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1.  Introdución e Contextualización 

 
1.- INTRODUCIÓN 

 

O incremento das relacións internacionais por motivos educativos, laborais, profesionais, 

culturais, turísticos ou de acceso a medios de comunicación, entre outros fai que o coñecemento de 

linguas estranxeiras sexa unha necesidade crecente na sociedade actual. 

O dominio de linguas estranxeiras implica a posibilidade de acceder a outras culturas, costumes 

e idiosincrasias, ó mesmo tempo que fomenta as relacións interprofesionais, favorece unha formación 

integral do individuo e desenvolve o respecto por outros países, polos seus falantes e polas súas culturas; 

permítenos, ademais, comprender mellor a nosa propia lingua. 

A integración na Unión Europea de países falantes de linguas diversas fai necesario o 

coñecemento de linguas estranxeiras para facilitar a comunicación ente os membros desta ampla 

comunidade. Neste contexto, recoñécese o papel das linguas estranxeiras como elemento clave na 

construción da identidade europea: unha identidade plurilingüe e multicultural, ó mesmo tempo que é 

un dos factores que favorece a libre circulación de persoas e facilita a cooperación cultural, económica, 

técnica e científica entre os países. 

O Consello de Europa establece un Marco Común Europeo de Referencia para a aprendizaxe 

de linguas estranxeiras (MCER), indicando que para desenvolver progresivamente a competencia 

comunicativa nunha determinada lingua o alumnado debe ser capaz de levar a cabo unha serie de tarefas 

de comunicación. 

As tarefas de comunicación configuran un conxunto de accións que teñen unha finalidade 

concreta dentro dun ámbito específico. Para a súa realización, actívase a competencia comunicativa, 

póñense en xogo diversas estratexias e utilízanse diferentes destrezas lingüísticas e discursivas de forma 

contextualizada. Polo tanto, as actividades nas que se usa a lingua estranxeira están enmarcadas en 

ámbitos que poden ser de tipo público (todo o relacionado coa interacción social cotiá), persoal 

(relacións familiares e prácticas sociais individuais), laboral ou educativo. 

A competencia comunicativa, que se desenvolverá  no proceso de realización de tarefas de 

comunicación, incluirá as seguintes subcompetencias: competencia lingüística (elementos semánticos, 

morfosintácticos e fonolóxicos), competencia pragmática ou discursiva (funcións, actos de fala, 

conversación, etc), competencia sociolingüística (convencións sociais, intención comunicativa, rexistros, 

etc). A competencia estratéxica poderíase incluír, tamén, como unha subcompetencia da comunicativa. 

O alumnado utilizará estratexias de comunicación de forma natural e sistemática co fin de facer 

eficaces os actos de comunicación realizados a través das destrezas comunicativas. Estas serán: 

produtivas (expresión oral e escrita), receptivas (comprensión oral e escrita e interpretación de códigos 

non verbais) e baseadas na interacción ou mediación. 
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A comunicación oral e escrita debe ser traballada nesta etapa: en primeiro e segundo 

prestaráselle maior atención á comunicación oral; en terceiro e cuarto, daráselle cada vez máis 

importancia á comunicación escrita. A lingua estranxeira debe converterse na lingua de comunicación 

oral na clase, sendo de vital importancia a presentación ao alumnado de actividades que fagan posible a 

mellora da comprensión oral e que axuden á produción de textos orais, tendo en conta o contido máis 

cá forma en primeiro e segundo, e facendo máis fincapé na forma en terceiro e cuarto . 

Por tratarse esta dunha etapa obrigatoria, o alumnado perante o que nos atopamos ten 

diferentes capacidades, diferentes niveis de competencia comunicativa e diferentes intereses: son 

alumnos que no futuro abranguerán un espectro social que cubrirá dende obreiros cualificados ata 

titulados superiores, pasando por profesionais medios. Por iso, non propoñemos utilizar un enfoque 

metodolóxico único e si garantir o equilibrio no criterio que se vai seguir á hora da avaliación. 

Durante os catro cursos da ESO o alumnado ten que estudar unha lingua estranxeira obrigatoria. 

En primeiro e segundo inicia o contacto cunha segunda lingua estranxeira pola que pode optar 

igualmente en terceiro e cuarto. 

Na Educación Primaria, o alumnado estivo en contacto coa pronuncia e entoación dunha lingua 

estranxeira e é quen de realizar intercambios comunicativos sinxelos: 

- Comprender a información de textos sinxelos referidos a situacións de comunicación 

familiares. 

- Utilizar a lingua para expresións habituais de clase, respectando e valorando as normas básicas 

de comunicación interpersoal. 

- Ler de forma comprensiva textos curtos relacionados cos seus intereses e experiencias. 

- Utilizar recursos non lingüísticos para comprender e facerse comprender. 

- Recoñecer variantes de entoación e, en menos medida, comprender e utilizar algunhas 

convencións lingüísticas en situacións habituais. 

- Recoñecer e aprecia-la importancia de poder comunicarse nunha lingua estranxeira. 

Pola súa parte, o DCB de Lingua estranxeira da ESO baséase nos seguintes principios: 

- Contextualización da competencia comunicativa. 

- Actividades e tarefas motivadoras. 

- Potenciación da aprendizaxe autónoma. 

       - Coordinación das clases de lingua estranxeira coas demais áreas do currículo. 

- Integración das catro destrezas. 

- Comprensión e tolerancia do erro. 

 

Así, ó longo da ESO, o alumnado consolidará a súa competencia comunicativa, pero, esta vez, a 

énfase non só ha de estar centrada na comprensión escrita e na produción oral, senón tamén na 
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produción escrita e na comprensión oral. E, por primeira vez, a diferenza da Educación Primaria, o 

alumnado iníciase na reflexión sistemática sobre a lingua e a súa aprendizaxe. 

Sobre estes piares vaise construír a programación didáctica que desenvolva o currículo 

establecido e o adecúe ó contexto educativo no que se vai intervir. 

 

Chegado a este punto, é necesario sinalar as circunstancias especiais e excepcionais que 

afrontamos no proceso formativo, e en tódalas relacións humanas, coa chegada da pandemia COVID-

19 que está a modificar os procesos e procedementos para a adquisición da aprendizaxe da que vimos 

de falar. Como quedou reflectido nas actas do Departamento, e nas memorias correspondentes ao 

curso 2020-2021, xunto á modificación da Programación Didáctica no pasado curso, vémonos na 

necesidade imperiosa de adaptar o sistema educativo a tres posibles escenarios no presente ano escolar.  

 

O primeiro deles sería o continuista, presencial tradicional, onde profesorado e alumnado acude 

na súa totalidade ao centro de ensino e participa activamente nas diferentes propostas educativas. A 

metodoloxía didáctica neste suposto incluirá o uso dos instrumentos tradicionais, audicións, fichas,  

libros e explicacións para toda a clase e posta en práctica do aprendido con comprobación in situ da 

realización de tarefas e acompañamento ao alumnado neste proceso.   

 

O segundo corresponde ás situacións de confinamento parcial, que dá lugar á ausencia dun grupo 

de alumnos e alumnas pequeno, que ten que recibir a docencia vía telemática por atoparse en situación 

de aillamento preventivo ou curativo. Este grupo podería incluír cursos enteiros, pero non a totalidade 

do alumnado do centro. Neste suposto teríamos que optar por métodos diferenciados entre o alumnado 

que permanece nas aulas e o que segue as clases dende as casas. No primeiro caso valeríanos o 

programado para as clases presenciais, e no segundo teriamos que botar man dos recurso dixitais 

dispoñibles, cunha metodoloxía eminentemente práctica, fomentando o traballo en equipo coa finalidade 

de acadar a consecución das competencias clave. No caso de que haxa alumnado que  non poida seguir 

a ensinanza telemática, o profesorado facilitaralle material impreso a través da Xefatura de Estudos, para 

que este alumnado poida seguir o seu proceso formativo.  

 

E xa o terceiro escenario sería idéntico ao que experimentamos no último trimestre do curso 

2019/20, onde o confinamento foi total, e as aprendizaxes tiveron que centrarse exclusivamente na vía 

telemática. De repetirse estas circunstancias, habería que facer un gran esforzo por corrixir os erros 

que tiveron lugar nesta pasada experiencia, ademais de incorporar os acertos que permitiron solventar 

unha novedosa e impensable situación que obrigou a adapatarse, á velocidade inusitada, á nova realidade. 

Para afrontar este suposto, metodoloxicamente teríamos que botar man, exclusivamente, dos recursos 

dixitais a través das plataformas dispoñibles na contorna do IES Monte Carrasco, como son a aula virtual 
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do centro, e o proxecto E-Dixgal, do que formamos parte, e que este curso se implantará en todos os 

cursos da ESO. O material complementario que estamos a utilizar en tódolos cursos permite o traballo 

e o seguimento dese traballo na distancia, e permite un alto grao de autonomía. De darse a circunstancia 

dun confinamento total, habería que ter resolto o problema das dificultades xeradas pola chamada fenda 

dixital para garantir a homoxeneidade imprescindible nos dereitos de acceso á educación obrigatoria. 

  

Partindo desa complexa experiencia, elaboraremos unha programación que nos permita encarar 

calquera dos supostos referidos, mesmo adaptable a novas situacións que non sexan previsibles na 

actualidade e cheguen a ter lugar. Entendemos todo o proceso como un ente vivo que precisa atención 

constante para adaptármonos, incorporando, como é necesario, as aprendizaxes imprescindibles non 

adquiridas no curso anterior, reforzando elementos curriculares e competencias esenciais no deseño 

desta programación. 

 
1.1. Normativa na que se basea esta programación 

 
 Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE), modificada parcialmente pola Lei Orgánica 

8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE). 

 

 Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación 
Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato (BOE do 3 de xaneiro de 2015). 

 

 Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, 

os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria 

e o bacharelato (BOE do 29-01- 2015). 

 

 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 (DOG do 29-06-2015). 

 

 Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración 

autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria 

e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta (DOG do 21). 

 

 Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015/16 para a 

implantación do currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros 

docentes da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 29). 

 

 Resolución do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, 

pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, 

educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 

2021/22. 

 

 Orde do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22 nos 

centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. 
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Docencia 

Este Departamento está composto por dous membros con destino definitivo e un con destino 

provisional: 

- Carmen Amado Fuentes (Xefa de Departamento, Coordinadora de Seccións Bilingües e   

responsable do Auxiliar de Conversa). 

- Carlos Camaño Rial (Xefe de Estudos) 

- Mª Luisa Feal Rodríguez (Titora de 3º ESO B) 

 Ademais este curso contamos novamente cun Auxiliar de Conversa compartido co CEIP 

de Espiñeira, Aldán (Cangas) con 16 horas de docencia semanais a partir do día 1 de febreiro de 2022. 

  - Himani Kamra 

 

Carmen Amado (15 horas) é a Xefa de Departamento, coordinadora das Seccións 

Bilingües, e responsable do Auxiliar de Conversa. Imparte clase aos grupos de primeiro de ESO  

bilingües, aos grupos bilingües de 2º ESO, e ao grupo de 3º ESO A. Forma, ademais, parte do 

Consello Escolar. 

Carlos Camaño (3 horas) é o Xefe de Estudos do centro. Imparte clase no grupo bilingüe 

de 4º ESO A-B. Forma tamén parte do Consello Escolar do centro. 

Mª Luisa Feal Rodríguez (18 horas) imparte clase aos grupos de primeiro de ESO non 

bilingües, aos grupos non bilingües de 2º ESO, ao grupo de 3º ESO B e ao grupo de cuarto non 

bilingüe. Ten ademais a titoría do grupo de 3º ESO B. 

 

 

Á hora de plantexarnos a programación de lingua inglesa debemos resaltar a dificultade que 

supón programar unha lingua viva e moderna dentro de estruturas ríxidas. Por iso consideramos 

fundamental a noción de aprendizaxe significativa, polo que é básico crear situacións de 

comunicación que impliquen conexións cos coñecementos previos dos alumnos e coa contorna 

na que se desenvolven. Así pois, trataremos de presentar o inglés como unha lingua moderna que 

falan sociedades concretas e evitaremos que o alumno a estude como unha lingua morta que lle 

leve a pensar que aprender unha lingua estranxeira é soamente aprender unha serie de estruturas 

gramaticais. Por iso axudaremos ao alumnado a utilizar a lingua inglesa nas múltiples funcións que 

desenvolve na vida real, e a potenciar a súa competencia comunicativa. Así mesmo consideramos 

esencial a aprendizaxe e a ampliación do vocabulario activo e pasivo. 
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Para conseguir o devandito anteriormente, intentaremos crear as condicións idóneas que 

permitan que as clases se desenvolvan nun ambiente que favoreza a comunicación entre profesor- 

alumno e entre alumno - compañeiros, pois, como é sabido, este ambiente inflúe decisivamente 

na actitude do alumnado para o coñecemento e a adquisición dunha lingua estranxeira. 

 

A nivel de equipamento contamos con encerados dixitais e ordenadores portátiles nas aulas 

polo que as explicacións e seguimento das actividades deberían ser máis amenas e fáciles de 

entender. As tarefas de busca da información e actualización de contidos fanse de xeito inmediato 

a través dos recursos dixitais, e as vantaxes que significan estes útiles no proceso de aprendizaxe 

conlevan unha preparación adicional no manexo das TIC. 

Por ser un centro E-Dixgal, todo o alumnado dispón dun ordenador portátil no que 

desenvolver as actividades formativas, onde ten os libros dixitais ó seu dispor.  

 

2.  OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA. 

 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que 

lles permitan: 

a) Asumir responsabelmente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto 

aos demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos, 

exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades 

entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para o 

exercicio da cidadanía democrática. 

 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como 

condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 

Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes 

e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
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relacións cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os 

comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 

 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido 

crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das 

tecnoloxías, especialmente as da información e da comunicación. 

 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas 

disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos 

campos do coñecemento e da experiencia. 

 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e 

asumir responsabilidades. 

 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e en galego, 

textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura. 

 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 

persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran 

achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a 

práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar 

criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e 

o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión e representación. 
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ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico 

de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e 

cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto 

cara ao exercicio deste dereito. 

 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o 

mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de 

riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en 

especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

3.  Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 

Entendemos por competencias básicas o conxunto de coñecementos, habilidades e 

aptitudes que o alumando debe achegar ao remate do programa co fin de acadar a súa realización 

e desenvolvemento persoal, exercer debidamente a cidadanía, incorporarse á vida adulta de xeito 

pleno, e ser capaz de seguir aprendendo ao longo da vida. 

 A aparición do MCERL expón que para a comunicación verbal son necesarias dous tipos 

de competencia: por unha banda as competencias xerais do individuo e, pola outra, a competencia 

comunicativa. 

 Ao desenvolvemento da competencia en comunicativa lingüística van dirixidos boa 

parte dos obxectivos e contidos da lingua estranxeira. A lingua é tamén un instrumento de 

representación, interpretación e comprensión do mundo. De igual xeito, a comunicación na 

lingua estranxeira comparte, en liñas xerais, as principais capacidades da comunicación na lingua 

materna: baséase na habilidade para comprender, interactuar e interpretar pensamentos, 

sentimentos e feitos de xeito oral e escrito nunha determinada serie de contextos sociais como 

a vida privada e profesional, o lecer ou a educación e a formación. 

 Por medio do estudio de outra lingua preténdese ampliar o horizonte do alumnado para 

que poida interactuar de maneira eficaz nunha contorna cada vez máis multicultural. 

 Para traballar esta competencia proponse na aula as seguintes tarefas e actividades: 

diálogos, lecturas curtas, exercicios de respostas múltiples, actividades de verdadeiro/falso, xogos 

de memoria, realización de árbores xenealóxicas, actividades para ubicar información lida ou 

escoitada, interpretación de mapas e planos, exercicios de comprensión oral e/ou escrita, etc. 



  

12 

 

 Todas estas estratexias favorecen a adquisición da competencia social e cidadán xa que 

outorgan ao alumno a capacidade de comunicarse en diferentes contextos, expresar as ideas 

propias e escoitar as alleas co fin de comprender a realidade social na que viven ou da que 

proceden os falantes da lingua a ser estudada. O alumnado fará tarefas de forma individual, grupal 

ou en parellas, orientadas a desenvolver o respecto, a tolerancia, a apertura a novas ideas e 

culturas, a cooperación para a consecución dun obxectivo común e o crecemento do individuo 

como cidadán do mundo. 

 A competencia en autonomía e iniciativa persoal garda unha enorme relación coas 

dúas anteriores. Tamén resulta esencial a capacidade de comunicarse en distintos contornas, 

expresar e comprender puntos de vista diferentes, desde unha posición de seguridade nun 

mesmo e de colaboración cos demais. 

Ao mesmo tempo, o coñecemento dunha lingua estranxeira contribúe a promover a 

responsabilidade, a perseveranza, a autoestima, a creatividade, a autocrítica, o feito de aprender 

dos erros e de asumir riscos. 

 A aprendizaxe dunha lingua estranxeira contribúe á competencia no coñecemento e 

interacción co mundo físico e invita ao alumnado a tomar conciencia da importancia de 

axudar a preservar o equilibrio na nosa contorna. Sérvelles como ferramenta para achegarse a 

outros aspectos da vida e do coñecemento presentes noutras materias escolares: o corpo 

humano, a alimentación, a saúde, a ecoloxía, os fenómenos atmosféricos, entre outros. 

 Para a competencia de aprender a aprender o alumnado debe tomar conciencia das 

súas capacidades e carencias en materias de habilidades e coñecementos. Aquí, o papel do erro 

no proceso de aprendizaxe é moi importante e é necesario combater a fosilización de certos 

erros moitos dos cales proceden de interferencias coa lingua materna (erros na pronuncia, por 

exemplo). As actividades aquí deseñadas baséanse na reflexión sobre a lingua: uso do dicionario, 

ordenar palabras para crear frases, realizar exercicios orais con palabras problemáticas, 

exercicios baseados nas diferenzas entre léxico británico e americano, formación de plurais, 

exercicios de asociación, etc. 

 Gran parte da aprendizaxe permanente terá como fonte de información e recurso de 

xestión ás Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC). A axuda para o desenvolvemento 

no alumnado da competencia dixital resulta fundamental nestas idades. Esta competencia fai 

referencia a saberes e prácticas que o alumnado adquire moitas veces por si mesmo, de xeito 
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"informal" e, ás veces, errado. Corresponde, pois, á ensinanza formal dotalos dos coñecementos 

e actitudes necesarios para facer un bo uso das ferramentas dixitais, tanto na súa pesquisa de 

información e coñecementos coma no seu uso instrumental para a comunicación, sexa persoal, 

social, académica ou laboral. 

 Así mesmo, debemos considerar o feito de que as TIC permiten unha aprendizaxe 

autónoma e un enfoque plurilingüe do ensino do idioma, que a rede supón unha cantidade inxente 

de información á disposición do usuario e que as contornas virtuais son un aliado para o traballo 

cooperativo. 

 No estudo da lingua estranxeira favorécese o coñecemento, a comprensión e a valoración 

crítica das manifestacións culturais e artísticas dos países nos que se fala a lingua estudada, o que 

contribúe á adquisición da competencia cultural e artística. O alumnado debe apreciar as 

diferentes expresións artísticas (música, teatro, cine, etc.) como formas de comunicación 

universal e manifestacións que enriquecen a súa bagaxe cultural. Esta competencia pódese levar 

a cabo mediante exercicios baseados na comprensión oral e escrita de discursos relacionados 

cos países de fala inglesa e as súas tradicións, actividades de comparación dirixidas a reflexionar 

sobre as características doutras culturas (festividades, tempo atmosférico, horarios, situación 

xeográfica, música) con respecto á propia, descricións doutros lugares, biografías de personaxes 

tanto históricos como de actualidade, letra de cancións, películas e lecturas adaptadas ao nivel do 

alumnado, exercicios para ubicar monumentos típicos, etc. 

 

Os elementos básicos acordados no centro de cada unha das competencias quedan 

recollidos da seguinte maneira: 

 

Competencia en comunicación lingüística 

Integración de  informacións procedentes de diferentes textos (en soporte diverso) sobre un 

tema dado coa fin de elaborar un texto de síntese. 

Exposición oral e por escrito do desenvolvemento dun tema de forma ordenada, axustándose a 

un guión previo. 

Creación de textos escritos de diferente tipo cun vocabulario adecuado e respectando os 

criterios de corrección ortográfica e de presentación. 

Adecuación da produción oral ou escrita aos requirimentos dados  (adecuación da resposta dada 

ao tipo de pregunta que se fai). 
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Aplicación das normas ortográficas e de puntuación na elaboración de textos, en diferentes 

situacións  (apuntamentos, respostas a preguntas, traballos, exercicios...) 

Utilización do léxico apropiado á materia e contexto. 

Lectura en voz alta e de xeito expresivo  (entoación, pausas...) 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

Usar planos, mapas, maquetas,... para obter información relativa ao espazo físico e natural da 

contorna. 

Realizar e interpretar táboas e gráficas. 

Uso do diñeiro. 

Uso da linguaxe matemática para cuantificar fenómenos. 

Interpretar representacións a escala. 

  Coñecer alternativas que permitan o aforro de enerxía. 

Coñecer e utilizar os principais tratamentos dos desperdicios e lixos para eliminalos, reciclalos 

ou almacenalos. 

Comprender e valorar a incidencia da acción humana no medio. 

Valorar a adopción dun estilo de vida saudable. 

Traballar cara a adopción dunha actitude de protección e mellora do medio ambiente. 

Traballar, como método, a observación, a hipótese e a observación. 

 

Competencia dixital  

Formación documental de usuarios na rede: 

.- Recuperar e organizar información textual e icónica de diversas páxinas web. 

.- Realizar procuras avanzadas de información utilizando filtros con palabras chave nalgúns dos 

buscadores máis utilizados. 

.- Valorar criticamente as vantaxes e desvantaxes que poden ofrecer as TIC e as súas repercusións 

na vida cotiá. 

Traballar, a nivel usuario, co ordenador: 

.- Coñecer a terminoloxía básica do sistema operativo  (arquivo, cartafol, programa,…) 
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.- Gardar e recuperar a información no ordenador e en diferentes soportes  (disco duro, 

cartafoles, memoria USB, CD,…) 

 .- Utilización das principais ferramentas dos procesadores de textos e aplicación a traballos 

sinxelos de investigación. 

Usar o correo electrónico, os foros,..., dun xeito educativo e cooperativo. 

 

Competencia social e cívica 

Adoptar unha actitude respectuosa e educada nas relacións cos demais, en diferentes contextos. 

Fomentar as boas relacións: o diálogo e o respecto ás diferenzas  (de opinión, de cultura, de 

crenzas,...) 

O acordo como instrumento básico da convivencia, na prevención e resolución de conflitos 

Respecto das normas básicas da comunicación oral interactiva  (quendas de palabra, escoita, 

expresión das ideas propias, respecto das ideas dos demais...) 

Habilidade de cooperación  (traballo en parellas, grupos...) 

 

Competencia en conciencia e expresións culturais 

Apreciar e respectar o patrimonio cultural, histórico, artístico, ambiental,..., en especial o da nosa 

contorna 

Valorar e fomentar o uso do galego como parte do noso patrimonio cultural e histórico. 

Desenvolver habilidades para expresarse utilizando os propios recursos creativos. 

Cultivar a propia capacidade estética mediante a expresión artística. 

 

Competencia en aprender a aprender 

Lograr e valorar a regularidade e constancia no traballo. 

Ser quen de afrontar con éxito novos retos de adquisición de coñecementos e habilidades, tanto 

de xeito individual como integrándose en traballos colaborativos. 

Fomentar as estratexias e hábitos de traballo intelectual: busca e selección de información, 

resumo dunha información, esquemas/mapas conceptuais, relacións dos novos contidos cos xa 

adquiridos. 

 



  

16 

 

Competencia no sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

Integrarse en proxectos de traballo en equipo. 

Cultivar o pensamento diverxente, crítico e orixinal. 

Afrontar novas situacións e novos retos persoais, académicos e laborais: 

.- Clarificar os valores, ideas, desexos e intereses persoais na toma de decisións. 

.- Asumir a responsabilidade das decisións, a súa dimensión ética e o risco de erro que comportan. 

Mostrar iniciativas e ideas propias. 

 

Estas competencias traballaranse en todas as unidades a través do material didáctico. 

 

A continuación, inclúese un modelo de cadro, a modo de rúbrica, para poder avaliar as 

competencias que se adquiriron ao longo do curso. 

Cada competencia desagregouse en distintos indicadores, que permitirán unha avaliación 

moito máis detallada. Os instrumentos para avaliar que figuran son os máis xerais e cada profesor 

pode adaptalos aos seus grupos concretos. 

No apartado para indicar a cualificación, as abreviaturas corresponden a: 

IN (Insuficiente); SU (Suficiente); BE (Ben); NT (Notábel); SB (Sobresaínte). 
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AVALIACIÓN GLOBAL das COMPETENCIAS CLAVE 
 

 

 
 

Competencias 

Instrumentos para avaliar Cualificación 

T
ra

b
al

lo
 n

a 
cl

as
e 

P
ro

b
a 

s 
es

cr
it

as
/ 

tr
ab

al
lo

s 
P

ro
b

as
 o

ra
is

/ 
ex

p
o

si
ci

ó
n

s,
/ 

W
o

rk
b

o
o
k
 

L
ec

tu
ra

s 

O
u

tr
o

s 

 

 
IN 

 

 
SU 

 

 
BE 

 

 
NT 

 

 
SB 

1. Comunicación lingüística            

Establece vínculos e relacións construtivas cos 

demais e coa contorna, e achégase a novas 
culturas, que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 
resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en 

situacións comunicativas diversas e adapta a 
comunicación ao contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 

utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 

lingüísticas, así como regras propias do 
intercambio comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 

comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 

textos, con intencións comunicativas ou creativas 
diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de 

descubrimento doutras contornas, idiomas e 
culturas, de fantasía e de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 

acordes á situación comunicativa en diferentes 
contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos 

valores e aspectos culturais e da versatilidade da 

linguaxe en función do contexto e da intención 

comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións 
distintas á propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e 

emocións, e acepta e realiza críticas con espírito 
construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 

contextos distintos ao propio, comunicándose 
nunha lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 
comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 

amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos 

e espaciais da realidade, e resolve problemas 
relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 
informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 

situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 

identificando as ideas fundamentais, e estima e 

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 
informacións. 
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Identifica a validez dos razoamentos e valora o 
grao de certeza asociado aos resultados derivados 

dos razoamentos correctos. 

           

Identifica situacións que precisan elementos e 

razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 

resolución de problemas e selecciona as técnicas 

adecuadas para calcular, representar e interpretar a 
realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 

interpretar e producir información, resolve 

problemas que xorden da vida cotiá e toma 
decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora 

e preserva as condicións de vida propia e dos 

demais; ademais, desenvólvese adecuadamente, 

con autonomía e iniciativa persoal en diversos 
ámbitos da vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 
permiten a análise dos fenómenos desde os 

diferentes campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que 
se desenvolven a vida e a actividade humana e 

interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da 

realidade e na análise das mensaxes informativas e 

publicitarias, así como uns hábitos de consumo 
responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns 

ou outros modos de vida, e adopta unha disposición 

a unha vida física e mental saudábel, 
nunha contorna natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 

conclusións baseadas en probas para comprender e 

tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 

cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 

técnicos, e teorías científicas básicas previamente 

comprendidas, e pon en práctica os procesos e 

actitudes propios da análise sistemática e de 

indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 

actividade investigadora, como construción social 

do coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 
criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 

necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 

con outras formas de coñecemento, e utiliza valores 

e criterios éticos asociados á ciencia e ao 
desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida o 

ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 

protexe a saúde individual e colectiva como elementos 
clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información 
para transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 
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Domina linguaxes específicas básicas e as súas 

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 

distintas situacións e contextos o coñecemento dos 

diferentes tipos de información, as súas fontes, 
as súas posibilidades e a súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, analiza, 

sintetiza e fai inferencias e deducións de distinto 

nivel de complexidade; compréndea e intégraa nos 

esquemas previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación como instrumento de traballo 

intelectual na súa dobre función de transmisoras e 

xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 

complexa, resolve problemas reais,  toma decisións, 

traballa en contornas colaborativas e 
xera producións responsábeis e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 

comunicación a partir da comprensión da natureza 

e do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e 

do efecto que eses cambios teñen no mundo persoal 

e sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de 
software e hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 
conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía 

e selecciona novas fontes de información e 

innovacións tecnolóxicas, a medida que van 

aparecendo, en función da súa utilidade para 

acometer tarefas ou obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, 

crítica e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e 

valorar a información e as súas fontes, 

contrastándoa cando é necesario. Respecta as 

normas de conduta acordadas socialmente para 

regular o uso da información e as súas fontes nos 

distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na 

aprendizaxe e continuar aprendendo de xeito cada 

vez máis eficaz e autónomo, de acordo aos propios 

obxectivos e necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 
estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza 
nun mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            

Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 
aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 

satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 

aumentando progresivamente a seguridade para 
afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 
concentración, a memoria, a comprensión e a 

expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece   os   diferentes  recursos  e   fontes   para a 
recollida, selección e tratamento da información, 
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incluídos os recursos tecnolóxicos.            

Afronta a toma de decisións racional e 
criticamente, coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 

coñecemento propio relacionado cos  coñecementos 

previos e coa propia experiencia 

persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis a curto, medio e longo 
prazo. 

           

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 
os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 

capacidades e coñecementos desde un sentimento 

de competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e 
contribúe á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como 
comportarse en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 
deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas 

á hora de analizar a realidade social e histórica do 
mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a 
comprensión da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 
crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 
que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 

mediante unha escala de valores baseada na 

reflexión crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto 
de vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os 

diferentes colectivos, especialmente entre o home 
e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 
coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 

responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 

obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor 

           

Adquire valores como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 

autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 
necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e  leva 

adiante as accións necesarias  para desenvolver as 

opcións e plans persoais, 

responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 

proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 
ponas en práctica. 

           

Analiza   posibilidades   e   limitacións,   coñece as 
fases de desenvolvemento dun proxecto, planifica, 
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toma decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, 
extrae conclusións e valora as posibilidades de 

mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 

motivación para lograr o éxito nas tarefas 

emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 

lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 
proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, 

comprende os cambios como oportunidades, 

adáptase crítica e construtivamente a eles, afronta 

os problemas e atopa solucións en cada un dos 
proxectos vitais que emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 
cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 

liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo 

e a cooperación, a organización de tempos e tarefas, 

a capacidade de afirmar e defender 
dereitos ou a asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións 

ou proxectos individuais ou colectivos con 

creatividade, confianza, responsabilidade e sentido 

crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 
utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            

Avalía e axusta os procesos necesarios para 

alcanzar resultados, xa sexan no ámbito persoal ou 
no académico. 

           

Expresa e comunica diferentes realidades e 
producións do mundo da arte e da cultura. 

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e 

a creatividade para expresarse mediante códigos 

artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, 

recursos e convencións das diferentes linguaxes 

artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 

manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou 

a colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 
correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 

ideas, experiencias ou sentimentos a través de 

diferentes medios artísticos como a música, a 

literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 
diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 
creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a 
propia capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 
patrimonio cultural e artístico. 
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Rúbrica de avaliación de contidos e competencias clave integradas 

Estándares de aprendizaxe e actividades específicas na unidade 

Niveis de adquisición 
Instrumentos de 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

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

cos que se estea moi familiarizado/a, sempre que se fale de xeito pausado e ben articulado.  
     1,6%   

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

diálogos e outras mensaxes orais sinxelas articuladas con claridade e pausadamente, relacionadas coas 

actividades de aula e con áreas de prioridade inmediata.  

     1,6%   

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

básicas sobre temas educativos, que estea a aprender ou do seu interese (por exemplo, sobre un tema 

curricular como os contaminantes, a clasificación dos seres vivos, etc.), sempre que poida escoitalas máis 

dunha vez. 

     1,6%   

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

que ten lugar na súa presenza, ou procedente dunha gravación pedagóxica cando o tema lle resulta 

coñecido e o discurso estea articulado con claridade, a velocidade baixa.  

     1,6%   

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

información, a expresión da vontade, a certeza e os desexos sobre asuntos prácticos da vida diaria e 

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

interlocutora está  disposto a repetir ou a reformular o dito.  

     1,6%   

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

auténticas ou pedagóxicas sinxelas, sobre asuntos cotiáns ou do seu interese, articuladas pausadamente 

e con claridade, e cando as imaxes axuden á comprensión e se poida escoitar máis dunha vez.  

     1,6%   

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: PRODUCIÓN E INTERACCIÓN 

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

nas diferentes situacións comunicativas, esforzándose por utilizala aínda que, ás  veces, teña que recorrer 

a outras linguas para pedir axuda ou aclaracións.  

      1,6%  

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

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

sinxelos de temas do seu interese ou relacionados cos seus estudos, e responde a preguntas breves e 

moi sinxelas dos oíntes sobre o contido das súas presentacións.  

      1,6%  

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

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

compras e lecer, seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e tratamento). 

      1,6%  

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

reformula ou rectifica se non se lle comprende, e pide aclaración se non entende algo.  
      1,6%  

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

convencións propias do proceso comunicativo, nas que establece contacto social, intercambia 

información básica e expresa opinións, fai invitacións e ofrecementos sinxelos, pide e ofrece cousas, pide 

e dá indicacións ou instrucións sinxelas e básicas, ou se manifesta sobre os pasos que hai que seguir 

para realizar unha actividade conxunta.  

      1,6%  

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

persoas mediante estratexias de  compensación lingüísticas e non verbais, e cooperando activamente na 

realización das tarefas de comunicación, e manifesta interese e respecto polas achegas dos seus 

compañeiros e das súas compañeiras.  

      1,6%  
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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

de aparellos electrónicos ou de máquinas de uso común e coñecidos, e segue instrucións básicas e 

predicibles para a realización de actividades e normas de seguridade (por exemplo, nun centro docente, 

un lugar público ou unha zona de lecer). 

     2,5%   

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

consulta de carácter pedagóxico claramente estruturados e nun rexistro estándar e con imaxes ilustrativas 

redundantes sobre temas relativos a materias educativas ou do seu interese (por exemplo, sobre un tema 

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

seccións difíciles.  

     2,5%   

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

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

ámbitos persoal e educativo.  

     2,5%   

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

sinxelas en lingua estándar, e en guías de lecer, dicionarios, catálogos, etc.  
     2,5%   

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

persoal, etc.) de correspondencia formal na que se informa sobre asuntos do seu interese. 
     2,5%   

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

historias de ficción.  
     2,5%   

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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

simuladas, nas que dá e solicita breve información sobre citas, preferencias e sentimentos, relacionadas 

con actividades e situacións da vida cotiá e do seu interese.  

     2,5%   

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

tarefas moi habituais, listas de compras, traxecto habitual etc.; e textos  que  expresen sentimentos 

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

     2,5%   

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

intereses ou ás súas afeccións (por exemplo, para subscribirse a unha publicación dixital).  
     2,5%   

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

comunicación reais ou simuladas, relacionados con actividades e situacións da vida cotiá, do seu interese 

persoal ou sobre temas de actualidade de especial relevancia e comprensibles para a súa idade, 

respectando as convencións e as normas de cortesía, e a etiqueta se utiliza as redes sociais.  

     2,5%   

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

(por exemplo, con amigos/as noutros países), se intercambia información básica sobre si mesmo, e a súa 

vila (por exemplo, descrición en termos moi sinxelos de sucesos importantes e experiencias persoais; 

instrucións sinxelas, aceptación e ofrecemento de suxestións, como cancelar, confirmar ou modificar unha 

invitación ou uns plans), e se expresan opinións de xeito sinxelo.  

     2,5%   

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

correctamente as convencións ortográficas e os signos de puntuación.  
     2,5%   

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONCIENCIA INTERCULTURAL 

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

distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.) e patróns moi básicos de ritmo, entoación e 

acentuación de palabras e frases.  

      0,8%  

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.  

      0,8%  

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.).  

      0,8%  
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PLB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos dos países nos que se fala a lingua 

estranxeira, analizándoos comparativamente coas diversas culturas, se é o caso, do resto do alumnado, 

evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas.  

    0,8%    

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  

    0,8%    

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).  

      0,8%  

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

textos sinxelos propios do seu nivel educativo.  
     0,8%   

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.  

    0,8%    

 

 



  

25 

4. Criterios de avaliación e concreción dos mínimos esixibles. 

Táboa 1: Mínimos Esixibles 

1º de ESO 
Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Mínimos esixibles 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 B1.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias básicas de comprensión do 
sentido xeral, a información esencial, os 
puntos e as ideas principais, ou os detalles 
relevantes do texto: anticipación do 
contido xeral do que se escoita con axuda 
de elementos verbais e non verbais e uso 
dos coñecementos previos sobre a 
situación (quen fala a quen, con que 
intencións, onde e cando) que dan lugar a 
inferencias do significado baseadas no 
contexto. 

 
 B1.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias básicas de comprensión do 
sentido xeral, a información esencial, os 
puntos e as ideas principais, ou os detalles 
relevantes do texto: anticipación do 
contido xeral do que se escoita con axuda 
de elementos verbais e non verbais, e uso 
dos coñecementos previos sobre a 
situación (quen fala a quen, con que 
intencións, onde e cando) que dan lugar a 
inferencias do significado baseadas no 
contexto. 

 PLEB1.1. Comprende frases e 
expresións habituais relacionadas 
con necesidades inmediatas e temas 
cos que se estea moi familiarizado/a, 
sempre que se fale de xeito pausado 
e ben articulado. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

1.1. Comprende frases e expresións 

habituais relacionadas con 

necesidades inmediatas e temas cos 

que se estea moi familiarizado/a, 

sempre que se fale de xeito pausado 

e ben articulado. 

 PLEB1.2. Capta os puntos principais 
e os detalles salientables de 
instrucións, preguntas, explicacións, 
diálogos e outras mensaxes orais 
sinxelas articuladas con claridade e 
pausadamente, relacionadas coas 
actividades de aula e con áreas de 
prioridade inmediata. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

1.2. Capta os puntos principais e os 

detalles salientables de instrucións, 

preguntas, explicacións, diálogos e 

outras mensaxes orais sinxelas 

articuladas con claridade e 

pausadamente, relacionadas coas 

actividades de aula e con áreas de 

prioridade inmediata. 

 PLEB1.3. Distingue, co apoio da 
imaxe, as ideas principais e 
información relevante en 
presentacións moi básicas sobre 
temas educativos, que estea a 
aprender ou do seu interese (por 
exemplo, sobre un tema curricular 
como os contaminantes, a 
clasificación dos seres vivos, etc.), 
sempre que poida escoitalas máis 
dunha vez. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 NON 

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

 
 B1.4. Comprender os puntos esenciais e 

os detalles máis salientables en conversas 
sinxelas, reais ou simuladas, que se 
refiran a necesidades prácticas ou 
materiais, gustos ou sensacións físicas 
moi básicas, expresadas pausadamente e 
con boa articulación, e que se poidan 
escoitar de novo ou solicitar que se repita 
ou se reformule o dito. 

  

 PLEB1.4. Identifica o sentido xeral e 
os puntos principais dunha conversa 
informal entre duas persoas que ten 
lugar na súa presenza, ou procedente 
dunha gravación pedagóxica cando o 
tema lle resulta coñecido e o discurso 
estea articulado con claridade, a 
velocidade baixa. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

1.4. Identifica o sentido xeral e os 

puntos principais dunha conversa 

informal entre dúas persoas que ten 

lugar na súa presenza, ou procedente 

dunha gravación pedagóxica cando o 

tema lle resulta coñecido e o discurso 

estea articulado con claridade, a 

velocidade baixa. 

 PLEB1.5. Comprende, nunha 
conversa informal na que participa, 
descricións, narracións, peticións de 
información, a expresión da vontade, 
a certeza e os desexos sobre asuntos 
prácticos da vida diaria e sobre temas 
do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, amodo e directamente, e 
se a persoa interlocutora está 
disposto a repetir ou a reformular o 
dito. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 NON 

 B1.5. Recoñecer as fórmulas máis 
habituais de contacto social e as normas 
de cortesía máis sinxelas e comúns para 

  

 



  

26 

Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Mínimos esixibles 

a súa idade, e as utilizadas máis habituais 
para iniciar e terminar o discurso. 

 
 B1.6. Comprender o sentido xeral e a 

información esencial predicible de textos 
audiovisuais sinxelos, articulados 
pausadamente e con claridade, e con 
apoio de imaxes moi redundantes. 

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

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

1.6.Identifica a información 

esencial do tema e da situación 

de comunicación de gravacións 

auténticas ou pedagóxicas 

sinxelas, sobre asuntos cotiáns 

ou do seu interese, articuladas 

pausadamente e con claridade, e 

cando as imaxes axuden á 

comprensión e se poida escoitar 

máis dunha vez. 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

 B2.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e 
intelixible, aínda que se cometan erros de 
pronuncia polos que os interlocutores 
teñan que solicitar repeticións de cando en 
vez. 

 
 B2.2. Interactuar de xeito sinxelo en 

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

 
 B2.3. Utilizar as estratexias máis 

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

 
 B2.4. Producir textos breves e 

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

 
 B2.5. Empregar para comunicarse 

 PLEB2.1. Na maioría das actividades 
de aula amosa unha actitude positiva 
polo uso da lingua estranxeira nas 
diferentes situacións comunicativas, 
esforzándose por utilizala aínda que, 
ás veces, teña que recorrer a outras 
linguas para pedir axuda ou 
aclaracións. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

2.1. 

Na maioría das actividades de 

aula amosa unha actitude 

positiva polo uso da lingua 

estranxeira nas diferentes 

situacións comunicativas, 

esforzándose por utilizala aínda 

que, ás veces, teña que recorrer a 

outras linguas para pedir axuda 

ou aclaracións. 

 PLEB2.2. Fai presentacións moi 
breves e ensaiadas comprensibles e 
con apoio visual de distintos soportes 
multimedia que lle permitan ilustralas 
con imaxes e seguir un guión sobre 
aspectos concretos e sinxelos de 
temas do seu interese ou 
relacionados cos seus estudos, e 
responde a preguntas breves e moi 
sinxelas dos oíntes sobre o contido 
das súas presentacións. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

2.2. 
Fai presentacións moi breves e 

ensaiadas comprensibles e con 

apoio visual de distintos soportes 

multimedia que lle permitan 

ilustralas con imaxes e seguir un 

guión sobre aspectos concretos e 

sinxelos de temas do seu interese 

ou relacionados cos seus estudos, 

e responde a preguntas breves e 

moi sinxelas dos oíntes sobre o 

contido das súas presentacións. 

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

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 NON 

 PLEB2.4. Establece contacto social 
en función da situación de 
comunicación, real ou simulada, e 
reformula ou rectifica se non se lle 
comprende, e pide aclaración se non 
entende algo. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 NON 

 PLEB2.5. Participa en conversas 
informais cara a cara, cunha 
pronuncia comprensible, 
empregando as convencións propias 
do proceso comunicativo, nas que 
establece contacto social, 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

2.5. 

Participa en conversas informais 

cara a cara, cunha pronuncia 

comprensible, nas que establece 

contacto social, intercambia 

información básica, fai 
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Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Mínimos esixibles 

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

 
 B2.6. Manexar con certa fluidez frases 

curtas, grupos de palabras e fórmulas 
básicas para desenvolverse de xeito 
suficiente en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, aínda que se 
interrompa o discurso para procurar 
expresións e articular palabras menos 
frecuentes. 

 B2.7. Utilizar estratexias de cooperación 
na interacción e no traballo con outras 
persoas, colaborando coas demais 
persoas na interacción, verificando a 
comprensión propia e a das demais 
persoas mediante estratexias de 
compensación lingüísticas e non verbais, 
e cooperando activamente na realización 
das tarefas de comunicación. 

intercambia información básica e 
expresa opinións, fai invitacións e 
ofrecementos sinxelos, pide e ofrece 
cousas, pide e dá indicacións ou 
instrucións sinxelas e básicas, ou se 
manifesta sobre os pasos que hai que 
seguir para realizar unha actividade 
conxunta. 

 invitacións e ofrecementos 

sinxelos, pide e ofrece cousas, 

pide e dá indicacións. 

 PLEB2.6. Colabora coas demais 
persoas na interacción, verificando a 
comprensión propia e a das demais 
persoas mediante estratexias de 
compensación lingüísticas e non 
verbais, e cooperando activamente 
na realización das tarefas de 
comunicación, e manifesta interese e 
respecto polas achegas dos seus 
compañeiros e das súas 
compañeiras. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 NON 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

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

 
 B3.2. Comprender instrucións básicas e 

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

 

 
 B3.3. Identificar e interpretar palabras e 

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

 
 B3.4. Identificar a información esencial, os 

puntos máis relevantes e detalles 
importantes en textos, tanto en formato 

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

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

3.1. 
Comprende, con axuda da  imaxe, 

instrucións sinxelas e básicas de 

funcionamento e manexo de 

aparellos electrónicos ou de 

máquinas de uso común e 

coñecidos, e segue instrucións 

básicas (por exemplo, nun centro 

escolar, un lugar público ou unha 

zona de lecer). 

 PLEB3.2. Entende información 
específica esencial en páxinas web e 
outros materiais de referencia ou 
consulta de carácter pedagóxico 
claramente estruturados e nun 
rexistro estándar e con imaxes 
ilustrativas redundantes sobre temas 
relativos a materias educativas ou do 
seu interese (por exemplo, sobre un 
tema curricular, un programa 
informático, unha cidade, un deporte 
ou o ambiente), sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

3.2. 

Entende información esencial en 

páxinas web nun rexistro estándar 

e con imaxes ilustrativas 

redundantes sobre temas do seu 

interese sempre que poida reler as 

seccións difíciles. 

 PLEB3.3. Entende os puntos 
principais de anuncios e material 
publicitario de publicacións propias da 
súa idade ou de internet, formulados 
de xeito simple e claro, e relacionados 
con asuntos do seu interese, nos 
ámbitos persoal e educativo. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

3.3. 

Entende os puntos principais de 

anuncios e material publicitario 

de publicacións propias da súa 

idade ou de internet, formulados 

de xeito simple e claro, e 

relacionados con asuntos do seu 

interese, nos ámbitos persoal e 

académico. 
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impreso como en soporte dixital, breves, 
sinxelos e ben estruturados, escritos nun 
rexistro informal ou estándar, que traten 
de asuntos cotiáns, de temas  coñecidos e 
previsibles de interese ou relevantes para 
os propios estudos, e que conteñan 
estruturas sinxelas e un léxico básico de 
uso común e habitual. 

 
 B3.5. Identificar información persoal 

básica (descrición física, data e lugar de 
nacemento, idade e sexo, estado civil, 
orixe e nacionalidade, profesión, gustos, 
etc.) e no ámbito público, presentada ou 
solicitada en cartas, formularios, fichas, 
cuestionarios, anuncios, etc. 

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

   

 PLEB3.4. Atopa a información que 
necesita para a realización dunha 
tarefa en narracións breves moi 
sinxelas en lingua estándar, e en 
guías de lecer, dicionarios, catálogos, 
etc. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

3.4. 

Atopa a información que necesita 

para a realización dunha tarefa en 

narracións breves moi sinxelas en 

lingua estándar, e en guías de 

lecer, dicionarios, catálogos, etc. 

 PLEB3.5. Entende información básica 
(lugar, prezo, horarios, datos ou 
preguntas relativas á información 
persoal, etc.) de correspondencia 
formal na que se informa sobre 
asuntos do seu interese. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

3.5. 

Entende información básica 
(lugar, prezo, horarios, datos ou 
preguntas relativas á información 
persoal, etc.) de correspondencia 
formal na que se informa sobre 
asuntos do seu interese. 

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

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

3.6. 

Comprende textos adaptados (por 

exemplo, en lecturas para a xente 

nova) de historias de ficción. 

Consultar os TÍTULOS dos 
LIBROS  de LECTURA  na 
programación. 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

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

 
 B4.2. Escribir, en papel ou en soporte 

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

 
 B4.3. Completar documentos básicos nos 

que se solicite información persoal. 

 
 

 B4.4. Escribir mensaxes sinxelas con 

 PLEB4.1. Escribe notas e mensaxes 
(por exemplo, posts e chats en redes 
sociais), en situacións reais ou 
simuladas, nas que dá e solicita breve 
información sobre citas, preferencias 
e sentimentos, relacionadas con 
actividades e situacións da vida cotiá 
e do seu interese. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

4.1. 
Escribe notas e mensaxes (por 

exemplo, posts e chats en redes 

sociais), en situacións reais ou 

simuladas, nas que dá e solicita 

breve información sobre citas, 

preferencias e sentimentos, 

relacionadas con actividades e 

situacións da vida cotiá e do seu 

interese. 

 PLEB4.2. Elabora textos moi breves 
nos que expón, por exemplo, unha 
enumeración de actividades ou 
tarefas moi habituais, listas de 
compras, traxecto habitual etc.; e 
textos que expresen sentimentos 
básicos de gusto, desgusto, 
aceptación, negación, etc. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

4.2. 

Elabora textos moi breves nos 

que expón, por exemplo, unha 

enumeración de actividades ou 

tarefas moi habituais, listas de 

compras, traxecto habitual etc.; e 

textos que expresen sentimentos 

básicos de gusto, desgusto, 

aceptación, negación, etc. 

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

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

4.3. 

Completa un cuestionario sinxelo 

con información persoal e 

relativa aos seus datos, aos seus 

intereses ou ás súas afeccións 

(por exemplo, para subscribirse a 

unha publicación dixital). 



  

29 

Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Mínimos esixibles 

información, instrucións e indicacións moi 
básicas relacionadas con actividades 
cotiás e de inmediata necesidade. 

 

 
 B4.5. Intercambiar correspondencia 

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

 
 
 
 
 
 

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

 PLEB4.4. Escribe notas, anuncios e 
mensaxes breves en soporte impreso 
e dixital, en situacións de 
comunicación reais ou simuladas, 
relacionados con actividades e 
situacións da vida cotiá, do seu 
interese persoal ou sobre temas de 
actualidade de especial relevancia e 
comprensibles para a súa idade, 
respectando as convencións e as 
normas de cortesía, e a etiqueta se 
utiliza as redes sociais. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

4.4. 

Escribe notas, anuncios e 
mensaxes breves en soporte 
impreso e dixital, en situacións de 
comunicación reais ou simuladas, 
relacionados con actividades e 
situacións da vida cotiá, do seu 
interese persoal ou sobre temas 
de actualidade de especial 
relevancia e comprensibles para a 
súa idade 

 PLEB4.5. Escribe correspondencia 
persoal na que se establece e mantén 
contacto social real ou simulado (por 
exemplo, con amigos/as noutros 
países), se intercambia información 
básica sobre si mesmo, e a súa vila 
(por exemplo, descrición en termos 
moi sinxelos de sucesos importantes 
e experiencias persoais; instrucións 
sinxelas, aceptación e ofrecemento 
de suxestións, como cancelar, 
confirmar ou modificar unha invitación 
ou uns plans), e se expresan opinións 
de xeito sinxelo. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

4.5. 

Escribe correspondencia persoal 

na que se establece e mantén 

contacto social real ou simulado 

(por exemplo, con amigos/as 

noutros países), se intercambia 

información básica sobre si 

mesmo, e a súa vila (por 

exemplo, descrición en termos 

moi sinxelos de sucesos 

importantes e experiencias 

persoais; instrucións sinxelas, 

aceptación e ofrecemento de 

suxestións, como cancelar, 

confirmar ou modificar unha 

invitación ou uns plans), e se 

expresan opinións de xeito 

sinxelo. 

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

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

4.6. 

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

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

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

 
 B5.2. Coñecer e utilizar para a 

comprensión e produción de textos orais e 
escritos os aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos relativos á vida cotiá 
(hábitos de estudo e de traballo, 
actividades de lecer, etc.), ás condicións 
de vida, ás relacións interpersoais (entre 
homes e mulleres, no traballo, no centro 
docente, etc.), ao comportamento (xestos, 
expresións faciais, uso da voz e contacto 
visual) e ás convencións sociais 
(costumes e tradicións). 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

5.1. 

Identifica sons e grafías de 
fonemas básicos e patróns moi 
básicos de ritmo, entoación e 
acentuación de palabras e frases 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

5.2 

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

 

 
 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. 

 PLB5.3. Utiliza as convencións orais 
básicas propias da lingua estranxeira 
no desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito (saúdos, 
rutinas para iniciar ou manter a 
quenda de palabra, fórmulas orais 
breves para manter a atención, etc.). 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

5.3. 
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. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 NON 

 PLB5.5. Nas actividades de aula, 
reflexiona sobre a utilización para a 
comprensión e a elaboración de 
textos do coñecemento adquirido 
noutras linguas sobre elementos 
morfosintácticos e discursivos 
básicos e habituais no uso da lingua. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 NON 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

5.6. 

Comunica con eficacia, 

comprendendo e utilizando 

adecuadamente as estruturas 

morfosintácticas básicas. 
 

 

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

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

5.7. 

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. 

 CCL 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 NON 
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Estruturas sintáctico-discursivas do inglés: 

 

 Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición 
(but); causa (because (of); due to); finalidade (to- infinintive; for); comparación ((not) as 

.... as; more dangerous (than); the fastest). 

 Verbos: to be /have got 

 Afirmación (affirmative sentences) 

 Exclamacións (They are very interesting!, Fine!, Great!, ...). 
 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?). 

 Expresión do tempo: pasado (Past Simple); presente (Present Simple and 
Countinuous); futuro (Present Continuous con valor de futuro, be going to e will). 

 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); 
(must); obriga (must; imperative); consello (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 de calidade: comparative and superlative adjectives. 
 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; untill; since); 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 ...?). 
 

Vocabulario 

- Repaso dos números cardinais, de vocabulario relacionado con material escolar, 

as cores, os nomes dos membros da familia, as partes do corpo, os meses do 

ano, os días da semana e os números ordinais. 

- Adxectivos para describir persoas. 
- Parellas de adxectivos antónimos. 

- Repaso das partes do corpo para describir persoas. 
- Vocabulario relacionado coas partes dunha casa e co mobiliario. 

- Vocabulario relacionado coas actividades de lecer. 
- Nomes dos accidentes xeográficos. 

- Nomes de varios deportes e palabras relacionados co deporte. 
- Nomes de animais e adxectivos para describilos. 
- Alimentos. Información sobre as diferentes maneiras de denominar ás patacas 

fritas no Reino Unido e en América. 

- Logros. 

- Profesións. 
- Lugares da cidade. 

- Actividades da fin de semana. 
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Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 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. 

 
 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. 

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

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 

1.1. 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. 

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 

1.2. 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. 

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 

1.3. 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). 

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 

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

 PLEB1.5. Identifica o sentido xeral 
e os puntos principais dunha 
conversa informal espontánea, 
relacionada coas actividades de 
aula, e de simulacións sobre temas 
cotiáns e de interese persoal con 
diversos fins comunicativos, se a 
produción é articulada con 
claridade e cunha velocidade 
media, pero con pausas. 

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 

 NON 
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 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. 

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

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 

1.6. 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. 

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 

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

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

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

 
 B2.2. Producir textos breves e 

comprensibles, tanto en conversa cara 
a cara como por teléfono ou por outros 
medios técnicos, nun rexistro neutro ou 
informal, cunha linguaxe sinxela, nos 
que se dea, se solicite e se intercambie 
información básica sobre temas de 
importancia na vida cotiá e asuntos 
coñecidos ou de interese persoal ou 
educativo propios da súa idade e do seu 
nivel escolar, e se xustifiquen 
brevemente e de xeito básico os 
motivos de determinadas accións e de 
plans sinxelos, aínda que ás veces haxa  
interrupcións ou vacilacións, resulten 
evidentes as pausas e a reformulación 
para organizar o discurso e para 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

2.1. 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. 

 CCL 

 CSC 

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

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

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 

 NON 

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

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 NON 



  

34 

Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Mínimos esixibles 

seleccionar expresións e 
estruturas, e o interlocutor teña que 
solicitar ás veces que se lle repita o 
dito, e mesmo solicite axuda ao 
interlocutor para expresar 
adecuadamente o seu texto. 

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

 
 B2.4. Utilizar estratexias de 

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

 
 B2.5. Manexar con certa fluidez 

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

 
 B2.6. Intercambia información ou 

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

 
 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. 

 

 

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. 

 CSC  

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

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 

 NON 

 PLEB2.6. Colabora coas demais 
persoas na interacción, verificando 
a comprensión propia e a das 
demais persoas mediante 
estratexias de compensación 
lingüísticas e non verbais, e 
cooperando activamente na 
realización das tarefas de 
comunicación, e manifesta interese 
e respecto polas achegas do seus 
compañeiros e das súas 
compañeiras. 

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 

2.6. Colabora coas demais 
persoas na interacción, 
verificando a comprensión 
propia e a das demais persoas 
mediante estratexias de 
compensación lingüísticas e 
non verbais, e cooperando 
activamente na realización das 
tarefas de comunicación, e 
manifesta interese e respecto 
polas achegas do seus 
compañeiros e das súas 
compañeiras. 

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

 CCL 

 CD 

 CCEC 

 CSC 

 NON 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

 B3.1. Utilizar as estratexias máis  PLB3.1. Segue, con axuda da  CCL 3.1. Segue, con axuda da 
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adecuadas (identificación do tema dun 
texto coa axuda de elementos textuais e 
non textuais, uso dos coñecementos 
previos sobre o tema, inferencia de 
significados polo contexto, por 
comparación de palabras ou frases 
similares nas linguas que xa coñecen, 
etc.), para a comprensión do sentido 
xeral, a información esencial, os puntos 
e as ideas principais, ou os detalles 
relevantes do texto. 

 
 

 
 B3.2. Comprender mensaxes breves e 

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

 
 

 
 B3.3. Identificar a información esencial, 

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

 
 B3.4. Identificar e interpretar palabras e 

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

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

básicas propias deste tipo de texto. 

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). 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

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. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

3.2. Entende os puntos 
principais de anuncios e 
material publicitario de revistas 
propias da súa idade ou de 
internet, formulados de xeito 
simple e claro, e relacionados 
con asuntos do seu interese, 
nos ámbitos persoal e educativo 
e ocupacional moi básico. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

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

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

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

 PLB3.5. Entende información 
básica de correspondencia formal 
na que se informa sobre asuntos do 
seu interese no contexto persoal, 
educativo ou ocupacional (por 
exemplo, sobre un curso de idiomas 
ou unha compra por internet). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

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

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

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

 
Consultar os TÍTULOS dos 

LIBROS de LECTURA na 
programación. 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

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

 
 B4.2. Escribir en papel ou en soporte 

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

 
 B4.3. Describir de forma moi sinxela 

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

 
 B4.4. Cubrir documentos básicos nos 

que se solicite información persoal 
relativa a actividades diarias, intereses 
(deportes, música, etc.), gustos, etc. 

 
 B4.5. Escribir mensaxes sinxelas en 

diferentes soportes con información, 
instrucións e indicacións moi básicas 
relacionadas con actividades 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

4.1. 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. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

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

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

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

 PLB4.4. Escribe notas, anuncios e 
mensaxes breves en soporte 
impreso e dixital, en situacións de 
comunicación reais ou simuladas, 
relacionados con actividades e 
situacións da vida cotiá e do seu 
interese persoal, ou sobre temas de 
actualidade de especial relevancia 
e facilmente comprensibles para a 
súa idade, respectando as 
convencións e as normas de 
cortesía, tamén cando se utilizan as 
redes sociais. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

4.4. 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 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

4.5. 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 
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cotiás e de inmediata necesidade. 

 
 B4.6. Escribir correspondencia breve e 

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

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

suxestións (por exemplo, 
cancelación, confirmación ou 
modificación dunha invitación ou 
duns plans) e se expresan  opinións 
de xeito sinxelo. 

 ofrecementos e suxestións (por 
exemplo, cancelación, 
confirmación ou modificación 
dunha invitación ou duns plans) 
e se expresan opinións de xeito 
sinxelo. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

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

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

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

 
 
 
 
 

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

 
 B5.3. Incorporar á produción do texto 

oral e escrito os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos
adquiridos relativos a estruturas sociais, 
relacións interpersoais, patróns de 
actuación, comportamento e 
convencións sociais, respectando as 
normas de cortesía máis importantes 
nos contextos respectivos. 

 
 B5.4. Na propia lingua, identificar 

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

 
 B5.5. Utilizar as experiencias e os 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

5.1. Utiliza a lingua estranxeira 
na maioría das súas 
intervencións nas actividades 
de aula, e na participación en 
simulacións con diversos fins 
comunicativos, facéndose 
comprender. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

5.2. Escribe cun dominio 
ortográfico suficiente para facer 
comprensible os textos, sen 
cometer erros moi básicos. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

5.3. 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 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 NON 
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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 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. 

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. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 NON 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

5.6. Comunica con eficacia, 
comprendendo e utilizando 
adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas básicas para 
realizar as funcións comunicativas 
propias do seu nivel. 

 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 5.7. 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. 

 CCL 

 CD 

 CAA 

 CCEC 

 CD 

 NON 

 

 
Estruturas sintáctico-discursivas do inglés: 

 

 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?). 
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 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?). 
 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) 

Vocabulario: 

 Adxectivos descritivos. 

 A casa. Animais. 

 Lugares da cidade. 

 Deportes. O colexio. O Tempo. 

 As materias e os horarios 

 Verbos das novas. Identificación de verbos típicos dos titulares. 

 Vocabulario relacionado coas vacacións. 

 Adxectivos que rematan en –ing, -ly e –ful. 
 Identificación e relación de diferentes elementos meteorolóxicos a través 

de fotografías e gráficos. 

 O crime e as persoas e obxectos relacionados con el. 

 Os transportes. Verbos e medios de transporte. 

 Experiencias. 

 A nutrición e o estado físico. 

 Nomes que poden ser contábeis e incontábeis. 
 A moda: roupa e os complementos. 
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Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 
 B1.1. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e as 
ideas principais, ou os detalles 
relevantes do texto. 

 
 B1.2. Identificar información xeral e 

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

 
 B1.3. Comprender os puntos 

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

 
 B1.4. Identificar a información 

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

 PLEB1.1. Distingue, co apoio da 
imaxe, as ideas principais e 
información relevante en 
presentacións sobre temas 
educativos, ocupacionais ou do 
seu interese (por exemplo, sobre 
un tema curricular ou unha 
charla para organizar o traballo 
en equipo). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

1.1. 

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. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

1.2. 

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). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

1.3. 

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. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

1.4. 

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 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

1.5. 

Comprende, nunha conversa informal 

na que participa, descricións, 

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

 
 B1.6. Comprender preguntas, 

solicitude de informacións e cambios 
moi evidentes de tema en situacións 
comunicativas cara a cara en que se 
lle pregunte sobre asuntos básicos e 
coñecidos persoais, educativos, 
ocupacionais ou do seu interese, 
sempre que poida pedir que se lle 
repita, aclare ou elabore algo do que 
se lle dixo. 

 
 B1.7. Comprender o 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. 

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

 CCEC puntos de vista e opinións sobre 

asuntos prácticos da vida diaria e sobre 

temas do seu interese, cando se lle fala 

con claridade, amodo e directamente, 

e se a persoa interlocutora está 

disposta a repetir ou reformular o dito. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 NON 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 NON 

Bloque 2. Produción de textos orais 

 B2.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias máis adecuadas para 
producir textos orais monolóxicos ou 
dialóxicos breves e de estrutura simple 
e clara, utilizando, entre outros, 
procedementos como a adaptación da 
mensaxe a patróns da primeira lingua 
ou outras, ou o uso de elementos 
léxicos aproximados, se non se dispón 
doutros máis precisos. 

 
 B2. 2. Manexar frases curtas, grupos 

de palabras e fórmulas para 
desenvolverse de xeito suficiente e 
comprensible en breves intercambios 
en situacións habituais e cotiás, 
interrompendo en ocasións o discurso 
para procurar expresións, articular 
palabras menos frecuentes e reparar a 
comunicación en situacións menos 
comúns. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

2.1. 
Nas actividades de aula, a maioría das 

veces interactúa ou intervén na lingua 

estranxeira e persevera no seu uso 

cunha actitude positiva, aínda que 

cometa erros e teña que pedir axuda 

ou aclaracións, manifestando interese 

e respecto polas achegas dos seus 

compañeiros e das súas compañeiras. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 NON 
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 B2.3. Interactuar de xeito sinxelo en 

intercambios claramente
estruturados, utilizando fórmulas ou 
xestos simples para tomar ou ceder a 
quenda de palabra, aínda que se 
dependa en grande medida da 
actuación da persoa interlocutora. 

 
 

 B2.4. Participar en conversas nas que 
se establece contacto social,
intercámbiase información sobre 
temas sinxelos e habituais, onde se 
fan ofrecementos ou suxestións, se 
dan instrucións, e se expresan 
sentimentos, opinións, acordo e 
desacordo, sempre que de cando en 
vez lle repitan ou lle volvan a formular 
o que din. 

 
 B2.5. Participar en conversas básicas 

sobre temas predicibles e con 
propósitos comunicativos propios da 
súa idade (invitar, ofrecer axuda, 
propor, reaccionar perante invitacións 
e propostas), e expresar sentimentos 
e opinións de forma básica. 

 
 B2.6. Participar de forma sinxela 

nunha entrevista persoal na que dá 
información, reacciona ante 
comentarios ou expresa ideas sobre 
cuestións habituais, sempre que poida 
pedir de cando en vez que lle aclaren 
ou repitan o dito. 

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. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

2.3. 
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). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

2.4. 
Desenvólvese máis ou menos 

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. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 NON 

 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 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 NON 
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 puntos clave se o necesita.   

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

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

 B3.2. Comprender, en notas persoais 
e anuncios públicos, mensaxes breves 
que conteñan información, 
instrucións e indicacións básicas 
relacionadas con actividades e 
situacións da vida cotiá. 

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

 B3.4. Comprender 
correspondencia persoal breve e 
sinxela na que se describen persoas, 
obxectos e lugares,  se narran 
acontecementos sinxelos e se 
expresan sentimentos, desexos e 
opinións sobre temas xerais, 
coñecidos ou do seu interese. 

 B3.5. Comprender 
correspondencia formal breve sobre 
cuestións prácticas relativas aos seus 
intereses nos ámbitos propios da súa 
idade e do seu nivel escolar. 

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

 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). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

3.1. 
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 escolar, 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. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

3.2. 
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, 

académico 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. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

3.3. 

Capta as ideas principais de textos 

xornalísticos breves en calquera 

soporte, se os números, os nomes, 

as ilustracións e os títulos portan 

gran parte da mensaxe. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

3.4. 

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 (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 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

3.5. 

Comprende correspondencia 

persoal en calquera formato na 

que se fala de si mesmo/a, 
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argumental, o carácter básico dos 
personaxes e as súas relacións. 

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. 

 CCEC 

 CD 

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). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

3.6. 

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. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

3.7. 

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. 

 
Consultar os TÍTULOS dos LIBROS 
de LECTURA na programación. 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

 B4.1. Escribir en papel ou en soporte 
electrónico textos breves, sinxelos e 
de estrutura clara sobre temas cotiáns 
ou de interese persoal, nun rexistro 
formal, neutro ou informal, 
utilizando adecuadamente os recursos 
básicos de cohesión, as convencións
ortográficas básicas e os signos de 
puntuación máis comúns, cun control 
razoable de expresións e estruturas 
sinxelas e un léxico de uso frecuente. 

 B4.2. Coñecer e aplicar estratexias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves e de estrutura simple 
(por exemplo, copiando formatos, 
fórmulas e modelos convencionais 
propios de cada tipo de texto). 

 B4.3. Empregar para 

 PLEB4.1.  Escribe 
correspondencia formal básica e 
breve, dirixida a institucións 
públicas ou privadas ou 
entidades comerciais, 
solicitando ou dando a 
información requirida de xeito 
sinxelo e observando as 
convencións formais e normas 
de cortesía básicas deste tipo de 
textos. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 NON 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

4.2. 

Escribe informes moi breves en 

formato convencional con 

información sinxela e relevante 

sobre feitos habituais e os motivos 

de certas accións, describindo de 

xeito sinxelo situacións, persoas, 

obxectos e lugares, e sinalando os 

principais acontecementos de 

forma esquemática. 
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comunicarse mecanismos sinxelos de 
cohesión textual axustados ao 
contexto e á intención
 comunicativa 
(repetición léxica, elipse, deíxe 
persoal, espacial e temporal, 
xustaposición, e conectores e 
marcadores  discursivos 
frecuentes). 

 B4.4. Escribir, en soporte impreso ou 
nas redes sociais, textos sinxelos e 
breves (notas, cartas persoais, 
postais, felicitacións, etc.), que 
conteñan información persoal ou 
relativa á vida cotiá, de primeira 
necesidade ou do seu interese, a partir 
de modelos previos, usando as 
fórmulas básicas de saúdo e 
despedida propias do soporte 
utilizado, adaptando a presentación ao 
tipo de texto e usando frases e 
oracións ben estruturadas e cunha 
orde lóxica. 

 B4.5. Presentar os textos escritos de 
xeito coidado (con atención a marxes, 
riscaduras, liñas dereitas, letra clara, 
letras maiúsculas e  minúsculas cando 
corresponda, separación de palabras 
ao final de liña, etc.), en soporte 
impreso e dixital, adecuados ao 
propósito comunicativo e valorando a 
importancia da presentación nas 
comunicacións escritas. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

4.3. 

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 

obradoiro, ou asociarse a un club 

deportivo). 

 PLEB4.4. Escribe notas e 
mensaxes (mensaxes 
instantáneas, chats, etc.) onde 
se fan breves comentarios ou se 
dan instrucións e indicacións 
relacionadas con actividades e 
situacións da vida cotiá e do seu 
interese. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

4.4. 

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. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 NON 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

4.6. 
Escribe correspondencia persoal 

na que se establece e mantén o 

contacto social (por exemplo,  

con amigos/as noutros países), se 

intercambia información, se 

describen en termos sinxelos 

sucesos importantes e 

experiencias persoais (por 

exemplo, a participación nunha 

competición), se dan instrucións, 

se fan e aceptan ofrecementos e 

suxestións (por exemplo, 

cancelación, confirmación ou 

modificación dunha invitación ou 

duns plans), e se expresan 

opinións de xeito sinxelo. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

4.7. 

Fai unha presentación coidada dos 
textos escritos, utilizando 
correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de 
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 signos de puntuación.  CD puntuación. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

 B5.1. Pronunciar e entoar de xeito 
claro e intelixible, aínda que resulte 
evidente o acento estranxeiro ou se 
cometan erros de pronunciación, 
sempre que non interrompan a 
comunicación, polos que as persoas 
interlocutoras teñan que solicitar 
repeticións de cando en vez. 

 

 
 B5.2. Valorar as linguas como medio 

para comunicarse e relacionarse con 
compañeiros e compañeiras doutros 
países, como recurso de acceso á 
información, e como instrumento de 
enriquecemento persoal ao coñecer 
culturas e maneiras de vivir diferentes. 

 
 B5.3. Producir textos escritos sen 

faltas de ortografía significativas en 
palabras e expresións habituais 
propias do nivel. 

 
 B5.4. Coñecer e utilizar, para a 

comprensión e a produción do texto 
oral monolóxico ou dialóxico e escrito, 
os aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos relativos á vida cotiá 
(hábitos de estudo e de traballo, 
actividades de lecer, etc.), estruturas 
sociais, condicións de vida (contorno e 
estrutura social), relacións 
interpersoais (entre homes e mulleres, 
no traballo, no centro docente e nas 
institucións), comportamento (xestos, 
expresións faciais, uso da voz e 
contacto visual) e convencións sociais 
(costumes e tradicións), actuando coa 
debida propiedade e respectando as 
normas de cortesía máis importantes 
nos contextos respectivos 

 B5.5. Na propia lingua, identificar 
diferenzas e semellanzas nos 
aspectos culturais visibles dos países 
onde se fala a lingua 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

5.1. 

Desenvólvese na maioría das 
actividades de aula facendo un 
esforzo por utilizar a lingua 
estranxeira, cunha 
pronunciación clara, aceptable e 
comprensible 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

5.2. 

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. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

5.3. 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 NON 

 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 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

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

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

 B5.7. Utilizar as experiencias 
lingüísticas e os coñecementos 
adquiridos en todas as linguas que 
coñece, para establecer similitudes e 
diferenzas coa nova lingua e 
desenvolver  unha competencia 
comunicativa plurilingüe, e apreciar a 
riqueza persoal e social que 
proporciona ser unha persoa 
plurilingüe. 

 B5.8. Recoñecer e utilizar léxico oral e 
escrito de uso común relativo a 
asuntos cotiáns e a temas xerais ou 
relacionados cos propios intereses, os 
estudos e as ocupacións; inferir do 
contexto e do cotexto, con apoio 
visual, os significados de palabras e 
expresións de uso menos frecuente ou 
máis específico, e comunicar
información, opinións e puntos de vista 
breves, simples e directos en 
situacións habituais e cotiás, aínda 
que en situacións menos correntes 
haxa que adaptar a mensaxe. 

 B5.9. Reformular o sentido dun texto, 
resumíndoo ou reformulándoo na 
propia  lingua, explicándoo a un 
interlocutor próximo que descoñece a 
lingua  estranxeira, coa finalidade de 
facer o texto comprensible e garantir a 
relación fluída entre 

frecuente para o propósito 
comunicativo. 

  

 PLEB5.6. Domina as estruturas 
morfosintácticas e discursivas 
máis habituais para comprender 
e expresar en rexistros estándar 
intencións e significados 
mediante as funcións 
comunicativas propias do seu 
nivel, e reflexiona sobre a 
utilidade do coñecemento 
adquirido noutras linguas para 
comprender e elaborar textos na 
lingua meta. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

5.6. 

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). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

5.7. 

Utiliza un vocabulario oral e escrito 
básico e suficiente para comprender 
e elaborar textos sinxelos en rexistro 
estándar propios do seu nivel 
educativo, e comprende e utiliza 
estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado (imaxes e 
elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos e paratextuais). 

 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 NON 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 NON 
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falantes e culturas. 

 B5.10. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se utilicen 
varias linguas, tanto  curriculares 
como outras presentes no centro 
docente, relacionados cos elementos 
transversais, evitando
estereotipos lingüísticos ou culturais. 

   

 

Estruturas sintáctico-discursivas do inglés: 

 

 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 eg r e e: e. g .  r ea 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 ve a n d s u p er l a t i v e a d j e ct i v es. 
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 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). 
 

Vocabulario 
 Repaso dos accidentes xeográficos, as profesións, o tempo meteorolóxico e de 
distintos medios de transporte. 

 Vocabulario relacionado coas viaxes. Expresións. 

 Comprensión e expresión escrita dun cómic. 

 Vocabulario relacionado cos logros persoais. 

 A equipaxe para unha viaxe. Diferentes preparativos para as viaxes. 

 Roupa e accesorios de moda. 

 Lugares da cidade e os elementos urbanos. 

 Nomes compostos. 

 Adxectivos para describir comida. 

 Vocabulario relacionado coas relacións persoais. 

 Vocabulario relacionado coa delincuencia. Diferencia entre o significado de 

steal e rob. 

 Inventos. 

 Vocabulario relacionado co mundo dos animais. 
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4º de ESO 
 

Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Mínimos esixibles 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 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 
instrucións básicas e seguir indicacións 
breves relativas a necesidades cotiás 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 funcións de 
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 

 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. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

1.1.Reflexiona sobre o seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa (de comprensión 
global, selectiva ou detallada), 
mellorándoo se é o caso (sacando 
conclusións sobre a actitude do falante e 
sobre o contido, baseándose na 
entoación e na velocidade da fala), 
deducindo intencións a partir do volume 
da voz do falante, facendo anticipacións 
do que segue (palabra, frase, resposta, 
etc.), e intuíndo o que non se comprende 
e o que non se coñece mediante os 
propios coñecementos e as propias 
experiencias. 

 PLEB1.2. Distingue, con apoio visual ou 
escrito, as ideas principais e información 
relevante en presentacións ou charlas 
ben estruturadas e de exposición clara 
sobre temas coñecidos ou do seu 
interese relacionados co ámbito 
educativo ou ocupacional (por exemplo, 
sobre un tema educativo ou de 
divulgación científica, ou unha charla 
sobre a formación profesional noutros 
países). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

1.2. 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. 

 PLEB1.3. Identifica a idea principal e 
aspectos significativos de noticias de 
televisión claramente articuladas cando 
hai apoio visual que complementa o 
discurso, así como o esencial de 
anuncios publicitarios, series e películas 
ben estruturados e articulados con 
claridade, nunha variedade estándar da 
lingua, e cando as imaxes facilitan a 
comprensión. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

1.3. Identifica a idea principal e 
aspectos significativos de noticias 
de televisión claramente articuladas 
cando hai apoio visual que 
complementa o discurso, así como o 
esencial de anuncios publicitarios, 
series e películas ben estruturados e 
articulados con claridade, nunha 
variedade estándar da lingua, e 
cando as imaxes facilitan a 
comprensión. 

 PLEB1.4. Capta os puntos principais e 
os detalles salientables de mensaxes 
gravadas ou de viva voz, claramente 
articuladas, que conteñan instrucións, 
indicacións ou outra información, 
mesmo de tipo técnico (por exemplo, en 
contestadores automáticos, ou sobre 
como realizar un experimento na clase, 
ou como utilizar unha máquina ou un 
dispositivo no ámbito ocupacional). 

 CCL 

 CSC 

1.4. 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). 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Mínimos esixibles 

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. 

 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. 

 CCL 

 CSC 

 CCEC 

1.5. Identifica as ideas principais e 
detalles relevantes dunha conversa 
formal ou informal de certa duración 
entre dous ou máis interlocutores que 
ten lugar na súa presenza e na que se 
tratan temas coñecidos ou de carácter 
xeral ou cotián, cando o discurso está 
articulado con claridade e nunha 
variedade estándar da lingua. 

 PLEB1.6. Entende o que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e 
estruturadas (por exemplo, en bancos, 
tendas, hoteis, restaurantes, 
transportes, centros docente e lugares 
de traballo) ou menos habituais (por 
exemplo, nunha farmacia, un hospital, 
nunha comisaría ou nun organismo 
público), se pode pedir confirmación 
dalgúns detalles. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

1.6. 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). 

 PLEB1.7. Comprende, nunha conversa 
formal, ou entrevista na que participa 
(por exemplo, en centros de estudos ou 
de traballo), información relevante e 
detalles sobre asuntos prácticos 
relativos a actividades educativas ou 
ocupacionais de carácter habitual e 
predicible, sempre que poida pedir que 
se lle repita, ou que se reformule, aclare 
ou elabore, algo do que se lle dixo. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 NON 

 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). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

1.8. Comprende, nunha conversa 
informal na que participa, 
explicacións ou xustificacións de 
puntos de vista e opinións sobre 
diversos asuntos de interese 
persoal, cotiáns ou menos 
habituais, así como a formulación 
de hipóteses, a expresión de 
sentimentos e a descrición de 
aspectos abstractos de temas 
(por exemplo, a música, o cine, a 
literatura ou os temas de 
actualidade). 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

 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 

 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. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

2.1. 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, 
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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 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 e dar 

información básica sobre si mesmo e relativas 
aos ámbitos educativo e 

  etc. 

 PLEB2.2. Nas actividades de aula, a 
maioría das veces interactúa ou intervén 
na lingua estranxeira de xeito claro e 
comprensible, e persevera no seu uso 
cunha actitude positiva, aínda que 
cometa erros e teña que pedir axuda ou 
aclaracións, manifestando interese e 
respecto polas achegas dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

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

 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. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

2.3. 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. 

 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. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

2.4. Desenvólvese 
adecuadamente en situacións cotiás e 
menos habituais que poden xurdir 
durante unha viaxe ou estadía noutros 
países por motivos persoais, 
educativos ou ocupacionais 

 (transporte, 
aloxamento, comidas, compras, 
estudos, traballo, relacións coas 
autoridades, saúde e lecer), e sabe 
solicitar atención, información, axuda 
ou explicacións, e facer unha 
reclamación ou unha xestión formal de 
maneira sinxela pero correcta e 
adecuada ao contexto. 

 PLEB2.5. Participa adecuadamente en 
conversas informais cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros medios técnicos, 
sobre asuntos cotiáns ou menos 
habituais, nas que intercambia 
información e se expresa e xustifica 
brevemente opinións e puntos de vista; 
narra e describe de forma coherente 
feitos ocorridos no pasado ou plans de 
futuro reais ou inventados; formula 
hipóteses; fai suxestións; pide e dá 
indicacións ou instrucións con certo 
detalle; expresa e xustifica sentimentos, 
e describe aspectos concretos e 
abstractos de temas como, por exemplo, 
a música, o cine, a literatura 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

2.5. 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. 
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persoal (datos persoais, formación, opinións, 
plans, intereses), aínda que teña que solicitar 
aclaracións ou repetir as súas respostas para 
facerse comprender. 

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. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 NON 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 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 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 

 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.). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

3.1. Nas actividades de lectura da 
aula, explica como sabe inferir 
significados a partir do seu 
coñecemento do mundo, do 
coñecemento doutros idiomas, do 
contexto lingüístico, dos apoios 
visuais (imaxes, tipografía, 
deseño, etc.), así como das 
características do medio en que 
aparece impresa a información 
(carteis, folletos, revistas, xornais, 
páxinas web, etc.). 

 PLEB3.2. Procura e entende 
información específica de carácter 
concreto en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou consulta 
claramente estruturados (por exemplo, 
enciclopedias, dicionarios, 
monografías, presentacións) sobre 
temas relativos a materias educativas ou 
asuntos ocupacionais relacionados coa 
súa especialidade ou cos seus 
intereses, e analiza a información tendo 
en conta varios criterios (autoría, 
fiabilidade da páxina que o publica, 
datas, etc.) que axuden a avaliar a 
credibilidade do material. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

3.2. Procura e entende información 
específica de carácter concreto en 
páxinas web e outros materiais de 
referencia ou  consulta claramente 
estruturados (por exemplo, 
enciclopedias,  dicionarios, 
monografías, presentacións) sobre 
temas relativos a materias educativas 
ou asuntos ocupacionais 
relacionadoscoa 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). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

3.3. 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 
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clave 

Mínimos esixibles 

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 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. 

  ofertas de traballo). 

 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. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

3.4. 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. 

 PLEB3.5. Comprende correspondencia 
persoal, en calquera soporte incluíndo 
foros en liña ou blogs, na que se 
describen con certo detalle feitos e 
experiencias, impresións e 
sentimentos, onde se narran feitos e 
experiencias, reais ou imaxinarios, e se 
intercambian información, ideas e 
opinións sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de temas 
xerais, coñecidos ou do seu interese. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

3.5. Comprende correspondencia 
persoal, en calquera soporte incluíndo 
foros en liña ou blogs, na que se 
describen con certo detalle feitos e 
experiencias, impresións e 
sentimentos, onde se narran feitos e 
experiencias, reais ou imaxinarios, e 
se intercambian información, ideas e 
opinións sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de temas 
xerais, coñecidos ou do seu interese. 

 PLEB3.6. Entende o suficiente de 
cartas, faxes ou correos electrónicos de 
carácter formal, oficial ou institucional, 
como para poder reaccionar en 
consecuencia (por exemplo, se se lle 
solicitan documentos para unha estadía 
de estudos no estranxeiro). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

3.6. Entende o suficiente de 
cartas, faxes ou correos 
electrónicos de carácter formal, 
oficial ou institucional, como para 
poder reaccionar en 
consecuencia (por exemplo, se se 
lle solicitan documentos para 
unha estadía de estudos no 
estranxeiro). 

 PLEB3.7. Identifica información 
relevante en instrucións detalladas 
sobre o uso de aparellos, dispositivos ou 
programas informáticos, e sobre a 
realización de actividades e normas de 
seguridade ou de convivencia (por 
exemplo, nun evento cultural, nunha 
residencia de estudantes ou nun 
contexto ocupacional). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

3.7. Identifica información 
relevante en instrucións 
detalladas sobre o uso de 
aparellos, dispositivos ou 
programas informáticos, e sobre a 
realización de actividades e 
normas de seguridade ou de 
convivencia (por exemplo, nun 
evento cultural, nunha residencia 
de estudantes ou nun contexto 
ocupacional). 

 PLEB3.8. Comprende os aspectos 
xerais e os detalles máis relevantes de 
textos de ficción e textos literarios 
contemporáneos breves, ben 
estruturados e nunha variante estándar 
da lingua, nos que o argumento é lineal 
e se pode seguir sen dificultade, e os 
personaxes e as súas relacións se 
describen de maneira clara e sinxela. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

3.8. 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. 

Consultar os TÍTULOS dos 
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   LIBROS de LECTURA na 
programación. 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

 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 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. 

 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. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 4.1. Escribe, nun formato 
convencional, informes breves e 
sinxelos nos que dá información 
esencial sobre un tema educativo 
ou ocupacional, ou menos 
habitual (por exemplo, un 
accidente), describindo 
brevemente situacións, persoas, 
obxectos e lugares; narrando 
acontecementos nunha clara 
secuencia lineal, e explicando de 
maneira sinxela os motivos de 
certas accións. 

 PLEB4.2. Escribe correspondencia 
formal básica, dirixida a institucións 
públicas ou privadas ou entidades 
comerciais, fundamentalmente 
destinada a pedir ou dar información, 
solicitar un servizo ou realizar unha 
reclamación ou outra xestión sinxela, 
respectando as convencións formais e 
as normas de cortesía usuais neste tipo 
de textos. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 NON 

 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. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

4.3. Escribe notas, anuncios, 
mensaxes e comentarios breves, 
en calquera soporte, nos que 
solicita e se transmite información 
e opinións sinxelas e nos que 
resalta os aspectos que lle 
resultan importantes (por 
exemplo, nunha páxina web ou 
unha revista xuvenís, ou dirixidos 
a un profesor ou a unha 
profesora), respectando as 
convencións e as normas de 
cortesía. 

 PLEB4.4. Escribe correspondencia 
persoal e participa en foros, blogs e 
chats nos que describe experiencias, 
impresións e sentimentos; narra de 
forma lineal e coherente feitos 
relacionados co seu ámbito de interese, 
actividades e experiencias pasadas (por 
exemplo, 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 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

4.4. Escribe correspondencia 
persoal e participa en foros, blogs 
e chats nos que describe 
experiencias, impresións e 
sentimentos; narra de forma lineal 
e coherente feitos relacionados co 
seu ámbito de interese, 
actividades e experiencias 
pasadas. 
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 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. 

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). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CD 

4.5. Completa un cuestionario 
detallado con información persoal, 
educativa ou laboral (por exemplo, 
para facerse membro dunha 
asociación ou para solicitar unha 
bolsa). 

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

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

4.6. Escribe o seu currículo en 
formato electrónico, seguindo, por 
exemplo, o modelo Europass. 

 PLEB4.7. Toma notas, mensaxes e 
apuntamentos con información sinxela e 
relevante sobre asuntos habituais e 
aspectos concretos nos ámbitos 
persoal, educativo e ocupacional, dentro 
da súa especialidade ou área de 
interese. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 NON 

 PLEB4.8. Fai unha presentación 
coidada dos textos escritos, en soporte 
impreso e dixital, utilizando 
correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

 CCL 

 CAA 

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

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

 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), 

 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. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

5.1. Exprésase cunha pronunciación 
clara, aceptable e comprensible, e 
utiliza adecuadamente os 
esquemas fonolóxicos básicos, 
aínda que teña que repetir algunha 
vez por solicitude das persoas 
interlocutoras. 

 PLEB5.2. Produce textos escritos en 
diferentes soportes, sen erros 
ortográficos e de puntuación que 
impidan a comprensión, e utiliza o 
corrector informático para detectar e 
corrixir erros tipográficos e ortográficos. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

5.2. Produce textos escritos en 
diferentes soportes, sen erros 
ortográficos e de puntuación que 
impidan a comprensión, e utiliza o 
corrector informático para detectar e 
corrixir erros tipográficos e 
ortográficos. 

 PLEB5.3. Desenvólvese 
adecuadamente en situacións cotiás e 
menos habituais que poden xurdir 
durante unha viaxe ou estadía noutros 
países por motivos persoais, educativos 
ou ocupacionais (transporte, 
aloxamento, comidas, compras, 
estudos, traballo, relacións coas 
autoridades, saúde e lecer), e sabe 
solicitar atención, información, axuda ou 
explicacións, e facer unha reclamación 
ou unha xestión formal de 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

5.3. 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, 
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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 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 
reestruturación 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 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. 

xeito sinxelo, pero correcta e adecuada 
ao contexto. 

 información, axuda ou 
explicacións. 

 PLEB5.4. Recoñece os elementos 
culturais máis relevantes dos países 
onde se fala a lingua estranxeira, e 
establece relación entre aspectos da 
cultura propia e da cultura meta para 
cumprir, de ser o caso, o papel de 
intermediario lingüístico e cultural, 
abordando con eficacia a resolución de 
malentendidos interculturais, e 
valorando positivamente as 
competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 NON 

 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. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

5.5. Comprende e utiliza con 
corrección suficiente e adecuación 
sociolingüística os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel. 

 

 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. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

5.6. 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. 

 

 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. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

NON 
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Estruturas sintáctico-discursivas do inglés: 

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

disxunción (or); oposición/concesión ((not…) but; …,though); causa (because (of); due 

to; as; 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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Vocabulario   

 

 Repaso de vocabulario relacionado cos lugares da cidade, os adxectivos 

relacionados coa personalidade, a comida, os adxectivos relacionados 

coa comida e co mundo animal. 

 O risco e o perigo. 

 A realeza. 

 Os misterios. 

 Interacción social. 

 Mercadotecnia. 

 Diferenzas de vocabulario entre o inglés británico e americano. 

 O medio natural. 

- O corpo humano. 

 Os sentidos. 
 Repaso do vocabulario e as técnicas de creación de palabras aprendidos 

durante o curso: prefixos, sufixos, familias de palabras, collocations e phrasal 
verbs. 
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5. Actividades de Aprendizaxe asociadas a cada bloque de contido e 

Temporalización 

6. Instrumentos de Avaliación en relación cos Estándares de 

Aprendizaxe 

Táboas 2 e 3: 
 

1º ESO 
 

Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO 

Contidos Actividades de 

Aprendizaxe 

Tempo- Horas Estándares de Aprendizaxe Instrumentos 

(Criterios de corrección) 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 B1.1. Uso de estratexias de 
comprensión das mensaxes 
orais: 

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

– Uso dos coñecementos 
referenciais sobre o tema. 

– Identificación de palabras chave. 

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

– Identificación dos recursos 
lingüísticos ou temáticos 
adquiridos. 

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

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

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

Comprensión de 

expresións habituais 

básicas na aula de 

inglés 

1º trimestre: 30 
horas de 
clase en 
cada grupo. 

 
Total bloque 1: 

7 horas 

 
 
 
 
 
 

2º trimestre: 33 
horas de 
clase en 
cada grupo. 

 
Total bloque 1: 

9 horas 

 
 
 
 
 
 

3º trimestre: 33 

horas de 

clase en 
cada grupo. 

 
Total bloque 1: 

9 horas 

 PLEB1.1. Comprende frases e 
expresións habituais relacionadas con 
necesidades inmediatas e temas cos 
que se estea moi familiarizado/a, 
sempre que se fale de xeito pausado 
e ben articulado. 

Ficha de rexistro personalizada, 

onde se anotan os resultados 

apreciados a partir da 

observación sistemática do 

traballo xunto coa actitude do 

alumno cara ao seu traballo, a 

participación en clase e o grado 

de cooperación cos 

compañeiros do grupo. 

Listenings of 

dialogues, songs, 

sketches. 

 PLEB1.2. Capta os puntos principais e os 
detalles salientables de instrucións, 
preguntas, explicacións, diálogos e 
outras mensaxes orais sinxelas 
articuladas con claridade e 
pausadamente, relacionadas coas 
actividades de aula e con áreas de 
prioridade inmediata. 

Intercambios orais: Preguntas e 

respostas na clase, diálogos, 

coloquios, debates e postas en 

común. 

Dictations.  PLEB1.3. Distingue, co apoio da imaxe, 
as ideas principais e información 
relevante en presentacións moi 
básicas sobre temas educativos, que 
estea a aprender ou do seu interese 
(por exemplo, sobre un tema 
curricular como os contaminantes, a 
clasificación dos seres vivos, etc.), 
sempre que poida escoitalas máis 
dunha vez. 

 

  PLEB1.4. Identifica o sentido xeral e os 
puntos principais dunha conversa 
informal entre dúas persoas que ten 
lugar na súa presenza, ou procedente 
dunha gravación pedagóxica cando o 
tema lle resulta coñecido e o discurso 
estea articulado con claridade, a 
velocidade baixa. 

 

  PLEB1.5. Comprende, nunha conversa 
informal na que participa, descricións, 
narracións, peticións de información, 
a expresión da vontade, a certeza e os 
desexos sobre asuntos prácticos 
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Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO 

Contidos Actividades de 

Aprendizaxe 

Tempo- Horas Estándares de Aprendizaxe Instrumentos 

(Criterios de corrección) 

   da vida diaria e sobre temas do seu 
interese, cando se lle fala con claridade, 
amodo e directamente, e se a persoa 
interlocutora está disposto a repetir ou a 
reformular o dito. 

 

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

 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

 B2.1. Estratexias de produción: 

– Planificación. 

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

– Adecuación do texto ao 
destinatario, ao contexto e á 
canle, escollendo os 
expoñentes lingüísticos 
necesarios para lograr a 
intención comunicativa 

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

– Execución. 

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

– Expresión da mensaxe con 
claridade e coherencia básica, 
estruturándoa adecuadamente 
e axustándose, de ser o caso, 
aos modelos e ás fórmulas de 
cada tipo de texto traballados 
na clase previamente. 

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

– Compensación das carencias 
lingüísticas mediante 
procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos: 

– Lingüísticos: 

Uso de expresións 

habituais básicas na 

aula de inglés. 

1º trimestre: 30 
horas de 
clase en 
cada grupo. 

 
Total bloque 2: 

6 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 

2º trimestre: 33 
horas de 
clase en 
cada grupo. 

 
Total bloque 2: 

6 horas 

 
 
 
 
 
 

3º trimestre: 33 

horas de 

clase en 
cada grupo. 

 
Total bloque 2: 

6 horas 

 PLEB2.1. Na maioría das actividades de 
aula amosa unha actitude positiva 
polo uso da lingua estranxeira nas 
diferentes situacións comunicativas, 
esforzándose por utilizala aínda que, 
ás veces, teña que recorrer a outras 
linguas para pedir axuda ou 
aclaracións. 

Ficha de rexistro personalizada, 

onde se anotan os resultados 

apreciados a partir da 

observación sistemática do 

traballo xunto coa actitude do 

alumno cara ao seu traballo, a 

participación en clase e o grado 

de cooperación cos 

compañeiros do grupo. 

Preparación de 

diálogos curtos. 
 PLEB2.2. Fai presentacións moi breves e 

ensaiadas comprensibles e con apoio 
visual de distintos soportes 
multimedia que lle permitan ilustralas 
con imaxes e seguir un guión sobre 
aspectos concretos e sinxelos de 
temas do seu interese ou 
relacionados cos seus estudos, e 
responde a preguntas breves e moi 
sinxelas dos oíntes sobre o contido 
das súas presentacións. 

Fichas de coavaliación na 

realización de actividades orais. 

Descrición sinxela de 

imaxes, persoas, 

obxectos. 

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

O uso do inglés como lingua 

vehicular na aula. 

Xogos. 
 PLEB2.4. Establece contacto social en 

función da situación de comunicación, 
real ou simulada, e reformula ou 
rectifica se non se lle comprende, e 
pide aclaración se non entende algo. 

Presentación de traballos onde 

se valorarán a presentación, o 

contido e o uso do inglés. 

Exposición de 

traballos curtos. 
 PLEB2.5. Participa en conversas 

informais cara a cara, cunha 
pronuncia comprensible, empregando 
as convencións propias do proceso 

Intercambios orais: Preguntas e 

respostas na clase, diálogos, 

coloquios, debates e postas en 

común. 
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Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO 

Contidos Actividades de 

Aprendizaxe 

Tempo- Horas Estándares de Aprendizaxe Instrumentos 

(Criterios de corrección) 

– Modificación de palabras 
de significado parecido. 

– Definición ou paráfrase 
dun termo ou unha 
expresión. 

– Paralingüísticos: 

– Petición de axuda ou 
clarificación. 

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

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

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

– Uso dos elementos 
prosódicos sinxelos 
(pausas, ritmo e 

entoación) como 
substitutos dos 

marcadores discursivos 
para indicarlle ao 
destinatario ou oínte as 
partes do discurso que 
deben  ser 
cointerpretadas. 

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

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

  comunicativo, nas que establece 
contacto social, intercambia 
información básica e expresa 
opinións, fai invitacións e 
ofrecementos sinxelos, pide e ofrece 
cousas, pide e dá indicacións ou 
instrucións sinxelas e básicas, ou se 
manifesta sobre os pasos que hai que 
seguir para realizar unha actividade 
conxunta. 

 

  PLEB2.6. Colabora coas demais persoas 
na interacción, verificando a 
comprensión propia e a das demais 
persoas mediante estratexias de 
compensación lingüísticas e non 
verbais, e cooperando activamente na 
realización das tarefas de 
comunicación, e manifesta interese e 
respecto polas achegas dos seus 
compañeiros e das súas 
compañeiras. 

 

Bloque 3: 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). 

Lectura de textos en 

soporte papel ou 

internet adaptados ao 

seu nivel. 

1º trimestre: 30 
horas de 
clase en 
cada grupo. 

 
Total bloque 3: 

8 horas 

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

Ficha de rexistro personalizada, 

onde se anotan os resultados 

apreciados a partir da 

observación sistemática do 

traballo xunto coa actitude do 

alumno cara ao seu traballo, a 

participación en clase e o grado 

de cooperación cos 

compañeiros do grupo. 

Libros de lectura 
 PLEB3.2. Entende información Probas de comprensión de 
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Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO 

Contidos Actividades de 

Aprendizaxe 

Tempo- Horas Estándares de Aprendizaxe Instrumentos 

(Criterios de corrección) 

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

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

– Formulación de hipóteses sobre o 
contido e o contexto. 

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

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

 B3.2. Uso de técnicas como subliñar 
ou tomar notas para lograr unha 
mellor comprensión do contido e 
da estrutura do texto. 

adaptados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º trimestre: 33 

horas de 
clase en 
cada grupo. 

 
Total bloque 3: 

8 horas 

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

textos con diferentes tipos de 

preguntas. 

Buscar información 

para facer traballos, 

presentacións. 

 PLEB3.3. Entende os puntos principais 
de anuncios e material publicitario de 
publicacións propias da súa idade ou 
de internet, formulados de xeito 
simple e claro, e relacionados con 
asuntos do seu interese, nos ámbitos 
persoal e educativo. 

Probas de comprensión dos 

libros de lectura 

Web-quests guiadas de 

temas concretos. 
 PLEB3.4. Atopa a información que 

necesita para a realización dunha 
tarefa en narracións breves moi 
sinxelas en lingua estándar, e en 
guías de lecer, dicionarios, catálogos, 
etc. 

Os exames propiamente ditos 

avaliarán as catro destrezas así 

como os contidos lingüísticos e o 

vocabulario. 

  3º trimestre: 33 

horas de 

clase en 
cada grupo. 

 

  PLEB3.5. Entende información básica 
(lugar, prezo, horarios, datos ou 
preguntas relativas á información 
persoal, etc.) de correspondencia 
formal na que se informa sobre 
asuntos do seu interese. 

 

  
Total bloque 3: 

8 horas 

 


 
 PLEB3.6. Comprende con fluidez textos 

adaptados (por exemplo, en lecturas 
para a xente nova) de historias de 
ficción. 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

 B4.1. Estratexias de produción: 

– Planificación. 

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

– Localización e uso adecuado 
de recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario 
ou dunha gramática, obtención 
de axuda, etc.). 

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

– Execución. 

Elaboración de 

redaccións sinxelas. 
1º trimestre: 30 

horas de 
clase en 
cada grupo. 

 
Total bloque 4: 

6 horas 

 PLEB4.1. Escribe notas e mensaxes (por 
exemplo, posts e chats en redes 
sociais), en situacións reais ou 
simuladas, nas que dá e solicita breve 
información sobre citas, preferencias 
e sentimentos, relacionadas con 
actividades e situacións da vida cotiá 
e do seu interese. 

Ficha de rexistro personalizada, 

onde se anotan os resultados 

apreciados a partir da 

observación sistemática do 

traballo xunto coa actitude do 

alumno cara ao seu traballo, a 

participación en clase e o grado 

de cooperación cos 

compañeiros do grupo. 

Elaboración de 

traballos curtos. 
 PLEB4.2. Elabora textos moi breves nos 

que expón, por exemplo, unha 
enumeración de actividades ou 
tarefas moi habituais, listas de 
compras, traxecto habitual etc.; e 
textos que expresen sentimentos 
básicos de gusto, desgusto, 
aceptación, negación, etc. 

Presentación de traballos e 

redaccións onde se valorarán a 

presentación, o contido e o uso 

do inglés. 
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Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO 

Contidos Actividades de 

Aprendizaxe 

Tempo- Horas Estándares de Aprendizaxe Instrumentos 

(Criterios de corrección) 

– Elaboración dun borrador 
seguindo textos modelo. 

– Estruturación do contido do 
texto. 

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

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

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

– Recurso aos coñecementos 
previos (utilizar frases feitas e 
locucións, do tipo "agora 
volvo", "xa nos veremos", etc.). 

– Revisión: 

– Identificación de problemas, 
erros e repeticións. 

– Atención ás convencións 
ortográficas e aos signos de 
puntuación. 

– Presentación coidada do texto 
(marxes, limpeza, tamaño da 
letra, etc.). 

– Reescritura definitiva. 

Completar os exercicios 
do libro e o caderno de 
exercicios. 

 
2º trimestre: 33 

horas de 
clase en 
cada grupo. 

 
Total bloque 4: 

7 horas 

 
 
 
 
 
 
 

3º trimestre: 33 

horas de 

clase en 
cada grupo. 

 
Total bloque 4: 

7 horas 

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

Actividades realizadas polos 

alumnos nos libros de exercicios 

(workbooks) ou cadernos, sendo 

estes revisados periodicamente 

polo profesorado. 

Identificación e 
autocorrección dos 
propios erros segundo 
ás indicacións feitas 
pola profesora. 

 PLEB4.4. Escribe notas, anuncios e 
mensaxes breves en soporte impreso 
e dixital, en situacións de 
comunicación reais ou simuladas, 
relacionados con actividades e 
situacións da vida cotiá, do seu 
interese persoal ou sobre temas de 
actualidade de especial relevancia e 
comprensibles para a súa idade, 
respectando as convencións e as 
normas de cortesía, e a etiqueta se 
utiliza as redes sociais. 

Os exames propiamente ditos 

avaliarán as catro destrezas así 

como os contidos lingüísticos e o 

vocabulario. 

  PLEB4.5. Escribe correspondencia 
persoal na que se establece e mantén 
contacto social real ou simulado (por 
exemplo, con amigos/as noutros 
países), se intercambia información 
básica sobre si mesmo, e a súa vila 
(por exemplo, descrición en termos 
moi sinxelos de sucesos importantes 
e experiencias persoais; instrucións 
sinxelas, aceptación e ofrecemento de 
suxestións, como cancelar, confirmar 
ou modificar unha invitación ou uns 
plans), e se expresan opinións de 
xeito sinxelo. 

 

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

 

Bloque 5. 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 

Identificación e 

autocorrección de erros 

básicos. 

1º trimestre: 30 
horas de 
clase en 
cada grupo. 

 
Total bloque 5: 

3 horas 

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

Ficha de rexistro personalizada, 

onde se anotan os resultados 

apreciados a partir da 

observación sistemática do 

traballo xunto coa actitude do 

alumno cara ao seu traballo, a 

participación en clase e o grado 

de cooperación cos 

compañeiros do grupo. 

Cancións. 
 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, 

Fichas de autoavaliación onde 

os alumnos reflexionen sobre o 

que aprenderon, o seu 

rendemento e as dificultades 
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Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO 

Contidos Actividades de 

Aprendizaxe 

Tempo- Horas Estándares de Aprendizaxe Instrumentos 

(Criterios de corrección) 

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

 B5.3. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 

– Recoñecemento e uso de 
convencións sociais básicas e 
normas de cortesía propias da 
súa idade e de rexistros informal 
e estándar, e da linguaxe non 
verbal elemental na cultura 
estranxeira. 

– Achegamento a algúns aspectos 
culturais visibles: hábitos, 
horarios, actividades ou 
celebracións; condicións de vida 
(vivenda e contexto); relacións 
interpersoais (familiares, de 
amizade ou escolares); música, 
comida, lecer, deportes, 
comportamentos proxémicos, 
lugares, etc.; e costumes, valores 
e actitudes máis evidentes sobre 
aspectos propios da súa idade, a 
través de producións multimedia 
e de manifestacións artísticas dos 
países onde se fale a lingua 
estranxeira. 

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

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

 B5.4. Plurilingüismo: 

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

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

 B5.5. Funcións comunicativas: 

 2º trimestre: 33 
horas de 
clase en 
cada grupo. 

 
Total bloque 5: 

3 horas 

 
 
 
 
 
 
 

3º trimestre: 33 

horas de 

clase en 
cada grupo. 

 
Total bloque 5: 

3 horas 

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. 

que atoparon. Pretendemos que 

os alumnos se fagan 

responsables da súa propia 

aprendizaxe e máis conscientes 

dos seus logros e carencias. 

Representar diálogos 

con corrección e 

adecuación lingüística 

adaptada a este nivel. 

 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.). 

O uso do inglés como lingua 

vehicular na aula. 

Lectura e busca de 

información sobre 

aspectos culturais. 

 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. 

Fichas de coavaliación na 

realización de actividades orais. 

Transferir estratexias 

do galego e español ao 

inglés. 

 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. 

Corrección de exercicios 
escritos entre iguais prestando 
atención non só os erros senón 
tamén á adecuación ao contexto 
da linguaxe usada. 

Empezar a comparar 

vocabulario das 

linguas que coñecen 

 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). 

 

Exercicios de fonética 

sinxelos. 
 PLB5.7. Recoñece e utiliza un 

vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e elaborar 
textos sinxelos propios do seu nivel 
educativo. 

 

Celebracións: Christmas, 
Halloween, St. 
Valentine’s day, St 
Patrick’s day… 

 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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Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO 

Contidos Actividades de 

Aprendizaxe 

Tempo- Horas Estándares de Aprendizaxe Instrumentos 

(Criterios de corrección) 

– Iniciación e mantemento de 
relacións persoais e sociais 
básicas propias da súa idade. 

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

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

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

– Expresión do coñecemento, a 
certeza e a dúbida. 

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

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

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

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

 B5.6. Léxico oral e escrito básico 
de uso común relativo a: 

– Identificación persoal elemental; 
vivenda, fogar e contexto; 
actividades da vida diaria; familia 
e amizades; traballo, tempo libre, 
lecer e deporte; vacacións; saúde 
e coidados físicos; educación e 
estudo; compras; alimentación e 
restauración; transporte;
lingua e 
comunicación; ambiente, clima e 
ámbito natural; e tecnoloxías da 
información e da comunicación. 

– Expresións fixas; enunciados 
fraseolóxicos básicos e máis 
habituais (saúdos, despedidas, 
preguntas por preferencias e 
expresión sinxelas de opinións), e 
léxico sobre temas relacionados 
con contidos sinxelos doutras 
áreas do currículo. 

 B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas 
propias de cada idioma. 
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2º de ESO 
 

Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO 

Contidos Actividades de Aprendizaxe Tempo- 
Horas 

Estándares de aprendizaxe Instrumentos 

(Criterios de Corrección) 

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). 

Comprensión de expresións 

habituais básicas na aula de 

inglés 

1º trimestre: 
39 horas de 
clase en 
cada grupo. 

 
Total 

bloque 1: 

10 horas 

 
 
 
 
 
 
 

2º trimestre: 
30 horas de 
clase en 
cada grupo. 

 
Total 

bloque 1: 

7 horas 

 
 
 
 
 
 
 

3º trimestre: 
36 horas de 
clase en 
cada grupo. 

 
Total 

bloque 1: 

9 horas 

 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. 



Ficha de rexistro personalizada, 

onde se anotan os resultados 

apreciados a partir da observación 

sistemática do traballo xunto coa 

actitude do alumno cara ao seu 

traballo, a participación en clase e 

o grado de cooperación cos 

compañeiros do grupo. 

Listenings of dialogues, songs, 

sketches. 
 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. 

Intercambios orais: Preguntas e 

respostas na clase, diálogos, 

coloquios, debates e postas en 

común. 

– Identificación de palabras 
clave. 

  

– Identificación dos recursos 
lingüísticos ou temáticos 
adquiridos. 

  

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

  

 

 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 

 
 B1.2. Tolerancia da 

comprensión parcial ou 
vaga nunha situación 
comunicativa. 

Dictations. 

 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. 

 

 
 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). 

 
–  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 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 

 
 PLEB1.5. Identifica o sentido xeral e os 

puntos principais dunha conversa 
informal espontánea, relacionada 
coas actividades de aula, e de 
simulacións sobre temas cotiáns e 
de interese persoal con diversos fins 
comunicativos, se a produción é 
articulada con claridade e cunha 
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Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO 

Contidos Actividades de Aprendizaxe Tempo- 
Horas 

Estándares de aprendizaxe Instrumentos 

(Criterios de Corrección) 

a partir da comprensión de 
novos elementos. 

  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. 

 

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 

Uso de expresións habituais 

básicas na aula de inglés. 
1º trimestre: 
39 horas de 
clase en cada 
grupo. 

 
Total 

bloque 2: 

6 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 

2º trimestre: 
30 horas de 
clase en cada 
grupo. 

 
Total 

bloque 2: 

6 horas 

 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. 

Ficha de rexistro personalizada, 

onde se anotan os resultados 

apreciados a partir da observación 

sistemática do traballo xunto coa 

actitude do alumno cara ao seu 

traballo, a participación en clase e 

o grado de cooperación cos 

compañeiros do grupo. 

Preparación de

 diálogos 

curtos. 

 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. 

Fichas de coavaliación na 

realización de actividades 

orais 

Descrición sinxela de imaxes, 

persoas, obxectos. 
 PLEB2.3. Fai  presentacións breves 

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

O uso do inglés como lingua 

vehicular na aula. 
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Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO 

Contidos Actividades de Aprendizaxe Tempo- 
Horas 

Estándares de aprendizaxe Instrumentos 

(Criterios de Corrección) 

caso, aos modelos e ás 
fórmulas de cada tipo de 
texto. 

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

– Compensación das 
carencias lingüísticas 
mediante 
procedementos 
lingüísticos   e 
paralingüísticos 

– Lingüísticos: 

– Modificación de 
palabras de 
significado 
parecido. 

– Definición ou 
parafraseo dun 
termo ou dunha 
expresión. 

– Petición de axuda 
ou clarificación. 

– Paralingüísticos: 

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

– Uso de linguaxe 
corporal 
culturalmente 
pertinente (xestos, 
expresións faciais, 
posturas, e 
contacto visual ou 
corporal) 

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

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

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

  
 
 
 
 
 

3º trimestre: 
36 horas de 
clase en cada 
grupo. 

 
Total 

bloque 2: 

6 horas 

preguntas breves e sinxelas de 
oíntes sobre o contido destas. 

 

Xogos. 
 PLEB2.4.

 Desenvólves
e 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. 

Presentación de traballos onde se 

valorarán a presentación, o 

contido e o uso do inglés. 

Exposición de traballos 

curtos. 
 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 

Intercambios orais: Preguntas e 

respostas na clase, diálogos, 

coloquios, debates e postas en 

común. 

 
 PLEB2.6. Colabora coas demais 

persoas na interacción, 
verificando a comprensión 
propia e a das demais persoas 
mediante estratexias de 
compensación lingüísticas e 
non verbais, e cooperando 
activamente na realización das 
tarefas de comunicación, e 
manifesta interese e respecto 
polas achegas do seus 
compañeiros e das súas 
compañeiras. 

 

 
 PLEB2.7. Toma parte nunha 

conversa formal ou entrevista 
moi sinxela de carácter 
educativo ou ocupacional moi 
habitual e traballado 
previamente, intercambiando 
información suficiente e básica 
de carácter persoal e sobre 
hábitos, gustos ou estudos, 
preguntando sobre problemas 
prácticos e reaccionando de 
forma sinxela ante 
comentarios, sempre que poida 
pedir que se lle repitan os 
puntos clave se o necesita, e se 
o interlocutor coopera, falando 
amodo e con claridade, 
repetindo ou 
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Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO 

Contidos Actividades de Aprendizaxe Tempo- 
Horas 

Estándares de aprendizaxe Instrumentos 

(Criterios de Corrección) 

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. 

  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 do contido e da 
estrutura do texto. 

Lectura de textos en soporte 

papel ou internet adaptados ao 

seu nivel. 

1º trimestre: 
39 horas de 
clase en 
cada grupo. 

 
Total 

bloque 3: 

10 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 

2º trimestre: 
30 horas de 
clase en 
cada grupo. 

 
Total 

bloque 3: 

8 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 

3º trimestre: 
36 horas de 
clase en 
cada grupo. 

 
Total 

bloque 3: 

9 horas 

 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). 

Ficha de rexistro personalizada, 

onde se anotan os resultados 

apreciados a partir da observación 

sistemática do traballo xunto coa 

actitude do alumno cara ao seu 

traballo, a participación en clase e 

o grado de cooperación cos 

compañeiros do grupo. 

Libros de lectura adaptados. 
 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 

Probas de comprensión de 

textos con diferentes tipos de 

preguntas. 

Buscar información para facer 

traballos, presentacións. 
 PLB3.3. Entende información 

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

Probas de comprensión dos libros 

de lectura 

Web-quests guiadas de temas 

concretos. 
 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 

Os exames propiamente ditos 

avaliarán as catro destrezas así 

como os contidos lingüísticos e o 

vocabulario. 
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Estándares de aprendizaxe Instrumentos 
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   imaxinarios; se expresen 
sentimentos, desexos e opinións 
sobre temas xerais, coñecidos ou 

do seu interese. 

 

 
 PLB3.5. Entende información básica 

de correspondencia formal na que 
se informa sobre asuntos do seu 
interese no contexto persoal, 
educativo ou ocupacional (por 
exemplo, sobre un curso de 
idiomas ou unha compra por 
internet). 

 

 
 PLB3.6. Comprende con fluidez 

textos de historias de ficción 
adaptados para o seu nivel. 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

 B4.1. Estratexias de 
produción: 

– Planificación: 

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

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

– Execución: 

– Elaboración dun 
borrador. 

– Estruturación do contido 
do texto. 

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

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

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

– Recurso aos 

Elaboración de redaccións 

sinxelas. 
1º trimestre: 
39 horas de 
clase en 
cada grupo. 

 
Total 

bloque 4: 

10 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º trimestre: 
30 horas de 
clase en 
cada grupo. 

 
Total 

bloque 4: 

6 horas 

 
 
 
 
 

3º trimestre: 
36 horas de 
clase en 
cada grupo. 

 
Total 

bloque 4: 

9 horas 

 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. 

Ficha de rexistro personalizada, 

onde se anotan os resultados 

apreciados a partir da observación 

sistemática do traballo xunto coa 

actitude do alumno cara ao seu 

traballo, a participación en clase e 

o grado de cooperación cos 

compañeiros do grupo. 

Elaboración de traballos 

curtos. 
 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. 

Presentación de traballos e 

redaccións onde se valorarán a 

presentación, o contido e o uso do 

inglés. 

Completar os exercicios do 

libro e o caderno de exercicios. 
 PLB4.3. Completa un cuestionario 

sinxelo con información persoal 
e relativa aos seus datos, aos 
seus intereses ou ás súas 
afeccións. 

Actividades realizadas polos 

alumnos nos libros de exercicios 

(workbooks) ou cadernos, sendo 

estes revisados periodicamente 

polo profesorado. 

Identificación e autocorrección 

dos propios erros segundo ás 

indicacións feitas pola 

profesora. 

 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. 

Os exames propiamente ditos 
avaliarán as catro destrezas así 
como os contidos lingüísticos e o 
vocabulario. 

 
 PLB4.5. Escribe correspondencia 

persoal na que se establece e 
mantén o contacto social, se 
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Estándares de aprendizaxe Instrumentos 
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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.). 

  intercambia información sobre si 
mesmo/a e a súa vila (por 
exemplo), se describen en termos 
sinxelos sucesos importantes e 
experiencias persoais (por 
exemplo, unhas vacacións), se dan 
instrucións sinxelas, se fan e 
aceptan ofrecementos e suxestións 
(por exemplo, cancelación, 
confirmación ou modificación 
dunha invitación ou duns plans) e 
se expresan opinións de xeito 
sinxelo. 

 

 
 PLB4.6. Fai unha presentación 

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

 

– Reescritura definitiva. 

 B4.2. Características textuais: 

Uso de recursos básicos para 
elaborar textos con coherencia 
e cohesión propios do seu nivel 
escolar. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

 B5.1. Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación. 

Identificación e autocorrección 

de erros básicos 

 
 
 
 
 

Cancións. 

 
 
 
 

 
Representar diálogos con 

corrección e adecuación 

lingüística adaptada a este 

nivel. 

 
 
 
 

 
Lectura e procura de 

información sobre aspectos 

culturais. 

 
 
 
 

 
Transferir estratexias do galego 

e español ao inglés. 

1º trimestre: 
39 horas de 
clase en 
cada grupo. 

 
Total 

bloque 5: 

3 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º trimestre: 
30 horas de 
clase en 
cada grupo. 

 
Total 

bloque 5: 

3 horas 

 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 

Ficha de rexistro personalizada, 

onde se anotan os resultados 

apreciados a partir da 

–  Sons e fonemas 
vocálicos. 

observación sistemática do 

traballo   xunto   coa   actitude  do 

– Sons e fonemas 
consonánticos e as súas 
agrupacións. 

– Procesos fonolóxicos 
básicos. 

alumno cara ao seu traballo, a 

participación en clase e o grado de 

cooperación cos compañeiros do 

grupo. 

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

 

 B5.2. Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas. 

Fichas de autoavaliación onde os 

alumnos reflexionen sobre o que 

– Uso das normas básicas 
de ortografía da palabra. 

aprenderon, o seu rendemento  e 

as    dificultades    que   atoparon. 

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

Pretendemos que os alumnos se 

fagan responsables da súa propia 

aprendizaxe e máis conscientes 

dos seus logros e carencias. 

 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. 

 
 

O uso do inglés como lingua 

vehicular na aula. 

– Achegamento a algúns 
aspectos  culturais 
visibles próximos ao 
seus intereses (música, 
lecer, deportes, 

 
 
Fichas de coavaliación na 

realización de  actividades orais 
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Estándares de aprendizaxe Instrumentos 
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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. 

 
 
 
Empezar a comparar 

vocabulario das linguas que 

coñecen 

 

 
3º trimestre: 
36 horas de 
clase en cada 
grupo. 

 
Total 

bloque 5: 

3 horas 

dos países nos que se fala a 
lingua estranxeira, 
analizándoos 
comparativamente
 coa
s diversas culturas, de ser o 
caso, do resto do alumnado, e 
evitando estereotipos e 
valoracións etnocéntricas. 

 
 

 PLB5 5. Nas actividades de aula 
utiliza, para a comprensión e a 
elaboración de textos, o 
coñecemento adquirido noutras 
linguas sobre elementos 
morfolóxicos, sintácticos e 
discursivos, así como os 
procesos de realización das 
actividades lingüísticas de 
comprensión e produción. 

 
 

 
 

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

 

 
 

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

 

 
 

 PLEB5.8. Participa en proxectos 
(elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que  
se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos 
transversais, evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e 
valora as competencias que 
posúe como persoa plurilingüe. 

 
 
 
 

Corrección de exercicios 

escritos entre iguais prestando 

atención non só os erros senón 

tamén á adecuación ao contexto 

da linguaxe usada. 

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

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

Exercicios de fonética 

sinxelos. 

 
 
 
 

 
Celebracións: Christmas, 

Halloween, St. Valentine’s day, 

St Patrick’s day… 

  

 B5.4. Plurilingüismo.    

– Recoñecemento da 
realidade plurilingüe do 
propio contorno. 

   

–  Recurso aos 
coñecementos 

sintáctico-discursivos da 

propia lingua para mellorar a 
aprendizaxe, e da lingua 
estranxeira, para lograr 
unha competencia 
comunicativa integrada. 

   

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

   

 B5.5. Funcións 
comunicativas. 

   

– Iniciación e mantemento 
de relacións persoais e 
sociais básicas. 

   

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

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

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

– Expresión do 
coñecemento, a certeza 
e a dúbida. 

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

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

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

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

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

 da 
información e da 
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comunicación. 

– Expresións fixas  e 
enunciados 
fraseolóxicos  máis 
habituais, 

– Saúdos, despedidas, 
preguntas por 
preferencias e expresión 
de opinións 

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

B5.7. Estruturas sintáctico- 
discursivas propias de cada 
idioma. 
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3º de ESO 
 

Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO. 

Contidos Actividades de aprendizaxe Tempo- 
Horas 

Estándares de aprendizaxe Instrumentos 

(Criterios de Corrección) 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 B1.1. Estratexias de comprensión: 

– Mobilización de información previa sobre o tipo 
de tarefa e o tema. 

– Identificación do tipo textual, adaptando a 
comprensión a el. 

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

– Formulación de hipóteses sobre contido e 
contexto. 

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

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

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

Comprensión de 

expresións habituais na 

aula de inglés 

1º 
trimestre: 
39 horas 

de clase 
en cada 
grupo. 

 
Total 

bloque 1: 

6 horas 

 
 
 
 
 
 
 

2º 
trimestre: 
30 horas 

de clase 
en cada 
grupo. 

 
Total 

bloque 1: 

4 horas 

 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). 

Ficha de rexistro 

personalizada, onde se 

anotan os resultados 

apreciados a partir da 

observación sistemática 

do traballo xunto coa 

actitude do alumno cara 

ao seu traballo, a 

participación en clase e 

o grado de cooperación 

cos compañeiros do 

grupo. 

Listenings of dialogues, 

songs, sketches. 
 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. 

Intercambios orais: 

Preguntas e respostas 

na clase, diálogos, 

coloquios, debates e 

postas en común. 

Dictations. 
 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). de estudos ou de 
traballo). 



   
3º 
trimestre: 
36 horas 

de clase 
en cada 
grupo. 

 

Asistencia a unha obra de 
teatro en inglés. 

 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. 



  
Total 

bloque 1: 

6 horas 

 

 


 
 PLEB1.5. Comprende, nunha 

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

 

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



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



Bloque 2. Produción de textos orais 

 B2.1. Estratexias de produción: 

– Planificación: 

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

– Adecuación do texto ao destinatario, ao 
contexto e á canle, aplicando o rexistro e a 
estrutura de discurso adecuados a cada 
caso, e escollendo os expoñentes 
lingüísticos necesarios para lograr a
intención comunicativa. 

– Execución: 

– Concepción da mensaxe con claridade, 

Uso de expresións 

habituais na aula de 

inglés. 

1º 
trimestre: 
39 horas 
de clase 
en cada 
grupo. 

 
Total 

bloque 2: 

8 horas 

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

Ficha de rexistro 

personalizada, onde se 

anotan os resultados 

apreciados a partir da 

observación sistemática 

do traballo xunto coa 

actitude do alumno cara 

ao seu traballo, a 

participación en clase e 

o grado de cooperación 

cos compañeiros do 

grupo. 
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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 

Preparación de 

diálogos. 
 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. 

Fichas de 

coavaliación na 

realización de 

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

– Reaxuste da tarefa (emprender unha 
versión máis modesta 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. 

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

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

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

Descrición axeitada de 

imaxes, persoas, 

obxectos. 

 
2º trimestre: 
30 horas 

de clase 
en cada 
grupo. 

 
Total 

bloque 2: 

6 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 

3º trimestre: 
36 horas 

de clase 
en cada 
grupo. 

 
Total 

bloque 2: 

7 horas 

 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. 

O uso do inglés como 

lingua vehicular na aula. 

Xogos. 
 PLEB2.4.

 Desenvólves
e 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). 

Presentación de 
traballos onde se 
valorarán  a 
presentación, o contido 
e o uso do inglés. 

Exposición de traballos 

curtos. 
 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. 

Intercambios orais: 

Preguntas e respostas 

na clase, diálogos, 

coloquios, debates e 

postas en común. 

  PLEB2.6. Toma parte nunha 
conversa formal, nunha reunión 
ou nunha entrevista de carácter 
educativo ou ocupacional (por 
exemplo, para realizar un curso 
de verán ou integrarse nun grupo 
de voluntariado), intercambiando 
información suficiente, 
expresando as súas ideas sobre 
temas habituais, dando a súa 
opinión sobre problemas 
prácticos cando se lle pregunta 
directamente, e reaccionando de 
forma sinxela ante comentarios, 
sempre que poida pedir que se lle 
repitan os puntos clave se o 
necesita. 



Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 B3.1. Estratexias de comprensión: 

–  Mobilización de información previa 
sobre o tipo de tarefa e 

Lectura de textos en 

soporte papel ou internet 

adaptados ao seu nivel. 

1º 
trimestre: 
39 horas 

de clase 

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

Ficha de rexistro 

personalizada, onde se 

anotan os resultados 

apreciados a partir da 
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tema. 

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

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

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

– Formulación de hipóteses sobre o contido 
e o contexto. 

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

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

B3.2. Uso de técnicas como  subliñar ou 
tomar notas para lograr unha mellor 
comprensión do contido e da estrutura do 
texto. 

 en cada 
grupo. 

 
Total 

bloque 3: 

8 horas 

 
 

 
2º trimestre: 
30 horas 

de clase 
en cada 
grupo. 

 
Total 

bloque 3: 

6 horas 

 
 
 
 
 
 
 

3º trimestre: 
36 horas 

de clase 
en cada 
grupo. 

 
Total 

bloque 3: 

7 horas 

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). 

observación sistemática do 

traballo xunto coa actitude 

do alumno cara ao seu 

traballo, a participación en 

clase e o grado de 

cooperación cos 

compañeiros do grupo. 

Libros de lectura 

adaptados. 
 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. 

Probas de 

comprensión de 

textos con diferentes 

tipos de preguntas. 

Buscar información para 

facer traballos, 

presentacións. 

 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. 

Probas de comprensión 

dos libros de lectura 

Web-quests guiadas de 

temas concretos. 
 PLEB3.4. Entende información 

específica esencial en 
páxinas web e outros 
materiais de referencia, ou 
consulta claramente 
estruturados sobre temas 
relativos a materias 
educativas,
 asunt
os 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. 

Os exames 

propiamente ditos 

avaliarán as catro 

destrezas así como os 

contidos lingüísticos e o 

vocabulario. 

  PLEB3.5.
 Compren
de 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 
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Horas 

Estándares de aprendizaxe Instrumentos 

(Criterios de Corrección) 

   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. 



Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

 B4.1. Estratexias de produción: 

– Planificación: 

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

– Localización e uso adecuado de 
recursos lingüísticos ou temáticos 
(uso dun dicionario ou dunha 
gramática, obtención de axuda, 
etc.). 

– Execución: 

– Elaboración dun borrador. 

– Estruturación do contido do texto. 

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

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

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

– Apoio e aproveitamento máximo 
dos coñecementos previos (utilizar 
linguaxe "prefabricada", etc.). 

– Revisión: 

– Identificación de problemas, erros e 
repeticións. 

– Atención ás convencións 
ortográficas e aos signos de 

Elaboración de 

redaccións. 
1º 
trimestre: 
39 horas 

de clase 
en cada 
grupo. 

 
Total 

bloque 4: 

11 horas 

 
 
 
 
 
 
 

2º 
trimestre: 
30 horas 

de clase 
en cada 
grupo. 

 
Total 

bloque 4: 

10 horas 

 PLEB4.1.  Escribe 
correspondencia formal básica 
e breve, dirixida a institucións 
públicas ou privadas ou 
entidades comerciais, 
solicitando ou dando a 
información requirida de xeito 
sinxelo e observando as 
convencións formais e normas 
de cortesía básicas deste tipo 
de textos. 

Ficha de rexistro 

personalizada, onde se 

anotan os resultados 

apreciados a partir da 

observación sistemática 

do traballo xunto coa 

actitude do alumno cara 

ao seu traballo, a 

participación en clase e 

o grado de cooperación 

cos compañeiros do 

grupo. 

Elaboración de traballos 

adecuados ao nivel dos 

alumnos. 

 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. 

Presentación de 

traballos e redaccións 

onde se valorarán a 

presentación, o contido 

e o uso do inglés. 

Completar os exercicios 

do libro e o caderno de 

exercicios. 

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

Actividades realizadas 

polos alumnos  nos 

libros de exercicios 

(workbooks)    ou 

cadernos, sendo estes 

revisados 

periodicamente polo 

profesorado. 

Identificación e 
autocorrección dos 

propios erros segundo ás 

indicacións feitas pola 

profesora. 

 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. 

Os exames 

propiamente ditos 

avaliarán as catro 

destrezas así como os 

contidos lingüísticos e o 

vocabulario. 
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puntuación. 

– Presentación coidada do texto 
(marxes, limpeza, tamaño da letra, 
etc.). 

– Reescritura definitiva. 

B4.2. Características textuais. Uso de 
recursos básicos para elaborar textos con 
coherencia, cohesión e adecuación, 
propios do seu nivel escolar. 

 3º trimestre: 
36 horas 

de clase 
en cada 
grupo. 

 
Total 

bloque 4: 

11 horas 

 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.
 Escri
be 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 

 nunh
a competición), se dan 
instrucións, se fan e aceptan 
ofrecementos e suxestións 
(por exemplo, cancelación, 
confirmación ou modificación 
dunha invitación ou duns 
plans), e se expresan 
opinións de xeito sinxelo. 



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



Bloque 5. 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 

Identificación e 

autocorrección de erros 

básicos 

1º 
trimestre: 
39 horas 

de clase 
en cada 
grupo. 

 
Total 

bloque 5: 

6 horas 

 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. 

Ficha de rexistro 

personalizada, onde se 

anotan os resultados 

apreciados a partir da 

observación sistemática 

do traballo xunto coa 

actitude do alumno cara 

ao seu traballo, a 

participación en clase e 

o grado de cooperación 

cos compañeiros do 

grupo. 
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oración: coma, punto e coma, puntos 
suspensivos, parénteses e comiñas. 

 B5.3. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 

– Recoñecemento e uso de 

Cancións. 
 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. 

Fichas de 

autoavaliación onde os 

alumnos       reflexionen 

sobre o que aprenderon, 

o seu rendemento e as 

dificultades que 
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(Criterios de Corrección) 

convencións sociais e normas de cortesía 
dos rexistros máis habituais, e da linguaxe 
non verbal habitual propia da cultura 
estranxeira. 

– Achegamento a aspectos culturais visibles 
próximos ao seus intereses (música, 
traballo, lecer, deportes, produción escrita, 
lugares, poboación, etc.), e a costumes, 
valores e actitudes máis evidentes 
relacionados con aspectos e contextos 
propios da súa idade, a través de 
producións multimedia e de manifestacións 
artísticas dos países onde se fala a lingua 
estranxeira. 

– Identificación dalgunhas 
similitudes e diferenzas significativas nos 
costumes cotiáns, e uso das formas 
básicas de relación social 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 

  
2º trimestre: 
30 horas 

de clase 
en cada 
grupo. 

 
Total 

bloque 5: 

4 horas 

 
 
 
 
 
 

3º trimestre: 
36 horas 

de clase 
en cada 
grupo. 

 
Total 

bloque 5: 

5 horas 

 atoparon. Pretendemos 

que os alumnos se 

fagan responsables da 

súa propia aprendizaxe 

e máis conscientes dos 

seus logros e carencias. 

Representar diálogos 

con corrección e 

adecuación lingüística 

adaptada a este nivel. 

 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,
 expres
ar opinións, etc.) en rexistro 
estándar. 

Fichas de 

coavaliación na 

realización de 

actividades orais 

Lectura e busca de 

información sobre 

aspectos culturais. 

 PLEB5.4. Na propia lingua, 
identifica  

 aspectos 
socioculturais básicos  

e visibles dos países onde 
se fala a lingua estranxeira, 
analizándoos 
comparativamente 

 coas diversas 
culturas do resto do 
alumnado, de ser o caso, 
evitando estereotipos  

e valoracións etnocéntricas. 

O uso do inglés como 

lingua vehicular na aula. 

Transferir estratexias do 

galego e español ao 

inglés. 

 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. 

Corrección de 

exercicios escritos 

entre iguais prestando 

atención non só os 

erros senón tamén á 

adecuación ao 

contexto da linguaxe 

usada. 
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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 

Identificar e comparar 

vocabulario das linguas 

que coñecen. 

 PLEB5.6. Domina as estruturas 
morfosintácticas e 
discursivas máis habituais 
para comprender e expresar 
en rexistros estándar 
intencións e significados 
mediante as funcións
 comunicativ
as propias do seu nivel, e 
reflexiona sobre a utilidade 
do coñecemento 

 adquirido 
noutras linguas para 
comprender e elaborar textos 
na lingua meta. 



Exercicios de fonética 

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

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

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

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

  comprende e utiliza 
estratexias de comunicación 
e de redundancia do 
significado (imaxes e 
elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos e 
paratextuais). 

 

Celebracións: 

Christmas, Halloween, 

St. Valentine’s day, St 

Patrick’s day… 

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



–  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. 

  

  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. 



– Expresións fixas, enunciados fraseolóxicos,
 saúdos, despedidas, 
preguntas por preferencias e expresión de 
opinións 

  

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

  

 B5.7. Rutinas ou modelos de interacción básicos 
e habituais segundo o tipo de situación de 
comunicación, propia da súa idade e do seu 
nivel, ou modelos de interacción básicos e 
habituais segundo o tipo de situación de 
comunicación, 
propia da súa idade e nivel. 

  

B5.8. Estruturas sintáctico- discursivas 
propias de cada idioma. 
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Contidos Actividades de 

aprendizaxe 

Tempo-Horas Estándares de aprendizaxe Instrumentos 

(Criterios corrección) 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 B1.1. Estratexias de comprensión: 

– Mobilización de información previa sobre o 
tipo de tarefa e o tema. 

– Identificación do tipo de escoita necesario 
para realizar a tarefa (global, selectiva e 
detallada). 

– Identificación do tipo textual, adaptando a 
comprensión a el. 

– Distinción de tipos de comprensión (sentido 
xeral, 

información esencial, puntos principais e 
detalles relevantes). 

Comprensión de 

expresións habituais na 

aula de inglés 

 
1º trimestre: 
39 horas de 
clase en cada 
grupo. 

 
Total 

bloque 1: 

6 horas 

 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 

Ficha de rexistro 

personalizada, onde se 

anotan os resultados 

apreciados a partir da 

observación 

sistemática do traballo 

xunto coa actitude do 

alumno cara ao seu 

traballo, a participación 

en clase e o grado de 

cooperación  cos 

compañeiros do grupo. 

– 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. 

  
 

 
2º trimestre: 
30 horas de 
clase en cada 
grupo. 

 
Total 

bloque 1: 

4 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 

3º trimestre: 
36 horas de 
clase en cada 
grupo. 

 

Listenings of dialogues, 

songs, sketches. 
 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). 



Intercambios orais: 

Preguntas e respostas 

na clase, diálogos, 

coloquios, debates e 

postas en común. 

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

claramente articuladas cando 
hai apoio visual que 
complementa o discurso, así 
como o esencial de anuncios 
publicitarios, series e películas 
ben estruturados e articulados 
con claridade, nunha variedade 
estándar da lingua, e cando as 
imaxes facilitan a 
comprensión. 



  
Total 

 

  bloque 1:  

  6 horas  

 
Asistencia a unha obra de 

 
 PLEB1.4. Capta os puntos 
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 teatro en inglés.  principais e os detalles 
salientables de mensaxes 
gravadas ou de viva voz, 
claramente articuladas, que 
conteñan instrucións, 
indicacións ou outra 
información, mesmo de tipo 
técnico (por exemplo, en 
contestadores automáticos, ou 
sobre como realizar un 
experimento na clase, ou como 
utilizar unha máquina ou un 
dispositivo no ámbito 
ocupacional). 

 

  PLEB1.5. Identifica as ideas 
principais e detalles relevantes 
dunha conversa formal ou 
informal de certa duración entre 
dous ou máis interlocutores 
que ten lugar na súa presenza 
e na que se tratan temas 
coñecidos ou de carácter xeral 
ou cotián, cando o discurso 
está articulado con claridade e 
nunha variedade estándar da 
lingua. 



  PLEB1.6. Entende o que se lle di 
en transaccións e xestións 
cotiás e estruturadas (por 
exemplo, en bancos, tendas, 
hoteis, restaurantes, 
transportes, centros docente e 
lugares de traballo) ou menos 
habituais (por exemplo, nunha 
farmacia, un hospital, nunha 
comisaría ou nun organismo 
público), se pode pedir 
confirmación dalgúns detalles. 



  PLEB1.7. Comprende, nunha 
conversa formal, ou entrevista 
na que participa (por exemplo, 
en centros de estudos ou de 
traballo), información relevante 
e detalles sobre asuntos 
prácticos relativos a 
actividades educativas ou 
ocupacionais de carácter 
habitual e predicible, sempre 
que poida pedir que se lle 
repita, ou que se reformule, 
aclare ou elabore, algo do que 
se lle dixo. 



  PLEB1.8. Comprende, nunha 
conversa informal na que 
participa, explicacións ou 
xustificacións de puntos de 
vista e opinións sobre 
diversos asuntos de 
interese persoal, cotiáns ou 
menos habituais, así como 
a formulación de hipóteses, 
a expresión de sentimentos 
e a descrición de aspectos 
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   abstractos de temas (por 
exemplo, a música, o cine, 
a literatura ou os temas de 
actualidade). 

 

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. 

– 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 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. 

Uso de expresións 

habituais na aula de inglés. 
1º trimestre: 
39 horas de 
clase en cada 
grupo. 

 
Total 

bloque 2: 

8 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º trimestre: 
30 horas de 
clase en cada 
grupo. 

 
Total 

bloque 2: 

6 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º trimestre: 
36 horas de 
clase en cada 
grupo. 

 
Total 

bloque 2: 

7 horas 

 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. 

Ficha de rexistro 

personalizada, onde se 

anotan os resultados 

apreciados a partir da 

observación 

sistemática do traballo 

xunto coa actitude do 

alumno cara ao seu 

traballo, a participación 

en clase e o grado de 

cooperación  cos 

compañeiros do grupo. 

Preparación de diálogos 

contextualizados. 
 PLEB2.2. Nas actividades de 

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

Fichas de 

coavaliación na 

realización de 

actividades orais 

Descrición de imaxes, 

persoas, obxectos. 
 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. 



O uso do inglés como 

lingua vehicular na 

aula. 

Xogos. 
 PLEB2.4. Desenvólvese 

adecuadamente en 
Presentación de 
traballos onde se 
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– Compensación das carencias 
lingüísticas mediante 
procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos. 

  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. 

valorarán a 
presentación, o contido 
e o uso do inglés. 

– Lingüísticos:  

– Modificación de palabras de 
significado parecido. 

 

–  Definición ou 
reformulación dun termo ou 
expresión. 

 

– Petición de axuda.  

– Paralingüísticos:  

– 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.). 

 

Exposición de traballos. 
 PLEB2.5. Participa 

adecuadamente  en 
conversas informais cara a 
cara ou por teléfono, ou por 
outros medios técnicos, 
sobre asuntos cotiáns ou 
menos habituais, nas que 
intercambia información e 
se expresa e xustifica 
brevemente opinións e 
puntos de vista; narra e 
describe de forma 
coherente feitos ocorridos 
no pasado ou plans de 
futuro reais ou inventados; 
formula hipóteses; fai 
suxestións; pide e dá 
indicacións ou instrucións 
con certo detalle; expresa e 
xustifica sentimentos, e 
describe aspectos 
concretos e abstractos de 
temas como, por exemplo, 
a música, o cine, a literatura 
ou os temas de actualidade. 

Intercambios orais: 

Preguntas e respostas 

na clase, diálogos, 

coloquios, debates e 

postas en común. 

–  Uso de sons 
cuasilingüísticos e 
calidades prosódicas 
convencionais. 

  

 
  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 





 

  
91 

Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO 

Contidos Actividades de 

aprendizaxe 

Tempo-Horas Estándares de aprendizaxe Instrumentos 

(Criterios corrección) 

   coherente as súas accións, 
as súas opinións e os seus 
plans. 

 

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 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. 

Lectura de textos en 

soporte papel ou internet 

adaptados ao seu nivel. 

 
1º trimestre: 
39 horas de 
clase en cada 
grupo. 

 
Total 

bloque 3: 

8 horas 

 
 
 
 
 

2º trimestre: 
30 horas de 
clase en cada 
grupo. 

 
Total 

bloque 3: 

6 horas 

 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.). 

Ficha de rexistro 

personalizada, onde se 

anotan os resultados 

apreciados a partir da 

observación 

sistemática do traballo 

xunto coa actitude do 

alumno cara ao seu 

traballo, a participación 

en clase e o grado de 

cooperación  cos 

compañeiros do grupo. 

Libros de lectura 

adaptados. 
 PLEB3.2. Procura e entende 

información específica de 
carácter  concreto  en 
páxinas web e outros 
materiais de referencia ou 
consulta    claramente 
estruturados (por exemplo, 
enciclopedias, dicionarios, 
monografías, 
presentacións)   sobre 
temas relativos a materias 
educativas   ou  asuntos 
ocupacionais relacionados 
coa súa especialidade ou 
cos seus intereses, e 
analiza a información tendo 
en conta varios criterios 
(autoría, fiabilidade  da 
páxina que o publica, 
datas, etc.) que axuden a 
avaliar a credibilidade do 
material. 

Probas de 
comprensión de textos 
con diferentes tipos de 
preguntas. 

   

 
3º trimestre: 
36 horas de 
clase en cada 
grupo. 

 

 Buscar información para 

facer traballos, 

presentacións. 

Total 

bloque 3: 

7 horas 

 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). 

Probas de comprensión 
dos libros de lectura 

 Web-quests guiadas de 

temas concretos. 

 
 PLEB3.4. Localiza con facilidade 

información específica de 
carácter concreto en textos 

Os exames 

Propiamente ditos 
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   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. 

avaliarán as catro 

destrezas así como os 

contidos lingüísticos e o 

vocabulario. 

  PLEB3.5. Comprende 
correspondencia persoal, en 
calquera soporte incluíndo 
foros en liña ou blogs, na que 
se describen con certo detalle 
feitos e experiencias, 
impresións e sentimentos, 
onde se narran feitos e 
experiencias, reais ou 
imaxinarios, e se intercambian 
información, ideas e opinións 
sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de 
temas xerais, coñecidos ou do 
seu interese. 



  PLEB3.6. Entende o suficiente de 
cartas, faxes ou correos 
electrónicos de carácter formal, 
oficial ou institucional, como 
para poder reaccionar en 
consecuencia (por exemplo, se 
se lle solicitan documentos 
para unha estadía de estudos 
no estranxeiro). 



  PLEB3.7. Identifica información 
relevante en instrucións 
detalladas sobre o uso de 
aparellos, dispositivos ou 
programas informáticos, e 
sobre a realización de 
actividades e normas de 
seguridade ou de convivencia 
(por exemplo, nun evento 
cultural, nunha residencia de 
estudantes ou nun contexto 
ocupacional). 



  PLEB3.8. Comprende os aspectos 
xerais e os detalles máis 
relevantes de textos de ficción 
e textos literarios 
contemporáneos breves, ben 
estruturados e nunha variante 
estándar da lingua, nos que o 
argumento é lineal e se pode 
seguir sen dificultade, e os 
personaxes e as súas relacións 
se describen de maneira clara 
e sinxela. 



Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

 B4.1. Estratexias de produción: Elaboración de 

redaccións. 
1º trimestre: 
39   horas   de 

 PLEB4.1. Escribe, nun 
formato  convencional, 

Ficha de rexistro 

personalizada, onde se 
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– 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. 

– 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.). 

 clase en cada 
grupo. 

 
Total 

bloque 4: 

11 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º trimestre: 
30 horas de 
clase en cada 
grupo. 

 
Total 

bloque 4: 

10 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 

3º trimestre: 
36 horas de 
clase en cada 
grupo. 

 
Total 

bloque 4: 

11 horas 

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. 

anotan os resultados 

apreciados a partir da 

observación 

sistemática do traballo 

xunto coa actitude do 

alumno cara ao seu 

traballo, a participación 

en clase e o grado de 

cooperación cos 

compañeiros do grupo. 

Elaboración de traballos. 
 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. 

Presentación de 
traballos e redaccións 
onde se valorarán a 
presentación, o contido 
e o uso do inglés 

Completar os exercicios 

do libro e o caderno de 

exercicios. 

 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. 

Actividades realizadas 
polos alumnos nos 
libros de exercicios 
(workbooks) ou 
cadernos, sendo estes 
revisados 
periodicamente polo 
profesorado. 

Identificación e 

autocorrección dos 

propios erros segundo ás 

indicacións feitas pola 

profesora. 

 PLEB4.4. Escribe 
correspondencia persoal e 
participa en foros, blogs e 
chats nos que describe 
experiencias, impresións e 
sentimentos; narra de forma 
lineal e coherente feitos 
relacionados co seu ámbito 
de interese, actividades e 
experiencias pasadas (por 
exemplo, sobre unha viaxe, 
as súas mellores vacacións, 
un 

Os exames 

propiamente ditos 

avaliarán as catro 

destrezas así como os 

contidos lingüísticos e o 

vocabulario. 
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   acontecemento importante, 
un libro ou unha película), 
ou feitos imaxinarios, e 
intercambia información e 
ideas sobre temas 
concretos, sinalando os 
aspectos que lle parecen 
importantes, e xustificando 
brevemente as súas 
opinións sobre eles. 

 

  PLEB4.5. Completa un 
cuestionario detallado con 
información persoal, 
educativa ou laboral (por 
exemplo, para facerse 
membro dunha asociación 
ou para solicitar unha 
bolsa). 



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



  PLEB4.7. Toma notas, 
mensaxes e apuntamentos 
con información sinxela e 
relevante sobre asuntos 
habituais e aspectos 
concretos nos ámbitos 
persoal, educativo e 
ocupacional, dentro da súa 
especialidade ou área de 
interese. 



  PLEB4.8. Fai unha 
presentación coidada dos 
textos escritos, en soporte 
impreso e dixital, utilizando 
correctamente as 
convencións ortográficas e 
os signos de puntuación 



Bloque 5. 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. 

Identificación e 

autocorrección de erros 

básicos. 

1º trimestre: 
39 horas de 
clase en cada 
grupo. 

 
Total 

bloque 5: 

6 horas 

 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. 

Ficha de rexistro 

personalizada, onde se 

anotan os resultados 

apreciados a partir da 

observación 

sistemática do traballo 

xunto coa actitude do 

alumno cara ao seu 

traballo, a participación 

en clase e o grado de 

cooperación  cos 

compañeiros do grupo. 
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Contidos Actividades de 

aprendizaxe 

Tempo-Horas Estándares de aprendizaxe Instrumentos 

(Criterios corrección) 

– 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, 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, 

Cancións.  
 
 
 
 

2º trimestre: 
30 horas de 
clase en cada 
grupo. 

 
Total 

bloque 5: 

4 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º trimestre: 
36 horas de 
clase en cada 
grupo. 

 
Total 

bloque 5: 

5 horas 

 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. 

Fichas de 

autoavaliación onde os 

alumnos reflexionen 

sobre o que 

aprenderon, o seu 

rendemento e as 

dificultades que 

atoparon. 

Pretendemos que os 

alumnos se fagan 

responsables da súa 

propia aprendizaxe e 

máis conscientes dos 

seus logros e 

carencias. 

Representar diálogos con 

corrección e adecuación 

lingüística adaptada a este 

nivel. 

 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. 

O uso do inglés como 

lingua vehicular na 

aula. 

Lectura e busca de 

información sobre 

aspectos culturais. 

 PLEB5.4. Recoñece os 
elementos culturais máis 
relevantes dos países onde 
se fala a lingua estranxeira, 
e establece relación entre 
aspectos da cultura propia e 
da cultura meta para 
cumprir, de ser o caso, o 
papel de intermediario 
lingüístico e cultural, 
abordando con eficacia a 
resolución de 
malentendidos 
interculturais, e valorando 
positivamente as 
competencias que posúe 
como persoa plurilingüe. 

Fichas de 
coavaliación na 

realización de 

actividades orais 

Transferir estratexias do 

galego e español ao inglés. 
 PLEB5.5. Comprende e utiliza 

con corrección suficiente e 
adecuación sociolingüística 
os recursos lingüísticos 

Corrección  de 

exercicios escritos 

entre iguais 

prestando atención 
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lugares e actividades. 

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

  propios do seu nivel, e 
frases feitas e locucións 
idiomáticas sinxelas e 
habituais da comunidade 
lingüística correspondente 
á lingua meta. 

non só os erros 

senón tamén á 

adecuación ao 

contexto da linguaxe 

usada. 

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

  

Identificar a orixe común 

e comparar vocabulario 

das linguas que coñecen 

 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. 



– 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. 

  

Exercicios de fonética. 
 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. 



– 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. 

 
 
 

Celebracións: Christmas, 

Halloween, St. 

Valentine’s day, St 

Patrick’s day… 

 

– 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". 
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 B 5.7. Recoñecemento e uso de rutinas ou 
modelos de interacción básicos, segundo 
o tipo de situación de comunicación. 

B5.8. Estruturas sintáctico- 
discursivas propias de cada idioma. 

    

 
 

  Chegados a este punto, temos que facer referencia ás necesidades de adaptármonos 

ás circunstancias derivadas da situación xenerada pola pandemia Covid-19, que veñen 

condicionando a vida académica dende marzo de 2020. Nese senso temos que valorar que esta 

planificación da temporalización deste proxecto curricular pode sufrir modificacións cando se 

dean instruccións de que a actividade lectiva se teña que converter en non presencial atendendo 

a necesidades de saúde. Este feito pódese dar en distintas variantes, un confinamento colectivo 

ou un de carácter parcial no que só un grupo de alumnos e alumnas teñan necesidade de atender 

ás obrigas formativas dende os seus domicilios. De producirse esta circunstancia, verémonos 

na obriga de revisar a proposta de temporalización inicial, xunto coa dos estándares avaliables 

e as propias actividades de aprendizaxe, e farémolo constar nas actas que conteñen as decisións 

tomadas nas xuntanzas periódicas dos membros deste departamento. 

 

7. Metodoloxía 

 

 Incidindo no que vimos de comentar anteriormente, a metodoloxía que imos adoptar no 

presente curso escolar está pensada e deseñada para a súa aplicación nas aulas presenciais cos 

recursos cos que adoitamos traballar. Por razóns evidentes, no suposto de que se dean escenarios 

distintos aos proxectados inicialmente, procederemos a adaptar esta metodoloxía a esas 

circunstancias, dando lugar a unha porcentaxe maior de elementos telemáticos para a 

continuidade do proceso educativo, facendo uso das plataformas das que dispomos, e de recursos 

informáticos e aplicacións que nos permitan interactuar co alumnado do xeito máis eficaz dentro 

da aprendizaxe dunha lingua estranxeira. No caso de que haxa alumnado que  non poida seguir a 

ensinanza telemática, o profesorado facilitaralle material impreso a través da Xefatura de Estudos, 

para que este alumnado poida seguir o seu proceso formativo. Iso non significa renunciar ao que 

imos expoñer de seguido, senón adaptalo de tal modo que sexa viable nas probables situacións 

de confinamento que se auguran no futuro inmediato. 

 Así, faremos uso da aula virtual do centro cando sexa preciso e, dado que este curso se 

implanta o proxecto E-dixgal en todos os niveis, teremos que fomentar o entrenamento no uso 

desta plataforma para que, de ser o caso, estean afeitos aos procedementos habituais de clases 

telemáticas que xa comezaron a experimentar no curso pasado. Será necesario advertir as 
dificultades que poidan amosar no principio para que melloren a súa competencia dixital coa 

maior celeridade posible no canto de ser eficaces no suposto da non presencialidade das aulas. 

 

 A selección dos materiais e recursos tamén se verá condicionada pola súa comenencia para 

os distintos escenarios que se contemplan. Ademais dos aquí propostos a continuación, 
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contaremos con todos aqueles que permitan a fidelidade metodolóxica a este proxecto, 

adaptándonos ás circunstancias epidemiolóxicas que requiran, se é o caso, a concentración de 

tódolos recursos en métodos non presenciais. 

 

 De ser o caso, indicaranse estas modificacións nas correspondentes actas do departamento 

que se irán redactando cada mes tralas reunións do departamento, e en tódalas circunstancias 

excepcionais que así o requiran. 

 

 Imos adoptar o método de interacción social ou clase aberta xa que queremos dar prioridade 

ao proceso educativo fronte ao resultado final, potenciando o traballo en grupo e parellas do 

alumnado, así como a súa responsabilidade para a aprendizaxe sen unha supervisión continua. Por 

iso, consideramos básico o desenvolvemento da autonomía na aprendizaxe como medio para 

implicar ao alumno no seu propio traballo, facéndolle tomar decisións que se axusten ás súas 

preferencias e características propias, e favorecendo o desenvolvemento da súa autoestima e 

identidade persoal. O alumnado ten que ser consciente do seu rendemento, dos seus logros e 

das súas carencias, de maneira que as actividades de autoavaliación redunden nunha aprendizaxe 

máis eficaz. 

 A adopción deste método non implica que non valoremos os aspectos positivos doutros 

modelos como son a figura do profesor como axuda e guía para o alumno e o apoio ao alumno 

individual do modelo persoal. 

 Outro aspecto a ter en conta é a atención á diversidade. O aspecto máis notable da diversidade 

nas nosas clases é a diferenza de niveis. Esta diferenza non debemos contemplala como algo 

anormal, senón como a consecuencia lóxica da interacción dunha serie de factores: intelixencia 

xeral, aptitude lingüística, motivación e personalidade, situación socioeconómica da familia, 

diversidade de países de procedencia, entre outros. Estes factores levan parello ritmos diferentes 

de interiorización do idioma estranxeiro. 

 
 Pretendemos que o alumnado con máis dificultades non abandone, e que todos manteñan o 

interese por seguir facendo o esforzo de aprender, cada un dentro das súas posibilidades nun 

momento concreto. Por iso é polo que o interese das tarefas suscitadas e a posibilidade da súa 

realización polo alumnado, independentemente do seu nivel de corrección formal, fluidez e 

creatividade, son aspectos fundamentais. É básico ter en conta a posibilidade de progreso 

individualizado. 

 O material complementario escollido, Way to English en versión dixital, ofrece distintos tipos 

de materiais para atender ós diferentes niveis de coñecemento e estilos de aprendizaxe. Hai 

actividades graduadas de menor a maior dificultade e de maior a menor control, tanto no libro 

do alumno como no libro de traballo, outras de resposta aberta para que cada alumno poida 

traballar dentro das súas posibilidades, e outras máis de reforzo e afondamento. Os contidos se 

desenvolven dunha maneira cíclica dando ó alumnado moitas oportunidades de volver a practicar 

e reforzar o aprendido. 

 
 En canto á comunicación dentro da aula imos adoptar a rede comunicacional completa onde 

o peso da comunicación recae en todos, profesorado e alumnado por igual, sen que o profesor 

ou profesora perda o seu rol de guía e orientador. Para favorecer este tipo de comunicación 



 

  

99 

aproveitaremos os medios que nos ofrece o centro. Por exemplo, cadeiras móbiles para traballos 

en grupo ou actividades que inclúan á clase no seu conxunto. 

 Tamén fomentaremos entre o noso alumnado a aprendizaxe cooperativa, por exemplo, 

actividades con libros de lectura xa que é unha forma interesante de que reflexionen e compartan 

as estratexias que utilizan para superar as dificultades que se atopan e que aprendan uns de 

outros. 

 Así mesmo, consideramos que caberían destacar outros elementos da metodoloxía como son: 

- O profesor debe someterse a un continuo proceso de "feedback" en relación co proceso 

educativo, debido ao carácter cíclico da aprendizaxe da lingua. 

- Aumentar a motivación por medio de actividades relacionadas coa realidade actual. 

- Os principios "útil" e "divertido" son máis positivos se van xuntos. 

- Débense variar frecuentemente as actividades dentro da aula para manter a atención. 

- Hai que procurar non insistir nas dificultades e intentar familiarizar aos alumnos con elas 

mediante a práctica. 

- Utilización de xogos, cancións e demais material de tipo lúdico que completen o ensino do 

idioma. 

- Utilización dos libros dixitais na aula, recursos da web e actividades na aula de informática e 

na biblioteca. 

 
 É necesario ter presente que todos os grupos deben tender á máxima coordinación en canto 

a contidos e metodoloxía para así facilitar a integración dos alumnos entre si e con outros 

profesores en cursos posteriores. 

 

 

8. Procedementos de avaliación. 

 

 Imos levar a cabo varios tipos de avaliación: avaliación diagnóstica ou inicial, formativa, 

sumativa, autoavaliación e coavaliación. 

 A avaliación diagnóstica a faremos a principios de curso para coñecer o nivel real do grupo 

nas distintas destrezas. 

 A avaliación dos coñecementos previos realizámola antes de comezar cada unidade, utilizando 

os obxectivos primordiais e preguntando ao alumnado o que saben de cada un e cales pensan 

que deberían traballar máis. 

 Tamén avaliamos o progreso do alumnado nun período de tempo, é dicir, facemos unha 

avaliación formativa. Se un alumno/a que ten un nivel baixo ve como progresa e que o seu esforzo 

tense en conta a pesar de non chegar ó aprobado, sentirase máis motivado a continuar 

traballando para tratar de conseguilo. 

 As ferramentas da avaliación formativa serán as tarefas, a participación na aula, o 

comportamento, a actitude en xeral, o traballo en parellas e en grupos, o caderno, o progreso 

nas catro destrezas listening, speaking, reading, writing, etc. Esta avaliación ademais serve para 

reconducir o proceso antes de que sexa demasiado tarde na avaliación sumativa final. 

 Tamén facemos uso dos tests de cada unidade para observar como progresan os alumnos, en 
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canto ós contidos lingüísticos, dunha unidade á seguinte. 

 Finalmente, a avaliación sumativa axuda a saber ata onde chegou un alumno no proceso de 

ensino- aprendizaxe. Utilizamos probas obxectivas e, para  complementar a información obtida 

en ditas probas usamos outras ferramentas ademais das xa mencionadas: a autoavaliación ao final 

de cada trimestre e a coavaliación en aspectos puntuais como a representación de diálogos e 

exposición de traballos. 

 Mediante a avaliación chegaremos a unha valoración do aproveitamento do alumnado, e 

obteremos datos esenciais para axudarlles na súa recuperación. Determinaremos tamén o grao 

en que se acadaron os obxectivos propostos así como a necesidade de modificar ou non as 

actividades e o material. 

 A avaliación atenderá os seguintes principios: 

- Será unha actividade continua, sistemática, flexible e funcional. 

- Considéranse os hábitos, destrezas e aptitudes do alumnado no seu proceso de 

comprensión, expresión e creación o mesmo que a súa participación activa na clase. 

- Avaliarase a capacidade do alumnado para comunicarse nun ámbito próximo, acerca das 

necesidades materiais e relacións sociais, sensacións físicas e sentimentos, opinións e experiencias 

persoais, así como sobre a organización da clase. 

- Avaliarase a capacidade de comprensión do esencial de materiais gravados. 

- Avaliarase a capacidade de desenvolverse oralmente en situacións interactivas e de utilizar as 

estratexias e recursos que aseguren a comunicación co profesor, os compañeiros, ou un nativo 

para expresar gustos, necesidades, sentimentos, dar o pedir información, opinións e relatar 

experiencias. 

- Avaliarase a capacidade do alumnado para ler textos con sentido completo, pertencentes á 

prensa e á vida cotiá, relacionados coa cultura e a sociedade dos países nos que se fala o inglés, 

así como revistas, e libros referidos a temas variados tales como deportes, música, e relatos. 

- Avaliarase a capacidade do alumnado para comunicarse por escrito de forma ordenada e 

concisa. 

- Avaliarase a capacidade do alumnado para distinguir e recoñecer a corrección formal, a 

coherencia das ideas expresadas e a adecuación do discurso á situación de comunicación en 

textos orais e escritos e para aplicar as regras e estratexias necesarias nas súas propias 

comunicacións. 

- Avaliarase se o alumnado adquiriu as claves básicas que rexen o intercambio comunicativo, 

adecuando o seu rexistro ó interlocutor e á situación. 

- Avaliarase a actitude e o comportamento na aula, así como, a presentación ordenada do 

material de traballo. 



 

  

101 

9. Criterios de cualificación 

 Neste apartado tamén estaremos condicionados polos distintos escenarios probables 

derivados da pandemia do Covid-19. Como é lóxico, de producirse algún grao de confinamento 

durante o presente curso 2021-22, faremos unha revisión coidadosa destes criterios que agora 

presentamos para o suposto dunha formación normalizada dentro do centro escolar. Como 

aconteceu hai dous cursos, de ser o caso, teriamos que recalcular o peso outorgado a cada unha 

das destrezas avaliables, para non desequilibrar a proporcionalidade na ponderación dos distintos 

apartados avaliables en función dos recursos empregados, da disponibilidade destes recursos para 

todo o alumnado, ou mesmo para o axuste da planificación da temporalización. Esas modificacións 

faríamolas constar nas actas correspondentes aos meses nos que esta circunstancia tivese lugar, 

de ocorrer. 

 Co obxectivo de fomentar a constancia no traballo, cada profesor poderá controlar as tarefas 

realizadas polo alumnado sempre que o considere necesario, sen previo aviso, para avalialo. A 

cualificación destes controis formará parte da nota do traballo diario que será valorado segundo 

se especifica mais adiante. 

 As probas fixadas en cada avaliación deberán realizarse nas datas previstas, sendo precisa a 

xustificación documentada no caso de ausencia a dita proba. Se fose posible, comunicarase a 

ausencia con antelación, e de non poder ser así, o/a alumno/a deberá poñerse en contacto co 

profesorado tan pronto como se incorpore ó centro. 

 Na terceira avaliación, debido á escaseza de tempo, a xustificación dunha ausencia puntual á 

exames por imprevistos relevantes ou urxencias poderá facerse sen necesidade de partes 

médicos pero si con xustificación por escrito. 

 Dado o carácter progresivo da materia, non se farán exames de recuperación senón que ao 

obter un resultado positivo na cualificación da seguinte avaliación, automaticamente queda 

recuperada a anterior. 

 No que se refire á avaliación e cualificación da destreza ORAL, o profesorado decidirá –en 

función do número de alumnos e das características dos mesmos- se realiza unha proba específica 

oral ademais de valorar a participación diaria nas actividades orais levadas a cabo na aula. 

 Se algún alumno/a copia nun exame, proba ou traballos poderá volver repetilo, na data que o 

profesorado determine, cunha penalización do 50% na nota que obteña. A nota penalizada 

resultante será a que se teña en conta para achar as notas medias correspondentes. 

 

 Contemplamos os seguintes apartados e a súa valoración: 
 
 

Actividades de 

lingua 

C. Ordinaria 
% 

C. Extraordinaria 
% 

Comprensión oral 10 % -------------------- 

Expresión oral 15 % ------------------- 

Comprensión escrita 10 % 20 % 

Expresión escrita 15 % 30 % 

Uso da Lingua Gramática 25 % Gramática 30 % 

Vocabulario 15% Vocabulario20% 
Traballo Persoal 10 % ------------------- 
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  A cualificación FINAL na convocatoria ordinaria obterase aplicando as seguintes 

porcentaxes á nota de cada avaliación: 

1ª avaliación: 20%, 2ª avaliación: 30%, 3ª avaliación: 50% Considerase que o alumnado que acade 

un cinco na convocatoria ordinaria de xuño superará a materia por ser avaliación 

continua. Do mesmo xeito, o alumnado que non acade un cinco na convocatoria ordinaria de 

xuño, suspenderá esta materia e deberá presentarse á convocatoria extraordinaria nese mesmo 

mes. 

  

 Así mesmo, se un alumno/a se ausentase a un exame por causa de forza maior (hospitalización, 

por exemplo) durante as dúas primeiras avaliacións e non lle fose posible realizar a proba 

ou probas antes da reunión de avaliación, será avaliado achando a media das probas que tivese 

realizado ata ese momento. Tras a incorporación dese alumno/a ás clases, facilitaráselle a 

realización das probas non feitas e o resultado das mesmas configurarán a nova media a ter en 

conta nesa avaliación para o cálculo da cualificación final na convocatoria ordinaria de xuño. 

Se esa circunstancia se dese na avaliación final e fose imposible a realización dalgunha proba, 

se tería en conta a traxectoria do alumno/a ao longo do curso e se lle faría a nota media final 

tendo en conta a porcentaxe da puntuación das probas realizadas e recalculándoa ao 100%. 

 

Convocatoria extraordinaria do mes de xuño: 

 Aqueles alumnos/as que non acaden os mínimos esixibles na convocatoria ordinaria de xuño 

teñen a obriga de se presentar á convocatoria extraordinaria dese mesmo mes. Nesta 

convocatoria o alumnado deberá superar unha proba escrita dividida entre vocabulario, gramática 

e comprensión e expresión escrita. 

 Tal e como queda reflectido na táboa anterior, na convocatoria extraordinaria só se terá en 

conta a nota dos exames. Os contidos mínimos se revisarán no último trimestre no caso de que 

a materia prevista non poida ser impartida na súa totalidade. Tódolos alumnos/as do mesmo nivel 

realizarán o mesmo exame independentemente do profesor que lles impartira clase. 

 
Pendentes: 

 Aos alumnos/as coa materia de inglés pendente de cursos anteriores se lles aplicará o criterio 

de “materia progresiva” de tal xeito que aquel alumno que entregue todos os traballos de reforzo 

e acade a cualificación de 3 puntos, ou superior, sobre dez na 1ª e 2ª avaliacións do curso actual 

se lle considerará aprobada a materia do curso anterior. Os alumnos/as terán que realizar os 

traballos de reforzo facilitados polo profesorado que deberán ser entregados nas datas seguintes 

no presente curso académico: 22 de outubro (unidades 0 e 1), 19 de novembro (unidade 

2), 21 de decembro (unidade 3), 28 de xaneiro (unidade 4), 25 de febreiro (unidade 

5), 25 de marzo (unidade 6) e 22 de abril (unidade7). 

 Xunto cos traballos de reforzo, aos alumnos/as se lles proporcionarán os contidos lingüísticos 

avaliables e outros aspectos a avaliar. 

 Esta información figura ao final deste apartado. 

 No caso de que haxa alumnado que non supere a materia deste xeito, terán que facer as 

probas extraordinarias para alumnado coa materia pendente correspondentes aos cursos non 

superados que teñen lugar no mes de maio. 
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A nota obtida nestas probas suporá o 100% da cualificación.  

As probas de AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA constarán dos mesmos contidos que en 

maio e só se terá en conta a nota dos exames. 

 
 A valoración das probas será a seguinte: 
 
 

Actividades de lingua C. Ordinaria C. Extraordinaria 

Comprensión escrita 20 % 20 % 

Expresión escrita 20 % 20 % 

Uso da Lingua Gramática 40 % Gramática 40 % 

Vocabulario 20 % Vocabulario 20 % 

 
 

10. Directrices e instrumentos para a realización da avaliación inicial  

 En tódolos grupos e niveis e ao longo das primeiras semanas de clase, o alumnado realizará un 

test diagnóstico coa finalidade de obter unha primeira información sobre a súa situación e así 

detectar fortalezas e debilidades, e realizar, en consecuencia, os cambios e adaptacións necesarias 

na programación de aula. 

 As probas de avaliación inicial partirán dos obxectivos e contidos mínimos que o alumno debeu 

adquirir ao finalizar o curso anterior. 

 Tomaremos como referencia as probas que se inclúen nos materias complementarios 

recomendados e adaptaremos os aspectos que consideremos oportunos. Estas probas deben 

posibilitar que o alumnado demostre o que sabe, non deben vivilas como un exame a superar, e 

son idóneas para realizar un proceso de coavaliación. 

 Nos aportarán as fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de 

contidos curriculares e a aspectos competenciais. Tamén nos permitirán identificar aos alumnos 

ou ás alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización de estratexias no seu 

proceso de aprendizaxe. 

 

 

11. Medidas de Atención á Diversidade 

 A Lei Orgánica de Educación 2/2006, do 3 de maio, (B.O.E. 4 de maio de 2006) e a Lei Orgánica 

8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, din que as Administracións 

educativas teñen que asegurar os recursos necesarios para aqueles alumnos que requiren unha 

atención educativa diferente á ordinaria, por presentar necesidades educativas especiais ou por 

dificultades específicas de aprendizaxe ou polas súas altas capacidades intelectuais. Os centros 

contarán coa debida organización escolar, incluída a flexibilización das etapas educativas, e 

realizarán as adaptacións precisas para facilitar a todo o alumnado a consecución dos fins 

establecidos. 

 

 A Educación Secundaria Obrigatoria, como etapa comprensiva e integradora, debe atender a 
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todas as capacidades da persoa e prestar atención, dende unha perspectiva global de Centro, á 

diversidade de capacidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións e intereses do alumnado. 

 

 O alumnado con necesidades educativas especiais é unha parte da diversidade que 

escolarizamos no ensino básico obrigatorio. Atender esta diversidade é un compromiso de toda 

a comunidade educativa. Supón, ademais de atender as diferenzas individuais, aplicar 

secuencialmente tódalas medidas organizativas e curriculares precisas para cubrir as súas 

necesidades educativas, porque necesidades educativas pódeas ter calquera alumno/a de xeito 

puntual ou temporal e, en todos os casos, é o currículo o instrumento posibilitador da resposta 

á diversidade dentro dun enfoque cultural-integrador. 

 

 A atención á diversidade tamén implica que os profesores desenvolvamos estratexias que nos 

permitan a posibilidade de ter diferentes niveis de actuación cos nosos alumnos no día a día polo 

que é preciso resaltar que as seguintes situacións requiren a nosa adecuación á realidade de cada 

grupo: 

 

- Atención á diversidade de coñecementos previos. 

Antes de abordar os contidos específicos de cada tema, debemos realizar algunhas actividades de 

avaliación inicial que nos permitan detectar cal é o nivel de partida dos alumnos. Isto permitiranos 

afianzar conceptos anteriores que pensamos están sabidos e que poden supor un obstáculo na 

construción de novos coñecementos. 

 
- Atención á diversidade de aptitudes e ritmos de aprendizaxe. 

As actividades que propomos na aula deben ir en orde crecente de dificultade para ir salvando 

os distintos niveis de aprendizaxe dos alumnos. Tamén debemos ter planificadas actividades de 

reforzo para os alumnos que teñen máis dificultade en asimilar conceptos novos e actividades de 

ampliación para os alumnos máis avantaxados e que poden profundar ou alcanzar un nivel de 

complexidade superior. 

 
- Atención á diversidade de gustos e intereses. 

Este aspecto é importante se queremos incidir na motivación dos nosos alumnos. Facer referencia 

a contextos diversos vai facilitar a implicación do alumnado. Ao mesmo tempo que debemos 

atender aos distintos estilos de aprendizaxe que presentan, programando distintos tipos de 

actividades: manipulativas, conceptuais, de resolución directa, ou actividades abertas que poidan 

realizarse a través de varios camiños alternativos. 

 

 No I.E.S. Monte Carrasco dáse resposta a estas necesidades educativas especiais dende o 

Departamento de Orientación. No que respecta ó Departamento de Inglés traballamos con tres 

solucións: reforzo educativo, plans de traballo individualizados e adaptacións curriculares.  

 

 Neste curso temos tres alumnos en primeiro, dous en segundo e unha en cuarto de ESO con 

adaptacións curriculares e un en terceiro e outro en cuarto con Reforzo Educativo. Nun grupo 

de primeiro, tamén contamos cun alumno TEA. Nun grupo de terceiro temos un alumno con 
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discapacidade visual que traballa con bastante autonomía, pero que recibirá actividades de reforzo 

se así o require ao longo do curso.  

 No caso de se diagnosticaren casos que requiran algunha medida de atención á diversidade na 

avaliación inicial, serán atendidos no seu momento. 

 Ademais destas medidas para alumnado con dificultades, este departamento coordinará e 

colaborará no desenvolvemento do Plan de Seccións Bilingües no que tamén están implicado o 

departamento de Bioloxía. Durante o presente curso contaremos con catro grupos de Seccións 

Bilingües distribuídos do seguinte xeito: dous grupos de 1º coa materia de bioloxía en inglés, 

outro grupo de terceiro coa materia de bioloxía en lingua estranxeira, inglés, e un grupo de 4º 

coa optativa de bioloxía en inglés.  

  Os desdobres son grupos reducidos que facilitan unha atención máis individualizada e unha 

adaptación das clases ao ritmo de aprendizaxe do alumnado, posibilitando e potenciando a 

práctica real da expresión oral da primeira lingua estranxeira. Durante este curso desdobraranse 

os grupos de primeiro e segundo, así coma o de cuarto, para facilitar o desenvolvemento do Plan 

de Seccións Bilingües e reforzar ao alumnado con maiores dificultades lingüísticas. 

 

A continuación describimos o tipo de necesidades, en xeral, que presenta o 

noso alumnado e as pautas xerais para a nosa resposta educativa 

1) ESPECIAIS 

a) Trastornos xeralizados do desenvolvemento (TEA) Síndrome Asperger 

Alumnos/as na ESO 

 O Síndrome de Asperger é o trastorno que presenta un prognostico máis favorable. Parece 

afectar en maior proporción aos varóns e acostuma a ser diagnosticado máis tarde ca o autismo, 

a partir dos catro anos. Non presenta unha alteración clinicamente significativa da linguaxe pero 

si torpeza na comunicación non verbal. Os afectados son deficitarios na área de habilidades sociais 

e na motricidade grosa e fina. Amosan un patrón de intereses restritivos e, polo xeral, non 

evidencian un déficit cognitivo. A medida que medran son capaces de recoñecerse diferentes aos 

demais, pero carecen de habilidades para facer amigos e por esta razón poden sufrir estados de 

depresión. 

 
 As necesidades educativas do alumnado afectado por un Trastorno Xeneralizado do 

Desenvolvemento están referidas fundamentalmente aos tres ámbitos nos que atopan maiores 

dificultades: 

- Interacción social 

- Comunicación-linguaxe 

- Flexibilidade mental 

 
Procedementos de ensinanza 

A maioría dos autores e autoras defenden que os procedementos de ensinanza deben cumprir 

certas condicións e reunir unha serie de características: 

- Deben ser estruturados: o contexto máis efectivo será aquel cun grao importante de 

estruturación, tanto maior canto menor sexa a idade ou o nivel de desenvolvemento, e 

encamiñado a unha desestruturación programada, de acordo co nivel de desenvolvemento máis 
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próximo aos contornos naturais. 

- Non chega co ensino da habilidade, senón que tamén teremos que ensinar o seu uso, un uso 

axeitado, funcional, espontáneo e xeneralizado. 

- Deben ser evolutivos e adaptados ás características persoais do alumnado. 

- Deben acentuar a intervención na comunicación, centrarse en crear e potenciar habilidades 

adaptadas e alternativas, máis ca en eliminar condutas non desexables. 

- Deben basearse nunha aprendizaxe sen erro (por contraposición á aprendizaxe por ensaio e 

erro) na que, en base ás axudas outorgadas, o alumnado finalice con éxito as tarefas que se lle 

presentan. Pouco a pouco irán desaparecendo as axudas, de maneira progresiva, ata os niveis 

máis elevados posibles, que estarán en relación co desenvolvemento cognitivo. 

Aspectos metodolóxicos: 

- Introducir claves visuais que axuden a estruturar o tempo e o espazo. Trátase de axudar o 

alumnado a organizar a información que recibe para poder poñer algunha orde no seu mundo 

caótico. Canto máis comprensible lle resulte o contorno, menor probabilidade haberá de que aparezan 

condutas problemáticas. 

- Estruturar as tarefas en sucesivos pasos, proporcionando as axudas previas, moldeamento 

físico, encadeamento cara atrás ou verbalización na procura da aprendizaxe sen erro. 

- Ter en conta os intereses e preferencias da persoa, propoñéndolle actividades atractivas, que 

poden servir de reforzo para outras que consideremos relevantes. 

- Proporcionarlle unha atención individualizada cálida por parte do profesorado, que compartirá 

unhas estratexias claras e comúns. 

- Darlle tempo abondo para que poida emitir a resposta. 

- Axudar a que perciba as consecuencias dos seus actos, proporcionándolle criterios de éxito 

sempre e cando sexa posible; así favoreceremos a súa autonomía. 

 

 
b) Discapacidade Intelectual 

Alumnos/as na ESO 

 A finalidade da educación das persoas con discapacidade intelectual é a mesma que para o 

resto do alumnado: acadar o desenvolvemento integral das súas capacidades, potenciando ao 

máximo todas as súas posibilidades. 
http://www.edu.xunta.es/portal/node/3644 

 

 

2) Necesidades Específicas de Apoio Educativo 

a) TDAH: 

No centro temos alumnos/as na ESO con esta problemática. 

 

 O alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade (TDAH) forma parte 

da diversidade de toda aula e está considerado nese gran grupo de alumnado que a normativa 

básica identifica como alumnado con necesidade específica de apoio educativo (ANEAE). 

 

 O trastorno por déficit de atención e hiperactividade é un patrón persistente de conduta de 

desatención, hiperactividade e impulsividade que comeza a manifestarse ao longo da infancia e 

http://www.edu.xunta.es/portal/node/3644
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que inflúe negativamente no funcionamento e no desenvolvemento das nenas, dos nenos e das 

persoas adolescentes afectadas, manifestándose na familia, na escola, nas relacións interpersoais, 

nas actividades de lecer, en forma de dificultades para agardar, para concentrarse nunha tarefa, 

para controlar as accións e emocións e tamén para planificar e solucionar problemas. 

 
 No ámbito escolar, o profesorado podemos observar a existencia das seguintes 

manifestacións: 

- Cústalle comezar o traballo. Non comeza por si só ou soa. 

- Amosa desorde e desorganización e non completa os traballos. 

- Usa o mínimo esforzo nos seus traballos e tarefas. 

- Ten aparencia de ser unha persoa preguiceira, mesmo pouco motivada. 

- Parece non escoitar cando se lle fala. Segue con dificultade unha conversa. 

- Presenta os traballos sucios, rachados ou deteriorados. 

- Esquece entregar os traballos, aínda que os teña feitos. 

- Presta moita máis atención nas áreas ou materias que lle gustan. 

- Ten dificultade para atender e seguir as normas dun xogo. 

- Cambia constantemente de postura na súa cadeira, nas rodas de xogo, etc. 

- Morde, chupa e xoga co material (lapis, goma, bolígrafo). 

- Move constantemente as pernas, os brazos e os dedos, sen erguerse do asento. 

- Cáenlle as cousas ao chan con excesiva frecuencia, rompe materiais, etc. 

- É das persoas que adoita ter pequenos accidentes no recreo e nos xogos. 

- Contesta sen pensar. 

- Non ve o perigo en ningures. 

- Non controla a expresión dos seus sentimentos. 

- Os castigos producen pouco efecto no seu comportamento e as recompensas a longo prazo 

tampouco funcionan. 

- O tempo é o seu inimigo e non inicia as tarefas ata o último momento. 

- Ten dificultade para controlar o seu comportamento. 

- Cústalle poñerse no lugar da outra persoa. 

- Desmoralízase enseguida. 

- Frecuentemente parece unha persoa testana. 

- Carece de empatía, o que orixina moitos rexeitamentos. 

- Ten moi baixa autoestima, inseguridade e dependencia das persoas adultas. 

- Ten dificultades para dicir o que quere dicir, explícase mal. 

- Cando ten que explicar algo non atopa as palabras e ten dificultades para explicar as súas 

ideas de maneira rápida e precisa. 

- Esquécese de darlles a volta ás follas dos exames. 

- Cando unha pregunta ten varias partes, contesta a primeira e esquece as seguintes. 

 
 A continuación figuran unhas pautas e estratexias para beneficiar tanto o alumnado con TDAH 

coma o resto do grupo. 

 Tipo de aula. O alumnado con TDAH debe estar nunha aula con bo clima de traballo e, a 

ser posible, na que non coincida con alumnado con problemáticas semellantes. 
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 Perfil do profesorado. Funciona ben o profesorado que harmoniza as normas claras e 

coherentes coa empatía e co reforzo positivo. Os estilos permisivo ou autoritario son negativos 

nestes casos. 

 Localización da alumna ou do alumno na aula. Considérase que o alumnado con TDAH 

debe estar sentado cerca da mesa do profesorado e ao lado de compañeiras ou compañeiros que 

lle sirvan de modelo de tranquilidade, de orde e de axuda. Debe evitarse a proximidade a portas, 

fiestras, papeleiras e lugares de maior tránsito, así como a estímulos sonoros ou visuais. Cando 

se realicen traballos en grupo hai que ser coidadosos coa localización do grupo (próximo ao 

profesorado) e coa elección das compañeiras e dos compañeiros. 

 En actividades individuais, este alumnado deberá ocupar unha mesa separada, orientada cara 

a mesa do profesorado. 

 Mesa da alumna ou do alumno. Enriba da mesa só estarán os materiais que necesite para 

realizar a tarefa, e, ao remate, deberá recollelos e gardalos, e hase de evitar que acabe xogando 

con eles e convertendo a mesa nun pequeno taller. 

 Normas de convivencia consensuadas na aula. Negociaranse co alumnado unhas cantas 

normas de funcionamento (non moitas) e as consecuencias do seu cumprimento e 

incumprimento. Estas normas debe escribilas o propio alumnado, han de estar visibles na aula, e 

deben ser repasadas, con frecuencia, polo conxunto da clase. O profesorado evitará os 

enfrontamentos verbais e retadores cando se esixe o cumprimento das normas. Aconséllase 

firmeza, sen implicarse emocionalmente, e non culpar diante das compañeiras e dos compañeiros 

(o alumnado con TDAH non actúa así porque quere, senón porque non pode evitar ese 

comportamento). 

 Manter un ambiente estruturado, motivador e con rutinas predicibles axudaralle ao 

alumnado a sentirse seguro e a saber o que ten que facer en cada momento. 

 Adaptar o currículo. Adaptar o currículo ás capacidades, ao estilo de aprendizaxe e ás 

necesidades do alumnado é sempre a primeira e a mellor resposta para solucionar os problemas 

de aprendizaxe e de conduta. 

 
 No tratamento educativo con alumnado con TDAH dá resultado: 

• Alternar actividades teóricas con traballo práctico. 

• Antes de empezar unha actividade, hai que explicala de xeito claro e sinxelo, e asegurarse de 

que a entendeu todo o alumnado. 

• Utilizar estratexias para captar a atención inicial como cambios de entoación, xesticulación e 

dramatización. 

• Segmentar as actividades longas e limitar o número destas (mellor facer tres correctas ca 

cinco incorrectas). 

• Supervisar frecuentemente a realización, para reforzar positivamente ou para reconducir a 

execución ou as distraccións. 

• Utilizar reforzos e apoios visuais na instrución oral. 

• Combinar actividades máis estimulantes con outras menos motivadoras. 

• Variar os exercicios, para que non se aburra. 

• Conseguir a colaboración dun compañeiro ou dunha compañeira “responsable”, para que lle 

axude a comprender e a realizar as tarefas. 
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• Utilizar reforzos positivos para motivar (eloxios privados e públicos, colocar os seus traballos 

no taboleiro da clase, levar os traballos á casa cunha felicitación, utilizar un sistema de puntos ou 

economía de fichas, etc.). 

 
 En canto á tarefas e deberes. É necesario: 

• Reducir e fragmentar as actividades. 

• Supervisar os exercicios e asegurarse de que entendeu o que ten que facer. 

• Utilizar reforzos e apoios visuais na instrución oral. 

• Non sobrecargar de tarefas para a casa, e seleccionar ben aquelas que se consideren máis 

importantes. 

 Á hora de explicar, o profesorado debe ter en conta as seguintes estratexias: 

• Antes de empezar, ha de asegurarse de que atende. 

• Utilizar frases curtas e claras. 

• Manter o contacto visual e permanecer cerca. 

• Focalizar a atención nos conceptos “clave”. 

• Utilizar estímulos visuais e modificar o ritmo da exposición, coas debidas pausas. 

• Presentar a idea principal explicitamente ao principio da explicación. 

• Utilizar estratexias de categorización e imaxes mentais de conceptos. 

• Implicala ou implicalo, promovendo a súa participación con preguntas sinxelas. 

• Proporcionarlle un sistema de titoría dun compañeiro ou dunha compañeira que lle axude a 

revisar os puntos fundamentais da explicación, e promover que o alumnado con TDAH explique 

os conceptos a estudantes con máis dificultades ca el. 

 Por outra parte, o profesorado debe asegurarase de que o alumnado o mira aos ollos, que 

entende o exposto e, de ser o caso, que copiou o sinalado. Con esta finalidade formularánselle 

algunhas preguntas, para que as poida responder correctamente. 

 
Exames ou probas escritas. Para mellorar o éxito das probas escritas é necesario: 

• Utilizar diferentes formas e instrumentos de avaliación. 

• Que os exames escritos sexan curtos e con preguntas breves, cerradas, claras e con 

vocabulario sinxelo. 

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

• Alternar a forma de presentación das cuestións que ten que responder o alumnado (de 

forma oral, escrita ou coas novas tecnoloxías). 

• Pactar a fórmula máis idónea para realizar os exames (oral ou utilizando o ordenador), 

debido ás dificultades de escritura dalgún alumnado con TDAH. 

• Deixar máis tempo para os exames ou probas escritas, incluso dividilas en dúas sesións, e 

ser flexibles na súa duración. 

• Presentar escrito o texto dos exames, salientando as partes máis importantes de cada 

cuestión e, no caso de preguntas complexas, diferenciando ben cada tarefa. 

• Deixar suficiente espazo entre as preguntas, e supervisar a súa comprensión e execución. 

• Pedir que se revisen os traballos e os exames antes de entregalos. 

 
 Estratexias para controlar e mellorar a conduta. Como o obxectivo é aumentar os 
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comportamentos axeitados e diminuír os comportamentos inadecuados, hai que amosar unha 

actitude tolerante, flexible e paciente, e o profesorado debe actuar como un modelo de conduta 

reflexiva para o alumnado. Pódense utilizar como criterios xerais de manexo da conduta os 

seguintes: 

• O reforzo positivo de condutas adecuadas ou aproximacións. 

• Evitar as recriminacións verbais, corrixir en privado e felicitar en público. 

• Ignorar os comportamentos de chamadas de atención que non son moi molestos. 

• Permitir momentos de descanso, como levantarse, borrar o encerado, repartir cadernos. 

• Establecer consignas non verbais co alumnado para advertilo do incumprimento dalgunha 

norma. 

• Anticiparse e prever situacións que poidan presentar problemas. 

 
b) Altas Capacidades 

Alumnos/as na ESO 

 Enténdese que unha persoa ten sobredotación cando nela se dan as seguintes características: 

unha capacidade intelectual moi superior á esperada para a súa idade, unha alta creatividade e un 

alto grao de motivación e perseveranza. 

Indicadores da capacidade Intelectual xeral 

- Adquiren aprendizaxes temperás e sen axuda. 

- Teñen unha gran facilidade para adquirir novas aprendizaxes. 

- Son rápidos na comprensión de información e conceptos novos. 

- Establecen facilmente conexións entre conceptos diferentes. 

- Posúen un elevado nivel de indagación. 

- Elaboran conceptos verbais con facilidade. 

- Utilizan con axilidade novos coñecementos na resolución de problemas teóricos e prácticos. 

- Formulan principios e establecen xeneralizacións por transferencia de aprendizaxes. 

- Destacan na habilidade para argumentar, preguntar e razoar. 

- Denotan unha enorme curiosidade intelectual. 

- Manifestan interese e gran preocupación polos problemas do mundo. 

- Con frecuencia manifestan capacidade de liderado e unha alta sensibilidade social. 

Indicadores da capacidade intelectual específica 

- Logros importantes en determinadas áreas. 

- Vocabulario amplo e rico, cunha excelente capacidade para utilizalo con propiedade. 

- Gusto pola lectura. 

- Memoria, retención fácil e evocación rápida e precisa. 

- Profundidade no coñecemento de temas do seu interese. 

- Manifestacións do talento matemático: gusto polos números; rapidez na comprensión e 

solución de problemas; solucións simples, directas, abreviadas, elegantes; precisión e axilidade no 

razoamento matemático; uso de criterios sofisticados para clasificar, seriar e agrupar. 

- Manifestacións específicas de talento musical. 

- Rendemento excepcional nalgunha rama deportiva. 

 

Indicadores da capacidade creativa 
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- Orixinalidade. 

- Imaxinación e fantasía na utilización de recursos. 

- Invención e construción de aparatos con materiais sinxelos. 

- Creación de ideas e procesos novos. 

- Solución creativa a problemas mediante a utilización de recursos e materiais comúns. 

- Composición e adaptación de xogos, de música, etc. 

- Especial sentido do humor, ás veces desconcertante. 

- Tendencia natural a explorar ideas, con formulacións pouco correntes. 

- Independencia de pensamento. 

- Capacidade de iniciativa. 

- Facilidade para aplicar coñecementos dunha materia ou situación a outra. 

- Manifestación de opinións contrarias ás habituais. 

 

Indicadores da capacidade de automotivación e perseveranza 

- Capacidade de aprendizaxe autodirixida. 

- Concentración nas tarefas, perseveranza e motivación en relación a áreas do seu interese. 

- Escasa fatiga, sempre que a tarefa non sexa repetitiva ou rutineira. 

- Tendencia a traballar de xeito independente. Aínda que a súa autonomía os leva a ser creativos, 

hai que estimulalos para que aprendan a traballar en equipo e compartan os seus coñecementos. 

- Motívanse especialmente cando as tarefas son complicadas e diferentes. 

- Proban cousas novas, gustan dos cambios e aceptan os desafíos que supoñen as novidades. 

- Teñen grandes expectativas tanto con respecto a si mesmos como con respecto aos demais, 

o que fai que teñan metas elevadas. A parte negativa é que poden sentirse apremados e ansiosos 

debido ás esixencias do contorno (familiares, escolares, sociais). 

 
Necesidades educativas que presentan: pódese afirmar que, en xeral: 

- Precisan dunha ensinanza adaptada, cun enfoque multidisciplinar nun contexto educativo 

enriquecido e dinámico, estimulante para o seu desenvolvemento. 

- Requiren do acceso a recursos e materiais adicionais, que deben ser planificados 

especificamente. 

- Cómprelle flexibilidade no seu horario e nas súas actividades, polo que é conveniente que, 

cando sexa posible, deixemos que continúe co traballo ata que estea seguro e satisfeito coa tarefa 

realizada. 

- Precisan participar moi activamente no proceso de ensinanza e aprendizaxe e ter a 

oportunidade de poder poñer en práctica as súas habilidades. 

- Élles imprescindible un contorno no que se valoren as ideas creativas e orixinais, máis cá 

repetición dos contidos. 

- Cómprelle un clima social no que se sinta aceptado, e precisa de orientación no manexo das 

relacións interpersoais e sociais. 

 Así pois, a sobredotación precisa, por un lado, una resposta diferenciada e diversificada, con 

estratexias de ensinanza e aprendizaxe consontes cos recursos intelectuais que manexan as 

persoas que a manifestan. As estratexias empregadas con maior frecuencia son as seguintes: 
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Medidas de enriquecemento 

 Estas medidas baséanse na individualización da ensinanza e consisten en deseñar programas 

axustados ás características de cada alumno ou alumna, ao tempo que estes se manteñen co seu 

grupo clase. Teñen a vantaxe evidente de non producir consecuencias negativas na súa 

socialización. 

 En ocasións, o enriquecemento tense entendido como a elaboración de programas paralelos 

aos ordinarios, que se aplicaban de xeito simultáneo a eles e que non tiñan conexión coas 

actividades que realizaba o resto da clase. A día de hoxe recoméndase optar por axustes no 

programa ordinario, é dicir, por adaptacións do currículo que se acomoden ás súas necesidades 

concretas de aprendizaxe e desenvolvemento e que serán tanto máis significativas canto maiores 

sexan esas necesidades educativas. 

 Existen diversas tipos de medidas de resposta educativa que implican a posta en práctica de 

axustes curriculares e organizativos: 

Programas de enriquecemento horizontal 

 Van dirixidos fundamentalmente ao eido procedemental e non supoñen modificacións dos 

obxectivos, contidos ou criterios de avaliación. Van enfocados a un afondamento en obxectivos 

e contidos propios dun curso ou ciclo e abranguen aspectos como: a mellora cognitiva; o 

desenvolvemento da creatividade; o desenvolvemento metacognitivo; a ampliación e 

afondamento da información e a optimización de hábitos e de estratexias de resolución aplicadas 

ás distintas áreas de traballo. 

 Trátase, xa que logo, de ir introducindo na programación da aula una serie de técnicas  

metodolóxicas e actividades que complementen a oferta educativa ordinaria. Así terán 

importancia as estratexias de busca de información; as estratexias autoorganizativas: 

establecemento de prioridades, organización dos recursos; estratexias inventivas e creativas;   

estratexias   analíticas;   estratexias   para   a   toma   de   decisións Programas de enriquecemento 

vertical ou adaptacións curriculares de ampliación Implica unha ampliación dos obxectivos, 

contidos ou criterios de avaliación. Poden ampliarse e introducirse outros correspondentes a 

cursos ou niveis posteriores. Esta medida, porén, non supón un cambio de curso do alumnado, 

senón que se levará a cabo dentro do grupo ordinario que lle corresponde por idade. 

 

Medidas de aceleración 

 Supoñen unha flexibilización do período de escolarización. Esta medida excepcional baséase 

fundamentalmente na competencia curricular e poderase adoptar cando se considere que os 

obxectivos acadados pola alumna ou alumno superan os establecidos, pero tendo en conta tamén 

se é unha medida axeitada con respecto ás restantes facetas do seu desenvolvemento persoal. 

 

c) Dislexia 

Alumno/a na ESO 
Orientacións e respostas educativas: Alumnado con trastornos da aprendizaxe: https://www.edu.xunta.gal/portal/node/3656 

d) Incorporación tardía 

Alumnos/as na ESO 

Alumnado de incorporación tardía (procedente do estranxeiro): 

http://www.edu.xunta.gal/portal/diversidadeorientacion/141/145/146 

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/3656
http://www.edu.xunta.gal/portal/diversidadeorientacion/141/145/146
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As medidas que se aplican no departamento son: 

- Desdobres na ESO 

- RE na aula co propio profesor/a. Adaptacións curriculares, se procede. 

- Plan individualizado de seguimento de pendentes. 

 

e) Necesidades específicas de aprendizaxe 

Alumnos/as na ESO  

As medidas que se aplican no departamento son: 

- Desdobres en 1º ESO e 2º ESO 

- RE na aula co propio profesor/a. Adaptacións curriculares, se procede. 

- Plan individualizado de seguimento de pendentes. 

 

3) Desvantaxe Socio-educativa 

a) Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo por condicións 

persoais ou de historia escolar 

Alumnos/as na ESO  

http://www.edu.xunta.gal/portal/diversidadeorientacion/141/145/410 
 

Instituto Galego para a Xestión do Terceiro Sector Igaxes3 http://www.igaxes.org/?lang=es 

 

 

b) Etnia xitana: Alumnos/as na ESO Programas e plans: 

http://www.edu.xunta.gal/portal/diversidadeorientacion/141/412 

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/3791 

 
 

12. Elementos transversais 

 
 A Primeira Lingua Estranxeira debe potenciar o ensino de elementos transversais, 

contribuíndo a difundir estas ensinanzas e conseguir que as alumnas e os alumnos cheguen a ser 

cidadáns e cidadás responsables. 

- A igualdade entre os sexos e a educación para a paz introducirase  fomentando o 

desenvolvemento de actividades de grupo sen distincións por razóns de sexo ou raza, e 

potenciando un clima, tanto nos grupos de traballo como na clase, de aceptación, respecto e 

valoración das solucións distintas das propias que sexan aportadas tanto polos alumnos como 

polas alumnas. Así mesmo as profesoras deberemos empregar diariamente unha linguaxe non 

sexista. 

 
- A educación para a saúde farase a través do emprego de textos e actividades que se refiran 

a situacións de coidado da saúde e prevención de enfermidades, etc., que están presentes a cotío 

nos medios de comunicación. 

 
- A educación cívica e moral virá aparellada coa potenciación do traballo cooperativo, coa 

http://www.edu.xunta.gal/portal/diversidadeorientacion/141/145/410
http://www.igaxes.org/?lang=es
http://www.edu.xunta.gal/portal/diversidadeorientacion/141/412
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/3791
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responsabilidade persoal no cumprimento das tarefas, a valoración dos distintos puntos de vista 

e a aceptación de decisións colectivas. 

 
- A educación para o consumo farase desenvolvendo o espírito crítico ante as informacións 

como as que nos poden ofrecer situacións relacionadas coas rebaixas, etiquetas e prezos de 

produtos de alimentación, etc. 

 
- A educación ambiental promoverase a través de textos e actividades relacionadas coa 

contaminación ambiental, a deforestación, a reciclaxe, o quecemento global… 

 
- A educación viaria é importante introducila nos cursos inferiores como elemento 

motivador, aproveitando a afección de algúns alumnos e alumnas aos coches e as motos e ás 

correspondentes competicións deportivas e aos propios deportistas. O obxectivo é incrementar 

a reflexión e a conciencia crítica ante determinados comportamentos cos vehículos. 

 
 

12.1 Accións de educación en valores e de contribución ao plan de convivencia 

O plan Integral para a Mellora da Convivencia Escolar en Galicia analiza a convivencia no contexto 

escolar e propón unha serie de medidas entre as que cabe destacar a creación do Observatorio 

Galego de Convivencia escolar. Dende a nosa materia contribuiremos ao plan de Convivencia do 

centro: 

• Propiciando un clima de convivencia na aula. 

• Fomentando o respecto das normas de organización e disciplina do centro. 

• Promovendo o respecto a dignidade, integridade e intimidade de todos os membros da 

comunidade educativa e á protección contra toda agresión física ou moral. 

 
12.2 Accións de contribución ao Plan TIC do centro 

 Utilizaremos os recursos das aulas: canóns, ordenadores portátiles e de sobremesa e as 

pantallas táctiles das aulas. 

Ao estar dentro dun proxecto E-dixgal, o noso centro facilita ao alumnado a utilización de 

ordenadores portátiles onde van ter a maioría dos libros dixitais descargados para o seu uso 

tanto no centro como nas súas casas. Isto incrementa o potencial das TIC na contorna de 

aprendizaxe diaria e na vida do alumnado, cos correspondentes beneficios para todo o proceso. 

   Utilizaremos o ordenador como medio didáctico para reforzar os contidos 

impartidos na clase, mediante a utilización de programas (Power-point, Word) e páxinas Web. 

Isto permitirá adaptarse aos ritmos e características de cada alumno/a. Tamén se utilizará este 

medio, se é posible, para realizar e presentar diversas tarefas así como a realización de unidades 

didácticas elaboradas polo MEC. 

 Así pois, empregaremos internet para a realización de tarefas tales como: busca de 

información, navegación pola web, realización de exercicios en liña, xogos, música e os alumnos 

utilizarán os ordenadores para elaborar documentos de tipoloxía diversa: presentacións de 

power points, resumos, biografías, redaccións, etc. 

 Tamén utilizaremos a páxina web do centro como partida para ligazóns con outros recursos 
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na rede. Estas páxinas permitirán que o alumnado se familiarice con exercicios, enciclopedias, 

pizarras virtuais, noticias de actualidade e enlaces con páxinas que amplían e reforzan os contidos 

explicados na clase. 

 A aula virtual do centro será o lugar de intercambio de materiais e experiencias para facilitar 

ó alumnado o avance e a práctica intensiva dos elementos lingüísticos aprendidos na clase. 

 

 A raíz da chegada da pandemia Covid-19, e despois da experiencia dos últimos cursos, a 

importancia dada ás actividades TIC e a toda a aprendizaxe vía telemática gañou protagonismo e 

relevancia necesaria e inusitada. Detectáronse importantes carencias que se intentan subsanar e, 

en previsión de novos confinamentos totais e/ou parciais, faise especial fincapé na formación 

intensiva do alumnado e profesorado para afrontar con maior eficacia o futuro e tódolos aspectos 

relacionados coas plataformas dixitais, os medios educativos dos que dispomos e as ferramentas 

que a informática facilita para minimizar os efectos negativos no ensino desta crise de saúde 

colectiva. 

 

12.3  Accións de contribución ao Proxecto lector e Proxecto Lingüístico do centro 

 

Tal como establece a norma, os itinerarios lectores deste departamento para este curso 
como contribución ao Proxecto lector e Proxecto Lingüístico do centro quedan organizados da 

seguinte maneira para cada un dos distintos niveis educativos: 

 
Lecturas.  
Modalidades e tipos. 

Lecturas 
complementarias de 
tipo informativo, 
relacionadas cos 
contidos de cada 
materia. 

Lecturas 
compartidas e 
comentadas entre 
varios alumnos/as de 
tipo literario, 
recreativo ou 
informativo. 

Lecturas guiadas: 
todo o alumnado do 
mesmo nivel o 
mesmo título. 
Educación literaria  
(específico para as 
áreas lingüísticas) 

Lectura extensiva: 
propostas de 
lecturas libres, que 
poden ser 
compartidas ou non. 

1º ESO Material 
complementario, 
material fotocopiado 
Documentos dixitais 

 Lecturas guiadas 
existentes no 
departamento 

Novelas adicionais 
Referencias a páxinas 
web. 

2º ESO Material 
complementario, 
material fotocopiado 
Documentos dixitais 
 

 Lecturas guiadas 
existentes no 
departamento 

Novelas adicionais 
Referencias a páxinas 
web. 

3º ESO Material 
complementario, 
material fotocopiado 
Documentos dixitais 
 

Material fotocopiado 
Artigos de prensa 

Lecturas guiadas 
existentes no 
departamento 

Novelas adicionais 
Referencias a páxinas 
web. 

4º ESO Material 
complementario, 
material fotocopiado 
Documentos dixitais 
 

Material fotocopiado 
Artigos de prensa 

Lecturas guiadas 
existentes no 
departamento 

Novelas adicionais 
Referencias a páxinas 
web. 

Espazos Aula / Casa Aula Aula / Casa Casa 

O alumnado poderá ler en cada avaliación un libro de lectura con carácter voluntario. Na 
biblioteca do centro e no departamento hai abondosos títulos que poden ser prestados para non 

ter que mercalos. A destreza lectora neste apartado concreto será avaliada segundo se indica no 

apartado 9 desta programación. 
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O alumnado disporá dun servizo de empréstitos destes títulos para que poidan elixir 

aqueles do seu interese. Seguindo as indicacións do Equipo da biblioteca, a lectura dos libros non 

será simultánea nos distintos grupos, e articularemos a orde de lectura a seguir en cada nivel. 

Ademais estamos estudando a posibilidade de establecer na biblioteca de aula de cada grupo, un 

notable número de exemplares de libros axeitados aos distintos niveis, para que poidan ser 

usados durante a “hora de ler” que se desenvolve semanalmente durante todo o ano escolar. 

 

 

13 Plan de reforzo/ recuperación 

 

13.1  Alumnado coa materia pendente de cursos anteriores: 

 Este alumnado terá un seguimento por parte do/a profesor/a que lle dea clase no presente 

curso. Dito/a profesor/a iralle proporcionando material que o alumno/a ten que ir entregando 

nos prazos establecidos ao longo do curso para superar a materia. Alén diso, para aprobar a 

materia o alumno/a ten que obter nas dúas primeiras avaliacións do curso no que está, un mínimo 

de 3 puntos sobre 10. En caso contrario, terá a obriga de se presentar ao exame extraordinario 

que, a tal fin, se convocará no mes de maio. 

O alumnado coa materia pendente para a convocatoria extraordinaria do mes de xuño fará 
só o exame asignado polo profesorado para dita convocatoria.  

 

Por outra banda, as reunións de departamento servirán para avaliar o funcionamento da 

programación en todos os seus aspectos. Temos realizado unha secuenciación axeitada? son os 

contidos dunha dificultade superable?, etc. 

Servirannos de guía os resultados obtidos polo alumnado, así como as súas reaccións ás 
actividades prantexadas. 

 

Somos conscientes de que no fracaso escolar inciden moitas variables alleas ó profesor e á 
programación, e sobre as que temos pouca influencia (entorno socio-cultural, familiar, problemas 

psicolóxicos ou de aprendizaxe propios de cada alumno, masificación nas aulas, escaseza de horas 

lectivas...). Non se trata, polo tanto, de fixar porcentaxes de aprobados como indicadores do 

éxito ou o fracaso dunha programación concreta, trátase de manter unha actitude aberta que en 

calquera caso, e a pesar de todos os inconvintes, sempre podemos mellorar a nosa práctica 

docente. 

 

CONTIDOS LINGÜÍSTICOS AVALIABLES DE 1º E.S.O. 
 

GRAMMAR: 

 Present Simple of the verb TO BE, TO HAVE. 

 There is and There are. A / an, some, any, the. 

 This, that, these, those. 

 Countable and uncountable nouns. Use of: How much? or How many? 

 Personal Subject Pronouns. Possession and Possessive adjectives. Saxon Genitive. 

 Present Simple. Adverbs of frequency. Habitual actions 

 The “question words”: What, When, Where, Why, Who, How. 

 Present Continuous. Contrast between Present Simple and Present Continuous. 

 Modal verbs: can, can’t; must; mustn’t, should, shouldn’t. 
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 Comparison of adjectives: comparatives and superlatives. 

 Irregular verbs: infinitive, past, past participle and meaning (Os seleccionados na clase). 

 

VOCABULARY: 

Specific vocabulary from all the units. 

- The body. Adjectives of personality and adjectives of description. 

- The house, household items. 

- Cardinal, ordinal numbers. 

- Plurals. Including irregular plurals: fish, sheep, man, woman, tooth, foot, child, person. 

- Food, countries, nationalities and languages. 

- Animals. Routines. Activities. 

- Geographical features. Clothing. 

- Sports. Equipment. 

- Places around town. Maps. Directions. 

- Action verbs, school items, numbers, colours, days and months, family. 

- What’s the time? 

- Prepositions of time: on, in, at, from…to. Prepositions of place. 

 
READING COMPREHENSION TEXT 

Read a text and answer the questions. 

 
WRITING: 

Write a short composition (50-60 words) about a topic studied in class: 

A description of a person, a room, an e-mail introducing yourself, a photo description, a 

description of a sport, a report about an animal. 

 

Pay special attention to: 

- The words in a sentence: Order: Adjective + noun. Capital letters, punctuation, word order, 

linking words (and, but, because) and the structure inside a paragraph (opening sentence, body, 

closing sentence). 

 
 

LISTENING AND SPEAKING skills will be practised in class. 
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CONTIDOS LINGÜÍSTICOS AVALIABLES DE 2º E.S.O. 

 

GRAMMAR: 

 Verbs “to be” and “ have got”. 

 “Present Simple”. Frequency adverbs. 

 “Present Continuous”. Time expressions 

 “Contrast of Present Simple and Present Continuous”. 

 “Simple past” of regular verbs, irregular verbs and “to be”. Used to. 

    Irregular verbs: infinitive, past, past participle and meaning (Os seleccionados na clase). 

 “Past Continuous vs. Past Simple” 

 Use of “will” for predictions. 

 Use of “-Be going to” to express plans and predictions. 

 Countable and Uncountable nouns: Use of: “how much/how many”, “there is/there are”, 

 “some, a/an, any, much, many, a lot of”. 

 Personal Pronouns. Possessive Adjectives and Pronouns. Saxon Genitive. 

 Comparison of adjectives. 

 Subject/object questions. Adverbs of manner 

 

 VOCABULARY: 

 Specific vocabulary from all the units. 

 The house, animals, sport. 

 Free-time activities. School subjects and items. 

 Places around town. Things we do. Family and life events. 

 Travel items. Transport. The weather. Competitions. 

 Appliances. Musical instruments. Types of music. 

 Emotions. Adjectives, Geography. Transport. 

 Crime, people and crime. 

 

READING COMPREHENSION TEXT 

Read a text and answer the questions. 

 
 

WRITING: 

Write a short composition (60-70 words) about a topic studied in class: 

a photo description, a biography, a report about a travel destination, a personal profile, a 

narrative, make predictions about the future. 

 

Pay special attention to: 

 Capital letters, punctuation, word order, connectors of sequence (“First”, next, “then”, “after 

that”, finally), linking words (and, but, because, or) and paragraphs (opening sentence, body, 

closing sentence). 

 
 

LISTENING AND SPEAKING skills will be practised in class. 
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CONTIDOS LINGÜÍSTICOS AVALIABLES DE 3º E.S.O. 

 

GRAMMAR: 

 Verbs TO BE and HAVE GOT. There is, there are, there was, there were. 

 Contrast of Present Simple and Present Continuous. 

 Quantifiers and determiners: A/AN, SOME, ANY, A LOT OF, MUCH/MANY, HOW MUCH / 

HOW MANY. 

 Contrast of Past Simple and Past Continuous. Used to. 
 Irregular verbs: infinitive, past, past participle and meaning. (Os seleccionados na clase). 

 Present Perfect Simple (just, for, since, ever, already, yet). 

 Contrast of Present Perfect Simple and Past Simple. 

 Past Perfect Simple. Contrast of Past Perfect Simple and Past Simple. 
 

 Comparison: Comparatives and superlatives, (not) as....as, less....than, the least. 

 TOO + adjective; (not) + adjective + ENOUGH. 

 Future tenses: WILL, - BE GOING TO and Present Continuous for future plans. 

 First and Second Conditionals. 

 Modal verbs: CAN, Can’t, COULD, Be able to, SHOULD, MUST, HAVE TO, DON’T HAVE TO, 

MUSTN’T, May, might. 

 Relative pronouns and Defining sentences. 

 
 

VOCABULARY: 

Specific vocabulary from all the units. 

 Places in town. Vehicles. Journeys. Feelings. The house. The weather. Geographical features. Jobs. 

 Achievements. Travel. Travel items. 

 Inventions. Appliances. 

 Adjectives-food. 
 Relationships. 

 Adjectives of personality. 

 

READING COMPREHENSION TEXT 
Read a text and answer the questions. 

 
 

WRITING: 

Write a short composition (70-80 words) about a topic studied in class: a narrative: something 

that happened to you, a news article describing an event, an e-mail about plans, description of a 

place, a restaurant review, an e-mail/letter asking for-giving advice. 

Pay special attention to: 

- Capital letters, punctuation, word order, connectors of sequence (“First”, “then”, “after 

that”...), linking words (and, but, because, or, since, so, because of, therefore) and paragraphs 

(opening sentence, body, closing sentence). 
 

LISTENING AND SPEAKING skills will be practised in class. 
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14 Materiais e recursos didácticos 

 

Os materiais e medios que imos a empregar son os seguintes:  

Impresos: 

 Fotocopias con exercicios e actividades complementarias de carácter práctico. 

 Materiais de traballo preparados para o alumnado: actividades de reforzo, ampliación, etc. 

Audiovisuais e informáticos:  

 Versión do método Way to English no nivel correspondente para cada curso para pizarra 
dixital e para os ordenadores do alumnado como material complementario para todos os 

cursos, acollidos ao programa E-Dixgal. 

 Disporemos na web de distintas páxinas e tamén na dirección www.burlingtonbooks.es 

de xogos de vocabulario e exercicios interactivos de gramática, actividades interactivas de 

listening, etc. 

 Tamén como recursos audiovisuais, utilizando o ordenador e o canón da aula poderemos 
proxectar aos alumnos fragmentos de películas de índole educativo en versión orixinal ou 

seccións de vídeos e xornais que sexan de utilidade para mostrar ao alumnado un inglés 

auténtico. 

 Tamén levaremos aos alumnos á biblioteca e á aula de informática na medida do posible 
para realizar traballos, busca de información, unidades interactivas, etc. 

 A plataforma Edixgal permítenos intercambiar telematicamente co alumnado traballos, 
textos, audios e vídeos que poderemos utilizar como complemento do material antes 

reseñado, e de carácter especialmente útil no caso de vérmonos na obriga de ir a un 

confinamento total ou parcial pola pandemia do Covid-19. Neste suposto servirá como 

vehículo de relación directa entre profesorado e alumnado para o desenvolvemento 

virtual das aulas. 

 Para todos os cursos temos unha plataforma de video conferencia que a Consellería pon 

ao noso dispor para impartir as aulas virtuais no caso de confinamento, e tamén como 

soporte complementario na aclaración de dúbidas, consultas, etc. 

 

 
 

15 Actividades Complementarias e Extraescolares 

Consideramos que este tipo de actividades son un medio complementario para a educación do 
alumnado, non só a nivel de adquisición de coñecementos académicos senón tamén como 

formación integral dos mesmos ó poñerse en xogo valores actitudinais, de comportamento e 

saber estar en distintos contextos que non se poderían experimentar no propio centro. 

 

Actividades extraescolares: 

O departamento de lingua inglesa, como medio de mellora das destrezas lingüísticas que 

comporta calquera idioma, programará distintas actividades ó longo do curso relacionadas co 

dito idioma e consideradas de interese por parte do profesorado así como motivadoras e 

atractivas para o alumnado, como a asistencia dos alumnos a unha obra de teatro escollida entre 

as que nos oferten as diferentes compañías, e que sexan consideradas de aproveitamento para 

o alumnado, atendendo a dispoñibilidade de tempo e medios suficientes para súa realización, as 

cales valoraremos posteriormente para que quede reflectido na memoria o seu aproveitamento 

ou a falta deste e así poder telo en conta en cursos vindeiros. 

 Na actual situación e atendendo aos requerimentos dos protocolos vixentes para asistir a 

este tipo de eventos, vémonos na  obriga de suspender todas as propostas que viñan tendo lugar 

regularmente, ata que as condicións de realización, organización e participación garantan a 

http://www.burlingtonbooks.es/
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ausencia absoluta de riscos para a saúde de profesorado e alumnado. 

 De revertir esta situación durante o presente curso escolar poderiamos retomar estas 

actividades e incluiríamos a súa tipoloxía, temporalización e xustificación nas actas de 

departamento correspondentes ás datas de celebración destas propostas. 

 

Actividades Complementarias: 

Como datas especiais a celebrar nas aulas acordamos: 

- 26 de setembro: Día Europeo das Linguas. 

- Halloween, véspera de tódolos Santos. É a noite dos fantasmas e as meigas e de gran auxe 

no mundo anglosaxón. Estudaremos a posibilidade de coordinarnos con outros departamentos 

para celebralo ao igual que o curso pasado, pero atendendo aos novos requerimentos dos 

protocolos sanitarios vixentes. 

- 10 de decembro: Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 

- Seguimos considerando celebrar nos grupos, dependendo do nivel, os patróns de Irlanda (St. 

Patrick, 17 marzo), Inglaterra (St. George, 23 abril), Escocia (St. Andrew, 30 novembro) e Gales 

(St. David, 1 marzo). 

- Outras celebracións tradicionais do mundo anglosaxón que poidan ter semellanzas con 

celebracións galegas, Bonfire Night-Guy Fawkes, por exemplo, o 5 de novembro. 

- Thanksgiving, Christmas e St. Valentine’s Day. 

 

 

 

16 Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación 

didáctica e a práctica docente 

 
 Esta programación didáctica estará suxeita a un proceso permanente de revisión e avaliación 

tendo en conta no desenvolvemento do curso a súa eficacia para conseguir os obxectivos 

propostos. As observacións que realice o profesorado do departamento, xunto coas achegas do 

alumnado e outros membros da comunidade educativa serán a base dunha revisión xeral ao 

finalizar o curso. 

 Dado que a programación didáctica debe ser aprobada a comezo do curso, as súas 

modificacións por escrito realizaranse anualmente antes do comezo das actividades lectivas. Con 

todo, o seguimento da programación será levado a cabo unha vez ao mes nunha reunión do 

departamento. Se durante o curso hai circunstancias que aconsellen modificacións puntuais desta 

programación didáctica, o departamento realizaraas informando adecuadamente ao alumnado. 

 Tamén avaliaremos o proceso de ensino e a nosa práctica docente ao longo do curso ao 

igual que o ano anterior. O mecanismo para a avaliación da programación didáctica, o proceso 

de ensino e a práctica docente ten como ferramentas as que describimos a continuación. 
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16.1 Indicadores de logro do proceso de ensino 

ELEMENTOS A AVALIAR 
INDICADORES DE LOGRO 

Resultado 
Non conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Programación didáctica. Non se adecúa ó contexto da 
aula. 

Adecúase parcialmente ó 
contexto da aula. 

Adecúase completamente 
ó contexto da aula. 

 

Plans de mellora. Non se adoptaron medidas 
de mellora tralos resultados 
académicos obtidos. 

Identificáronse as 
medidas de mellora a 
adoptar tralos resultados 
académicos obtidos. 

Adoptáronse medidas de 
mellora segundo os 
resultados académicos 
obtidos. 

 

Medidas de atención á 
diversidade. 

Non se adoptaron medidas 
de atención á diversidade 
adecuadas. 

Identificáronse as 
medidas de atención á 
diversidade a adoptar. 

Adoptáronse medidas de 
atención á diversidade 
adecuadas. 

 

Temas transversais. Non se traballaron tódolos 
temas transversais na 
materia. 

Traballáronse a maioría 
dos temas transversais na 
materia. 

Traballáronse tódolos 
temas transversais na 
materia. 

 

Programa de recuperación. Non se estableceu un 
programa de recuperación 
para os alumnos. 

Iniciouse o programa de 
recuperación para os 
alumnos que o necesiten. 

Estableceuse un 
programa de recuperación 
eficaz para os alumnos 
que o necesiten. 

 

Obxectivos da materia. Non se alcanzaron os 
obxectivos da materia 
establecidos. 

Alcanzáronse parte dos 
obxectivos da materia 
establecidos para o curso. 

Alcanzáronse os 
obxectivos da materia 
establecidos para este 
curso. 

 

Competencias clave. Non se desenvolveron a 
maioría das competencias 
clave relacionadas coa 
materia. 

Desenvolvéronse parte 
das competencias clave 
relacionadas coa materia. 

Logrouse o 
desenvolvemento das 
Competencias clave 
relacionadas con esta 
materia. 

 

Práctica docente. A práctica docente non foi 
satisfactoria. 

A práctica docente foi 
parcialmente satisfactoria. 

A práctica docente foi 
satisfactoria. 

 

Programas de mellora para a 
práctica docente. 

Non se deseñaron 
programas de mellora para a 
práctica docente. 

Identificáronse os puntos 
para deseñar un 
programa de mellora para 
a práctica docente. 

Deseñáronse programas 
de mellora para a práctica 
docente. 

 

Materiais e recursos 
didácticos 

Os materiais e recursos 
didácticos non foron os 
adecuados. 

Os materiais e recursos 
didácticos foron 
parcialmente adecuados. 

Os materiais e recursos 
didácticos foron 
completamente 
adecuados. 

 

Distribución de espazos e 
tempos 

A distribución dos espazos e 
tempos non foi adecuada ós 
métodos didácticos e 
pedagóxicos utilizados. 

A distribución dos 
espazos e tempos foi 
parcialmente adecuada ós 
métodos didácticos e 
pedagóxicos utilizados. 

A distribución dos 
espazos e os tempos foi 
adecuada ós métodos 
didácticos e pedagóxicos 
utilizados. 

 

Métodos didácticos e 
pedagóxicos 

Os métodos didácticos e 
pedagóxicos utilizados non 
contribuíron á mellora do 
clima da aula e do centro. 

Os métodos didácticos e 
pedagóxicos utilizados 
contribuíron parcialmente 
á mellora do clima na aula 
e do centro. 

Os métodos didácticos e 
pedagóxicos utilizados 
contribuíron á mellora do 
clima da aula. 

 

Resultados da avaliación Os resultados da avaliación 
nesta materia non foron 

Os resultados da 
avaliación nesta materia 

Os resultados da 
avaliación nesta materia 
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Indicadores de Logro Valoración Propostas de Mellora 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do 
alumnado. 

  

2. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.   

3. Contouse co apoio e coa implicación das familias no 

traballo do alumnado. 
  

4. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do 
profesorado. 

  

5. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para 
atender ao alumnado con NEAE. 

  

6. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para 
atender ao alumnado con NEAE. 

  

7. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.   

8. Adecuada temporalización das unidades didácticas   

9. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.   

10. Valorouse realmente a observación do traballo na aula.   

11. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do 

alumnado dentro do grupo. 
  

12. Validez dos recursos empregados   

13. Validez das estratexias metodolóxicas seleccionadas.   

satisfactorios. foron moderados. foron satisfactorios. 
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16.2 Indicadores de logro da práctica docente 
 

 
 

Indicadores de logro A destacar A mellorar Propostas de 

mellora 
persoal 

1. Como norma xeral, fanse explicacións 
xerais para todo o alumnado. 

   

2. Ofrécense a cada alumno/a as 

explicacións individualizadas que precisa. 

   

3. Realiza a avaliación inicial para axustar a 

programación ao nivel dos alumnos. 

   

4. Detecta os coñecementos previos de 
cada unidade didáctica. 

   

5. Elabóranse actividades atendendo á 
diversidade. 

   

6. Elabóranse probas de avaliación 

adaptadas ás necesidades do 
alumnado con NEAE. 

   

7. Utilízanse distintas estratexias 

metodolóxicas en función dos temas a tratar. 

   

8. Combínase o traballo individual e en 
grupo. 

   

9. Poténcianse estratexias de animación 
á lectura. 

   

10. Poténcianse estratexias tanto de 

expresión como de comprensión oral 

e escrita. 

   

11. Incorpóranse as TIC aos procesos de 
ensino – aprendizaxe. 

   

12. Revisa os traballos propostos na aula 
e fora dela. 

   

13. Ofrécense ao alumnado de forma 

rápida os resultados das probas / traballos, 

etc. 

   

14. Analízanse e coméntanse co alumnado 

os aspectos máis significativos derivados da 

corrección das probas, traballos, etc. 

   

15. Dáselle ao alumnado a posibilidade de 

visualizar e comentar os seus acertos e 

erros. 

   

16. Favorece os procesos de 
autoavaliación e coavaliación. 

   

17. Propón novas actividades que faciliten a 
adquisición de obxectivos cando estes 

non foron alcanzados suficientemente. 

   

18. Propón novas actividades de 
maior nivel cando os obxectivos 
foron alcanzados con suficiencia. 

   

19. Avalíase a eficacia dos programas de 

apoio, reforzo, recuperación, 

ampliación… 
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16.3 Indicadores de logro da programación didáctica 

 
Indicadores Valoración Propostas de mellora 

1. O desenvolvemento da programación respondeu á 

secuenciación e a temporalización previstas. 

  

2. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para 
cada estándar. 

  

3. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para 

a súa avaliación. 

  

4. Adecuación da secuencia de traballo na aula.   

5. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.   

6. Adecuación do libro de texto .   

7. Adecuación das pautas xerais establecidas para a 

avaliación continua: probas, traballos, etc. 

  

8. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación 
dun exame e dunha avaliación. 

  

9. Adecuación dos criterios establecidos para a 
avaliación final. 

  

10. Adecuación dos criterios establecidos para a 

avaliación extraordinaria. 

  

11. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento 
de materias pendentes. 

  

12. Adecuación dos criterios establecidos para a 

avaliación desas materias pendentes. 

  

13. Adecuación das medidas 

específicas de atención ao alumnado con NEAE. 

  

14. Grao de desenvolvemento das actividades 
complementarias e extraescolares previstas. 

  

15. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias 

sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos. 

  

16. Adecuación do seguimento e da revisión da 
programación ao longo do curso. 

  

17. Contribución desde a materia ao plan lector do 

centro. 

  

18. Grao de integración das TIC no desenvolvemento 

da materia. 
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16.4.- REUNIÓNS DO DEPARTAMENTO 

 

Celebrarase unha sesión ordinaria unha vez á semana. O día elixido é o martes de 12:05 a 12:55 

da mañán. Igualmente celebraranse reunións extraordinarias cando calquera membro do 

departamento ou un tema de interese urxente ou importante o requira. 

 
 

 

Os compoñentes do departamento didáctico de inglés aceptan a anterior programación, polo 

tanto, así o asinan para ratificalo: 

 

 

 

Xefa de departamento 

 

Sinatura 

 

Carmen Amado Fuentes 

 

 

Membro do departamento 

 

Sinatura 

 

Carlos Camaño Rial 

 

 

 Membro do departamento 

 
Sinatura 

 

 Mª Luisa Feal Rodríguez 

 

 


