicación, aínda que 

poida que non sempre se 

faga de maneira 

elegante. 

     

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS    

C3.1. Estratexias de 

comprensión: 

– Mobilización de 

información previa sobre o 

tipo de tarefa e o 

tema, a partir da 

CE3.1. Identificar as ideas 

principais, información 

relevante e implicacións 

xerais de textos de certa 

lonxitude, ben 

EA3.1. Comprende 

instrucións dunha certa 

extensión e complexidade 

dentro da súa área de 

interese ou a 

súa especialidade, 

IL3.1.1. Lee 

instrucións, 

indicacións, carteis, 

fichas informativas, 

etc. y comprende 

A TC AA/E

X 



66 IES GARCIA BARROS, Dpto. de Inglés. Programación didáctica curso 2021-2022 
 

información superficial: organizados e con sempre que poida volver información    

imaxes, organización na estruturas lingüísticas de ler as seccións difíciles específica. CCL, CCEC 

páxina, títulos de certa complexidade, (p. e. sobre como IL3.1.2. Lee e 

cabeceira, etc. nunha variedade de redactar un traballo identifica 

– Identificación do tipo lingua estándar e que académico seguindo as información básica e 

de lectura demandado traten de temas tanto convencións instrucciones en los 

pola tarefa. abstractos como internacionais). enunciados de los 

– Distinción de tipos de concretos dentro do  ejercicios. CCL 

comprensión necesarios propio campo de  IL3.1.3. Lee y pone 

para a realización da especialización ou  en práctica 

tarefa (sentido xeral, interese, nos ámbitos  instrucciones y 

información esencial e persoal, público,  consejos para 

puntos principais). académico ou  mejorar sus técnicas 

– Formulación de ocupacional/laboral,  de aprendizaje. CCL, 

hipóteses sobre contido sempre que se poidan  CAA 

e contexto. reler as seccións difíciles.   
– Inferencia e    
formulación de    
hipóteses sobre    
significados a partir da    
comprensión de    
elementos significativos,    
lingüísticos e    
paratextuais, e do    
coñecemento e    
experiencias noutras    
linguas.    
– Reformulación de    
hipóteses a partir da    
comprensión de novos    
elementos.    

C3.2. Recoñecemento da CE3.2. Coñecer e saber EA3.2. Entende detalles IL3.2.1. Lee un B TC AA/E

X 
estrutura das cartas aplicar as estratexias relevantes e implicacións anuncio publicitario,    
formais (remitente, adecuadas para de anuncios e material un folleto turístico,    

cabeceira, lugar e data; comprender o sentido de carácter publicitario una guía de viajes,    

asunto, saúdo á persoa xeral, a información sobre asuntos do seu etc. y analiza la    

destinataria, corpo da esencial, os puntos interese persoal e información. CCL,    
carta, despedida e principais, os detalles académico (p. e. folletos, CEEC    
sinatura). relevantes do texto, ou prospectos, programas IL3.2.2. Utiliza los    

 información, ideas e de estudos recursos digitales del    

 opinións tanto implícitas universitarios). curso para    

 como explícitas  profundizar en los    

 claramente sinalizadas.  conocimientos    

   adquiridos en la    

   unidad. CCL, CD    

 CE3.3. Coñecer co EA3.3. Comprende IL3.3.1. Lee cartas, e- B TC AA/E

X 
suficiente detalle, e correspondencia persoal mails, blogs,    
saber aplicar en calquera soporte, e postales, etc. de    
adecuadamente á mensaxes en foros e carácter personal y    
comprensión do texto, blogues, nos que se los utiliza como    
os aspectos transmiten información modelo . CCL, CSC,    
sociolingüísticos e ideas, pregúntase SIE    
derivados de situacións sobre problemas e IL3.3.2. Lee    
cotiás e menos habituais explícanse con razoable descripciones    
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 no ámbito persoal, precisión, e descríbense personales y analiza    

público, académico e de maneira clara e su dimensión social. 

ocupacional/laboral, detallada, experiencias, CCL, CSC 

sobre, entre outros, sentimentos, reaccións, IL3.3.3. Lee 

estrutúraa socio- feitos, plans e aspectos opiniones 

económica, as relacións tanto abstractos como personales, 

interpersoais, de concretos de temas do expresión de 

xerarquía e entre seu interese. sentimientos, 

grupos, convencións  deseos, etc. y los 

sociais (actitudes,  compara con los 

valores, tabús), e os  propios. CCL, CSC 

aspectos xerais que   
permitan comprender,   
no seu caso, o   
transfondo sociocultural   
do texto.   

 CE3.4. Distinguir tanto a EA3.4. Comprende IL3.5.1. Lee artículos B T2/T3 AA/E

X 
función ou funcións información relevante de prensa, revistas,    
comunicativas principais en correspondencia páginas web, etc., y    
do texto como formal de institucións analiza la    
implicacións facilmente públicas ou entidades información. CCL,    
discernibles; apreciar as privadas como CMCT, CEEC    
diferentes intencións universidades, empresas IL3.5.2. Lee noticias    
comunicativas derivadas ou compañías de relacionadas con    
do uso de distintos servizos (p. e. carta de valores de tipo ético    
expoñentes das admisión a un curso). y expresa su propia    
devanditas funcións, e  opinión. CCL, CSC    
identificar os propósitos  IL3.5.3. Lee textos    
comunicativos xenerais  argumentativos y    
asociados a distintos  extrae las    
formatos, patróns e  conclusiones    
estilos discursivos  pertinentes. CCL,    
típicos.  CMCT, CEEC    

 CE3.5 Ler con fluidez EA3.5. Comprende o IL3.6.1. Lee textos B TC AA/E

X 
textos de ficción e sentido xeral, os puntos informativos sobre el    
literarios principais e os detalles tema principal de la    
contemporáneos, máis relevantes en unidad y extrae    
auténticos ou noticias e artigos información    
adaptados, e xornalísticos ben relevante. CCL,    
relacionados cos propios estruturados e de certa CMCT, CCEC    
intereses e as lonxitude nos que se IL3.6.2. Lee textos    
necesidades no ámbito adoptan puntos de vista informativos sobre    
persoal, público e concretos sobre temas temas socio-    
educativo, ben de actualidade ou do seu culturales y extrae la    
estruturados en rexistro interese e redactados información    
estándar da lingua, e nunha variante estándar fundamental. CCL,    
escritos de xeito claro e da lingua. CSC CCEC    
sinxelo.  IL3.6.3. Lee textos    

  informativos sobre el    

  temas inter-    

  curriculares y los    

  analiza. CCL, CMST,    

  CCEC    
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   IL3.6.4. Lee una 

reseña, una 

biografía, un 

informe, un 

cuestionario, un 

resumen, etc. y 

extrae información 

específica. CCL, CEEC 

IL3.6.5. Lee y 

comprende las 

explicaciones 

gramaticales y de 

vocabulario de la 

unidad. CCL, CAA 

IL3.6.6. Lee y 

comprende las 

secciones de repaso de 

la unidad fomentando 

el aprendizaje 

autónomo. CCL, CAA 

IL3.6.7. Lee y extrae 

información de 

enciclopedias, 

diccionarios y otros 

materiales de 

referencia. CCL, CAA 

   

 CE3.6. Recoñecer léxico 

escrito común e máis 

especializado relacionado 

cos propios intereses e 

necesidades no ámbito 

persoal, público, 

académico e 

ocupacional/laboral, e 

expresións e modismos de 

uso habitual cando se 

conta con apoio visual 

ou contextual. 

EA3.6. Entende, en 

manuais, enciclopedias e 

libros de texto, tanto en 

soporte papel como 

dixital, información 

concreta para a 

resolución de tarefas de 

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 

académico ou 

ocupacional en páxinas 

webs e outros textos 

informativos oficiais, 

institucionais, ou 

corporativos. 

IL3.6.1. Lee textos 

informativos sobre el 

tema principal de la 

unidad y extrae 

información relevante. 

CCL, CMCT, CCEC 

IL3.6.2. Lee textos 

informativos sobre 

temas socio- 

culturales y extrae la 

información 

fundamental. CCL, 

CSC CCEC 

IL3.6.3. Lee textos 

informativos sobre el 

temas inter- 

curriculares y los 

analiza. CCL, CMST, 

CCEC 

IL3.6.4. Lee una 

reseña, una 

biografía, un 

informe, un 

cuestionario, un 

resumen, etc. y 

B TC AA 
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   extrae información 

específica. CCL, CEEC 

IL3.6.5. Lee y 

comprende las 

explicaciones 

gramaticales y de 

vocabulario de la 

unidad. CCL, CAA 

IL3.6.6. Lee y 

comprende las 

secciones de repaso de 

la unidad fomentando 

el aprendizaje 

autónomo. CCL, CAA 

IL3.6.7. Lee y extrae 

información de 

enciclopedias, 

diccionarios e otros 

materiales de 

referencia. CCL, CAA 

   

 CE3.7. Recoñecer os 

valores asociados a 

convencións de formato, 

tipográficas ortográficas e 

de puntuación comúns e 

menos habituais, así 

como abreviaturas e 

símbolos de uso común e 

máis específico (p. e. 

©, ?). 

EA3.7. 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 

distintos personaxes e as 

súas relacións, cando uns 

e outras están descritos 

claramente e co 

suficiente detalle. 

 B TC AA 

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS    

C4.1. 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 

CE4.1. Escribir, en 

calquera soporte, textos de 

estrutura clara sobre unha 

serie de temas xerais e 

máis específicos 

relacionados cos propios 

intereses ou 

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 

EA4.1. Completa un 

cuestionario detallado con 

información persoal, 

académica ou laboral (p. 

e. para tomar parte nun 

concurso internacional, 

ou para solicitar unhas 

prácticas en empresas). 

IL4.1.1. Escribe 

formularios, 

cuestionarios, fichas, 

etc. con información 

específica. CCL, CSC, 

SIE 

IL4.1.2. Completa 

actividades escritas 

con información 

personal o relativa a 

sus intereses 

personales. CCL, SIE 

IL4.1.3. Completa 

actividades de 

repaso y auto- 

evaluación con 

A TC O 
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dunha gramática, 

obtención de axuda, 

etc.). 

– Uso de elementos 

coñecidos obtidos de 

modelos moi sinxelos de 

textos escritos, para 

elaborar os propios 

textos. 

– Execución: 

– Elaboración dun 

borrador seguindo 

textos modelo. 

– Estruturación do 

contido do texto. 

– Organización do texto 

en parágrafos curtos 

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 dispoñibles. 

– Recurso aos 

coñecementos previos 

(utilizar frases feitas e 

locucións, do tipo "agora 

volvo", "botar unha 

man", 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.). 

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. 

 información relativa a 

sus intereses . CCL, 

CAA 
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– Reescritura definitiva.       

C4.2. Elaboración de CE4.2. Coñecer, EA4.2. Escribe, nun IL4.2.1. Redacta B T2/T3 AA 

cartas formais seleccionar e aplicar as formato convencional e siguiendo un modelo    
respectando a súa estratexias máis en calquera soporte, un un curriculum vitae,    

estrutura: remitente, adecuadas para elaborar curriculum vitae, incluyendo    

cabeceira, lugar e data; textos escritos de detallando e ampliando información    

asunto, saúdo á persoa estrutura clara e de certa a información que personal. CCL, CCEC,    
destinataria, corpo da lonxitude, p. e. considera relevante en SIE    

carta, despedida e desenvolvendo os relación co propósito e IL4.2.2. Utiliza los    
sinatura. puntos principais, e destinatario específicos. recursos digitales del    

 ampliándoos coa  curso para    

 información necesaria, a  profundizar en los    

 partir dun guión previo  conocimientos    

   adquiridos en la    

   unidad. CCL, CD    

C4.3. Elaboración de CE4.3. Ser consciente EA4.3. Toma notas, IL4.3.1. Escribe B TC AA/E

X 
informes expositivos dos trazos socioculturais facendo unha lista dos notas, mensajes    
elementais e breves, e sociolingüísticos aspectos importantes, sobre cuestiones    
organizados nunha saíntes das comunidades durante unha cotidianas. CCL, SIE    
estrutura básica que nas que se utiliza a conferencia sinxela, e IL4.3.2. Completa    

inclúa unha introdución, lingua meta, e das súas redacta un breve resumo actividades referidas    
o corpo do informe, a diferenzas con respecto coa información a situaciones de la    
conclusión e a ás culturas propias, esencial, sempre que o vida cotidiana    
bibliografía. relativos a costumes, tema sexa coñecido e o respetando las    

 usos, actitudes, valores e discurso formúlese dun convenciones    

 tabús, e actuar en modo sinxelo e sociales. CCL, CSC,    

 consecuencia, articúlese con claridade. SIE    

 adaptándose  IL4.3.3. Es capaz de    

 adecuadamente ás  hacer listados y    

 características dos  resúmenes sobre    

 interlocutores e da  temas más o menos    

 situación comunicativa  complejos. CCL, SIE    

 na produción do texto      

 escrito.      

C4.3. Elaboración de CE4.4. Adecuar a EA4.4. Escribe notas, IL4.4.1. Escribe B TC AA/E

X 
informes expositivos produción do texto anuncios, mensaxes e notas, mensajes    
elementais e breves, escrito ás funcións comentarios, en sobre cuestiones    
organizados nunha comunicativas calquera soporte, nos cotidianas. CCL, SIE    

estrutura básica que requiridas, que transmite e solicita IL4.4.2. Escribe un    

inclúa unha introdución, seleccionando, dentro información relevante e anuncio publicitario,    

o corpo do informe, a dun repertorio de opinións sobre aspectos un folleto turístico,    
conclusión e a expoñentes habituais, os persoais, académicos ou una guía de viajes    
bibliografía. máis adecuados ao ocupacionais, siguiendo un    

 propósito comunicativo, respectando as modelo. CCL, CEEC,    

 e os patróns discursivos convencións e normas SIE    

 típicos de presentación e de cortesía e da IL4.4.3. Completa    

 organización da etiqueta. actividades referidas    

 información, entre  a situaciones de la    

 outros, o reforzo ou a  vida cotidiana    

 recuperación do tema.  respetando las    

   convenciones    

   sociales. CCL, CSC,    

   SIE    
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 CE4.5. 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 funcións 

comunicativas 

correspondentes. 

EA4.5. Escribe, nun 

formato convencional, 

informes breves nos que dá 

información pertinente 

sobre un tema académico, 

ocupacional, ou menos 

habitual (p. e. 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. 

IL4.5.1. Escribe una 

reseña, una 

biografía, un 

informe, un 

resumen, etc. 

utilizando 

información 

específica. CCL, 

CEEC, SIE 

IL4.5.2. Escribe 

descripciones de 

personas, lugares, 

sentimientos, etc. de 

forma respetuosa. 

CCL, CSC SIE 

IL4.5.3. Escribe 

artículos de prensa, 

revistas, páginas 

web, etc. siguiendo 

un modelo. CCL, 

CMCT, CEEC, SIE 

IL4.5.4. Escribe 

historias de ficción, 

extractos de novelas, 

ensayos, narraciones 

incluyendo 

información detallada. 

CCL, CEEC, 

SIE 

B T2/T3 AA/E

X 

 CE4.6. Coñecer, e saber 

seleccionar e utilizar, 

léxico escrito común e 

máis especializado, 

relacionado cos propios 

intereses e necesidades no 

ámbito persoal, público, 

académico e 

ocupacional/laboral, e 

expresións e modismos de 

uso habitual. 

EA4.6. Escribe 

correspondencia persoal e 

participa en foros e 

blogues 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. 

IL4.6.1. Escribe 

cartas, e-mails, blogs, 

postales, etc. de 

carácter personal 

siguiendo un modelo. 

CCL, CSC, SIE 

IL4.6.2. Narra por 

escrito 

acontecimientos e 

intercambia vivencias 

personales 

fomentando el 

contacto social. CCL, 

CSC SIE 

IL4.6.3. Escribe sobre 

sus propias opiniones, 

hace sugerencias, 

ofrecimientos, etc. de 

forma educada. CCL, 

CSC SIE 

IL4.6.4. Utiliza los 

recursos digitales del 

curso para 

B TC AA/E

X 
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   profundizar en los 

conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 

   

 CE4.7. Reproducir os 

patróns ortográficos, de 

puntuación e de formato 

de uso común, e algúns de 

carácter máis específico 

(p. e. indicacións para 

acoutar información, 

como paréntese ou 

guións), con corrección 

na maioría das ocasións; 

saber manexar 

procesadores de textos 

para resolver, p. e., 

dúbidas sobre puntuación 

nos textos producidos en 

formato electrónico, e 

utilizar con eficacia as 

convencións de escritura 

que rexen na 

comunicación por 

Internet. 

EA4.7. 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, 

académico ou laboral, 

respectando as 

convencións formais e de 

cortesía propias deste tipo 

de textos. 

IL4.7.1. Escribe cartas, 

e-mails, faxes, etc. de 

carácter formal 

siguiendo un modelo. 

CCL, CEEC, SIE 

IL4.7.2. Utiliza los 

recursos digitales del 

curso para profundizar 

en los conocimientos 

adquiridos en la 

unidad. CCL, CD 

IL4.7.3. Solicita 

información formal de 

manera educada. CCL, 

CSC, SIE 

B T2/T3 AA/E

X 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural    

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. 

B5.1. 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 

PLEB5.1. Desenvólvese 

na maioría das 

actividades de aula 

facendo un uso 

espontáneo da lingua 

estran- xeira; reflexiona 

sobre o propio proceso de 

adquisición da lingua e 

transfire á lingua 

estranxeira coñe- 

cementos e estratexias de 

comuni- cación 

adquiridas noutras 

linguas. 

PLEB5.2. Utiliza as 

normas orto- gráficas 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 
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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 integrada. 

Participación en 

proxectos nos que se 

utilizan varias linguas e 

relacionados cos 

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 texto 

oral e escrito. 

B5.5. Amosar interese 

por establecer relacións 

entre a cultura propia e 

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, 
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elementos transversais, 

evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e 

valorando positivamente 

as competencias que posúe 

como persoa plurilingüe. 

B5.7. Estruturas 

sintáctico-discursivas 

propias de cada idioma. 

B5.8. Funcións 

comunicativas: 

Xestión de relacións 

sociais no ámbito persoal, 

público, educativo e 

profesional. Descrición e 

apreciación de calidades 

físicas e abstractas de 

persoas, obxectos, lugares, 

actividades, 

procedementos e 

procesos. 

Narración de 

acontecementos pasados 

puntuais e habituais, 

descrición de estados e 

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 

a cultura da lingua meta 

para cumprir o papel de 

intermediación cultural, e 

abordar con eficacia a 

resolución de 

malentendidos 

interculturais, 

esforzándose por superar 

comparacións ou xuízos 

estereotipados. 

B5.6. Utilizar con 

razoable corrección as 

estruturas 

morfosintácticas, os 

patróns discursivos e os 

elementos de conexión e de 

cohesión de uso común co 

fin de que o discurso estea 

ben organizado e cumpra 

adecuadamente a función 

ou as funcións 

comunicativas. 

B5.7. Coñecer e saber 

seleccionar e 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 

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. 
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satisfacción, a esperanza, 

a confianza e a sorpresa, 

así como os seus 

contrarios. 

Formulación de 

suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

Establecemento e xestión 

da comunicación e 

organización do 

discurso. 

B5.9. Léxico: 

Recoñecemento e uso do 

léxico común e máis 

especializado relacionado 

con contidos educativos 

correspondentes e de 

interese nos ámbitos 

persoal, público, 

educativo e ocupacional, 

relativo á descrición de 

persoas e obxectos, o 

tempo e o espazo, 

estados, eventos e 

acontecementos 

actividades, 

procedementos e 

procesos; relacións 

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 

se utilicen varias linguas, 

tanto curriculares como 

outras presentes no 

centro docente, 

relacionados cos 

elementos transversais, 

evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais. 
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formación de palabras 

mediante recursos de 

derivación e de 

composición, e 

recoñecemento de 

"falsos amigos". 

      

 

 

10.3 ESTRUTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS. 

 

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. 

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.) 

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. 

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). 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
 

 

 

 

 

 



78 IES GARCIA BARROS, Dpto. de Inglés. Programación didáctica curso 2021-2022 
 

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. 

 

Léxico: 

• Recoñecemento e uso do léxico común e máis especializado relacionado con contidos educativos 

correspondentes e de interese nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional, relativo á descrición 

de persoas e obxectos, o tempo e o espazo, estados, eventos e acontecementos, actividades, 

procedementos e procesos; relacións 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". 

 

10.4  CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS NA LOMCE 

• 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 (sim- ple 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 
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continuous). 

• Expresión da existencia (e. g. there could be); a entidade 

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); 

determiners); a cualidade (e. g. pretty good; much too expensive). 

• Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. lots/plenty (of). 

Degree: e. g. absolutely; a (little) bit). 

• Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin 

and arrangement). 

• Expresión do tempo (points e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; early; late) of 

time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; 

later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness (just when); frequency (e. g. 

twice/four times a week; daily). 

• Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry). 

• Uso de conectores. 

• Have/get causative. 

• Phrasal verbs. 

• Gerund and infinitive. 

 

 

10.5 CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES 

 

Para poder avaliar o grao de consecución dos estándares de aprendizaxe, presentaráselle aos alumnos e alumnas una 

razoada variedade de probas e tarefas con distinto nivel de dificultade, que permiten a gradación do 1 ao 10, 

sendo o 50% o mínimo esixible para superar a materia. 

 

Gramática (25%) 

• Contraste entre presente simple/continuous: todos os usos 

• Contraste entre past simple/continuous: todos os usos 

• Present perfect simple/continuous 

• Past perfect 

• O futuro: will, going to, e otros usos do present simple/continuous 

• Oracións subordinadas temporales 

• Oracións de relativo: who, whose, when, where, which, that 

• Verbos modais: can, could, may, must, need, should, have to, don’t have to 

• Oracións condicionais I, II e III: uso de unless 

• A forma pasiva de todos os tempos verbais 

• O estilo indirecto: statements 

• Uso de used to : contraste con be/get used to 

 

Vocabulario (25%) 

• Actividades de tempo libre: os deportes extremos (adxectivos extremos) 

• Adxectivos para describir aspecto físico e personalidade (mente e corpo) 

• False friends 

• Phrasal verbs 

• As viaxes 

• O medio ambiente: problemas medioambientais 

• Nomes compostos 

• Formación de palabras derivadas: sufixos e prefixos 

• Adxectivos en –ed/-ing 

• Lecturas: tipos de libros, adxectivos, verbos 

• A tecnoloxía: procesos, profesións e productos 

• O teatro: representacións, profesións 
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Expresión escrita (20%) 

• Unha carta informal 

• Unha carta formal solicitando información: diferencias entre as dúas 

• Describir un problema que afecte á nosa sociedade (guerra, epidemia,terrorismo, contaminación) 

• Describir un obxecto persoal, explicando por que o apreciamos 

• Argumentar a favor ou en contra sobre un tema polémico dos traballados. 

• Elaborar a biografía dalgún personaxe famoso. 

 

Comprensión escrita (20%) 

• Comprender instrucións dunha certa complexidade e extensión. 

• Identificar as ideas principais, información relevante en textos de certa lonxitude e con estruturas 

lingüísticas de certa complexidade. 

• Entender detalles relevantes en textos de distintos tipos: xornalísticos, cartas, ficción, divulgación 

científica, etc 

• Recoñecer léxico de uso común. 

• Inferir do texto o significado de palabras e expresións de uso menos frecuente. 

 

Expresión oral (10%) 

• Manter unha conversa cunha persoa descoñecida dando información persoal. 

• Falar dunha persoa á que admiremos, famosa ou non. 

• Facer suxestións e plans para o futuro nun diálogo. 

• Arranxar unha viaxe 
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11. 2º BACHARELATO 
11.1 PROCEDEMENTOS PARA ACREDITAR COÑECEMENTOS PREVIOS. 

 

Nos primeiros días de curso se realizará unha avaliación inicial, consistente en probas de expresión oral e escrita, 

comprensión oral e escrita , gramática e vocabulario, con contidos que teñen que vir afianzados dos 

cursos anteriores. Segundo os resultados obtidos, se procederá a repasar aqueles aspectos que presenten 

maiores carencias. Aos alumnos que non teñan os coñecementos necesarios para seguir o curso con normalidade se 

lles proporcionarán exercicios de reforzo para facer na casa que serán supervisados polo profesor. 

 

11.2 CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. CONSECUCIÓN DOS 

ESTÁNDARES, TEMPORALIZACIÓN DOS ESTÁNDARES, PROCEDEMENTOS/INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES 

CONTIDOS 2º BACH CRITERIOS DE 

AVALIACIÓN 2º 

BACH 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 2º 

BACH 

INDICADORES 

DE LOGRO Y CC. 

CLAVE 

CONS TEMP INSTR 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS    

Estratexias de 

comprensión: 

- Mobilización de 

información previa sobre 

tipo de tarefa e sobre o 

tema da unidade: a 

moda. 

 

- Identificación do tipo 

textual, adaptando a 

comprensión ao mesmo, 

mediante escóitaa dun 

texto sobre marcas de 

roupa 

 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

xeral, información 

esencial, puntos 

principais, detalles 

relevantes, implicacións) 

ao escoitar un 

cuestionario sobre 

diferentes 

acontecementos da 

moda 

 

- Formulación de 

hipótese sobre contido e 

contexto antes de 

escoitar un cuestionario 

sobre a moda 

 

- Inferencia e formulación 

de hipótese sobre 

significados a partir da 

comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos 

CE1.1. 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 de temas tanto 

concretos como 

abstractos, mesmo si son de 

carácter técnico cando 

estean dentro do propio 

campo de especialización 

ou de interese nos 

ámbitos persoal, público, 

académico e 

laboral/profesional, 

sempre que as condicións 

acústicas sexan boas e 

póidanse confirmar 

certos detalles. 

CE1.2. 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, 

EA1.2. 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 (p. e. 

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. 

 

EA1.3. Identifica as ideas 

principais, os detalles 

relevantes e as 

implicacións xerais de 

conversacións e debates 

relativamente extensos e 

animados entre varios 

interlocutores 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. 

IL1.2.2. Escoita e 

entende as preguntas 

do profesor sobre 

temas familiares e 

cotiáns. CCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.3.1. Presenza 

conversacións sobre o 

tema da unidade e 

extrae a información 

esencial. CCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escoita 

gravacións sobre o 

tema da unidade e 

interpreta a 

información. CCL, 

CMCT 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

TC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC 

 

 

O/AA

/EX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EX/A

A 
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e paralingüísticos, 

utilizando imaxes para 

predicir o contido dun 

texto sobre a roupa que os 

alumnos levan 

habitualmente 

 

- Reformulación de 

hipótese a partir da 

comprensión de novos 

elementos, ao escoitar un 

diálogo sobre onde se 

inventaron algunhas 

pezas de vestir 

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. 

CE1.3. Coñecer coa 

profundidade debida e 

aplicar eficazmente á 

comprensión do texto os 

coñecementos 

sociolingüísticos 

relativos á estruturación 

social, ás relacións 

interpersoais en diversos 

contextos (desde 

informal até 

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 (p. e. 

históricos ou artísticos) 

que permitan captar as 

alusións máis directas 

sobre estes aspectos que 

poida conter o texto. 

CE1.4. Distinguir a 

función ou funcións 

comunicativas tanto 

principais como 

secundarias do texto e 

apreciar as diferenzas de 

significación de distintos 

expoñentes das mesmas, así 

como distinguir os 

significados xerais 

asociados ao uso de 

distintos patróns 

discursivos típicos polo 

que respecta á 

presentación e 

organización da 

información (entre 

outros, topicalización (p. 

e. uso de estruturas 

pasivas ou enfáticas), 

contraste, digresión, ou 

recapitulación). 

EA1.6. 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 académicos ou 

profesionais da súa área de 

interese, tanto concretos 

como abstractos, sempre 

que haxa marcadores 

que estruturen o discurso 

e guíen a comprensión. 

IL1.6.4. Escoita 

charlas ou 

conferencias sobres 

temas de interese e 

capta a información 

fundamental. CCL, 

CCEC 

B TC EX/A

A 
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 CE1.5. Distinguir e 

aplicar á comprensión do 

texto oral os significados e 

funcións específicos 

xeralmente asociados a 

diversas estruturas 

sintácticas de uso común 

segundo o contexto de 

comunicación (p. e. 

estrutura interrogativa 

para expresar 

admiración). 

CE1.6. Recoñecer léxico 

oral común e máis 

especializado, 

relacionado cos propios 

intereses e necesidades no 

ámbito persoal, público, 

académico e 

laboral/profesional, e 

expresións e modismos de 

uso habitual, así como as 

connotacións máis 

discernibles no uso 

humorístico ou poético 

do idioma cando o 

contexto ou o apoio 

visual facilitan a súa 

comprensión. 

CE1.7. Discriminar 

patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de 

entoación de uso común e 

máis específicos, e 

recoñecer os seus 

significados e intencións 

comunicativas expresas, así 

como algunhas de 

carácter implícito 

(incluíndo a ironía e o 

humor) cando a 

articulación é clara. 
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS    

Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de 

información previa sobre o 

tema da unidade: os 

medios de 

comunicación. 

 

- Identificación do tipo 

textual, adaptando a 

comprensión ao mesmo 

mediante a lectura dun 

texto sobre a 

importancia da 

exactitude das noticias. 

 

- Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

xeral, información 

esencial, puntos 

principais, detalles 

relevantes, 

implicacións), ao ler 

unha información sobre 

unha noticia breve. 

 

- Formulación de 

hipótese sobre contido e 

contexto antes de ler un 

texto sobre un blog dun 

locutor de radio. 

 

- Inferencia e formulación 

de hipótese sobre 

significados a partir da 

comprensión de 

elementos significativos, 

lingüísticos 

CE3.1. 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 si 

son de carácter técnico 

cando estean dentro do 

propio campo de 

especialización ou de 

interese, nos ámbitos 

persoal, público, 

académico e 

laboral/profesional, 

sempre que se poidan 

reler as seccións difíciles. 

CE3.2. 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 si 

están claramente 

sinalizadas; e matices 

como a ironía ou o 

humor, ou o uso poético 

EA3.1. 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 (p. e. 

acerca de instrumentos de 

medición ou de 

procedementos 

científicos). 

 

 

 

EA3.2. Entende detalles 

relevantes e implicacións de 

anuncios e material de 

carácter publicitario sobre 

asuntos do seu interese 

persoal (p. e. posters, 

flyers, pancartas, grafitti), 

académico (p. e. pósteres 

científicos) ou profesional 

(p. e. boletíns 

informativos, documentos 

oficiais). 

 

EA3.3. 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 

xustifican 

IL3.1.1. Le 

instrucións, 

indicacións, carteis, 

fichas informativas, 

etc, e comprende 

información específica. 

CCL, CCEC IL3.1.2. Le 

e 

identifica información 

básica e instrucións 

nos enunciados dos 

exercicios. CCL 

IL3.1.3. Le e pon en 

práctica instrucións e 

consellos para 

mellorar as súas 

técnicas de 

aprendizaxe. CCL, 

CAA 

 

IL3.2.2. Utiliza os 

recursos dixitais do 

curso para profundar 

nos coñecementos 

adquiridos na 

unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

IL3.3.1. Le cartas, e- 

mails, blogs, postais, 

etc, de carácter 

persoal e utilízaos 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

TC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC 

AA/ 

EX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AA/E

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AA/E

X 
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e paralingüísticos, 

utilizando imaxes para 

predicir o contido dun 

texto sobre Internet. 

 

- Reformulación de 

hipótese a partir da 

comprensión de novos 

elementos ao ler un 

diálogo sobre as redes 

sociais. 

ou estético da lingua, 

formulados de maneira 

clara. 

CE3.3. Coñecer coa 

profundidade debida e 

aplicar eficazmente á 

comprensión do texto os 

coñecementos 

sociolingüísticos 

relativos á estruturación 

social, ás relacións 

interpersoais en diversos 

contextos (desde 

informal até 

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 (p. e. 

históricos ou artísticos) 

que permitan captar as 

alusións máis directas 

sobre estes aspectos que 

poida conter o texto. 

CE3.4. Distinguir a 

función ou funcións 

comunicativas tanto 

principais como 

secundarias do texto e 

apreciar as diferenzas de 

significación de distintos 

expoñentes das mesmas, así 

como distinguir os 

significados xerais 

asociados ao uso de 

distintos patróns 

discursivos típicos polo 

que respecta á 

presentación e 

organización da 

información e as ideas 

(p. e. uso de estruturas 

pasivas ou enfáticas, 

contraste, digresión ou 

recapitulación). 

CE3.5. Distinguir e 

aplicar á comprensión do 

texto escrito os 

significados e funcións 

de maneira detallada 

información, ideas e 

opinións sobre temas 

concretos e abstractos de 

carácter persoal e dentro 

da súa área de interese. 

 

EA3.4. 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 académico 

dentro da súa área de 

interese ou a súa 

especialidade. 

 

EA3.5. Comprende a 

información, e ideas e 

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. 

 

EA3.6. Entende, en 

textos de referencia e 

consulta, tanto en soporte 

papel como dixital, 

información detallada 

sobre temas da súa 

especialidade nos 

ámbitos académico ou 

ocupacional, así como 

información concreta 

relacionada con cuestións 

prácticas en 

textos informativos 

como modelo. CCL, 

CSC, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.4.1. Le cartas, e- 

mails, faxes, etc, de 

carácter formal e 

extrae información 

específica. CCL, CEEC 

IL3.4.2. Utiliza os 

recursos dixitais do 

curso para profundar 

nos coñecementos 

adquiridos na 

unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

IL3.5.3. Le textos 

argumentativos e 

extrae as conclusións 

pertinentes. CCL, 

CMCT, CEEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.6.1. Le textos 

informativos sobre o 

tema principal da 

unidade e extrae 

información 

relevante. CCL, 

CMCT, CCEC 

IL3.6.5. Le e 

comprende as 

explicacións 

gramaticais e de 

vocabulario da 

unidade. CCL, CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AA/E

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EX/ 

AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AA 
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 específicos xeralmente 

asociados a diversas 

estruturas sintácticas de 

uso común segundo o 

contexto de 

comunicación (p. e. 

estrutura interrogativa 

para expresar 

admiración). 

CE3.6. Recoñecer léxico 

escrito común e máis 

especializado relacionado 

cos propios intereses e 

necesidades no ámbito 

persoal, público, 

académico e 

laboral/profesional, e 

expresións e modismos de 

uso habitual, así como as 

connotacións máis 

discernibles no uso 

humorístico, poético ou 

estético do idioma cando o 

contexto ou o apoio visual 

facilitan a súa 

comprensión. 

CE3.7. Recoñecer os 

valores asociados a 

convencións de formato, 

tipográficas, ortográficas e 

de puntuación comúns e 

menos habituais, así 

como abreviaturas e 

símbolos de uso común e 

máis específico (p. e. §, 

≤). 

oficiais, institucionais, ou 

corporativos. 

IL3.6.6. Le e 

comprende as 

seccións de repaso da 

unidade fomentando 

a aprendizaxe 

autónoma. CCL, CAA 

   

Bloque 4. Producción de textos escritos.    

Estratexias de produción: 

Producir textos escritos 

relacionados coas redes 

sociais, practicando as 

seguintes estratexias de 

produción escrita: 

 

Planificación 

- Localizar e usar 

adecuadamente recursos 

lingüísticos ou temáticos 

(uso dun dicionario ou 

gramática, obtención de 

axuda, etc,). 

CE4.1. Escribir, en 

calquera soporte, textos 

ben estruturados sobre 

unha ampla serie de temas 

relacionados cos propios 

intereses ou 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, 

EA4.1. Completa un 

cuestionario detallado con 

información persoal, 

académica ou laboral (p. 

e. para matricularse 

nunha universidade, 

solicitar un traballo, abrir 

unha conta bancaria, ou 

tramitar un visado). 

 

 

EA4.2. Escribe, en 

calquera soporte ou 

formato, un curriculum 

vitae detallado, xunto 

cunha carta de 

IL4.1.1. Escribe 

formularios, 

cuestionarios, fichas, 

etc, con información 

específica. CCL, CSC, 

SIE 

IL4.1.2. Completa 

actividades escritas 

con información 

persoal ou relativa 

aos seus intereses 

persoais. CCL, SIE 

 

IL4.2.2. Utiliza os 

recursos dixitais do 

curso para profundar 

nos coñecementos 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

TC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2/T3 

AA/E

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AA 
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Execución 

- 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 

dispoñibles. 

 

- Apoiarse en e sacar o 

máximo partido dos 

coñecementos previos 

(utilizar linguaxe 

‘prefabricada’, etc). 

indicando os proles e os 

contras das distintas 

opcións, utilizando para 

iso os elementos 

lingüísticos adecuados 

para dotar ao texto de 

cohesión e coherencia e 

manexando un léxico 

adaptado ao contexto e ao 

propósito comunicativo 

que se persegue. 

CE4.2. Coñecer, 

seleccionar e aplicar as 

estratexias máis adecuadas 

para elaborar textos 

escritos ben estruturados 

e de certa lonxitude, p. e. 

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 contexto 

específicos. 

CE4.3. Integrar na propia 

competencia 

intercultural, para 

producir textos 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 

motivación (p. e. para 

ingresar nunha 

universidade estranxeira, 

ou presentarse como 

candidato a un posto de 

traballo). 

 

EA4.3. Toma notas, co 

suficiente detalle, 

durante unha 

conferencia, charla ou 

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. 

 

EA4.4. Escribe notas, 

anuncios, mensaxes e 

comentarios, en calquera 

soporte, nos que 

transmite e solicita 

información detallada, 

explicacións, reaccións e 

opinións sobre temas 

persoais, académicos ou 

ocupacionais, 

respectando as 

convencións e normas de 

cortesía e da etiqueta. 

 

EA4.5. Escribe informes 

en formato convencional e 

de estrutura clara 

relacionados coa súa 

especialidade (p. e. o 

desenvolvemento e 

conclusións dun 

experimento, sobre un 

intercambio lingüístico, 

unhas prácticas ou un 

traballo de investigación), 

ou menos habituais (p. e. 

un problema xurdido 

durante unha estancia no 

estranxeiro), 

desenvolvendo un 

adquiridos na 

unidade. CCL, CD 

 

 

 

 

 

IL4.3.1. Escribe 

notas, mensaxes 

sobre cuestións 

cotiás. CCL, SIE 

IL4.3.3. É capaz de 

facer listaxes e 

resumos sobre temas 

máis ou menos 

complexos. CCL, SIE 

IL4.4.1. Escribe 

notas, mensaxes 

sobre cuestións 

cotiás. CCL, SIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.5.2. Escribe 

descricións de 

persoas, lugares, 

sentimentos, etc, de 

forma respectuosa. 

CCL, CSC SIE 

IL4.5.4. Escribe 

historias de ficción, 

extractos de novelas, 

ensaios, narracións 

incluíndo 

información detallada. 

CCL, CEEC, SIE 

IL4.6.4. Utiliza os 

recursos dixitais do 

curso para profundar 

nos coñecementos 

adquiridos na 

unidade. CCL, CD 
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 presentación textual que 

poidan conducir a 

malentendidos ou 

situacións potencialmente 

conflitivas. 

CE4.4. Planificar e 

articular o texto escrito 

segundo a función ou 

funcións comunicativas 

principais e secundarias en 

cada caso, seleccionando 

os diferentes expoñentes 

de devanditas funcións 

segundo os seus distintos 

matices de significación, 

e os distintos patróns 

discursivos dos que se 

dispón para presentar e 

organizar a información, 

deixando claro o que se 

considera importante (p. 

e. mediante estruturas 

enfáticas), ou os 

contrastes ou digresións con 

respecto ao tema 

principal. 

CE4.5. 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 (p. e. o 

uso da voz pasiva en 

presentacións de 

carácter académico, ou de 

frases de relativo para 

facer unha descrición 

detallada). 

CE4.6. Coñecer, e saber 

seleccionar e utilizar 

léxico escrito común e 

expresións e modismos 

argumento; razoando a 

favor ou en contra dun 

punto de vista concreto; 

explicando as vantaxes e 

desvantaxes de varias 

opcións, e achegando 

conclusións xustificadas. 

 

EA4.6. 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. 

 

EA4.7. Escribe, en 

calquera soporte, cartas 

formais de carácter 

académico ou 

profesional, dirixidas a 

institucións públicas ou 

privadas e a empresas, nas 

que dá e solicita 

información; describe a 

súa traxectoria 

académica ou 

profesional e as súas 

competencias; e explica e 

xustifica co suficiente 

detalle os motivos das 

súas accións e plans (p. 

e. 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. 

IL4.7.2. Utiliza os 

recursos dixitais do 

curso para profundar 

nos coñecementos 

adquiridos na 

unidade. CCL, CD 
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 de uso habitual, e máis 

especializado segundo os 

propios intereses e 

necesidades no ámbito 

persoal, público, 

académico e 

laboral/profesional, así 

como un reducido 

repertorio de palabras e 

expresións que permita un 

uso humorístico e 

estético sinxelo do 

idioma. 

CE4.7. Axustarse con 

consistencia aos patróns 

ortográficos, de 

puntuación e de formato 

de uso común, e algúns de 

carácter máis específico 

(p. e. abreviaturas ou 

asteriscos); saber 

manexar procesadores de 

textos para resolver, 

p. e., dúbidas sobre 

variantes ortográficas en 

diversos estándares da 

lingua, e utilizar con 

soltura as convencións 

escritas que rexen na 

comunicación por 

Internet. 

     

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural    

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). 

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 

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 
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– Recoñecemento de 

palabras e frases de uso 

coloquial común 

emitidas con 

procedementos básicos da 

redución fonética. 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 po-la 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 

de carácter máis 

específico. 

B5.3. Distinguir a función 

ou as funcións 

comunicativas principais e 

secundarias do texto, 

como implicacións 

facilmente discernibles, e 

apreciar as diferenzas de 

significación de distintos 

expoñentes destas, así 

como distinguir os 

significados e os 

propósitos 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 

linguase 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 

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, 
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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 

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 apre-cio, o 

eloxio, a admiración, a 

satisfacción, a 

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 

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. 

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. 
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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 

antónimos, sinónimos e de 

procedementos de 

formación de palabras 

mediante recursos de 

derivación e de 

composición, e 

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. 
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recoñecemento de "falsos 

amigos". 

B5.7. Estruturas 

sintáctico-discursivas 

propias de cada idioma. 

      

 

11.3 Contidos sintáctico-discursivos incluídos na LOMCE 

• 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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11.4 CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES. 

Para poder avaliar o grao de consecución dos estándares de aprendizaxe, presentaráselle aos alumnos e alumnas una 

razoada variedade de probas e tarefas con distinto nivel de dificultade, que permiten a gradación do 1 ao 10, 

sendo o 50% o mínimo esixible para superar a materia. 

 

Serán considerados mínimos esixibles os correspondentes aos cursos anteriores. 

Gramática (15%) 

• Todos os tempos verbais 

• Uso de used to, be/get used to 

• Usos das formas pasivas: todos os tempos 

• Oracións condicionais I, II, III e 0 contitional. 

• Usos de wish, If only 

• Oracións de relativo: especificativas e explicativas 

• Verbos seguidos de xerundio e infinitivo 

• Conectores: temporais, causais 

• Estilo indirecto: statements, orders, questions 

• Verbos modais 

 

Vocabulario (10%) 

• False friends 

• Verbos preposicionais de uso máis común 

• Reporting verbs 

• Verbos para expresar emocións 

• Adxectivos para expresar cualidades persoais, valores, aspecto físico 

• O deporte: verbos de movemento 

• Hábitos de saúde 

• Os sentidos: verbos relacionados 

• O mundo urbano 

• O cine 

• O mundo laboral e os estudios superiores 

 

Fonética  (10%) 

 

Expresión escrita (40%) 

• Narrativa contando unha situación difícil ou de perigo vivida. 

• Redacción argumentando pros e contras sobre un tema dos tratados na clase (ex. A vida no campo 

e na cidade, o sistema educativo…) 

• Carta formal solicitando un traballo acompañada do CV 

• Recensión crítica dunha película ou serie de TV. 

• Resumo dun dos libros ou relatos lidos durante o curso 

 

Comprensión escrita (10%) 

• Identificar as ideas principais, información detallada e implicacións xerais de textos de certa 

lonxitude, ben organizados e lingüisticamente complexos de distinto tipo de temas e distinto tipo de texto. 

• Comprensión de instruccións extensas. 

• Entender detalles relevantes en anuncios, noticias, carteis, etc. 

• Comprender o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais, os detalles relevantes, 

información, ideas e opinións tanto implícitas como explícitas do texto. 

• Inferir do texto o significado de palabras e expresións de uso menos frecuente. 

 

Comprensión oral  (15%) 
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12. TEMPORALIZACIÓN 

 
Na ESO e 1º Bacharelato a  primeira avaliación incluirá os contidos das 3 primeiras unidades do libro de refencia para cada 

nivel, a segunda ata a unidade 6 e a terceira ata a unidade 9.  Como estimación media, adicaránse entre tres e catro semanas 

a cada unha das unidades. O funcionamento e as necesidades de cada grupo, asi como a necesidade complexa de integrar e 

ampliar contidos non estudiados no curso pasado  farán que poda  variar esta temporalización, que nunca pode ser exacta. 

En 2º de bacharelato o libro está dividido e 6 unidades e unha de introducción. A 1ª avaliación incluirá a unidade de 

introducción e as dúas primerias unidades, na segunda ata a unidade 4 e na terceira ata unidade 6. Seguindo esta 

temporalización o noso propósito é chegar ao mes de maio con tempo suficiente para facer un repaso de todo o visto 

durante o curso. 

 
 
 
 
 
 

13. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
 

O sistema de avaliación aplicado será o de avaliación continua, co cal o alumno terá a oportunidade de superar a 

materia nunha avaliación na seguinte. Deste xeito, a cualificación acadada ao final do curso será a que se terá en conta 

para superar a materia. 

 

• Avaliación Inicial 

Durante os primeiros días do curso os alumnos realizan probas de comprensión oral e escrita, expresión 

oral e escrita, gramática e vocabulario para determinar o nivel dos seus coñecementos. A aqueles alumnos que 

presenten déficit nos seus coñecementos se lles proporcionarán exercicios de reforzo para realizar na casa, que 

serán supervisados polo profesor. 

Do mesmo xeito, aqueles aspectos da lingua que presenten maiores problemas serán repasados na aula. 

Estas probas de diagnose darannos tamén as pautas a seguir para o tratamento da posible diversidade 

que se detecte entre os alumnos. 

 

• Avaliación Formativa: recollida sistemática de datos sobre o rendemento do alumno. 

Ó longo do curso o profesor terá en conta o labor cotiá dos alumnos que se reflectirá na 

cumprimentación dunha ficha do alumno, tendo en conta distintos elementos da aprendizaxe tanto na aula 

como fora dela:  participación na clase, lecturas, entrega dos traballos a tempo, traballo persoal fora da 

aula, traballo autónomo, traballo responsable en grupo, proxectos, tarefas, etc. 

 

• Avaliación Sumativa 

En cada un dos trimestres realizaranse distintas probas que tratarán de avaliar os progresos dos alumnos 

nas distintas destrezas da aprendizaxe de unha lingua. 

Comprensión e expresión escritas 

Comprensión oral 

Expresión oral (presencial e/ou grabación dixital) 

Gramática, estruturas e funcións. 

Vocabulario. 

• Comprender de forma global e específica textos orais e escritos: cancións, diálogos, narracións, 

cartas,… 

• Extraer información específica de textos orais e escritos auténticos: detectar palabras clave, contestar 

preguntas. 

• Extraer información específica de textos orais e escritos para encher estadillos, impresos, completar frases,.. 

• Clasificar o vocabulario segundo uns criterios dados: campo semántico, función,… 

• Producir textos orais e escritos comprensibles con un nivel básico de corrección e precisión. 

• Participar na medida do posible  en diálogos, enquisas e dramatizacións utilizando estratexias para non 

romper a comunicación: xestos, debuxos pero sempre minimizando os riscos. 
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• Utilizar as estruturas gramaticais, funcións e léxico aprendidos durante o curso correctamente. 

• Valorar comportamentos que favorecen a comunicación e a convivencia, escoitando con respecto ós 

compañeiros, profesor, etc. 

• Participar  en tódalas actividades da aula respectando turno de palabra. 

• Lectura comprensiva de novelas adaptadas ó seu nivel (na ESO libro de lectura graduada só no 2º trimestre) 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

Comprensión de textos orais: cancións, conversas, descripcións, entrevistas, etc. sobre temas variados. 

• Exercicios de resposta múltiple, con 3 ou 4 distractores. 

• Preguntas de verdadeiro/falso. 

• Completar frases coa información que acaban de escoitar. 

• Encher ocos en frases ou cancións coa palabra exacta. 

• Contestar a preguntas abertas sobre o que acaban de escoitar. 

 

Producción de textos orais (só cando se poidan respectar al condicións de distancia social poderán ser 

de xeito presencial en caso contrario avaliaráse a través da plataforma dixital) 

• Contestar a preguntas acerca de libros/textos ou películas. 

• Representar situacións reais en tendas, viaxes, restaurantes, etc. 

• Facer presentacións con ou sin soporte dixital sobre viaxes, obras de arte, noticias, etc. 

• Responder a preguntas sobre asuntos cotiáns e información persoal. 

• Utilizar a lingua inglesa como ferramenta de comunicación na aula. 

 

Comprensión de textos escritos: 

• Contestar a preguntas de verdadeiro/falso, e xustificar a resposta con citas textuais do texto. 

• Contestar a preguntas de resposta múltiple con 3 ou 4 distractores. 

• Completar frases coa información do texto. 

• Responder a preguntas abertas sobre o texto. 

• Buscar no texto palabras ou expresións que coincidan coa definición dada. 

• Explicar o significado de palabras ou expresións que aparecen no texto. 

• Buscar sinónimos ou antónimos. 

 

Produción de textos escritos: 

• Escribir redaccións de distintos tipos: biografías, experiencias pasadas, anécdotas, opiniones, 

argumentaciones a favor o en contra, emails o cartas, informes, consejos, etc. 

• Puntuar e poñer as letras maiúsculas. 

• Teremos en conta os seguintes aspectos: 

o estrutura 

o coherencia y cohesión 

o riqueza de vocabulario 

o corrección gramatical 

o originalidad 

 

Coñecemento da lingua: 

• Gramática: 

o Completar frases con verbos no tempo correcto. 

o Completar frases coa palabra axeitada, ou a forma verbal, o pronome, o adxectivo, etc. 

o Poñer en orden correcto unha frase. 

o Formular preguntas para unha resposta contreta. 

o Reescribir frases utilizando estruturas gramaticais distintas sen que o significado varíe. 

o Exercicios de unir frases partidas á metade. 
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• Vocabulario: 

o Formar palabras con distintos sufixos ou prefixos. 

o Completar textos con palabras. 

o Escribir sinónimos, ou antónimos. 

o Relacionar palabras ou expresións coa definición. 

o Completar series de palabras de temas variados. 

• Fonética: 

o Recoñecer palabras que se pronuncian igual. 

o Agrupar palabras segundo a sua pronuncia, tanto de vogais como de consoantes. 

o Relacionar palabras que se pronuncian igual pero que se escriben distinto. 

 

 

 

14. DATAS DE AVALIACIÓN 

 

Haberá unha avaliación inicial para todos os grupos de ESO có fin da posta en común do perfil do alumnado. Esta 

avaliación terá lugar en outubro. 

 

E.S.O. e  1º de Bacharelato : 

1ª avaliación 16, 17, 20 de decembro  

2ª avaliación  5,   6,   7  d e  abril 

3ª avaliación 6, 7 , 8 de xuño 

 

2º de Bacharelato: 

1ª avaliación 2 de decembro 

2ª avaliación 24 de febreiro. 

3ª avaliación en función do calendario CIUG- mediados de maio, aprox. 

 

Avaliación extraordinaria: 21/ 22 xuño   

 

15. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

 

En cada un dos trimestres realizaranse distintas probas que tratarán de avaliar os progresos do alumnado nas 

distintas destrezas da aprendizaxe de unha lingua. Para a cualificación final terase en conta os resultados de ditas 

probas así como as  a c t i v i d a d e s  avaliables presentadas. 

 

O departamento considera que as recuperacións non proceden na nosa materia, dado que o que conta realmente é 

os coñecementos e o dominio da lingua acadado polo alumno a final de curso. 

Trimestralmente, para poder aprobar a materia o alumno deberá obter unha cualificación mínima do 50%, 

resultado de sumar todos os  apartados. Aplicaráse o redondeo a alza da nota cando o decimal sexa  ≥7. 

Para acadar a cualificación final da avaliación ordinaria de xuño valoraránse as avaliacións de acordo a 

seguinte ponderación:  

1º avaliación 30% 

2ª avaliación  30% 

3ª avaliación  40% 

 

 Non obstante, prevalecerá sobre as ponderacións a seguinte consideración: o alumnado que acade un 5 na  

terceira avaliación superará a materia por ser de avaliación continua. 

 

Para facer a media final terase en conta a nota obtida en cada unha das avaliacións. 

 

Ante a  non asistencia a exames ou probas  o alumnado deberá presentar xustificante médico da súa ausencia a  

clase para así podérselle facer o exame ou proba. 

 

Os exames realizaránse de xeito presencial excepto cando o dicte a consellería por empeoramento da  

situación sanitaria da pandemia.   
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--- 1º , 2º  e    3 º   de ESO, nas  avaliacións 1ª, 2ªe 3ª   aplicaránse  os seguintes criterios de cualificación: 

 

 

------ En 1º / 2º / 3ª  E S O , nas  avaliacións  1ª, 2ª e 3ª    aplicaránse  os  seguintes  criterios  de c ualificación: 

 

70%: EXAMES  

 

Gramática 20% 

Vocabulario (1º/2º ESO) 

Vocabulario/  fonética (3º ESO) 

10% 

8% + 2% 

Comprensión escrita 10% 

Expresión escrita 20% 

Comprensión oral 10% 

 

  

10%: ACTIVIDADES 

Traballos avaliables a través da vía telemática e/ou presencial, entre os que poderán incluirse: 

 

Lecturas graduadas - poderán  ser avaliados  mediante proba oral ou escrita (en 1º e 2º ESO obligatorias dous 

trimestres e optativo un trimestre; en 3º ESO obligatorio no 2ª trimestre)  ) e/ou textos varios        10% 

Redaccións   10% 

Traballo presentación  oral  (presencial ou via dixital)  10% 

 

 

20%   Traballo na clase e fóra dela:  

Deberes diarios, Follas de exercicios -gramática, vocabulario, fonética); Exame de verbos na clase; Esforzo diario e 

participación; Expresión oral en inglés; Puntualidade na entrega de traballos; Organización do  traballo 

 

 

 

Na convocatoria extraordinaria  aplicaranse os seguintes criterios: 

25%: Gramática 

25%: Expresión escrita. 

25%: Vocabulario. 

25%: Comprensión escrita. 

 

 

 

---  4º de ESO e 1º  Bacharelato, nas avaliacións 1ª, 2ª e 3ª  aplicaránse os seguintes criterios de 

cualificación: 

 

75%: EXAMES    

 

Gramática 20% 

Vocabulario/ fonética 15% ( Voc 10%/ Fonética 5%) 

Comprensión escrita 10% 

Expresión escrita 20% 

Comprensión oral 10% 

 

  

15%  ACTIVIDADES AVALIABLES  

Traballos avaliables a través da vía telemática e/ou presencial, entre os que poderán incluirse: 

– Lecturas graduadas ( na 2ª avaliación)  ) e/ou textos xéneros varios que poderán ser  

avaliados mediante proba oral ou escrita  



99 IES GARCIA BARROS, Dpto. de Inglés. Programación didáctica curso 2021-2022 
 

– Redaccións   

– Follas de exercicios    

– Traballo de presentación oral  (no terceiro trimestre)    10% 

 

(10%) Traballo na clase e fóra dela: Esforzo diario e participación; Utilización adecuada da lingua oral;     

Puntualidade na entrega dos traballos; Organización do traballo    

 

 

 

        Na convocatoria extraordinaria  de   4º  ESO e 1º BAC  aplicaranse os seguintes criterios   

 25%: Gramática 

 25%: Expresión escrita. 

 25%: Vocabulario e fonética.  

 25%: Comprensión escrita. 

 

 

 

--- 2º Bacharelato  nas  avaliacións  1ª, 2ª e 3ª    aplicaránse  os  seguintes  criterios  de cualificación: 

 

 

  --Proba tipo ABAU (presencial)   75%  

(Non haberá Listening) 

  

- Reading 2.5 

o Summary 0.75 

o True / False questions   1 

o Vocabulary about the text 0.75 

 

- Rephrasing / Phonetics  2.5 

o Phonetics  1 

o Rephrasing 1.50 

 

- Writing 2.5 

 

--Probas por unidade (presencial)         15%  

 --Grammar 10% (5% gramática da unidade, outro 5% exclusivamente para 

REPHRASING) Na 1º avaliación rephrasing desa avaliación, Na 2º avaliación incluirá 

o da 2º e máis o da 1º; Na 3º avaliación: o rephrasing do todo o curso. 

 --Vocabulary  (3%)   

 --Phonetics (2%) Incluirán revisión de unidades anteriores. 

 

--Outras actividades avaliables (presencial e/ou v.dixital, preferiblemente dixital)      10%  

Writing       5% 

Summary    3% 

Worksheets  2% 

 
Ó longo do curso, o alumnado fará exames Abau baseado en 1 texto tanto en 1º como en 2º 

avaliación con preguntas : Summary, True/false, Vocabulary from the text, Phonetics, 

Rephrasing, Essay. No tercer trimestre o exame constará de  dous textos a elexir segundo o 

modelo vixente para as ABAU. 
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Na  convocatoria extraordinaria  aplicaranse os seguintes criterios no exame tipo ABAU 

Summary 1 

True/False questions 2p 

Vocabulary 1p 

Phonetics 1p 

Rephrasing 2p 

Writing 3p   

 

 

 

16. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

Ó terminar o curso o alumno deberá ser capaz de: 

 

• Comprender global e especificamente mensaxes e textos orais, referidos ás distintas situacións de 

comunicación estudiadas, emitidas polo profesor, compañeiros, falantes da lingua, cintas gravadas ou vídeos e 

recoñecer as estratexias comunicativas utilizadas. 

• Producir mensaxes orais, referidos ás diversas situacións comunicativas propostas ó longo do curso, 

comprensibles para o interlocutor e adecuadas á situación comunicativa na que se producen. 

• Comprender, de maneira global e específica, textos escritos variados, relacionados coas súas 

experiencias e intereses, similares ós estudiados na clase, utilizando destrezas e estratexias adecuadas 

para inferir significados de datos descoñecidos e demostra-la comprensión con tarefas específicas. 

• Producir textos escritos comprensibles para o lector, nos que utilizará, co adecuado nivel de corrección 

lingüística, o léxico, as estruturas, nocións e funcións aprendidos durante o curso así como os elementos 

necesarios de cohesión e coherencia, todo elo respectando as convencións habituais que impón o código 

escrito. 

• Reformular na lengua propia o sentido dun texto, oral ou escrito, sobre temas previamente 

traballados, para facelo comprensible a interlocutores que descoñecen a lengua inglesa 

• Demostrar a través de distintos tipos de actividades o seu coñecemento do léxico, estruturas, nocións e 

funcións da lingua practicadas na clase, así como os recursos lingüísticos e extra lingüísticos e 

condicionantes do contexto sociocultural relevantes ás distintas situacións comunicativas. 

• Ler de maneira comprensiva novelas adaptadas ó nivel correspondente dos alumnos e ser capaz de demostrar a 

súa comprensión a través de diferentes exercicios. 

• Reflexionar sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira, razoando, argumentando, deducindo, 

sintetizando e inducindo as regras correspondentes,e aplicar os mecanismos de autocorrección que reforcen a 

autonomia na aprendizaxe. 

• Utiliza-los elementos lingüísticos de referencia (gramaticais, léxicos, ortográficos, fonéticos e 

textuais) que faciliten a sistematización da aprendizaxe. 

• Usar de forma dirixida ou autónoma recursos, fontes de información e materiais de referencia para contrastar 

conclusións, sistematizar e consolidar coñecementos. 

• Reflexionar sobre o propio proceso de aprendizaxe, aceptando e corrixindo os erros, reformulando regras, 

expresando definicións sobre o aprendido e avanzando nas novas aprendizaxes. 

• Valora-lo coñecemento lingüístico como medio de entendemento entre os pobos e as culturas. 

 

Cada un dos criterios anteriores axustarase ó nivel e curso ó que o alumno pertence utilizando como  

instrumentos para avaliar: traballos a través de plataformas dixitais  e/ou presenciais; exames/probas 

(presenciais e/o nunha plataforma dixital); Observación directa na aula (cuantificable mediante rúbrica  

entre outros métodos) 

 

Cualificación positiva 

 

Acadarán unha cualificación positiva na materia todos aqueles alumnos que acadaran durante o curso os 

obxectivos mínimos da materia, segundo constan na programación. 

 

Os alumnos serán avaliados seguindo os criterios de avaliación, e serán avaliados positivamente todos os alumnos 

que acadaran unha nota mínima de 5 sumando tódolos aspectos mencionados nos criterios de avaliación. 
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17. TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA. 
 

Ca  fin de amplia-lo vocabulario e estimular o gusto pola lectura entre o alumnado da  ESO e 1º Bac. O alumnado de 

3º / 4º ESO terá  un libro de lectura obligatoria dentro dos seleccionados polo profesorado para cada nivel durante 

o 2º trimestre. Para o alumnado de 1º/ 2º ESO será obligatoria a lectura dun libro durante dous trimestres e  será 

optativo un dos  trimestres, subirá nota. Para a súa avaliación o alumnado realizará un traballo oral/escrito 

Mediante a lectura tanto  de pequenas novelas como de textos de varios xéneros  perséguese: 

• Fomentar nos alumnos o gusto pola lectura, poñendo á súa disposición gran variedade de títulos de un nivel 

axeitado ós seus coñecementos da lingua inglesa. 

• Desenvolve-la súa capacidade de utilizar a biblioteca de maneira adecuada e ordenada. 

• Estimula-la súa capacidade de tomar decisións con respecto á súa aprendizaxe. 

• Responsabilizar ós alumnos con respecto ó material  do centro. 

• Ofrecer ós alumnos que o desexen ampliar as súas posibilidades de lectura. 

• Poñelos en contacto con obras clásicas da literatura inglesa e americana. 

 

En Bacharelato utilizaránse textos de xénero xornalístico e/ou xéneros varios  indicados por cada profesor. A fin 

básica é a ampliación vocabulario, comprensión, resumo do mesmos. 

 
18. TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC. 

 

• Proporase ó alumnado  a realización de traballos con soporte informático 

• Os alumnos do primeiro ciclo forman parte do proxecto Abalar. 

• Fomentarase a participación do alumnado  na aula virtual do Manuel García Barros e/ou en outra 

plataforma dixital. 

• Usarase o proxector na aula como ferramenta habitual. 

 

 

19. RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

 

 

No punto 7 da Concreción curricular do IES Manuel García Barros aparecen tres tipos de posibles 

métodos de recuperación de alumnado con materia pendente. O departamento de inglés opta pola opción 

7.1.RECUPERACIÓN NAS DÚAS PRIMEIRAS AVALIACIÓNS DO CURSO SEGUINTE: Nas materias con 

contidos progresivos, avaliaráse a materia pendente en función do rendemento do alumnado durante as dúas 

primeiras avaliacións do curso actual. Se o rendemento é satisfactorio, quedará recuperada a materia pendente. 

No caso contrario, o profesor ou profesora poderá programar actividades de reforzo para que a materia pendente 

poida ser recuperada. De non resultar satisfactorio o rendemento do alumnado durante as dúas primeira 

avaliacións, deberá acudir a unha proba extraordinaria específica 

 

Criterios de cualificación na proba final de maio e na de extraordinario de xuño: 

25% : Vocabulario 

25% : Gramática 

25% : Comprensión escrita. 

25% : Expresión escrita. 

 

Contidos 

Os contidos mínimos son os referidos para cada nivel. 

Usamos como referentes ós libros de texto utilizados no ano 2020/2021. O exame será de acordo a eses contidos 

básicos. 

Initiative 1, Macmillan (1ºBach) 

Way to English 1  , Burlington Books (1º ESO)  

Way to English 2 , Burlington Books (2º ESO) 

Way to English 3, Burlington Books (3º ESO) 

 

Durante o presente curso hai 4 alumnos/as con 1º ESO pendente; 4 alumnos/as con 2º ESO pendente; 4 alumnos/as con de 
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3º ESO pendente; 6 alumnos/as con 1º Bac pendente.  

 

20. METODOLOXÍA DIDÁCTICA. 
 

Para acadar os obxectivos correspondentes a cada un dos niveis é necesario aplicar unha metodoloxía que permita 

ó alumno apreciar que o que está aprendendo é algo útil para a súa formación como estudante e cidadán. 

Neste senso, as liñas a seguir serán: 

 

• As explicacións gramaticais empregaranse coma un medio para dominar determinadas funcións da linguaxe, e 

non coma un fin en si mesmas. Serán presentadas por medio de diálogos ou textos practicados a nivel oral 

e escrito. 

• Utilización do proxector de vídeo para a visualización de presentacións, vídeo clips, exercicios e xogos 

interactivos online. 

• O vocabulario será introducido dentro dun contexto familiar ou de interese para os alumnos. Para a súa 

presentación o profesor poderá recorrer ós seguintes métodos: 

▪ mostrar obxectos reais 

▪ debuxar o obxecto no encerado 

▪ xestos 

▪ exemplos en inglés 

▪ dar unha definición sinxela da palabra en inglés 

▪ fomentarase no alumno o interese pola utilización correcta do dicionario. 

• A comprensión auditiva formará parte importante da aprendizaxe. O alumno deberá habituarse a 

considerar a información solicitada e rexeitar aquela que non sexa relevante. 

• Visualización de materiais reais: carteis, fotos, revistas, periódicos, moedas. 

 

• Os exercicios que seguirán a unha proba auditiva poderán ser de diferentes tipos: contestar preguntas de 

comprensión, completar unha táboa, completar un diálogo, exercicios de resposta múltiple. 

• As actividades escritas serán en principio moi controladas e dirixidas polo profesor, facéndose 

paulatinamente máis libres, ata que o alumno sexa capaz de escribir cartas e pequenos textos narrativos e 

descritivos 

• As actividades de lectura levaranse a cabo a través de pequenos textos e a utilización de libros de lectura dos 

que os alumnos poderán dispoñer facendo uso da biblioteca. 

• A familiarización co método de traballo por parte dos alumnos é fundamental dende que comezan a E.S.O., xa 

que será o aplicado en liñas xerais ó longo de todo o Ensino Secundario. Terán a posibilidade de traballar a nivel 

individual, e igualmente a realizar gran número de actividades en parellas ou grupos. 

• As actividades de expresión oral realizaranse veránse reducidos este ano debido á situación de pandemia. Só na 

ESO poderán realizaranse diálogos, role-plays, pair-work, dramatizacións sempre e cando a situación 

sanitaria o permita pero sempre respectando a distancia de seguridade e a criterio de cada profesor. 

• A claridade na explicación das diferentes actividades é de primeira importancia xa que isto permitirá que 

tódolos alumnos saquen o maior partido de todos os traballos realizados. 

 

En calquera caso, a metodoloxía empregada no aula virá dada, sobre todo, polas características do grupo, xa que hai 

moitas diferencias en número de alumnos por aula, en interese e participación por parte do alumno e en nivel 

de coñecementos para o curso no que están. 

 

 

21. MATERIAIS   E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 LIBROS DE TEXTO 

Os textos a utilizar durante o presente curso académico son os seguintes: 

 

• 1º E.S.O.: Way to English 1. Ed. Burlington Books. 

• 2º E.S.O.: Way to English 2. Ed. Burlington Books. 

• 3º E.S.O.: Way to English 3 Ed. Burlington Books. 

• 4º E.S.O.: Way to English 4 Ed. Burlington Books. 
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• 1º Bacharelato: Initiative 1, Ed. Macmillan. 

• 2º Bacharelato: Initiative 2, Ed. Macmillan. 

 

 

Ademais de utilizar os correspondentes libros de texto poderán ser utilizados  outros tipos de material didáctico  que 

se  consideren adecuados para a profundización e ampliación dos temas tratados. A través da Virtual do centro 

ou de outro tipo de plataforma dixital – indicado ao alumnado por parte de cada profesor-  o alumnado  pode  

atopar materiais de reforzo, tarefas avaliables, enlaces a diccionarios e páxinas web con exercicios, textos de 

distintos xéneros, vídeos , etc 

 

Os libros de texto contan con CD de audio e DVD de vídeo. Os libros do alumno veñen acompañados de un CD con 

exercicios para facer no ordenador e con ditados. 

 

En 2º de bacharelato faranse textos tipo ABAU. 

 

 

22. PROGRAMACIÓN DE TEMAS TRANSVERSAIS. 

 

Estes contidos serán tratados de maneira sistemática ó longo de todo o curso, e serán presentados a través dos 

temas ou tarefas das diferentes unidades, así como recorrendo a diverso material complementario adaptado 

a cada un dos niveis e que garden relación con estes tópicos.Este ano faráse fincapé no fomento de vida 

saudáble. 

 

1º ESO 

UNIDADE Getting Started 

Bioloxía e xeoloxía: 

• As partes do corpo. 

 

Matemáticas: 

• Os números cardinais e os ordinais (até o cen). 

 

Valores éticos: 

• Familiarización coas fórmulas adecuadas para saudar e presentarse. 

• A importancia de manter unha actitude de respecto, tanto cara ao profesor/a coma cara aos 

compañeiros/as da clase. 

• Aprendizaxe e respecto das quendas de palabra, dentro e fóra da aula. 

 

UNIDADE 1: They’re famous! 

Xeografía e historia: 

• Os países, a súa localización no mapa (España, Australia, Xapón, Canadá, Vietnam e Escocia) e as 

nacionalidades. 

 

Valores éticos: 

• Aprendizaxe das fórmulas correctas para estabelecer unha conversación telefónica. 

 

Educación plástica, visual e audiovisual: 

• cómic. 

• Películas e series de animación como Toy Story, Shrek, Buscando a Nemo, Family Guy, Os 

Simpson, etc. 

• Os programas de telerrealidade. 

 

Matemáticas: 

• As formas xeométricas. 

• Os números cardinais. 

 

Tecnoloxía: 
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• Making a videogame 

 

UNIDADE 2: At Home 

Bioloxía e xeoloxía: 

• A importancia da reciclaxe para coidar o ambiente. 

 

Xeografía e historia: 

• Localización de diversos países nun mapa (Papúa Nova Guinea, Corea do Sur, Australia e a 

República de Sudáfrica). 

• A Idade Media: organización social e política, a guerra dos Cen Anos, etc. 

 

Valores éticos: 

• Reflexión sobre as diferenzas xeográficas e culturais de diferentes países. 

 

• Aprendizaxe das fórmulas correctas para manter conversacións entre un cliente/a e o 

dependente/a dunha tenda. 

 

Relixión: 

• A relixión cristiá e as Cruzadas. 

 

UNIDADE 3: Teens Today 

Xeografía e historia: 

• Os sistemas educativos en Inglaterra, Brasil, Tailandia e Estados Unidos. 

 

Educación física: 

• Importancia da práctica habitual ou rutineira dalgún exercicio físico, de facer descansos durante 

a xornada escolar e de ter bos hábitos de sono. 

 

Valores éticos: 

• Reflexión sobre as diferentes rutinas e horarios. 

• Aprendizaxe das fórmulas correctas para solicitar información para realizar unha actividade. 

• Reflexión sobre os diferentes hábitos e rutinas dos adolescentes brasileiros, tailandeses, 

norteamericanos, finlandeses, etc. 

• Reflexión sobre a necesidade de darlles unha paga aos adolescentes. 

• Reflexión sobre a adicción dos adolescentes a enviar e recibir mensaxes de texto. 

 

Matemáticas: 

• Equivalencias de prezos en tres divisas diferentes: dólares, libras e euros. 

• Cálculo do número de respostas e dos resultados obtidos nunha enquisa. 

 

UNIDADE 4: Great Holidays 

Bioloxía e xeoloxía: 

• Exemplo de vacacións sustentábeis. 

• As estacións do ano (hemisferios norte e sur). 

 

Xeografía e historia: 

• Países, estados e cidades: Marrocos, Brasil, Suíza, Canadá, México, Guanajuato, Cidade do Cabo, 

Nepal, etc. 

• Accidentes xeográficos de interese turístico: Machu Picchu, o lago de Xenebra, o mar Vermello, a 

península do Sinaí, etc. 

• A independencia de México. 

• As culturas olmeca e beduína. 

• Localización de diversos países nun mapa (Marrocos, Estados Unidos, Escocia, etc.) 
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Valores éticos: 

• Reflexión sobre as accións solidarias en diversos países do mundo. 

• Aprendizaxe das fórmulas adecuadas para comprar un billete de autobús. 

 

Educación plástica, visual e audiovisual: 

• As esculturas de cabezas humanas xigantes características da cultura olmeca, e esculturas de ravos 

elaboradas nunha festa popular mexicana. 

 

Matemáticas: 

• Unidades de peso (tonelada) e lonxitude (metro). 

• Interpretación de datos nun gráfico para relacionar horarios e prezos. 

• Equivalencias horarias en diversas cidades do mundo. 

 

Tecnoloxía: 

 

• As mensaxes de texto e os correos electrónicos. 

 

UNIDADE 5: All About Sport 

Xeografía e historia: 

• Cronoloxía da presenza da muller no mundo do deporte. 

• Orixe de diferentes deportes (baloncesto, lanzamento de peso, etc.). 

 

Educación física: 

• Importancia do exercicio físico. 

• Deportes e deportistas. 

• Instalacións e equipamentos deportivos. 

• Competicións deportivas: os Xogos Olímpicos, os Xogos Paralímpicos, etc. 

 

Valores éticos: 

• Aprendizaxe das fórmulas adecuadas para pedir e dar indicacións. 

• Regras dun deporte. 

• Integración das persoas con discapacidade no mundo do deporte. 

 

Matemáticas: 

• número decimais e ordinais. 

• Interpretación de datos nun mapa. 

 

UNIDADE 6: Amazing Animals 

Bioloxía e xeoloxía: 

• Os animais: tipos, características, hábitos, alimentación, hábitat, mitos, etc. 

 

Xeografía e historia: 

• A festividade da Pascua en Estados Unidos. 

• Lugares de interese turístico en Sídney (Australia) e San Diego (EE. UU.). 

 

Valores éticos: 

• Aprendizaxe das fórmulas correctas para comprar entradas para o zoo. 

• Adestramento de cans para salvar vidas. 

 

Matemáticas: 

• Cantidades relacionadas co peso, a lonxitude e a velocidade, para facer comparacións. 

• Prezos de entradas para calcular o total. 

 

Tecnoloxía: 

• Os avances científicos e tecnolóxicos no campo da robótica. 
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UNIDADE 7: It’s a Celebration! 

Bioloxía e xeoloxía: 

• Beneficios que ten para o ambiente o feito de comer insectos. 

 

Xeografía e historia: 

• Localización de diversos países nun mapa (Estados Unidos, Grecia, Colombia, Cambodia e 

Australia). 

• Pratos, comidas e celebracións típicas de diversos países. 

• Cambio na variedade da dieta desde a antigüidade até os nosos días. 

• emperador romano Nerón. 

• Historia e orixe das tortas e dos pasteis. 

• Os restaurantes de comida rápida. 

 

Valores éticos: 

• Reflexión sobre as diferenzas xeográficas, gastronómicas e culturais de diferentes países. 

• A escravitude na época romana. 

• Aprendizaxe das fórmulas correctas para pedir comida nun restaurante. 

 

Matemáticas: 

• Os prezos da comida nas cartas dos restaurantes. 

• Os números ordinais e as datas. 

 

Música: 

• A canción Happy Birthday to You. 

 

UNIDADE 8: Changing the World 

Xeografía e historia: 

• As profesións de hoxe en día e do pasado. 

• Papel da muller no ámbito laboral. 

• Personaxes que marcaron a diferenza en diversos ámbitos: Winston Churchill, Alexander 

Fleming, Xoana de Arco, Steve Jobs, etc. 

• Diferentes inventos e descubrimentos. 

• Localización de países nun mapa (México, Arxentina, India). 

 

Valores éticos: 

• Aprendizaxe das fórmulas correctas para pedir indicacións e información nun museo. 

• Accións solidarias para erradicar o traballo infantil e garantir unha mellor calidade de vida das persoas. 

• Respecto e valoración do traballo. Equiparación de homes e mulleres no traballo. 

 

Educación plástica, visual e audiovisual: 

• Picasso, Antoni Gaudí, Leonardo da Vinci. 

 

Matemáticas: 

• Porcentaxes e numerais partitivos para falar de estatísticas. 

• Números cardinais e ordinais. 

 

 

Música: 

• John Lennon. 

 

Tecnoloxía: 

• A televisión: exemplos de canles e presentadores. 

• Invención do teléfono. 

• Internet e Facebook. 
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UNIDADE 9: Going Out 

Xeografía e historia: 

• Lugares de interese turístico en Inglaterra, Irlanda, Sudáfrica e Australia. 

• Os parques de atraccións Disney en Francia, China, Xapón e EE. UU. 

• As novas sete marabillas do mundo. 

• Tempo libre e  turismo. 

 

Valores éticos: 

• As limitacións das liberdades individuais: seguimento da localización dos adolescentes e toques de queda. 

• Reflexión sobre as diferenzas xeográficas e culturais de diferentes países anglosaxóns. 

• Aprendizaxe das fórmulas correctas para comprar entradas para un espectáculo. 

 

Educación plástica, visual e audiovisual: 

• Os estudos cinematográficos de Walt Disney e algúns dos seus personaxes máis famosos. 

 

Tecnoloxía: 

• Escribir un e-mail 

 

2º ESO 

Getting Started 

Valores éticos: 

• Familiarización coas fórmulas axeitadas para saudar e presentarse. 

• A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a coma cara aos 

compañeiros/as da clase. 

• Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

 

UNIDADE 1: At School 

Xeografía e historia: 

• Localización de diversos países nun mapa e aprender datos sobre eles e sobre a súa cultura. 

 

Valores éticos: 

• Importancia de manter condutas integradoras. 

• O valor da solidariedade. 

• A protección da infancia. 

• UNICEF como exemplo de organización protectora dos dereitos da infancia. 

 

Tecnoloxías: 

• As páxinas web de preguntas frecuentes: an FAQ Page. 

• Os inventos. 

 

UNIDADE 2: In the news 

Xeografía e historia: 

• O papel de Henrique VIII. 

• Información sobre Francis Chichester. 

 

Valores éticos: 

• Aprendizaxe das fórmulas axeitadas para facer recomendacións de libros e películas. 

 

Educación plástica e visual: 

• A fotografía como evidencia de acontecementos históricos importantes. 

 

UNIDADE 3: Seeing the World 

Xeografía e Historia: 

• Características básicas de Australia. 

• Localizar países nun mapa. 
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• Coñecer hoteis diferentes doutros países. 

• Accidentes xeográficos e marcas. 

 

Valores éticos: 

• Importancia de manter unha actitude positiva ante as adversidades á hora de viaxar. 

 

 

UNIDADE 4: Everyday Life 

Xeografía e Historia: 

• Localizar países nun mapa. 

 

Valores éticos: 

• As relacións interpersoais no ámbito escolar. 

• Respecto polas preferencias dos outros. 

• Respecto polas estruturas familiares doutros países. 

 

Matemáticas: 

• Unidades de medida de temperatura: Celsius e Fahrenheit. 

 

Tecnoloxías: 

• O correo electrónico como medio de comunicación. 

 

UNIDADE 5: It’s a Crime! 

Valores éticos: 

• Aprendizaxe das fórmulas correctas para dar e solicitar información. 

• Importancia de manter unha actitude positiva ante un interrogatorio policial. 

• Respecto polas opinións dos outros. 

• Reflexión sobre o valor dos investigadores e da policía. 

 

Tecnoloxías: 

• Aplicacións da tecnoloxía na investigación policial. 

 

UNIDADE 6: Going Green 

Ciencias da natureza: 

• O cambio climático e as súas consecuencias. 

• A protección do medio natural. 

• Medios de transporte ecolóxicos. 

 

Valores éticos: 

• Respecto polos avances tecnolóxicos nos medios de transporte. 

• Importancia de non malgastar a enerxía para a conservación do planeta. 

• Colaborar na conservación e coidado do medio natural como experiencia gratificante. 

• Respecto polas quendas de palabra e os gustos dos outros. 

• Aprendizaxe das fórmulas correctas para pedir información sobre un voo. 

 

Tecnoloxías: 

• A compra e venda electrónica. 

• Os avances tecnolóxicos na construción de vehículos. 

• Utilización de gráficos. 

 

UNIDADE 7: Living Your Life 

Xeografía e Historia: 

• Localizar países nun mapa. 

• Vida e costumes dos amish de Norteamérica. 

 

Valores éticos: 
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• Reflexión sobre as ensinanzas nas escolas de circo. 

• Respecto polas quendas de palabra e os gustos dos outros. 

• Respecto por outras formas de vida e educación. 

 

Tecnoloxías: 

• O blog. 

• As páxinas web. 

• -As redes sociais. 

 

UNIDADE 8: Healthy Choices 

Xeografía e Historia: 

• A orixe e a historia do azucre. 

 

Educación Física: 

• O deporte e a alimentación. 

• Os deportistas de elite. 

• Os partidos e as competicións deportivas. 

 

Valores éticos: 

• Reflexión sobre a importancia dunha boa alimentación para a saúde. 

• Respecto polas quendas de palabra e as opinións dos outros. 

• Valoración da alimentación no deporte. 

 

Educación plástica e visual: 

• O azucre como elemento decorativo nos doces. 

 

Tecnoloxías: 

• A tecnoloxía GPS. 

• Os blogs. 

• -As mensaxes de texto. 

 

UNIDADE 9: Shopping Spree 

Xeografía e Historia: 

• Historia e tradición dos uniformes en Gran Bretaña. 

• Información sobre Candem Town. 

 

Valores éticos: 

• Respecto e tolerancia polos diferentes xeitos de vestir dos adolescentes. 

• Respecto polo uso do uniforme en determinados traballos. 

 

Matemáticas: 

• Xestión do diñeiro e cálculo de prezos. 

 

 

3º ESO 

UNIDADE Getting Started 

Bioloxía e Xeoloxía: 

• Información sobre elementos xeográficos e naturais. 

 

Valores éticos: 

• Familiarización coas fórmulas axeitadas para facer presentacións formais e informais. 

• A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara aos 

compañeiros/as de clase. 

• Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

 

UNIDADE 1: What a Journey! 
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Bioloxía e Xeoloxía: 

• A migración dos caranguexos vermellos na Illa de Nadal (Australia). 

• Os pingüíns emperadores. 

 

Xeografía e Historia: 

• Acontecementos históricos (o primeiro home que viaxou ao espazo, o descubrimento do río Nilo, o 

descubrimento de América, etc.). 

• O importante papel que desenvolveron algúns nativos americanos como guías e intérpretes nas 

expedicións a novos territorios nos Estados Unidos. 

• Información sobre os exploradores: Fernando de Magallaes, Sir Walter Raleigh, Robert Peary e Matthew 

Henson. 

• Historia da aviación. 

 

Valores éticos: 

• Respecto polos animais e o seu hábitat. 

• Aprendizaxe das fórmulas correctas para reservar un billete de avión. 

 

Tecnoloxía: 

• Blogs. 

 

UNIDADE 2: Achievements 

Bioloxía e Xeoloxía: 

• Aproveitamento dos espazos naturais para realizar distintas actividades. 

 

Xeografía e Historia: 

• Orixe do movemento Scout. 

 

Valores éticos: 

• Reflexión sobre a achega que cada persoa pode facer para axudar aos demais. 

• Aprendizaxe das fórmulas correctas para facer entrevistas. 

 

Tecnoloxía: 

• Artistas creados de forma virtual mediante holografías. 

 

UNIDADE 3: Holiday Time 

Bioloxía e Xeoloxía: 

• O medio natural. 

 

Xeografía e Historia: 

• Destinos turísticos de interese: Perú, Bután e a Antártida. 

• Localización de Tailandia, Francia, Estados Unidos e Kenya nun mapa. 

• Viaxes a lugares pouco convencionais. 

 

Valores éticos: 

• A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara aos 

compañeiros/as da clase. 

• Respecto polas tradicións e polos costumes doutras culturas. 

• Respecto cara aos estilos de vida doutras persoas e cara a outras formas de viaxar. 

• Respecto cara aos espazos naturais para evitar a súa deterioración. 

• O voluntariado; axudar aos demais visto coma unha experiencia gratificante. 

• Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

• Aprendizaxe das fórmulas correctas para contratar unha excursión. 

 

Tecnoloxía: 
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• O correo electrónico. 

 

UNIDADE 4: Home and Away 

Xeografía e Historia: 

• Hong Kong (China). 

• Os países e a súa localización no mapa (Inglaterra, Francia, Alemaña e Irlanda). 

• Os planos: como lelos e dar indicacións. 

• Lugares de interese turístico: a illa grega de Hidra, Roma e Nova Orleáns. 

• A Ponte da Baía de Sidney. 

• Curiosidade por coñecer edificios singulares como a sede do Banco de Asia en Bangkok (Tailandia), o 

aparcamento da biblioteca pública da cidade de Kansas (E.U.A.) e o Museo BMW en Múnic (Alemaña). 

• Lugares e monumentos famosos no mundo: o Taj Mahal, a Praza Vermella de Moscova, o Palacio 

de Buckingham, o Coliseo, a Ponte Golden Gate e Central Park. 

 

Valores éticos: 

• Respecto cara aos costumes propios e distintos estilos de vida doutros países. 

• Aprendizaxe das fórmulas correctas para dar indicacións para chegar a un sitio. 

 

Tecnoloxía: 

• Blogs. 

 

 

UNIDADE 5: A Plate of Food 

Xeografía e Historia: 

• Os países e a súa localización no mapa (Etiopía, Francia e Escocia). 

• País de orixe dalgúns alimentos de uso cotián. 

 

Valores éticos: 

• A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara aos 

compañeiros/as de clase. 

• Respecto cara ás preferencias alimentarias doutras persoas. 

• Respecto cara ás tradicións doutros países. 

• Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

• Aprendizaxe das fórmulas correctas para pedir comida nun restaurante. 

 

Educación física: 

• Importancia do exercicio físico. 

 

UNIDADE 6: Being a Friend 

Valores éticos: 

• A importancia de manter unha actitude de respecto cara ao profesor/a e cara aos 

compañeiros/as de clase. 

• Reflexión sobre os problemas aos que se enfrontan os adolescentes. 

• Reflexión sobre o racismo e a discriminación. 

• Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

• Aprendizaxe das fórmulas correctas para pedir ou aceptar desculpas. 

 

UNIDADE 7: Fighting Crime 

Xeografía e Historia: 

• O misterio da desaparición de dous príncipes británicos no século XV que foron encerrados na Torre de 

Londres. 

 

• Historia dun dos gánsters máis perigosos dos Estados Unidos: Al Capone. 

• Historia dos presos británicos enviados a Australia durante os séculos XVIII e XIX para cumprir a súas 

condenas. 
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• Famosos fuxitivos que se converteron en heroes para o seu pobo: Robin Hood. 

 

Valores éticos: 

• A importancia de manter unha actitude de respecto cara ao profesor/a e cara aos 

compañeiros/as da clase. 

• Reflexión sobre a estrutura do proceso penal. 

• Reflexión sobre o traballo dos bombeiros. 

• Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

• Aprendizaxe das fórmulas correctas para realizar chamadas aos servizos de emerxencia. 

 

Tecnoloxía: 

• Uso das redes sociais nas investigacións policiais. 

 

UNIDADE 8: Innovations 

Xeografía e Historia: 

• Inventos e descubrimentos importantes para a sociedade. 

 

Valores éticos: 

• A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara aos 

compañeiros/as da clase. 

• Reflexión crítica sobre a influencia e os efectos que producen os avances tecnolóxicos na 

sociedade. 

• Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

• Aprendizaxe das fórmulas correctas para solucionar problemas. 

 

Tecnoloxía: 

• Os inventos. 

• A tecnoloxía ao servizo da humanidade e da sociedade. 

 

UNIDADE 9: Animal Planet 

Xeografía e Historia: 

• Os países e a súa localización no mapa (Madagascar). 

 

Valores éticos: 

• A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara aos 

compañeiros/as de clase. 

• Reflexión crítica sobre a necesidade de protexer as especies que corren perigo de extinción. 

• Reflexión sobre a aportación que cada persoa pode facer para conservar a natureza. 

• Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

 

Bioloxía e Xeoloxía: 

• Achado de ADN nos ovos de ave elefante, especie extinguida hai 300 anos. 

• Medidas para evitar a deterioración da Gran Barreira de Coral australiana. 

 

Tecnoloxía: 

• Procura de información en Internet. 

 

 

4º ESO 

UNIDADE Getting Started 

Bioloxía e Xeoloxía: 

 

• O mundo animal: os animais e as partes do corpo dos animais. 

 

Xeografía e Historia: 

• Os lugares da cidade. 
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• A localización de lugares de interese turístico no mundo. 

 

Valores Éticos: 

• Respecto cara aos demais e cara a si mesmos á hora de intercambiar información persoal. 

 

UNIDADE 1: Taking Risks! 

Xeografía e Historia: 

• Persoas que practicaron deportes de risco ao longo dos tempos. 

• As profesións que supoñen altos riscos: os correspondentes de guerra. 

• Os peores incendios da historia. 

 

Valores Éticos: 

• Respecto polos deportes de risco. 

• Respecto cara ás profesións que supoñen perigos. 

• Reflexión sobre a importancia de non provocar un incendio. 

• Respecto pola sinalización. 

• Respecto polas opinións dos demais. 

 

Educación Física: 

• Deportes de risco: o paracaidismo con traxe de ás ou wingsuit. 

 

 

UNIDADE 2: Kings and Queens 

Xeografía e Historia: 

• Datos históricos sobre a realeza británica e a española. 

• A Revolución Rusa. 

• Os acordos matrimoniais nas familias reais. 

 

Valores Éticos: 

• Respecto pola realeza. 

• Respecto polas quendas de palabra e as opinións dos demais. 

 

Educación Plástica, Visual e Audiovisual: 

• Respecto polas diferentes obras artísticas relacionadas co cine e a televisión. 

 

Tecnoloxía: 

• O cine e a televisión. 

• As guías de televisión. 

 

UNIDADE 3: It’s a Mystery! 

Bioloxía e Xeoloxía: 

• Os desastres naturais. 

 

Xeografía e Historia: 

• Os desastres naturais típicos en diferentes rexións do mundo. 

• Os diferentes sucesos estraños que tiveron lugar en distintos lugares do mundo ao longo dos anos. 

 

Valores Éticos: 

 

• Reflexión sobre os motivos polos que se producen os diferentes fenómenos e sobre como afectan 

estes á sociedade. 

• Respecto polas quendas de fala na clase. 

• Respecto polas opinións dos demais. 

 

Física e Química: 

• Os fenómenos naturais, que se poden explicar a través da física e a química, fronte aos 
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sobrenaturais. 

 

UNIDADE 4: Living Together 

Bioloxía e Xeoloxía 

• Forma de vida das formigas e outros animais. 

 

Xeografía e Historia: 

• A tribo dos sentineleses. 

 

Valores Éticos: 

• Interaccións sociais e vida na cidade. 

• O voluntariado. 

• A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara aos 

compañeiros/as de clase. 

• Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

 

Tecnoloxías da Información e a Comunicación: 

• Material dixital e interactivo para complementar o uso dos libros. 

 

UNIDADE 5: Made for You 

Xeografía e Historia: 

• Historia do diñeiro. 

 

Valores Éticos: 

• A publicidade enganosa e subliminar. 

• Fórmulas axeitadas para comprar nunha tenda. 

• A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara os 

compañeiros/as de clase. 

• Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

 

Educación Plástica, Visual e Audiovisual: 

• A creación de publicidade e anuncios. 

 

Tecnoloxías da Información e a Comunicación: 

• Internet como ferramenta para o comercio e a mercadotecnia 

• Material dixital e interactivo para complementar o uso dos libros. 

 

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas: 

• Economía e diñeiro. 

 

Tecnoloxía: 

• A compra e venda online a través do ordenador ou outros dispositivos. 

 

 

UNIDADE 6: Saving Our Planet 

Bioloxía e Xeoloxía: 

• O medio natural. 

• A contaminación. 

• A reciclaxe. 

• O quecemento global. 

• As enerxías renovábeis. 

 

Xeografía e Historia: 

• Os océanos e o seu coidado. 

• Islandia. 

• As illas Galápagos. 
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Valores Éticos: 

• Celebración de Earth Day. 

• Coidado do medio natural. 

• Formulación e resolución de problemas do medio naturais. 

• A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara aos 

compañeiros/as da clase. 

• Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

 

Física e Química: 

• As enerxías renovábeis. 

 

Tecnoloxías da Información e a Comunicación 

• Material dixital e interactivo para complementar o uso dos libros. 

 

Tecnoloxía: 

• Uso dos blogs para encontrar ou compartir información sobre viaxes. 

 

UNIDADE 7: Be Healthy! 

Bioloxía e Xeoloxía: 

• As partes do corpo. 

• A saúde. 

 

Valores Éticos: 

• A importancia de coidar da propia saúde. 

• A doazón de órganos. 

• As terapias alternativas (música, animais…). 

• A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara aos 

compañeiros/as da clase. 

• Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

 

Educación Física: 

• Atletas que se recuperaron dalgún problema de saúde. 

 

Tecnoloxías da Información e da Comunicación: 

• Uso das novas tecnoloxías para facer tratamentos de saúde. 

• Material dixital e interactivo para complementar o uso dos libros. 

 

Música: 

• A música como terapia para recuperarse dun coma. 

 

Tecnoloxía: 

• Envío de correos electrónicos informais. 

• Lectura de artigos  online. 

 

UNIDADE 8: Making Sense 

Bioloxía e Xeoloxía: 

• Os sentidos. 

• As discapacidades. 

 

Xeografía e Historia: 

• As viaxes e actividades especiais para persoas con algunha minusvalía. 

• Diferenzas culturais e sociais respecto aos sentidos. 

• As viaxes. 

 

Valores Éticos: 
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• Fórmulas axeitadas para pedir indicacións no metro. 

• Respecto polas persoas que teñen algunha minusvalía. 

• Respecto polas experiencias particulares de cada un/ha. 

• A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara aos 

compañeiros/as da clase. 

• Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

 

Tecnoloxías da Información e da Comunicación: 

• O uso de Internet para comunicarse e procurar información. 

• Material dixital e interactivo para complementar o uso dos libros. 

 

Tecnoloxía: 

• O blog e a páxina web. 

 

UNIDADE 9: Bridge to the Future 

Xeografía e Historia: 

• O estrés escolar. 

• Os países e a súa localización no mapa. 

 

Valores Éticos: 

• Fórmulas para dar consellos. 

• Respecto polas opcións e plans de futuro doutras persoas. 

• O traballo de voluntario/a. 

• A importancia de manter unha actitude de respecto tanto cara ao profesor/a como cara aos 

compañeiros/as de clase. 

• Aprendizaxe e respecto cara ás quendas de palabra dentro e fóra da aula. 

 

Tecnoloxías da Información e a Comunicación: 

• Material dixital e interactivo para complementar o uso dos libros. 

 

Tecnoloxía: 

• As clases a través de videoconferencia.. 

 

 

1º BACH 

Unidade 1: Free time 

Matemáticas: Os alumnos teñen que analizar un gráfico sobre actividades de tempo libre en USA. Tamén 

aprenden vocabulario relacionado coa estatística. 

 

UNIT 2: Stories 

Literatura: Referencias á escritora de ficción Laura Gallego e á gañadora do Premio Nobel de Literatura Toni 

Morrison, etc. 

 

UNIT 3: Sport for all 

Educación física: Toda a unidade está dedicada a falar sobre deportes e fitness. 

 

UNIT 4: Music 

Bioloxía: Os alumnos estudan a anatomía do oído. 

Música: Nesta unidade hai referencias constantes á música. 

 

UNIT 5: The environment 

Ecoloxía: Os alumnos len e debaten sobre temas ambientais tales como a polución, o impacto de carbono, a 

arquitectura ecolóxica, as campañas ecolóxicas, etc. 

 

UNIT 6: Science fiction? 

Física: Os alumnos len acerca da exploración espacial, inventores, telescopios, ciencia ficción que se pode 



117 IES GARCIA BARROS, Dpto. de Inglés. Programación didáctica curso 2021-2022 
 

converter en realidade, etc. 

 

UNIT 7: Art 

Art: O tema desta unidade é a Arte, con referencias a pintores, museos, técnicas artísticas, tourist art, arte en 3-D, 

etc. 

 

UNIT 8: Relationships 

Psicoloxía: Os alumno aprenden acerca dos aspectos psicolóxicos das relacións. 

UNIT 9: Gender 

Valores éticos: O obxectivo desta unidade é falar sobre a necesidade de igualdade sexual e a loita contra a 

discriminación por razón de xénero en todo o mundo. 

 

2º BACH 

Starter: Fashion 

Deseño: Toda a unidade está dedicada a falar sobre moda, roupa, materiais, compras, etc. 

 

UNIT 1: The media 

Historia: os alumnos len sobre a historia da prensa. 

Ciencias Sociais: Toda a unidade está dedicada a falar sobre os medios de comunicación. 

 

UNIT 2: Justice 

Ciencias Sociais: Referencias ao sistema legal. 

 

UNIT 3 Health 

Bioloxía: Toda a unidade está dedicada a falar sobre a investigación médica. 

 

UNIT 4: Shopping 

Ciencias Sociais: Hai referencias constantes á economía. 

Música: referencias aos cambios nas tendas de música. 

 

UNIT 5: Travel 

Literatura: Referencias a Bill Bryson, un escritor americano famoso polos seus libros de viaxes e sobre a lingua 

inglesa. 

Música: Referencias a festivais de música, cantantes e grupos. 

 

UNIT 6: Jobs 

Ciencia: Os alumnos aprenden sobre psicoloxía. 

 

Tamén se procurará tratar temas de actualidade, que preocupen á opinión pública no momento, usando material da 

prensa ou de internet. Se procurará que os alumnos vaian formando o seu propio criterio. 
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23. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE. 

 

CONCRECIÓN DO PROTOCOLO DE ATENCIÓN AO ALUMNADO CON TRASTORNO DO DÉFICIT 

DE ATENCIÓN CON OU SEN HIPERACTIVIDADE 

ADAPTACIÓN DOS PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

Atendendo ao disposto no Art.7 do DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, estableceranse 

aquelas medidas que garantan que as condicións de realización das avaliacións se adapten ás necesidades do alumnado 

con necesidades específicas de apoio educativo. 

 

 

Apoiados neste marco legal, no momento de deseñar o exame hai que ter en conta que as necesidades destes 

alumnos precisan dous tipos de modificacións: 

• Tempo de duración do exame. 

• A súa estructura e formato. 

Así, as modificacións e adaptacións deberán facerse atendendo ao seguinte: 

 

• Calendario de exames: dar as datas, polo menos, cunha semana de antelación. 

• Reducir o número de preguntas por folla de exame. 

• Marcar de negrita ou con cor as palabras clave do enunciado. Si a pregunta ten dúas partes marcarllo dalgunha 

maneira. O conveniente é que non se de máis dunha instrucción en cada exercicio. 

• Complementar os exames escritos de forma oral cando se observe que están incompletos. 

• Asegurarse que entende o enunciado. 

• Axudarlle a controlar o tempo, recordándolle, de cando en vez, o tempo que queda de maneira que lle axude 

a planificarse. 

• Antes de entregar o exame hai que recordarlle que o revise. 

• Cando entregue a proba, o profesor debe comprobar si quedaron respostas en branco e verificar si é porque o 

alumno/a non as sabe ou porque non se dou conta de respostalas. 

• Deixar máis tempo para as probas escritas, incluso non descartar dividilas en duas sesións. 

• Modificar o formato da pregunta: tipo test, algunha parte oral, pregunta corta... 

• O criterio de faltas de ortografía será máis relaxado que no examen convencional. 

Ademáis, se o alumnado é obxecto de reforzo educativo, ben por parte do profesor/a de materia, ben por parte do 

profesor/a de pedagoxía terapéutica ou audición e linguaxe, teremos en conta tamén os criterios que se relacionan 

a continuación a sabendas de que a nota global da materia nos distintos documentos de avaliación vai marcada 

como reforzo educativo: 

• Redúcense os apartados procedimentais, é dicir, hai unha menor cantidade de exercicios, dado que se trata de 

alumnos con algunha dificultade de comprensión e cun ritmo de traballo máis lento. 

• Os procedementos poden ter un exemplo de cómo realizar o exercicio, para facilitar a súa 

comprensión. 

• As preguntas abertas veñen pautadas no enunciado ou a través dun guión previo. 

• As definicións poden estar máis pautadas e trátase de que os alumnos vaian poñendo as palabras clave da 

definición entre varias opcións. Neste caso pódese optar por: 

o Poñer máis conceptos que ocos ten a definición. 

o Poñer menos conceptos que ocos ten a definición para que o alumno a complete. 
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Os contidos presentados ó longo do curso serán adaptados ó diverso tipo de alumnado de diferentes maneiras: 

 

• As actividades e tarefas serán gradadas, atendendo a distintos graos de dificultade, así, os alumnos que teñan un 

nivel máis alto de competencia lingüística terán a posibilidades de seguir avanzando proporcionándolles 

traballo adaptado ao seu nivel. 

• Os alumnos que precisen de reforzo dentro da aula, recibirán unha atención individualizada, facendo 

adaptación das probas de avaliación: probas tipo test, darlles mais tempo para a realización das probas, 

confirmar que o alumno entende o que ten que facer en cada proba. 

• Repetir as informacións e explicacións as veces que sexa preciso. 

• Cambiar o formato das tarefas para evitar a monotonía e o desinteres. Permitirlle ao alumno en ocasións 

escoller entre distintos tipos de tarefas para que esté mais implicado no seu cumprimento. 

• Dividir as tarefas en etapas breves. 

• En caso de ter alumnos con problemas diagnosticados (TDAH, Asperger...) trataremos nas reunións e 

colaboración co departamento de orientación o camiño a seguir, quedando constancia nas actas do 

departamento. Valorarase a calidade do traballo realizado, mais que a cantidade, cando fagan un traballo ou 

tarefa é importante que o faga ben 

• Ofrecerase ó alumnado a posibilidade de acceder a material extra para poder traballar de maneira autónoma. 

• O departamento de inglés está a traballar na realización dunha aula virtual, onde se poderán atopar enlaces de 

interese, tanto de reforzo para os alumnos de nivel mais baixo, como para os alumnos que destaquen. 

• Realizaranse de vez en cando actividades de repaso para reforzar calquera aspecto da lingua que necesite 

revisión. 

• Os libros de lectura poderán ser escollidos de acordo có nivel de coñecementos do alumno. 

 

 

-1º ESO 1 alumno con DEA(dificultade específica de aprendizaxe:lecto-escritura) y TDH (sin ACI); 1 

alumno con TDA (con ACI: adaptación curricular) ;  

2 alumnos con DEA; 1 alumno con TDAH 

- 2º ESO 1 alumno con DEA y TDH 

-3º ESO  1 alumno con ACI; 1 alumno con TDA; 1 alumno con DEA 

-1º Bac: 1 alumno con TEA 

-2º Bac: 2 alumnos con TDAH 

 

Ultimamente está sendo frecuente a incorporación de alumnos co curso empezado. Có fin de determinar os 

coñecementos de inglés que ten dito alumno, o profesor encargado do curso lle propondrá unha serie de probas tanto 

escritas como orais para determinar se se pode incorporar ao grupo sen problemas ou se necesita reforzo. En caso de 

necesitar reforzo, se lle darán ao alumno exercicios de repaso e se lle prestará especial atención. No caso de que as 

dificultades sexan moi grandes, poñeríamos o caso en coñecemento de Xefatura de Estudos e Orientación para ver 

qué medidas se deberan adoptar. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



120 IES GARCIA BARROS, Dpto. de Inglés. Programación didáctica curso 2021-2022 
 

 
 
 
 
 

24. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

 

 

 

25. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 
 

 

 INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE 

MELLORA 

1 Aplico criterios de avaliación e cualificación de acordo coa 

programación 

  

2 Realizo unha avaliación inicial a principio de curso para axustar a 

programación e facilitar reforzo no caso que sea necesario. 

  

3 Utilizo diferentes criterios de avaliación para conseguir unha 

cualificación equilibrada. 

  

4 Utilizo sistemáticamente procedimento e instrumentos variados de 

recollida de información. 

  

5 Corrixo e explico habitual e sistemáticamente os traballos e 

actividades dos alumnos e dou pautas para a mellora na súa 

aprendizaxe. 

  

6 Emprego diferentes técnicas de avaliación en función da diversidade 

de alumnos, e dos diferentes contidos. 

  

7 Utilizo diferentes métodos para informar a pais/nais, profesores e 

alumnos dos resultados da avaliación. 

  

 

 

 



121 IES GARCIA BARROS, Dpto. de Inglés. Programación didáctica curso 2021-2022 
 

 

 

 

 

 

26. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Dada a situación de pandemia e posibles restriccións, non haberá actividades extraescolares. 

 

 

 

 

En A Estrada, a 7 de Outubro de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asdo. Josefina Brea Castro Asdo. Olga Brea González 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asdo. Mª Ángel Carballo García Asdo. Alicia Díaz Jublin 

 


