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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN. 
   

                   Esta programación didáctica da materia de Lingua Inglesa na ESO (2º e 4º) e BACHARELATO (2º) ten como obxectivo principal a adquisición da competencia comunicativa axeitada, de modo que o 

alumnado sexa quen de comprender, expresar e interactuar na devandita lingua con eficacia; asemade procura o enriquecemento e a expansión da súa conciencia intercultural e plurilingüe. Preténdese ofrecer un 

protocolo que sexa específico, para xestionar con dilixencia as consabidas eventualidades que xurden ao longo dun curso e, ao mesmo tempo, flexible co fín de non frear a creatividade e a improvisación necesarias 

para xestionar á grande diversidade das aulas. 

O desenvolvemento do pensamento crítico, a alfabetización mediática e o uso adecuado, seguro, ético e responsable da tecnoloxía son, tamén, aspectos moi relevantes que se busca fomentar nesta programación; 

deste xeito, a materia de inglés axudará a que o alumnado adoite informarse, sepa analizar esa información e a comparta de xeito aberto, sendo tolerante e respectuoso coas opinións alleas e ao mesmo tempo 

crítico e inquisitivo.  

Finalmente, a metodoloxía seguida responde ao enfoque comunicativo aconsellado dende o Marco Común Europeo de Referencia, polo que as actividades, as tarefas e as unidades a desenvolver representarán 

situacións reais e efectivas de comunicación.  

• CURSO 2021/2022.- 

 

  A/ RESULTADOS CUANTITATIVOS: 

Materia Curso Nº Alumnos/as Nº Aprobados/as % Aprobados/as Nº Suspensos/as %   Suspensos/as 

INGLÉS 1º ESO 54 46 85.2 8 14.8 

 2º ESO 59 49 83 10 17 

 3º ESO 53 51 96.2 2 3.8 

 4ºESO 47 47 100 0 0 

 FPB1 13 12 92.3 1 7.7 

 FPB2 5 5 100  0 0  

 1º BAC 73 59 80.8 14 19.2 

 2º BAC 58 54 93.1 4 6.9 

CONVERSA 1º BAC 12 12 100 0 0 

 2º BAC 12 12 100 0 0 

TOTAL 
CENTRO 

 386 347 89.9 39  10.1 
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  B/ RESULTADOS CUALITATIVOS:  

Cualitativamente, os resultados do curso 2021/22 foron, final e excepcionalmente, bos en todos os niveis, pois despois das probas do 3º trimestre, o alumnado da ESO/FPB cunha cualificación entre 1 e 4 recibeu 

clases de reforzo co fín de preparar as probas de recuperación en xuño e asemade, ao alumnado cunha cualificación entre 4 e 5  déuselle a oportunidade de conseguir un punto realizando unha tarefa de 

comprensión lectora e expresión escrita a través da Aula Virtual. Deste xeito consigueuse recuperar a un bo número de alumnado que estaba desmotivado ao non ver avances salientables na súa aprendizaxe malia 

que fixese algo de esforzo para mellorar. 

Nembargantes, o nivel de adquisición lingüística do alumnado é tremendamente irregular, habendo unha diferencia de niveis moi acusada en cada un dos grupos; O noso empeño por atender ao alumnado co nivel 

de comprensión/expresión máis baixo levounos a cambiar a temporalización dos contidos en todos os grupos, co fín de  repasar os que máis dificultades estaban creando e incidir na práctica das destrezas todas. 

Douse apoio e reforzo non só nas actividades e tarefas de clase, senón tamén nas probas escritas e orais que foron deseñadas en distintos niveis atendendo as ditas diferencias de nivel de cada grupo. 

No que respecta a Bacharelato, o nivel dos tres grupos de 1º tamén foi moi desigual, pois hai alumnado que se matriculou nesta etapa a pesar de non ter un perfil real de bacharelato - tendo en conta as 

cualificacións acadadas en 4º ESO-  desoíndo o consello orientador emitido pola xunta de avaliación. Non obstante, , despois de facer repaso/reforzo e as probas de recuperación na convocatoria extraordinaria,  

os resultados tampouco foron tan malos. En 2º, tamén se conseguiron bos resultados finalmente.  

Así que baixo os termos adaptados da programación inicial a respecto dos Instrumentos e Criterios de avaliación, ademáis das medidas de atención á diversidade efectuadas, unha amplísima maioría do alumnado 

acadou os mínimos establecidos para promocionar e/ou titular na materia. 

 

• CURSO 2022/2023.- 

A/ CARGA LECTIVA: 

 

 INGLÉS CONVERSA COBI TITORÍAS X. DPTO. 

ESO 1 grupos: 3   horas: 9     

ESO 2 grupos: 3   horas: 9     

ESO 3 grupos: 2   horas: 6     

PDC 3 grupos: 1   horas: 3     

ESO 4 grupos: 2   horas: 6  grupos: 1   horas: 1   

BACHARELATO 1 grupos: 2   horas: 6     

BACHARELATO 2 grupos: 3   horas: 9 grupos: 1   horas: 1    

FPB I  grupos: 1   horas: 2     

FPB II grupos: 1   horas: 3     

TOTAL 53 1 1 1 2 
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B/ REPARTO: 

 

Ana M Garrido Padín (Xefa de Dpto.) Eduardo Fidalgo González Milagros García Barbeito 

ESO 1: 3 grupos (9 horas) 

ESO 3: 2 grupos (6 horas) 

PDC 3: 1 grupo (3 horas) 

X Dpto.: (2 horas) 

TOTAL HORAS: 20  

 

BACH 1: 2 grupos (6 horas) 

BACH 2: 3 grupos (9 horas) 

CONVERSA 2º: 1 grupo (1 hora) 

FPB II: 1 grupo (3 horas) 

TOTAL HORAS: 19 

 

ESO 2: 3 grupos (9 horas) 

ESO 4: 2 grupos (6 horas) 

FPB I: 1 grupo (2 horas) 

COBI: 1 grupo (1 hora) 

TOTAL HORAS: 18 
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2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 

2º ESO 

ESTÁNDARES- COMPRENSIÓN ORAL  

▪ 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. 

 

COMPRENSIÓN ORAL 

1. O alumno-a escoita  unha serie de conversas ou situacións e debe escoller de entre 

tres opcións ofrecidas  cal é o tema da conversa ou situación. 

2. O alumnado ten que completar os espazos en branco dun texto escrito que se 

corresponde cunha audición que escoita ao mesmo tempo; cada espazo en branco se 

corresponde cunha palabra. 

3. O alumnado escoita unha serie de fragmentos; ao mesmo tempo dánselle por escrito 

unha serie de informacións e debe relacionar os fragmentos con esas informacións. 

4. O alumnado escoita unha conversa ou entrevista e debe respostar a unha serie de 

preguntas escollendo entre varias opcións ofrecidas. Estas opcións poden ser frases e 

oracións ou imaxes e debuxos.Tamén pode consistir en completar unha serie de 

oracións elixindo entre tres ou catro posibles finais. 

5. O alumnado debe completar un cuestionario coa información que escoita nunha 

audición.   

6. O alumnado escoita unha conversa ou entrevista e debe respostar a unha serie de 

preguntas dicindo se son verdadeiras ou falsas. 

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

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

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

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

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

▪ PLEB1.7. Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas emitidas por medios 
audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos (tempo atmosférico, noticias presentadas 
con imaxes moi redundantes, etc.) e sobre transaccións habituais de bens e servizos, 
pronunciadas con lentitude e claridade, aínda que deba escoitalas máis dunha vez. 
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ESTÁNDARES- EXPRESIÓN ORAL RÚBRICA EXPRESIÓN ORAL PLE-R2-CCL-EE-1 

▪ 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. 

 

ASPECTOS 3 2 1 0 

ALCANCE 

Utiliza vocabulario 

adecuado durante todo 

o discurso. 

O seu contido é 

pertinente con respecto 

ao tema proposto. 

Repertorio lingüístico 

amplo. 

 

 

Utiliza vocabulario 

adecuado durante case 

todo o discurso. O seu 

contido é bastante 

pertinente con respecto 

ao tema proposto o 

discurso. Repertorio 

lingüístico bastante 

amplo. 

Utiliza vocabulario 

adecuado en parte do 

discurso.  O seu contido 

non é demasiado 

pertinente con respecto 

ao tema proposto do 

discurso. Repertorio 

lingüístico limitado. 

 Non utiliza vocabulario 

adecuado durante o 

discurso. 

O seu contido non é 

pertinente con respecto ao 

tema proposto. Repertorio 

lingüístico moi escaso. 

PRONUNCIACIÓN 

Enténdeselle claramente 

e amosa unha boa 

pronunciación. Boa 

entoación 

Enténdeselle con 

bastante claridade e 

amosa  unha aceptable 

pronunciación. 

Entoación aceptable 

Amosa unha 

pronunciación 

comprensible a pesar de 

non ser completamente 

clara. Entoación non moi 

boa 

 

. A súa pronuciación 

resulta difícil de 

entender.Falta de 

entoación 

FLUIDEZ E 

COHERENCIA 

O discurso flúe de xeito 

natural e sen 

interrupcións e resulta 

claro e coherente 

O discurso flúe de xeito 

bastante  natural e con 

poucas interrupcións e 

resulta bastante claro e 

coherente 

O discurso non flúe de 

xeito totalmente natural 

e existen diversas 

interrupcións; ten unha 

coherencia e claridade 

limitadas. 

O discurso non flúe de 

xeito natural e son 

abundantes as 

interrupcións; resulta 

confuso. 

CORRECCIÓN 

GRAMÁTICAL 

Utiliza correctamente as 

estruturas gramaticais 

correspondentes ao seu 

nivel  

Utiliza con bastante 

corrección as estruturas 

gramaticais 

correspondentes ao seu 

nivel  

Utiliza de xeito 

adecuado algunhas das 

estruturas gramaticais 

correspondentes ao seu 

nivel  

Non utiliza correctamente 

as estruturas gramaticais 

correspondentes ao seu 

nivel  

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

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

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

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

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

▪ 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. 

 

▪ PLEB5.3. 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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

ESTÁNDARES- COMPRENSIÓN ESCRITA  

▪ 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). 

COMPRENSIÓN ESCRITA 

1. O alumnado debe respostar a unha serie de preguntas sobre un texto escollendo entre as 

distintas opcións que se lle propoñen(3 ou 4). Tamén pode ter que completar unha serie de 

oracións referidas ao texto nas que se lle ofrecen 3 ou 4 posibles finais, debendo elixir a opción 

correcta. 

2. A un texto se lle quitan unha serie de oracións que o alumnado debe despois volver a colocar 

nos lugares adecuados. 

3. Fanse unha serie de preguntas ao alumnado sobre un texto e deben respostar en que parágrafo 

do texto se atopa a resposta  a esas preguntas. 

4. O alumnado debe dicir se determinadas afirmacións referidas a un texto son verdadeiras ou 

falsas. 

5. Propóñenselle unha serie de textos ao alumnado e tres resumos de cada un deles; deben 

escoller o resumo máis axeitado para cada texto. 

6.  A un texto de certa lonxitude se lle eliminan unha serie de parágrafos; posteriormente o 

alumnado debe poñer en orde eses parágrafos que lle faltan ao texto orixinal. 

▪ PLB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de 
revistas propias da súa idade ou de internet, formulados de xeito simple e 
claro, e relacionados con asuntos do seu interese, nos ámbitos persoal e 
educativo e ocupacional moi básico. 

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

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

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

▪ PLB3.6. Comprende con fluidez textos de historias de ficción adaptados para o 
seu nivel. 
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ESTÁNDARES- EXPRESIÓN ESCRITA RÚBRICA EXPRESIÓN ESCRITA PLE-R2-CCL-EE-1 

▪ 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. 

ASPECTOS 3 2 1 0 

PRESENTACIÓN 

Os textos escritos  teñen unha 

presentación moi coidada, utilizando 

con corrección as normas 

ortográficas e de puntuación, e coa 

información perfectamente 

organizada. Ademais entregaos no 

prazo no que lle foron requeridos, 

se é o caso. 

Os textos escritos  teñen unha 

presentación coidada, utilizando con 

bastante corrección as normas 

ortográficas e de puntuación, e coa 

información ben organizada. Ademais, 

habitualmente os entrega no prazo no 

que lle foron requeridos, se é o caso 

Os textos escritos  teñen unha 

presentación que non está moi 

coidada, utiliza con desigual 

corrección as normas 

ortográficas e de puntuación, e 

coa información non moi ben 

organizada. Ademais, ás veces 

entregaos no prazo no que lle 

foron requeridos, se é o caso 

Os textos escritos  teñen unha 

presentación  moi pouco ou nada 

coidada, utiliza sen  corrección as 

normas ortográficas e de 

puntuación, e coa información mal 

organizada. Ademais,  entregaos 

habitualmente fora do prazo no que 

lle foron requeridos, se é o caso. 

ALCANCE 

Utiliza un vocabulario variado, 

evitando repeticións innecesarias, 

apropiado para o tema do que 

escribe. 

Utiliza un vocabulario bastante variado, 

intentando evitar repeticións 

innecesarias, bastante apropiado para o 

tema do que escribe. 

Utiliza un vocabulario con certa 

variedade, non cometendo 

demasiadas repeticións 

innecesarias, é bastante 

apropiado para o tema do que 

escribe. 

Non utiliza un vocabulario 

variado,non  evitando repeticións 

innecesarias, e non é apropiado 

para o tema do que escribe. 

CORRECCIÓN 

GRAMATICAL 

Escribe con gran corrección 

gramatical ao non cometer erros e 

utilizar construcións que se 

corresponden co nivel que se lle 

require. 

Escribe con bastante corrección 

gramatical ao non cometer erros graves 

e utilizar, na súa maior parte, 

construcións que se corresponden co 

nivel que se lle require. 

Escribe con certa corrección 

gramatical ao non cometer 

erros moi graves  e utilizar 

algunhas construcións que se 

corresponden co nivel que se 

lle require. 

Non escribe con  corrección 

gramatical ao  cometer numerosos 

erros e non  utilizar construcións que 

se corresponden co nivel que se lle 

require. 

ADECUACIÓN, 

COHESIÓN E 

COHERENCIA 

.Pode escribir textos sinxelos e 

breves axustados á tipoloxía que se 

lle require, abarcando os diferentes 

aspectos propios desa tipoloxía e 

tema.Os textos caracterízanse pola 

súa fluidez e por unha transición 

adecuada entre as distintas partes. 

Ademais están cohesionados no 

seu conxunto, cun uso adecuado 

dos signos de puntuación. 

Pode escribir textos sinxelos e breves  

bastante axustados á tipoloxía que se lle 

require, abarcando, na súa maior parte, 

os diferentes aspectos propios desa 

tipoloxía e tema.Os textos 

caracterízanse pola unha aceptable  

fluidez e por unha transición bastante 

adecuada entre as distintas partes. 

Ademais están bastante cohesionados 

no seu conxunto, cun uso, salvo 

excepcións, adecuado dos signos de 

 Ás veces pode escribir textos 

sinxelos e breves axustados á 

tipoloxía que se lle require, 

abarcando parte dos diferentes 

aspectos propios desa tipoloxía 

e tema.Os textos 

caracterízanse por unha certa  

fluidez e por unha transición 

aceptable entre as distintas 

partes. Ademais teñen certa 

cohesión  no seu conxunto, cun 

uso aceptable dos signos de  

Non é capaz de  escribir textos 

sinxelos e breves axustados á 

tipoloxía que se lle require, 

abarcando os diferentes aspectos 

propios desa tipoloxía e tema.Os 

textos non se caracterizan pola súa 

fluidez nen por unha transición 

adecuada entre as distintas partes. 

Ademais non están cohesionados no 

seu conxunto, cun incorrecto uso 

adecuado dos signos de  

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

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

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

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

 

 

 

 puntuación. puntuación. puntuación. 

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

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

 

RÚBRICA COMPETENCIA APRENDER A APRENDER     PLE-R2-CAA-1 

 

 

 

 

PLEB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos e 

visibles dos países nos que se fala a lingua estranxeira, analizándoos 

comparativamente coas diversas culturas, de ser o caso, do resto do 

alumnado, e evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas. 

 
 
 
 

ASPECTOS 
  

3 2 1 0 

Aplicar estratexias 
comunicativas 

adquiridas nas linguas 
nais e aproveitar os 

coñecementos e 
destrezas que ten  

nestas linguas  no uso 
e estudo da lingua 

estranxeira.  

Transfire estratexias de 
comunicación xa adquiridas nas 

linguas nai e aproveitase dos 
coñecementos adquiridos nestas 

linguas no seu favor á hora do 
estudo e do uso da lingua 

estranxeira.  

Utiliza con axuda algunhas 
estratexias de 

comunicación xa adquiridas 
nas linguas nai e 

normalmente aproveitase 
dos coñecementos 

adquiridos nestas linguas 
no seu favor á hora do 

estudo e do uso da lingua 
estranxeira. 

 
  

Utiliza de vez en cando e 
con axuda algunhas 

estratexias de 
comunicación xa 

adquiridas nas linguas nai 
e ás veces aproveitase 

dos coñecementos 
adquiridos nestas linguas 

no seu favor á hora do 
estudo e do uso da lingua 

estranxeira. 
  

Non utiliza as estratexias 
de comunicación xa 

adquiridas nas linguas nai 
e non aproveita os 

coñecementos adquiridos 
nestas linguas no seu 

favor á hora do estudo e 
do uso da lingua 

estranxeira.  

Traer o material 
didáctico e escolar 
requerido a cada unha 
das sesión lectivas. 

Sempre trae ao aula o material 
didáctico e escolar requerido polo 
profesorado para cada unha das 

sesións lectivas. 

Habitualmente trae ao aula 
o material didáctico e 
escolar requerido polo 
profesorado para cada 

unha das sesións lectivas. 

Con relativa frecuencia 
non trae ao aula o material 

didáctico e escolar 
requerido polo profesorado 

para cada unha das 
sesións lectivas. 

Nunca ou con moi pouca 
frecuencia trae ao aula o 

material didáctico e 
escolar requerido polo 
profesorado para cada 

unha das sesións 
lectivas. 

Realizar e entregar 
dentro do prazo 

correspondente as 
tarefas, exercicios, 

proxectos e traballos 
encomendados polo 

profesorado para facer 
fora da aula. 

Sempre realiza e entrega dentro do 
prazo correspondente as tarefas, 
exercicios, proxectos e traballos 
encomendados polo profesorado 

para facer fora da aula. 

Acostuma realizar e 
entregar dentro do prazo 

correspondente as tarefas, 
exercicios, proxectos e 

traballos encomendados 
polo profesorado para facer 

fora da aula. 

Con certa frecuencia non 
realiza ou non  entrega 

dentro do prazo 
correspondente as tarefas, 

exercicios, proxectos e 
traballos encomendados 

polo profesorado para 
facer fora da aula. 

Non acostuma realizar e 
entregar dentro do prazo 

correspondente as 
tarefas, exercicios, 

proxectos e traballos 
encomendados polo 

profesorado para facer 
fora da aula. 

 

 

 

 

 

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 



13 

 

das actividades lingüísticas de comprensión e produción 

 

Realizar as actividades 
e tarefas propostas 
polo profesorado 
dentro da aula e 

amosar unha actitude 
adecuada cara a 

aprendizaxe e nas 
relacións sociais que 
se producen na aula 

O alumn@ sempre realiza as 
ctividades propostas polo 

profesorado dentro da aula e a súa 
actitude  na aula é propicia para 
que o proceso de aprendizaxe se 

realice con éxito. 

O alumn@ case sempre 
realiza as ctividades 

propostas polo profesorado 
dentro da aula e a súa 

actitude  na aula acostuma 
a ser propicia para que o 

proceso de aprendizaxe se 
realice con éxito. 

Con certa frecuencia o 
alumn@ non realiza as 

actividades propostas polo 
profesorado dentro da aula 
e a súa actitude  na aula 
ás veces non é propicia 
para que o proceso de 

aprendizaxe se realice con 
éxito. 

Con moita frecuencia o 
alumn@ non realiza as 
actividades propostas 

polo profesorado dentro 
da aula e a súa actitude  
habitual na aula non é 

propicia para que o 
proceso de aprendizaxe 

se realice con éxito. 

 

 

ESTÁNDARES TRABALLO EN GRUPO 

 

RÚBRICA TRABALLO EN GRUPO     PLE-R2-CSIEE-TG-1 

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. 

ASPECTOS 3 2 1 0 

Participación construtiva 

Participa activamente nas tarefas do 

grupo e a súa participación ten coma 

finalidade o éxito global do grupo; ao 

mesmo tempo consegue que os 

demais membros do grupo participen 

de forma construtiva. 

Adoita participar activamente 

nas tarefas do grupo e a súa 

participación ten 

habitualmente coma 

finalidade o éxito do grupo; ao 

mesmo tempo pode conseguir 

que os demais membros do 

grupo participen de forma 

construtiva. 

Habitualmente participa de 

forma máis ou menos activa  

nas tarefas do grupo e a súa 

participación adoita ter coma 

finalidade o éxito global do 

grupo; ao mesmo  tempo 

pode conseguir que os 

demais membros do grupo 

participen de forma 

construtiva. 

Nunca ou case nunca 

participa activamente nas 

tarefas do grupo; 

tampouco fai que os 

demais membros do grupo 

participen de forma 

construtiva. 

Colaboración, cooperación e 

solidariedade 

Colabora co resto dos membros do 

grupo cooperando con eles nas 

tarefas do traballo e amosa 

solidariedade con aqueles que 

atopan dificultades. 

Habitualmente colabora co 

resto dos membros do grupo 

cooperando con eles nas 

tarefas do traballo e adoita 

amosar solidariedade con 

aqueles que atopan 

dificultades. 

Con certa frecuencia colabora 

co resto dos membros do 

grupo cooperando con eles 

nas tarefas do traballo e ás 

veces amosa solidariedade 

con aqueles que atopan 

dificultades. 

Na maioría dos casos non 

colabora co resto dos 

membros do grupo, non 

coopera con eles nas 

tarefas do traballo e non 

amosa solidariedade con 

aqueles que atopan 

dificultades. 
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Respecto e tolerancia 

Amosa respecto polo traballo e polas 

opinións dos outros membros do 

grupo e intenta solucionar os 

posibles conflitos que puideran xurdir 

e que non puido evitar. 

Adoita amosar respecto polo 

traballo e polas opinións dos 

outros membros do grupo e 

na maioría das ocasións 

intenta solucionar os posibles 

conflitos que puideran xurdir e 

que non puido evitar. 

Con frecuencia amosa 

respecto polo traballo e polas 

opinións dos outros membros 

do grupo e ás veces  intenta 

solucionar os posibles 

conflitos que puideran xurdir e 

que non puido evitar. 

Poucas veces ou nunca 

amosa respecto polo 

traballo e polas opinións 

dos outros membros do 

grupo e non intenta 

solucionar os posibles 

conflitos que puideran 

xurdir e que non puido 

evitar. 

Compromiso eintegridade  

Implícase nos obxectivos do grupo 

de traballo, comparte o seu 

coñecemento e información co resto 

dos membros e é  honesto e 

responsable na súa aportación ao 

grupo. 

A maioría das veces 

implícase nos obxectivos do 

grupo de traballo, adoita 

compartir o seu coñecemento 

e información co resto dos 

membros e adoita ser 

honesto e responsable na súa 

aportación ao grupo. 

Implícase con  frecuencia nos 

obxectivos do grupo de 

traballo, comparte a seu 

coñecemento e información 

co resto dos membros e 

adoita ser honesto e 

responsable na súa 

aportación ao grupo. 

Non acostuma implicarse 

nos obxectivos do grupo 

de traballo, nin compartir o 

seu coñecemento e 

información co resto dos 

membros e  pode non ser 

honesto e responsable na 

súa aportación ao grupo. 

 

                                                                                                               RÚBRICA COMPETENCIA DIXITAL PLE-R2-CD-1  

ESTÁNDARES COMPETENCIA DIXITAL 

ASPECTOS NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

 3 2 1 0 

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. 

BUSCA DA 

INFORMACIÓN 

Sempre logra atopar a 

información que 

necesita ou se lle 

require. 

Case sempre logra atopar a 

información que necesita 

ou se lle require. 

Ás veces atopa a 

información que necesita 

ou se lle require. 

Non acostuma  atopar a 

información que necesita 

ou se lle require. 
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PLB3.1. Segue, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas de 

funcionamento e manexo de aparellos electrónicos ou de 

máquinas de uso común e coñecidos, así como instrucións básicas 

e predicibles para a realización de actividades e normas de 

seguridade (por exemplo, manexo dun móbil ou prevención de 

riscos nunha excursión). 

PLB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material 

publicitario de revistas propias da súa idade ou de internet, 

formulados de xeito simple e claro, e relacionados con asuntos do 

seu interese, nos ámbitos persoal e educativo e ocupacional moi 

básico. 
OBTENCIÓN E 

MANEXO DA 

INFORMACIÓN 

Cando atopa a 

información requerida 

sempre é capaz de 

discriminar aquilo que é 

pertinente e que lle 

resulta de utilidade e de 

descartar o que non é de 

interese. 

Cando atopa a información 

requerida adoita ser capaz 

de discriminar aquilo que é 

pertinente e que lle resulta 

de utilidade e de descartar 

o que non é de interese. 

Cando atopa a información 

requerida ás veces é capaz 

de discriminar aquilo que é 

pertinente e que lle resulta 

de utilidade e de descartar 

o que non é de interese. 

Se atopa a información 

requerida non é capaz de 

discriminar aquilo que é 

pertinente e que lle 

resulta de utilidade e 

tampouco de descartar o 

que non é de interese. 

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. 

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. 

COMUNICACIÓN 

DA 

INFORMACIÓN 

Sempre consegue 

comunicar a información 

atopada na rede de xeito 

claro e efectivo. 

Case sempre consegue 

comunicar a información 

atopada na rede de xeito 

claro e efectivo. 

Ás veces consegue 

comunicar a información 

atopada na rede de xeito 

claro e efectivo. 

Nunca ou case nunca 

consegue comunicar a 

información atopada na 

rede de xeito claro e 

efectivo. 

PLB4.6. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en 

soporte impreso e dixital, utilizando correctamente as 

convencións ortográficas e os signos de puntuación. 

 

PRESENTACIÓN 

DA 

INFORMACIÓN 

 

Sempre logra presentar 

a información atopada 

na rede, sexa por escrito 

ou oralmente, da forma 

máis atractiva posíbel 

utilizando as 

ferramentas axeitadas 

para tal fin. 

Habitualmente logra 

presentar a información 

atopada na rede, sexa por 

escrito ou oralmente, da 

forma máis atractiva 

posíbel utilizando as 

ferramentas axeitadas 

para tal fin. 

Ás veces logra presentar a 

información atopada na 

rede, sexa por escrito ou 

oralmente, da forma máis 

atractiva posíbel utilizando 

as ferramentas axeitadas 

para tal fin. 

Nunca ou case nunca 

logra presentar a 

información atopada na 

rede, sexa por escrito ou 

oralmente, da forma máis 

atractiva posíbel  ao non 

utilizar as ferramentas 

axeitadas para tal fin. 
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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. 

 

 

 

 

 

RÚBRICA COMPETENCIA CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS PLE-R2-CCEC-1 

ESTÁNDARES COMPETENCIA 

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS 

CULTURAIS 

ASPECTOS 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

3 2 1 0 

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. 

APRECIO E 

RESPECTO DAS 

MANIFESTACIÓNS 

ARTÍSTICAS 

Sempre aprecia, respecta e 

valora as diferentes 

manifestacións artísticas e 

culturais das distintas 

épocas, comprendendo o 

enriquecemento que supón 

coñecelas. 

A maioría das veces aprecia, 

respecta e valora as 

diferentes manifestacións 

artísticas e culturais das 

distintas épocas, 

comprendendo case sempre 

o enriquecemento que 

supón coñecelas. 

Ás veces aprecia, respecta e 

valora as diferentes 

manifestacións artísticas e 

culturais das distintas 

épocas, podendo 

comprender o 

enriquecemento que supón 

coñecelas. 

Non aprecia, respecta ou 

valora as diferentes 

manifestacións artísticas e 

culturais das distintas 

épocas e non comprende o 

enriquecemento que supón 

coñecelas. 

IDENTIFICACIÓN E 

APRECIO DE 

ASPECTOS 

CULTURAIS E 

ARTÍSTICOS DOS 

PAÍSES 

ANGLOSAXÓNS 

É capaz de identificar e 

apreciar os diferentes 

aspectos culturais e 

artísticos dos países 

anglosaxóns e compáraos 

de xeito crítico e analítico 

cos da cultura do noso país. 

Case sempre identifica e 

aprecia os diferentes 

aspectos culturais e 

artísticos dos países 

anglosaxóns e compáraos 

de xeito crítico e analítico 

cos da cultura do noso país. 

Ás veces identifica e aprecia 

os diferentes aspectos 

culturais e artísticos dos 

países anglosaxóns e ás 

veces compáraos de xeito 

crítico e analítico cos da 

cultura do noso país. 

Non identifica e aprecia os 

diferentes aspectos 

culturais e artísticos dos 

países anglosaxóns e non é 

capaz de comparalos de 

xeito crítico e analítico cos 

da cultura do noso país. 

IDENTIFICACIÓN E É capaz de identificar e Adoita  identificar e apreciar Ás veces  identifica e aprecia Nunca ou case nunca   
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APRECIO DAS 

DISTINTAS 

MANIFESTACIÓNS 

ARTÍSTICAS E 

CULTURAIS 

apreciar as diferentes 

formas de expresión 

artística e cultural e amosa 

interese por ampliar os seus 

coñecementos sobre as 

mesmas. 

as diferentes formas de 

expresión artística e cultural 

e acostuma amosar interese 

por ampliar os seus 

coñecementos sobre as 

mesmas. 

as diferentes formas de 

expresión artística e cultural 

e pode amosar interese por 

ampliar os seus 

coñecementos sobre as 

mesmas. 

identifica e aprecia as 

diferentes formas de 

expresión artística e cultural 

e non acostuma amosar 

interese por ampliar os seus 

coñecementos sobre as 

mesmas. 

UTILIZACIÓN DE 

ELEMENTOS E 

TÉCNICAS 

ARTÍSTICAS 

Utiliza sempre elementos e 

técnicas artísticas na 

elaboración e presentación 

de traballos e proxectos. 

Acostuma utilizar elementos 

e técnicas artísticas na 

elaboración e presentación 

de traballos e proxectos. 

Ás veces  utiliza elementos e 

técnicas artísticas na 

elaboración e presentación 

de traballos e proxectos. 

Non adoita  utilizar 

elementos e técnicas 

artísticas na elaboración e 

presentación de traballos e 

proxectos. 

 

 

RÚBRICA COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA PLE-R2-CSC-1 

ASPECTOS 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

3 2 1 0 

ESTÁNDARES COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA 

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. 

IGUALDADE E NON 

DISCRIMINACIÓN 

 

Coñece e comprende os 

conceptos de igualdade, non 

discriminación entre mulleres e 

homes, diferentes grupos étnicos 

ou culturais, a sociedade e a 

cultura. 

Comprende case completamente a 
importancia dos conceptos 

propostos, especialmente la 
igualdade de xénero e do resto de 

comunidades. 
 

 
Coñece de xeito limitado os 

conceptos de igualdade e non 
discriminación entre as persoas 

a as distintas culturas. 
 

 
 

Descoñece a importancia 
da non discriminación 

entre mulleres e homes. 
 

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 

SOLIDARIEDADE E 

DIÁLOGO 

 

Manifesta solidariedade e 

interese por resolver problemas, 

a través do diálogo, na procura do 

Ás veces mostra interese polo 
desenvolvemento económico pero 

non valora a súa incidencia no 
benestar social. 

 

As veces, manifesta 
solidariedade e certo interese 

por resolver problemas, a 
través do diálogo, na procura 

do mellor argumento. 

 
Mostra pouca 

solidariedade  e ten escaso 
interese por resolver 

problemas, a través do 
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estereotipos e valoracións etnocéntricas. mellor argumento. diálogo, na procura do 
mellor argumento. 

 

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. 

DEMOCRACIA, 

XUSTIZA E DEREITOS 

HUMANOS 

Comprende os conceptos de 

democracia, xustiza, igualdade e 

dereitos humanos, respectando 

estes últimos. 

 

Ás veces a súa comprensión dos 
conceptos propostos non é analizada 
e case sempre respecta os dereitos 

humanos. 
 

 
Comprende parcialmente os 
conceptos propostos e a súa 

importancia. Ás veces respecta 
os dereitos humanos. 

 

 
Mostra nulo esforzo en 

comprender os conceptos 
propostos. Está pouco 

interesado en coñecer os 
dereitos humanos. 

 
 

MEDIO AMBIENTE 

Mantén unha actitude crítica ante 

as faltas de respecto e 

conservación do medio ambiente. 

Case sempre mantén unha actitude 

crítica ante as faltas de respecto e 

conservación do medio ambiente. 

Cústalle mantén unha actitude 

crítica ante as faltas de respecto 

e conservación do medio 

ambiente. 

Non  ten unha actitude 

crítica ante as faltas de 

respecto e conservación do 

medio ambiente. 

 

 

4º ESO 

 

ESTÁNDARES -  COMPRENSIÓN ORAL  

▪ PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu proceso de comprensión, axustándoo ás necesidades da tarefa (de 
comprensión global, selectiva ou detallada), mellorándoo se é o caso (sacando conclusións sobre a actitude do 
falante e sobre o contido, baseándose na entoación e na velocidade da fala), deducindo intencións a partir do 
volume da voz do falante, facendo anticipacións do que segue (palabra, frase, resposta, etc.), e intuíndo o que 
non se comprende e o que non se coñece mediante os propios coñecementos e as propias experiencias. 

 

 

 

 

 

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

 

 

COMPRENSIÓN ORAL 

7. O alumno-a escoita  unha serie de conversas ou situacións e debe 

escoller de entre tres opcións ofrecidas  cal é o tema da conversa ou 

situación. 

8. O alumnado ten que completar os espazos en branco dun texto escrito 

que se corresponde cunha audición que escoita ao mesmo tempo; cada 

espazo en branco se corresponde cunha palabra. 

9. O alumnado escoita unha serie de fragmentos; ao mesmo tempo 

dánselle por escrito unha serie de informacións e debe relacionar os 

fragmentos con esas informacións. 

10. O alumnado escoita unha conversa ou entrevista e debe respostar a 

unha serie de preguntas escollendo entre varias opcións ofrecidas. Estas 

opcións poden ser frases e oracións ou imaxes e debuxos.Tamén pode 

consistir en completar unha serie de oracións elixindo entre tres ou catro 

posibles finais. 

11. O alumnado debe completar un cuestionario coa información que escoita 

nunha audición. 

12.  O alumnado escoita unha conversa ou entrevista e debe respostar a 

unha serie de preguntas dicindo se son verdadeiras ou falsas. 

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

▪ PLEB1.5. Identifica as ideas principais e detalles relevantes dunha conversa formal ou informal de certa duración 
entre dous ou máis interlocutores que ten lugar na súa presenza e na que se tratan temas coñecidos ou de 
carácter xeral ou cotián, cando o discurso está articulado con claridade e nunha variedade estándar da lingua. 

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

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

▪ PLEB1.8. Comprende, nunha conversa informal na que participa, explicacións ou xustificacións de puntos de 
vista e opinións sobre diversos asuntos de interese persoal, cotiáns ou menos habituais, así como a formulación 
de hipóteses, a expresión de sentimentos e a descrición de aspectos abstractos de temas (por exemplo, a 
música, o cine, a literatura ou os temas de actualidade). 
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ESTÁNDARES- EXPRESIÓN ORAL RÚBRICA EXPRESIÓN ORAL    PLE-R4-CCL-EO-1 

▪ 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. 

ASPECTOS 3 2 1 0 

▪ 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. 

▪ 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 
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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. 

ALCANCE 

Utiliza vocabulario 

adecuado durante 

todo o discurso. 

O seu contido é 

pertinente con 

respecto ao tema 

proposto. 

Repertorio 

lingüístico amplo. 

 

 

Utiliza vocabulario 

adecuado durante 

case todo o 

discurso. O seu 

contido é bastante 

pertinente con 

respecto ao tema 

proposto o 

discurso. 

Repertorio 

lingüístico bastante 

amplo. 

Utiliza vocabulario 

adecuado en parte do 

discurso.  O seu contido 

non é demasiado 

pertinente con respecto 

ao tema proposto do 

discurso. Repertorio 

lingüístico limitado. 

 Non utiliza vocabulario 

adecuado durante o 

discurso. 

O seu contido non é 

pertinente con respecto ao 

tema proposto. Repertorio 

lingüístico moi escaso. 

PRONUNCIACIÓN 

Enténdeselle 

claramente e 

amosa unha boa 

pronunciación. Boa 

entoación 

Enténdeselle con 

bastante claridade 

e amosa  unha 

aceptable 

pronunciación. 

Entoación 

aceptable 

Amosa unha 

pronunciación 

comprensible a pesar de 

non ser completamente 

clara. Entoación non moi 

boa. 

A súa pronuciación resulta 

difícil de entender.Falta de 

entoación. 

FLUIDEZ E 

COHERENCIA 

O discurso flúe de 

xeito natural e sen 

interrupcións e 

resulta claro e 

coherente 

O discurso flúe de 

xeito bastante  

natural e con 

poucas 

interrupcións e 

resulta bastante 

claro e coherente 

O discurso non flúe de 

xeito totalmente natural 

e existen diversas 

interrupcións; ten unha 

coherencia e claridade 

limitadas. 

O discurso non flúe de 

xeito natural e son 

abundantes as 

interrupcións; resulta 

confuso 

CORRECCIÓN 

GRAMÁTICAL 

Utiliza 

correctamente as 

estruturas 

gramaticais 

correspondentes 

ao seu nivel  

Utiliza con 

bastante 

corrección as 

estruturas 

gramaticais 

correspondentes 

ao seu nivel  

Utiliza de xeito 

adecuado algunhas das 

estruturas gramaticais 

correspondentes ao seu 

nivel  

Non utiliza correctamente 

as estruturas gramaticais 

correspondentes ao seu 

nivel  

 

▪ PLEB2.4. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e 
menos habituais que poden xurdir durante unha viaxe ou estadía 
noutros países por motivos persoais, educativos ou ocupacionais 
(transporte, aloxamento, comidas, compras, estudos, traballo, 
relacións coas autoridades, saúde e lecer), e sabe solicitar 
atención, información, axuda ou explicacións, e facer unha 
reclamación ou unha xestión formal de maneira sinxela pero 
correcta e adecuada ao contexto. 

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

▪ PLEB2.6. Toma parte en conversas formais, entrevistas e reunións 
de carácter educativo ou ocupacional, sobre temas habituais nestes 
contextos, intercambiando información pertinente sobre feitos 
concretos, pedindo e dando instrucións ou solucións a problemas 
prácticos, expondo os seus puntos de vista de maneira sinxela e 
con claridade, e razoando e explicando brevemente e de maneira 
coherente as súas accións, as súas opinións e os seus plans. 

▪ PLEB5.1. Exprésase cunha pronunciación clara, aceptable e 
comprensible, e utiliza adecuadamente os esquemas fonolóxicos 
básicos, aínda que teña que repetir algunha vez por solicitude das 
persoas interlocutoras. 

▪ PLEB5.3. 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, 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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ESTÁNDARES- COMPRENSIÓN ESCRITA  

▪ 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.). 

 

 

COMPRENSIÓN ESCRITA 

1.O alumnado debe respostar a unha serie de preguntas sobre un texto 

escollendo entre as distintas opcións que se lle propoñen(3 ou 4). Tamén pode 

ter que completar unha serie de oracións referidas ao texto nas que se lle 

ofrecen 3 ou 4 posibles finais, debendo elixir a opción correcta. 

 

2.A un texto se lle quitan unha serie de oracións que o alumnado debe despois 

volver a colocar nos lugares adecuados. 

 

3.Fanse unha serie de preguntas ao alumna 

do sobre un texto e deben respostar en que parágrafo do texto se atopa a 

resposta  a esas preguntas. 

 

4.O alumnado debe dicir se determinadas afirmacións referidas a un texto son 

verdadeiras ou falsas. 

 

5.Propóñenselle unha serie de textos ao alumnado e tres resumos de cada un 

deles; deben escoller o resumo máis axeitado para cada texto. 

 

6.A un texto de certa lonxitude se lle eliminan unha serie de parágrafos; 

posteriormente o alumnado debe poñer en orde eses parágrafos que lle faltan ao 

texto orixinal. 

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

▪ PLEB3.3. Entende o sentido xeral, os puntos principais e información relevante de anuncios e 
comunicacións de carácter público, institucional ou corporativo e claramente estruturados, 
relacionados con asuntos do seu interese persoal, educativo ou ocupacional (por exemplo, sobre 
lecer, cursos, bolsas e ofertas de traballo). 

▪ PLEB3.4. Localiza con facilidade información específica de carácter concreto en textos xornalísticos 
en calquera soporte, ben estruturados e de extensión media, tales como noticias glosadas; recoñece 
ideas significativas de artigos divulgativos sinxelos, e identifica as conclusións principais en textos de 
carácter claramente argumentativo, sempre que poida reler as seccións difíciles. 

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

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

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

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

 

 

ESTÁNDARES – EXPRESIÓN ESCRITA RÚBRICA EXPRESIÓN ESCRITA    PLE-R4-CCL-EE-1 

▪ 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. 

ASPECTOS 3 2 1 0 

PRESENTACIÓN 

Os textos escritos  teñen unha 

presentación moi coidada, 

utilizando con corrección as normas 

ortográficas e de puntuación, e coa 

información perfectamente 

organizada. Ademais entregaos no 

prazo no que lle foron requeridos, 

se é o caso. 

Os textos escritos  teñen unha 

presentación coidada, utilizando 

con bastante corrección as normas 

ortográficas e de puntuación, e coa 

información ben organizada. 

Ademais, habitualmente os entrega 

no prazo no que lle foron 

requeridos, se é o caso. 

Os textos escritos  teñen unha 

presentación que non está moi 

coidada, utiliza con desigual 

corrección as normas ortográficas e 

de puntuación, e coa información 

non moi ben organizada. Ademais, 

ás veces entregaos no prazo no 

que lle foron requeridos, se é o 

caso. 

. Os textos escritos  teñen unha 

presentación  moi pouco ou nada 

coidada, utiliza sen  corrección as 

normas ortográficas e de 

puntuación, e coa información mal 

organizada. Ademais,  entregaos 

habitualmente fora do prazo no 

que lle foron requeridos, se é o 

caso. 

ALCANCE 

Utiliza un vocabulario variado, 

evitando repeticións innecesarias, 

apropiado para o tema do que 

escribe. 

Utiliza un vocabulario bastante 

variado, intentando evitar 

repeticións innecesarias, bastante 

apropiado para o tema do que 

escribe. 

Utiliza un vocabulario con certa 

variedade, non cometendo 

demasiadas repeticións 

innecesarias, é bastante apropiado 

para o tema do que escribe. 

Non utiliza un vocabulario 

variado,non  evitando repeticións 

innecesarias, e non é apropiado 

para o tema do que escribe. 

CORRECCIÓN 

GRAMATICAL 

Escribe con gran corrección 

gramatical ao non cometer erros e 

utilizar construcións que se 

corresponden co nivel que se lle 

require. 

Escribe con bastante corrección 

gramatical ao non cometer erros 

graves e utilizar, na súa maior 

parte, construcións que se 

corresponden co nivel que se lle 

require. 

Escribe con certa corrección 

gramatical ao non cometer erros 

moi graves  e utilizar algunhas 

construcións que se corresponden 

co nivel que se lle require. 

Non escribe con  corrección 

gramatical ao  cometer numerosos 

erros e non  utilizar construcións 

que se corresponden co nivel que 

se lle require. 

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

▪ PLEB4.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes e 
comentarios breves, en calquera soporte, nos 
que solicita e se transmite información e 
opinións sinxelas e nos que resalta os aspectos 
que lle resultan importantes (por exemplo, 
nunha páxina web ou unha revista xuvenís, ou 
dirixidos a un profesor ou a unha profesora), 
respectando as convencións e as normas de 
cortesía. 

▪ PLEB4.4. Escribe correspondencia persoal e 
participa en foros, blogs e chats nos que 
describe experiencias, impresións e 
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sentimentos; narra de forma lineal e coherente 
feitos relacionados co seu ámbito de interese, 
actividades e experiencias pasadas (por 
exemplo, sobre unha viaxe, as súas mellores 
vacacións, un acontecemento importante, un 
libro ou unha película), ou feitos imaxinarios, e 
intercambia información e ideas sobre temas 
concretos, sinalando os aspectos que lle 
parecen importantes, e xustificando brevemente 
as súas opinións sobre eles. 

ADECUACIÓN, 

COHESIÓN E 

COHERENCIA 

Pode escribir textos 

sinxelos,básicos e breves 

axustados á tipoloxía que se lle 

require, abarcando os diferentes 

aspectos propios desa tipoloxía e 

tema. 

Os textos caracterízanse pola súa 

fluidez e por unha transición 

adecuada entre as distintas partes. 

Ademais están cohesionados no 

seu conxunto, cun uso adecuado 

dos signos de puntuación. 

Pode escribir textos 

sinxelos,básicos e breves  bastante 

axustados á tipoloxía que se lle 

require, abarcando, na súa maior 

parte, os diferentes aspectos 

propios desa tipoloxía e tema. 

Os textos caracterízanse pra unha 

aceptable  fluidez e por unha 

transición bastante adecuada entre 

as distintas partes. Ademais están 

bastante cohesionados no seu 

conxunto, cun uso, salvo 

excepcións, adecuado dos signos 

de puntuación. 

. Ás veces pode escribir textos 

sinxelos, básicos e breves 

axustados á tipoloxía que se lle 

require, abarcando parte dos 

diferentes aspectos propios desa 

tipoloxía e tema. 

Os textos caracterízanse pola unha 

certa  fluidez e por unha transición 

aceptable entre as distintas partes. 

Ademais teñen certa cohesión  no 

seu conxunto, cun uso aceptable 

dos signos de  puntuación. 

Non é capaz de  escribir textos 

sinxelos, básicos e breves 

axustados á tipoloxía que se lle 

require, abarcando os diferentes 

aspectos propios desa tipoloxía e 

tema. 

Os textos non se caracteriza pola 

súa fluidez nen por unha transición 

adecuada entre as distintas partes. 

Ademais non están cohesionados 

no seu conxunto, cun incorrecto 

uso adecuado dos signos de  

puntuación. 

 

▪ 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 currículoen 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. 

▪ 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. 
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ESTÁNDARES APRENDER A APRENDER 

 

 

RÚBRICA APRENDER A APRENDER   PLE-R4-CAA-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 
 
 

ASPECTOS 
  

3 2 1 0 

Aplicar estratexias 
comunicativas 

adquiridas nas linguas 
nais e aproveitar os 

coñecementos e 
destrezas que ten  

nestas linguas  no uso 
e estudo da lingua 

estranxeira.  

Transfire estratexias de 
comunicación xa adquiridas nas 

linguas nai e aproveitase dos 
coñecementos adquiridos nestas 

linguas no seu favor á hora do 
estudo e do uso da lingua 

estranxeira.  

Utiliza con axuda algunhas 
estratexias de 

comunicación xa adquiridas 
nas linguas nai e 

normalmente aproveitase 
dos coñecementos 

adquiridos nestas linguas 
no seu favor á hora do 

estudo e do uso da lingua 
estranxeira. 

 
  

Utiliza de vez en cando e 
con axuda algunhas 

estratexias de 
comunicación xa 

adquiridas nas linguas nai 
e ás veces aproveitase 

dos coñecementos 
adquiridos nestas linguas 

no seu favor á hora do 
estudo e do uso da lingua 

estranxeira. 
  

Non utiliza as estratexias 
de comunicación xa 

adquiridas nas linguas nai 
e non aproveita os 

coñecementos adquiridos 
nestas linguas no seu 

favor á hora do estudo e 
do uso da lingua 

estranxeira.  

Traer o material 
didáctico e escolar 
requerido a cada 
unha das sesión 
lectivas. 

Sempre trae ao aula o material 
didáctico e escolar requerido 
polo profesorado para cada 
unha das sesións lectivas. 

Habitualmente trae ao 
aula o material didáctico 
e escolar requerido polo 
profesorado para cada 

unha das sesións 
lectivas. 

Con relativa frecuencia 
non trae ao aula o 
material didáctico e 

escolar requerido polo 
profesorado para cada 

unha das sesións 
lectivas. 

Nunca ou con moi 
pouca frecuencia trae 

ao aula o material 
didáctico e escolar 

requerido polo 
profesorado para cada 

unha das sesións 
lectivas. 
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Realizar e entregar 
dentro do prazo 

correspondente as 
tarefas, exercicios, 

proxectos e traballos 
encomendados polo 

profesorado para 
facer fora da aula. 

Sempre realiza e entrega 
dentro do prazo 

correspondente as tarefas, 
exercicios, proxectos e 

traballos encomendados polo 
profesorado para facer fora da 

aula. 

Acostuma realizar e 
entregar dentro do prazo 

correspondente as 
tarefas, exercicios, 

proxectos e traballos 
encomendados polo 

profesorado para facer 
fora da aula. 

Con certa frecuencia 
non realiza ou non  

entrega dentro do prazo 
correspondente as 
tarefas, exercicios, 

proxectos e traballos 
encomendados polo 

profesorado para facer 
fora da aula. 

Non acostuma realizar 
e entregar dentro do 

prazo correspondente 
as tarefas, exercicios, 
proxectos e traballos 
encomendados polo 

profesorado para facer 
fora da aula. 

Realizar as 
actividades e tarefas 

propostas polo 
profesorado dentro 
da aula e amosar 

unha actitude 
adecuada cara a 

aprendizaxe e nas 
relacións sociais que 
se producen na aula 

O alumn@ sempre realiza as 
ctividades propostas polo 

profesorado dentro da aula e a 
súa actitude  na aula é propicia 

para que o proceso de 
aprendizaxe se realice con 

éxito. 

O alumn@ case sempre 
realiza as ctividades 

propostas polo 
profesorado dentro da 

aula e a súa actitude  na 
aula acostuma a ser 
propicia para que o 

proceso de aprendizaxe 
se realice con éxito. 

Con certa frecuencia o 
alumn@ non realiza as 
actividades propostas 

polo profesorado dentro 
da aula e a súa actitude  
na aula ás veces non é 

propicia para que o 
proceso de aprendizaxe 

se realice con éxito. 

Con moita frecuencia o 
alumn@ non realiza as 
actividades propostas 

polo profesorado 
dentro da aula e a súa 
actitude  habitual na 
aula non é propicia 

para que o proceso de 
aprendizaxe se realice 

con éxito. 

 

 

 

 

 

 

ESTANDARES TRABALLO EN GRUPO 

RÚBRICA TRABALLO EN GRUPO   PLE-R4-CSIEE-TG-1 

 

 

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 

ASPECTOS 3 2 1 0 

Participación 
Participa activamente nas 

tarefas do grupo e a súa 

Adoita participar 

activamente nas 

Habitualmente participa de 

forma máis ou menos activa  

Nunca ou case nunca 

participa activamente nas 
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transversais; evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as 

competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

construtiva participación ten coma 

finalidade o éxito global do 

grupo; ao mesmo tempo 

consegue que os demais 

membros do grupo participen 

de forma construtiva. 

tarefas do grupo e a 

súa participación ten 

habitualmente coma 

finalidade o éxito do 

grupo; ao mesmo 

tempo pode conseguir 

que os demais 

membros do grupo 

participen de forma 

construtiva. 

nas tarefas do grupo e a súa 

participación adoita ter 

coma finalidade o éxito 

global do grupo; ao mesmo  

tempo pode conseguir que 

os demais membros do 

grupo participen de forma 

construtiva. 

tarefas do grupo; 

tampouco fai que os 

demais membros do grupo 

participen de forma 

construtiva. 

Colaboración, 

cooperación e 

solidariedade 

Colabora co resto dos 

membros do grupo 

cooperando con eles nas 

tarefas do traballo e amosa 

solidariedade con aqueles 

que atopan dificultades. 

Habitualmente 

colabora co resto dos 

membros do grupo 

cooperando con eles 

nas tarefas do traballo 

e adoita amosar 

solidariedade con 

aqueles que atopan 

dificultades. 

Con certa frecuencia 

colabora co resto dos 

membros do grupo 

cooperando con eles nas 

tarefas do traballo e ás 

veces amosa solidariedade 

con aqueles que atopan 

dificultades. 

Na maioría dos casos non 

colabora co resto dos 

membros do grupo, non 

coopera con eles nas 

tarefas do traballo e non 

amosa solidariedade con 

aqueles que atopan 

dificultades. 

Respecto e 

tolerancia 

Amosa respecto polo traballo 

e polas opinións dos outros 

membros do grupo e intenta 

solucionar os posibles 

conflitos que puideran xurdir 

e que non puido evitar. 

Adoita amosar 

respecto polo traballo e 

polas opinións dos 

outros membros do 

grupo e na maioría das 

ocasións intenta 

solucionar os posibles 

conflitos que puideran 

xurdir e que non puido 

evitar. 

Con frecuencia amosa 

respecto polo traballo e 

polas opinións dos outros 

membros do grupo e ás 

veces  intenta solucionar os 

posibles conflitos que 

puideran xurdir e que non 

puido evitar. 

Poucas veces ou nunca 

amosa respecto polo 

traballo e polas opinións 

dos outros membros do 

grupo e non intenta 

solucionar os posibles 

conflitos que puideran 

xurdir e que non puido 

evitar. 
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Compromiso e 

integridade  

Implícase nos obxectivos do 

grupo de traballo, comparte o 

seu coñecemento e 

información co resto dos 

membros e é  honesto e 

responsable na súa 

aportación ao grupo. 

A maioría das veces 

implícase nos 

obxectivos do grupo de 

traballo, adoita 

compartir o seu 

coñecemento e 

información co resto 

dos membros e adoita 

ser honesto e 

responsable na súa 

aportación ao grupo. 

Implícase con  frecuencia 

nos obxectivos do grupo de 

traballo, comparte a seu 

coñecemento e información 

co resto dos membros e 

adoita ser honesto e 

responsable na súa 

aportación ao grupo. 

Non acostuma implicarse 

nos obxectivos do grupo 

de traballo, nin compartir o 

seu coñecemento e 

información co resto dos 

membros e  pode non ser 

honesto e responsable na 

súa aportación ao grupo. 

 

 

2º BACHARELATO 

ESTÁNDARES- COMPRENSIÓN ORAL  

▪ PLEB1.1. Comprende instrucións, anuncios, declaracións e mensaxes detalladas, dados cara a cara ou 
por outros medios, sobre temas concretos, en linguaxe estándar e a velocidade normal (por exemplo, 
declaracións ou mensaxes institucionais). 

 

COMPRENSIÓN ORAL 

1. O alumno-a escoita  unha serie de conversas ou situacións e debe escoller de entre 

tres opcións ofrecidas  cal é o tema da conversa ou situación. 

 

2.  O alumnado ten que completar os espazos en branco dun texto escrito que se 

corresponde cunha audición que escoita ao mesmo tempo; cada espazo en branco 

se corresponde cunha palabra. 

3       O alumnado escoita unha serie de fragmentos; ao mesmo tempo dánselle por 

escrito unha                     serie de informacións e debe relacionar os fragmentos con 

esas informacións. 

 

▪ PLEB1.2. Identifica as ideas principais, os detalles relevantes e as implicacións xerais de conversas e 
debates relativamente extensos e animados entre varias persoas interlocutoras que teñen lugar na súa 
presenza, sobre temas xerais, de actualidade ou do seu interese, sempre que o discurso estea 
estruturado e non se faga un uso moi idiomático da lingua. 

▪ PLEB1.3. Comprende, en debates e conversas informais sobre temas habituais ou do seu interese, a 
postura ou punto de vista das persoas interlocutoras, así como algúns sentidos implícitos e matices 
como a ironía ou o humor. 

▪ PLEB1.4. Comprende, nunha conversa formal na que participa, no ámbito educativo ou ocupacional, 
información detallada e puntos de vista e opinións sobre temas da súa especialidade e relativos a liñas 
de actuación e outros procedementos abstractos, sempre que poida confirmar o que o interlocutor quixo 
dicir e conseguir aclaracións sobre os aspectos ambiguos. 
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▪ PLEB1.5. Comprende a liña argumental, as ideas principais, os detalles relevantes e as implicacións 
xerais en presentacións, conferencias ou seminarios de certa extensión e complexidade sobre temas 
educativos ou profesionais da súa área de interese, tanto concretos como abstractos, sempre que haxa 
marcadores que estruturen o discurso e guíen a comprensión. 

4.    O alumnado escoita unha conversa ou entrevista e debe respostar a unha serie de 

preguntas escollendo entre varias opcións ofrecidas. Estas opcións poden ser frases e 

oracións ou imaxes e debuxos.Tamén pode consistir en completar unha serie de 

oracións elixindo entre tres ou catro posibles finais. 

5.   O alumnado debe completar un cuestionario coa información que escoita nunha 

audición. 

 

6.   O alumnado escoita unha conversa ou entrevista e debe respostar a unha serie de 

preguntas dicindo se son verdadeiras ou falsas. 

▪ PLEB1.6. Comprende o contido da información da maioría do material gravado ou retransmitido nos 
medios de comunicación, relativo a temas de interese persoal, identificando o estado de ánimo, o ton e 
mesmo o humor do falante, sempre que o discurso estea articulado con claridade, nunha variedade de 
lingua estándar e a velocidade normal. 

▪ PLEB5.1. Comprende e faise comprender con certa confianza e fluidez en situacións de comunicación 
informais e formais habituais, con matices como a ironía e o humor, sempre que as persoas 
interlocutoras pronuncien con claridade e eviten un uso moi idiomático 

▪ PLEB 5.4. Entende os detalles do que se lle di en transaccións e xestións que xorden mentres viaxa, 
organiza a viaxe ou trata coas autoridades, así como en situacións menos habituais en hoteis, tendas, 
axencias de viaxes, centros de saúde, traballo ou estudos (por exemplo, para recibir asistencia sanitaria 
como turista ou como residente, cambiar unha reserva de hotel, anular billetes ou cambiar un artigo 
defectuoso), sempre que poida pedir confirmación. 

 

ESTÁNDARES- EXPRESIÓN ORAL RÚBRICA EXPRESIÓN ORAL PLE-R2B-CCL-EO-1 

▪ PLEB2.1. Diferencia adecuadamente a produción do texto oral 
espontáneo (sintaxe limitada, estratexias de compensación, 
negociación do significado co interlocutor, etc.) do planificado, e 
considera as características que este comparte coa lingua escrita 
(planificación, redundancia informativa, elementos de cohesión, 
etc.). 

ASPECTOS 3 2 1 0 

ALCANCE 

Utiliza vocabulario 

adecuado durante todo 

o discurso. 

O seu contido é 

pertinente con respecto 

ao tema 

proposto.Repertorio 

lingüístico amplo. 

 

Utiliza vocabulario 

adecuado durante case 

todo o discurso. O seu 

contido é bastante 

pertinente con respecto ao 

tema proposto o discurso. 

Repertorio lingüístico 

bastante amplo. 

Utiliza vocabulario 

adecuado en parte do 

discurso.  O seu contido 

non é demasiado 

pertinente con respecto ao 

tema proposto do 

discurso. Repertorio 

lingüístico limitado. 

Non utiliza 

vocabulario adecuado 

durante o discurso. 

O seu contido non é 

pertinente con 

respecto ao tema 

proposto. Repertorio 

lingüístico moi 

escaso. 

▪ PLEB2.2. Fai presentacións de certa duración sobre temas do seu 
interese educativo ou relacionados coa súa especialidade (por 
exemplo, o desenvolvemento dun experimento científico, ou unha 
análise de aspectos históricos, sociais ou económicos), cunha 
estrutura clara que axuda os oíntes a fixárense nos aspectos máis 
importantes, e demostrando seguridade á hora de contestar 
preguntas do auditorio formuladas con claridade e a velocidade 
normal. 
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▪ PLEB2.3. Participa con soltura en conversas informais cara a cara 
ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, nas que describe 
con detalle feitos, experiencias, sentimentos e reaccións, soños, 
esperanzas e ambicións, e responde adecuadamente aos 
sentimentos que expresan os seus interlocutores; describe con 
detalle experiencias persoais e as súas reaccións ante elas; 
expresa con convicción crenzas, acordos e desacordos, e explica e 
xustifica de maneira persuasiva as súas opinións e proxectos. 

 

PRONUNCIACIÓN 

Enténdeselle 

claramente e amosa 

unha boa 

pronunciación. Boa 

entoación. 

Enténdeselle con bastante 

claridade e amosa  unha 

aceptable pronunciación. 

Entoación aceptable. 

Amosa unha 

pronunciación 

comprensible a pesar de 

non ser completamente 

clara. Entoación non moi 

boa. 

A súa pronunciación 

resulta difícil de 

entender. Falta de 

entoación. 

FLUIDEZ E 

COHERENCIA 

O discurso flúe de xeito 

natural e sen 

interrupcións e resulta 

claro e coherente 

O discurso flúe de xeito 

bastante  natural e con 

poucas interrupcións e 

resulta bastante claro e 

coherente 

O discurso non flúe de 

xeito totalmente natural e 

existen diversas 

interrupcións; ten unha 

coherencia e claridade 

limitadas 

O discurso non flúe 

de xeito natural e son 

abundantes as 

interrupcións; esulta 

confuso. 

CORRECCIÓN 

GRAMÁTICAL 

Utiliza correctamente as 

estruturas gramaticais 

correspondentes ao seu 

nivel 

Utiliza con bastante 

corrección as estruturas 

gramaticais 

correspondentes ao seu 

nivel 

Utiliza de xeito adecuado 

algunhas das estruturas 

gramaticais 

correspondentes ao seu 

nivel 

Non utiliza 

correctamente as 

estruturas gramaticais 

correspondentes ao 

seu nivel 

▪ PLEB 2.4. Toma parte adecuadamente en conversas formais, 
entrevistas, reunións e debates de carácter educativo ou 
ocupacional, achegando e pedindo información relevante e 
detallada sobre aspectos concretos e abstractos de temas cotiáns e 
menos habituais nestes contextos; explicando os motivos dun 
problema complexo e pedindo e dando instrucións ou suxestións 
para resolvelo; desenvolvendo argumentos de forma comprensible 
e convincente e comentando as contribucións dos interlocutores; 
opinando e facendo propostas xustificadas sobre futuras 
actuacións. 

▪ PLEB2.5. Participa na interacción verificando a comprensión propia 
e das demais persoas, e cooperando activamente na realización 
das tarefas de comunicación, cun bo grao de fluidez e claridade, 
malia algúns erros esporádicos. 

▪ PLEB2.6. Realiza unha entrevista cun patrón estruturado de 
preguntas establecido con anterioridade, formulando preguntas 
complementarias ou respondendo a elas, reaccionando ante unha 
resposta que non entenda, e interactuando para pedir repeticións e 
confirmar a comprensión mutua. 

▪ PLEB5.1. Comprende e faise comprender con certa confianza e 
fluidez en situacións de comunicación informais e formais habituais, 
con matices como a ironía e o humor, sempre que as persoas 
interlocutoras pronuncien con claridade e eviten un uso moi 
idiomático. 

▪ PLEB5.3. Intervén oralmente con distintos propósitos 
comunicativos, con eficacia intercultural. 
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▪ PLEB5.5. Desenvólvese con seguridade en transaccións e xestións 
cotiás e menos habituais, cara a cara, por teléfono ou por outros 
medios técnicos, solicitando información detallada, ofrecendo 
explicacións claras e detalladas, e desenvolvendo a súa 
argumentación de xeito satisfactorio na resolución dos problemas 
que xurdan. 

 

 

 

 

ESTÁNDARES- COMPRENSIÓN ESCRITA  

▪ PLEB3.1. Entende detalles relevantes e implicacións de anuncios e material de carácter publicitario 
sobre asuntos do seu interese persoal (por exemplo, carteis, folletos, pancartas ou grafitti), educativo 
(por exemplo, carteis científicos) ou profesional (por exemplo, boletíns informativos ou documentos 
oficiais). 

COMPRENSIÓN ESCRITA 

1. O alumnado debe respostar a unha serie de preguntas sobre un texto escollendo entre 

as distintas opcións que se lle propoñen(3 ou 4). Tamén pode ter que completar unha 

serie de oracións referidas ao texto nas que se lle ofrecen 3 ou 4 posibles finais, 

debendo elixir a opción correcta. 

2.    A un texto se lle quitan unha serie de oracións que o alumnado debe despois volver a 

colocar nos lugares adecuados. 

 

3.Fanse unha serie de preguntas ao alumnado sobre un texto e deben respostar en que 

parágrafo do texto se atopa a resposta  a esas preguntas. 

4. O alumnado debe dicir se determinadas afirmacións referidas a un texto son 

verdadeiras ou falsas. 

 

5. Propóñenselle unha serie de textos ao alumnado e tres resumos de cada un deles; 

deben escoller o resumo máis axeitado para cada texto. 

▪ PLEB3.2. Comprende a información, a intención e as implicacións de notas e correspondencia 
persoal en calquera soporte, incluídos foros e blogs, nos que se transmiten e se xustifican de xeito 
detallado información, ideas e opinións sobre temas concretos e abstractos de carácter persoal e 
dentro da súa área de interese. 

▪ PLEB3.3. Comprende instrucións extensas e complexas dentro da súa área de interese ou a súa 
especialidade, incluíndo detalles sobre condicións e advertencias, sempre que poida volver ler as 
seccións difíciles (por exemplo, sobre instrumentos de medición ou de procedementos científicos). 

▪ PLEB3.4. Comprende os detalles relevantes e as implicacións de correspondencia formal de 
institucións públicas ou entidades privadas como universidades, empresas ou compañías de 
servizos, sobre temas concretos e abstractos de carácter persoal e educativo, dentro da súa área de 
interese ou a súa especialidade. 

▪ PLEB3.5. Entende, en textos de referencia e consulta, en soporte tanto impreso como dixital, 
información detallada sobre temas da súa especialidade nos ámbitos educativo ou ocupacional, así 
como información concreta relacionada con cuestións prácticas en textos informativos oficiais, 
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institucionais ou corporativos. 6.    A un texto de certa lonxitude se lle eliminan unha serie de parágrafos; posteriormente o 

alumnado debe poñer en orde eses parágrafos que lle faltan ao texto orixinal. 
▪ PLEB3.6. Comprende a información, as ideas e as opinións implícitas en noticias e artigos 

xornalísticos e de opinión ben estruturados e de certa lonxitude que tratan dunha variedade de temas 
de actualidade ou máis especializados, tanto concretos como abstractos, dentro da súa área de 
interese, e localiza con facilidade detalles relevantes neses textos. 

▪ PLEB3.7. Comprende os aspectos principais, detalles relevantes, algunhas ideas implícitas e o uso 
poético da lingua en textos literarios que presenten unha estrutura accesible e unha linguaxe non moi 
idiomática, e nos que o desenvolvemento do tema ou da historia, os personaxes centrais e as súas 
relacións, ou o motivo poético, estean claramente sinalizados con marcadores lingüísticos 
doadamente recoñecibles. 

-PLEB5.7. Comprende textos extensos en lingua estándar transmitidos por canles, entendendo (aínda 

que non os comparta) os matices de sentido e de opinión ante puntos de vista e posturas concretas e 

actitudes que responden a crenzas, costumes e valores propios da cultura da lingua meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDARES- EXPRESIÓN ESCRITA RÚBRICA EXPRESIÓN ESCRITA   PLE-R2B-CCL-EE-1 
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▪ PLEB4.1. Escribe informes en formato 
convencional e de estrutura clara relacionados coa 
súa especialidade (por exemplo, o 
desenvolvemento e as conclusións dun 
experimento, sobre un intercambio lingüístico, 
unhas prácticas ou un traballo de investigación), ou 
menos habituais (por exemplo, un problema 
xurdido durante unha estadía no estranxeiro), 
desenvolvendo un argumento, razoando a favor ou 
en contra dun punto de vista concreto, explicando 
as vantaxes e as desvantaxes de varias opcións, e 
achegando conclusións xustificadas. 

ASPECTOS 3 2 1 0 

PRESENTACIÓN 

Os textos escritos  teñen 

unha presentación moi 

coidada, utilizando con 

corrección as normas 

ortográficas e de puntuación, 

e coa información 

perfectamente organizada. 

Ademais entregaos no prazo 

no que lle foron requeridos, 

se é o caso. 

Os textos escritos  teñen unha 

presentación coidada, utilizando 

con bastante corrección as 

normas ortográficas e de 

puntuación, e coa información 

ben organizada. Ademais, 

habitualmente os entrega no 

prazo no que lle foron 

requeridos, se é o caso. 

Os textos escritos  teñen 

unha presentación que non 

está moi coidada, utiliza con 

desigual corrección as 

normas ortográficas e de 

puntuación, e coa 

información non moi ben 

organizada. Ademais, ás 

veces entregaos no prazo no 

que lle foron requeridos, se 

é o caso. 

Os textos escritos  teñen unha 

presentación  moi pouco ou 

nada coidada, utiliza sen  

corrección as normas 

ortográficas e de puntuación, e 

coa información mal 

organizada. Ademais,  

entregaos habitualmente fora 

do prazo no que lle foron 

requeridos, se é o caso. 

ALCANCE 

Utiliza un vocabulario 

variado, evitando repeticións 

innecesarias, apropiado para 

o tema do que escribe. 

Utiliza un vocabulario bastante 

variado, intentando evitar 

repeticións innecesarias, 

bastante apropiado para o tema 

do que escribe. 

Utiliza un vocabulario con 

certa variedade, non 

cometendo demasiadas 

repeticións innecesarias, é 

bastante apropiado para o 

tema do que escribe. 

Non utiliza un vocabulario 

variado,non  evitando 

repeticións innecesarias, e non 

é apropiado para o tema do 

que escribe. 

CORRECCIÓN 

GRAMATICAL 

Escribe con gran corrección 

gramatical ao non cometer 

erros e utilizar construcións 

que se corresponden co 

nivel que se lle require. 

Escribe con bastante corrección 

gramatical ao non cometer erros 

graves e utilizar, na súa maior 

parte, construcións que se 

corresponden co nivel que se lle 

require. 

Escribe con certa corrección 

gramatical ao non cometer 

erros moi graves  e utilizar 

algunhas construcións que 

se corresponden co nivel 

que se lle require. 

Non escribe con  corrección 

gramatical ao  cometer 

numerosos erros e non  utilizar 

construcións que se 

corresponden co nivel que se 

lle require. 

ADECUACIÓN, 

COHESIÓN E 

COHERENCIA 

. Pode escribir textos de 

extensión e complexidade 

media axustados á tipoloxía 

que se lle require, 

abarcando os diferentes 

aspectos propios desa 

tipoloxía e tema.Os textos 

caracterízanse pola súa 

Pode escribir textos de extensión 

e complexidade media  bastante 

axustados á tipoloxía que se lle 

require, abarcando, na súa maior 

parte, os diferentes aspectos 

propios desa tipoloxía e tema.Os 

textos caracterízanse por unha 

aceptable  fluidez e por unha 

transición bastante adecuada 

. Ás veces pode escribir 

textos de extensión e 

complexidade media 

axustados á tipoloxía que se 

lle require, abarcando parte 

dos diferentes aspectos 

propios desa tipoloxía e 

tema 

Ás veces pode escribir textos 

de extensión e complexidade 

media axustados á tipoloxía 

que se lle require, abarcando 

parte dos diferentes aspectos 

propios desa tipoloxía e 

tema.Os textos non se 

caracterizan pola súa fluidez 

nen por unha transición 

▪ PLEB4.2. Describe un tema, un texto, un suceso 
ou un evento dando unha idea xeral que permita 
recoñecelo con claridade, explicando as súas 
partes ou circunstancias, e ofrecendo unha opinión 
persoal argumentada. 

▪ PLEB4.3. Completa un cuestionario detallado con 
información persoal, educativa ou laboral (por 
exemplo, para matricularse nunha universidade, 
solicitar un traballo, abrir unha conta bancaria ou 
tramitar un visado). 

▪ PLEB4.4. Escribe, en calquera soporte ou formato, 
un currículo detallado, xunto cunha carta de 
motivación (por exemplo, para ingresar nunha 
universidade estranxeira, ou presentarse como 
candidato/a a un posto de traballo).  

▪ PLEB4.5. Toma notas co suficiente detalle durante 
unha conferencia, unha charla ou un seminario, e 
elabora un resumo con información relevante e as 
conclusións adecuadas, sempre que o tema estea 
relacionado coa súa especialidade e o discurso 
estea ben estruturado. 

▪ PLEB4.6. Escribe notas, anuncios, mensaxes e 
comentarios, en calquera soporte, nos que 
transmite e solicita información detallada, 
explicacións, reaccións e opinións sobre temas 
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persoais, educativo ou ocupacionais, respectando 
as convencións e as normas de cortesía. 

▪  

fluidez e por unha transición 

adecuada entre as distintas 

partes. Ademais están 

cohesionados no seu 

conxunto, cun uso adecuado 

dos signos de puntuación. 

entre as distintas partes. 

Ademais están bastante 

cohesionados no seu conxunto, 

cun uso, salvo excepcións, 

adecuado dos signos de 

puntuación. 

Os textos caracterízanse 

pola unha certa  fluidez e por 

unha transición aceptable 

entre as distintas partes. 

Ademais teñen certa 

cohesión  no seu conxunto, 

cun uso aceptable dos 

signos de  puntuación. 

adecuada entre as distintas 

partes. Ademais non están 

cohesionados no seu 

conxunto, cun incorrecto uso 

dos signos de  puntuación. 

 

 

 

. 

▪ PLEB4.7. Escribe correspondencia persoal, en 
calquera soporte, e comunícase con seguridade en 
foros e blogs, transmitindo emoción, resaltando a 
importancia persoal de feitos e experiencias, e 
comentando de maneira persoal e detallada as 
noticias e os puntos de vista das persoas ás que 
se dirixe.  

▪ PLEB4.8. Escribe, en calquera soporte, cartas 
formais de carácter educativo ou profesional 
dirixidas a institucións públicas ou privadas e a 
empresas, nas que dá e solicita información, 
describe a súa traxectoria educativa ou profesional 
e as súas competencias, e explica e xustifica co 
suficiente detalle os motivos das súas accións e 
dos seus plans (por exemplo, carta de motivación 
para matricularse nunha universidade estranxeira, 
ou para solicitar un posto de traballo), respectando 
as convencións formais e de cortesía propias deste 
tipo de textos. 
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ESTÁNDARES APRENDER A APRENDER 

 

 

RÚBRICA DE APRENDER A APRENDER   PLE-R2B-CAA-1 

 

PLEB5.8. Explica valores e comportamentos propios dunha 

cultura a membros doutra diferente, consciente da importancia 

desta actividade de mediación intercultural. 

 
 
 
 

ASPECTOS 
  

3 2 1 0 

Aplicar estratexias 
comunicativas 

adquiridas nas linguas 
nais e aproveitar os 

coñecementos e 
destrezas que ten  

nestas linguas  no uso 
e estudo da lingua 

estranxeira.  

Transfire estratexias de 
comunicación xa adquiridas nas 

linguas nai e aproveitase dos 
coñecementos adquiridos nestas 

linguas no seu favor á hora do 
estudo e do uso da lingua 

estranxeira.  

Utiliza con axuda algunhas 
estratexias de 

comunicación xa adquiridas 
nas linguas nai e 

normalmente aproveitase 
dos coñecementos 

adquiridos nestas linguas 
no seu favor á hora do 

estudo e do uso da lingua 
estranxeira. 

 
  

Utiliza de vez en cando e 
con axuda algunhas 

estratexias de 
comunicación xa 

adquiridas nas linguas nai 
e ás veces aproveitase 

dos coñecementos 
adquiridos nestas linguas 

no seu favor á hora do 
estudo e do uso da lingua 

estranxeira. 
  

Non utiliza as estratexias 
de comunicación xa 

adquiridas nas linguas nai 
e non aproveita os 

coñecementos adquiridos 
nestas linguas no seu 

favor á hora do estudo e 
do uso da lingua 

estranxeira.  

Traer o material 
didáctico e escolar 
requerido a cada 
unha das sesión 
lectivas. 

Sempre trae ao aula o material 
didáctico e escolar requerido 
polo profesorado para cada 
unha das sesións lectivas. 

Habitualmente trae ao 
aula o material didáctico 
e escolar requerido polo 
profesorado para cada 

unha das sesións 
lectivas. 

Con relativa frecuencia 
non trae ao aula o 
material didáctico e 

escolar requerido polo 
profesorado para cada 

unha das sesións 
lectivas. 

Nunca ou con moi 
pouca frecuencia trae 

ao aula o material 
didáctico e escolar 

requerido polo 
profesorado para cada 

unha das sesións 
lectivas. 
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Realizar e entregar 
dentro do prazo 

correspondente as 
tarefas, exercicios, 

proxectos e traballos 
encomendados polo 

profesorado para 
facer fora da aula. 

Sempre realiza e entrega 
dentro do prazo 

correspondente as tarefas, 
exercicios, proxectos e 

traballos encomendados polo 
profesorado para facer fora da 

aula. 

Acostuma realizar e 
entregar dentro do prazo 

correspondente as 
tarefas, exercicios, 

proxectos e traballos 
encomendados polo 

profesorado para facer 
fora da aula. 

Con certa frecuencia 
non realiza ou non  

entrega dentro do prazo 
correspondente as 
tarefas, exercicios, 

proxectos e traballos 
encomendados polo 

profesorado para facer 
fora da aula. 

Non acostuma realizar 
e entregar dentro do 

prazo correspondente 
as tarefas, exercicios, 
proxectos e traballos 
encomendados polo 

profesorado para facer 
fora da aula. 

Realizar as 
actividades e tarefas 

propostas polo 
profesorado dentro 
da aula e amosar 

unha actitude 
adecuada cara a 

aprendizaxe e nas 
relacións sociais que 
se producen na aula 

O alumn@ sempre realiza as 
ctividades propostas polo 

profesorado dentro da aula e a 
súa actitude  na aula é propicia 

para que o proceso de 
aprendizaxe se realice con 

éxito. 

O alumn@ case sempre 
realiza as ctividades 

propostas polo 
profesorado dentro da 

aula e a súa actitude  na 
aula acostuma a ser 
propicia para que o 

proceso de aprendizaxe 
se realice con éxito. 

Con certa frecuencia o 
alumn@ non realiza as 
actividades propostas 

polo profesorado dentro 
da aula e a súa actitude  
na aula ás veces non é 

propicia para que o 
proceso de aprendizaxe 

se realice con éxito. 

Con moita frecuencia o 
alumn@ non realiza as 
actividades propostas 

polo profesorado 
dentro da aula e a súa 
actitude  habitual na 
aula non é propicia 

para que o proceso de 
aprendizaxe se realice 

con éxito. 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE TRABALLO EN GRUPO 

 

RÚBRICA DE TRABALLO EN GRUPO PLE-R2B-CSIEE-TG-1 

 

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 

ASPECTOS 3 2 1 0 

Participación 

construtiva 

Participa activamente nas 

tarefas do grupo e a súa 

participación ten coma 

Adoita participar 

activamente nas tarefas 

do grupo e a súa 

Habitualmente participa de 

forma máis ou menos activa  

nas tarefas do grupo e a súa 

Nunca ou case nunca 

participa activamente nas 

tarefas do grupo; tampouco 
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elementos transversais, evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e valora as competencias 

que posúe como persoa plurilingüe. 

finalidade o éxito global do 

grupo; ao mesmo tempo 

consegue que os demais 

membros do grupo participen 

de forma construtiva. 

participación ten 

habitualmente coma 

finalidade o éxito do 

grupo; ao mesmo tempo 

pode conseguir que os 

demais membros do grupo 

participen de forma 

construtiva. 

participación adoita ter coma 

finalidade o éxito global do 

grupo; ao mesmo  tempo 

pode conseguir que os 

demais membros do grupo 

participen de forma 

construtiva. 

fai que os demais membros 

do grupo participen de forma 

construtiva. 

Colaboración, 

cooperación 

e 

solidariedade 

Colabora co resto dos 

membros do grupo 

cooperando con eles nas 

tarefas do traballo e amosa 

solidariedade con aqueles que 

atopan dificultades. 

Habitualmente colabora co 

resto dos membros do 

grupo cooperando con 

eles nas tarefas do 

traballo e adoita amosar 

solidariedade con aqueles 

que atopan dificultades. 

Con certa frecuencia 

colabora co resto dos 

membros do grupo 

cooperando con eles nas 

tarefas do traballo e ás 

veces amosa solidariedade 

con aqueles que atopan 

dificultades. 

Na maioría dos casos non 

colabora co resto dos 

membros do grupo, non 

coopera con eles nas tarefas 

do traballo e non amosa 

solidariedade con aqueles 

que atopan dificultades. 

Respecto e 

tolerancia 

Amosa respecto polo traballo e 

polas opinións dos outros 

membros do grupo e intenta 

solucionar os posibles conflitos 

que puideran xurdir e que non 

puido evitar. 

Adoita amosar respecto 

polo traballo e polas 

opinións dos outros 

membros do grupo e na 

maioría das ocasións 

intenta solucionar os 

posibles conflitos que 

puideran xurdir e que non 

puido evitar. 

Con frecuencia amosa 

respecto polo traballo e 

polas opinións dos outros 

membros do grupo e ás 

veces  intenta solucionar os 

posibles conflitos que 

puideran xurdir e que non 

puido evitar. 

Poucas veces ou nunca 

amosa respecto polo traballo 

e polas opinións dos outros 

membros do grupo e non 

intenta solucionar os 

posibles conflitos que 

puideran xurdir e que non 

puido evitar. 

Compromiso 

e  integridade 

Implícase nos obxectivos do 

grupo de traballo, comparte o 

seu coñecemento e 

información co resto dos 

membros e é  honesto e 

responsable na súa aportación 

ao grupo. 

A maioría das veces 

implícase nos obxectivos 

do grupo de traballo, 

adoita compartir o seu 

coñecemento e 

información co resto dos 

membros e adoita ser 

honesto e responsable na 

Implícase con  frecuencia 

nos obxectivos do grupo de 

traballo, comparte a seu 

coñecemento e información 

co resto dos membros e 

adoita ser honesto e 

responsable na súa 

aportación ao grupo. 

Non acostuma implicarse 

nos obxectivos do grupo de 

traballo, nin compartir o seu 

coñecemento e información 

co resto dos membros e  

pode non ser honesto e 

responsable na súa 

aportación ao grupo. 
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súa aportación ao grupo. 

 

 

 

 

                                                                                                               RÚBRICA COMPETENCIA DIXITAL PLE-R2B-CD-1  

ESTÁNDARES COMPETENCIA DIXITAL 

ASPECTOS NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

 3 2 1 0 

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

de notas e correspondencia persoal en calquera soporte, incluídos 

foros e blogs, nos que se transmiten e se xustifican de xeito 

detallado información, ideas e opinións sobre temas concretos e 

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

BUSCA DA 

INFORMACIÓN 

Sempre logra atopar a 

información que 

necesita ou se lle 

require. 

Case sempre logra atopar a 

información que necesita 

ou se lle require. 

Ás veces atopa a 

información que necesita 

ou se lle require. 

Non acostuma  atopar a 

información que necesita 

ou se lle require. PLEB3.5. Entende, en textos de referencia e consulta, en soporte 

tanto impreso como dixital, información detallada sobre temas da 

súa especialidade nos ámbitos educativo ou ocupacional, así 

como información concreta relacionada con cuestións prácticas 

en textos informativos oficiais, institucionais ou corporativos. 

PLEB4.4. Escribe, en calquera soporte ou formato, un currículo 

detallado, xunto cunha carta de motivación (por exemplo, para 

ingresar nunha universidade estranxeira, ou presentarse como 

candidato/a a un posto de traballo). 

OBTENCIÓN E 

MANEXO DA 

INFORMACIÓN 

Cando atopa a 

información requerida 

sempre é capaz de 

discriminar aquilo que é 

pertinente e que lle 

Cando atopa a información 

requerida adoita ser capaz 

de discriminar aquilo que é 

pertinente e que lle resulta 

de utilidade e de descartar 

Cando atopa a información 

requerida ás veces é capaz 

de discriminar aquilo que é 

pertinente e que lle resulta 

de utilidade e de descartar 

Se atopa a información 

requerida non é capaz de 

discriminar aquilo que é 

pertinente e que lle 

resulta de utilidade e 
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PLEB4.7. Escribe correspondencia persoal, en calquera soporte, e 

comunícase con seguridade en foros e blogs, transmitindo 

emoción, resaltando a importancia persoal de feitos e 

experiencias, e comentando de maneira persoal e detallada as 

noticias e os puntos de vista das persoas ás que se dirixe. 

resulta de utilidade e de 

descartar o que non é de 

interese. 

o que non é de interese. o que non é de interese. tampouco de descartar o 

que non é de interese. 

 

 

▪ PLEB4.8. Escribe, en calquera soporte, cartas formais de 
carácter educativo ou profesional dirixidas a institucións 
públicas ou privadas e a empresas, nas que dá e solicita 
información, describe a súa traxectoria educativa ou 
profesional e as súas competencias, e explica e xustifica co 
suficiente detalle os motivos das súas accións e dos seus 
plans (por exemplo, carta de motivación para matricularse 
nunha universidade estranxeira, ou para solicitar un posto 
de traballo), respectando as convencións formais e de 
cortesía propias deste tipo de textos. 

 

COMUNICACIÓN 

DA 

INFORMACIÓN 

Sempre consegue 

comunicar a información 

atopada na rede de xeito 

claro e efectivo. 

Case sempre consegue 

comunicar a información 

atopada na rede de xeito 

claro e efectivo. 

Ás veces consegue 

comunicar a información 

atopada na rede de xeito 

claro e efectivo. 

Nunca ou case nunca 

consegue comunicar a 

información atopada na 

rede de xeito claro e 

efectivo. 

 

PRESENTACIÓN 

DA 

INFORMACIÓN 

 

Sempre logra presentar 

a información atopada 

na rede, sexa por escrito 

ou oralmente, da forma 

máis atractiva posíbel 

utilizando as 

ferramentas axeitadas 

para tal fin. 

Habitualmente logra 

presentar a información 

atopada na rede, sexa por 

escrito ou oralmente, da 

forma máis atractiva 

posíbel utilizando as 

ferramentas axeitadas 

para tal fin. 

Ás veces logra presentar a 

información atopada na 

rede, sexa por escrito ou 

oralmente, da forma máis 

atractiva posíbel utilizando 

as ferramentas axeitadas 

para tal fin. 

Nunca ou case nunca 

logra presentar a 

información atopada na 

rede, sexa por escrito ou 

oralmente, da forma máis 

atractiva posíbel  ao non 

utilizar as ferramentas 

axeitadas para tal fin. 
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RÚBRICA COMPETENCIA CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS PLE-R2B-CCEC-1 

ESTÁNDARES COMPETENCIA 

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS 

CULTURAIS 

ASPECTOS 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

3 2 1 0 

PLEB3.7. Comprende os 

aspectos principais, detalles 

relevantes, algunhas ideas 

implícitas e o uso poético da 

lingua en textos literarios que 

presenten unha estrutura 

accesible e unha linguaxe non 

moi idiomática, e nos que o 

desenvolvemento do tema ou 

da historia, os personaxes 

centrais e as súas relacións, ou o 

motivo poético, estean 

claramente sinalizados con 

marcadores lingüísticos 

doadamente recoñecibles. 

APRECIO E 

RESPECTO DAS 

MANIFESTACIÓNS 

ARTÍSTICAS 

Sempre aprecia, respecta e 

valora as diferentes 

manifestacións artísticas e 

culturais das distintas 

épocas, comprendendo o 

enriquecemento que supón 

coñecelas. 

A maioría das veces aprecia, 

respecta e valora as 

diferentes manifestacións 

artísticas e culturais das 

distintas épocas, 

comprendendo case sempre 

o enriquecemento que 

supón coñecelas. 

Ás veces aprecia, respecta e 

valora as diferentes 

manifestacións artísticas e 

culturais das distintas 

épocas, podendo 

comprender o 

enriquecemento que supón 

coñecelas. 

Non aprecia, respecta ou 

valora as diferentes 

manifestacións artísticas e 

culturais das distintas 

épocas e non comprende o 

enriquecemento que supón 

coñecelas. 

IDENTIFICACIÓN E 

APRECIO DE 

ASPECTOS 

CULTURAIS E 

ARTÍSTICOS DOS 

PAÍSES 

ANGLOSAXÓNS 

É capaz de identificar e 

apreciar os diferentes 

aspectos culturais e 

artísticos dos países 

anglosaxóns e compáraos 

de xeito crítico e analítico 

cos da cultura do noso país. 

Case sempre identifica e 

aprecia os diferentes 

aspectos culturais e 

artísticos dos países 

anglosaxóns e compáraos 

de xeito crítico e analítico 

cos da cultura do noso país. 

Ás veces identifica e aprecia 

os diferentes aspectos 

culturais e artísticos dos 

países anglosaxóns e ás 

veces compáraos de xeito 

crítico e analítico cos da 

cultura do noso país. 

Non identifica e aprecia os 

diferentes aspectos 

culturais e artísticos dos 

países anglosaxóns e non é 

capaz de comparalos de 

xeito crítico e analítico cos 

da cultura do noso país. 

PLEB5.7. Comprende textos 

extensos en lingua estándar 

transmitidos por canles, 

entendendo (aínda que non os 

comparta) os matices de sentido 

e de opinión ante puntos de 

vista e posturas concretas e 

actitudes que responden a 

crenzas, costumes e valores 

propios da cultura da lingua 

meta. 

IDENTIFICACIÓN E 

APRECIO DAS 

DISTINTAS 

MANIFESTACIÓNS 

ARTÍSTICAS E 

CULTURAIS 

É capaz de identificar e 

apreciar as diferentes 

formas de expresión 

artística e cultural e amosa 

interese por ampliar os seus 

coñecementos sobre as 

mesmas. 

Adoita  identificar e apreciar 

as diferentes formas de 

expresión artística e cultural 

e acostuma amosar interese 

por ampliar os seus 

coñecementos sobre as 

mesmas. 

Ás veces  identifica e aprecia 

as diferentes formas de 

expresión artística e cultural 

e pode amosar interese por 

ampliar os seus 

coñecementos sobre as 

mesmas. 

Nunca ou case nunca   

identifica e aprecia as 

diferentes formas de 

expresión artística e cultural 

e non acostuma amosar 

interese por ampliar os seus 

coñecementos sobre as 

mesmas. 

PLEB5.8. Explica valores e 

comportamentos propios dunha 

cultura a membros doutra 

diferente, consciente da 

UTILIZACIÓN DE 

ELEMENTOS E 

TÉCNICAS 

ARTÍSTICAS 

Utiliza sempre elementos e 

técnicas artísticas na 

elaboración e presentación 

de traballos e proxectos. 

Acostuma utilizar elementos 

e técnicas artísticas na 

elaboración e presentación 

de traballos e proxectos. 

Ás veces  utiliza elementos e 

técnicas artísticas na 

elaboración e presentación 

de traballos e proxectos. 

Non adoita  utilizar 

elementos e técnicas 

artísticas na elaboración e 

presentación de traballos e 



42 

 

importancia desta actividade de 

mediación intercultural. 

proxectos. 

 

 

RÚBRICA COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA PLE-R2B-CSC-1 

                                                                                             ASPECTOS 

NIVEIS DE ADQUISICIÓN 

3 2 1 0 

ESTÁNDARES COMPETENCIA SOCIAL E CÍVICA  
 

PLEB5.5. Desenvólvese con seguridade en 

transaccións e xestións cotiás e menos 

habituais, cara a cara, por teléfono ou por 

outros medios técnicos, solicitando información 

detallada, ofrecendo explicacións claras e 

detalladas, e desenvolvendo a súa 

argumentación de xeito satisfactorio na 

resolución dos problemas que xurdan. 

IGUALDADE E NON 

DISCRIMINACIÓN 

 

Coñece e comprende os 

conceptos de igualdade, non 

discriminación entre mulleres e 

homes, diferentes grupos étnicos 

ou culturais, a sociedade e a 

cultura. 

Comprende case completamente a 
importancia dos conceptos 

propostos, especialmente la 
igualdade de xénero e do resto de 

comunidades. 
 

 
Coñece de xeito limitado os 

conceptos de igualdade e non 
discriminación entre as persoas 

a as distintas culturas. 
 

 
 

Descoñece a 
importancia da non 
discriminación entre 
mulleres e homes. 

 

PLEB5.7. Comprende textos extensos en lingua 

estándar transmitidos por canles, entendendo 

(aínda que non os comparta) os matices de 

sentido e de opinión ante puntos de vista e 

posturas concretas e actitudes que responden a 

crenzas, costumes e valores propios da cultura 

SOLIDARIEDADE E 

DIÁLOGO 

 

Manifesta solidariedade e 

interese por resolver problemas, 

a través do diálogo, na procura do 

Ás veces mostra interese polo 
desenvolvemento económico pero 

non valora a súa incidencia no 
benestar social. 

 

As veces, manifesta 
solidariedade e certo interese 

por resolver problemas, a 
través do diálogo, na procura 

do mellor argumento. 

 
Mostra pouca 

solidariedade  e ten 
escaso interese por 

resolver problemas, a 
través do diálogo, na 
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da lingua meta. mellor argumento. procura do mellor 
argumento. 

PLEB5.8. Explica valores e comportamentos 

propios dunha cultura a membros doutra 

diferente, consciente da importancia desta 

actividade de mediación intercultural. 

 

DEMOCRACIA, 

XUSTIZA E DEREITOS 

HUMANOS 

Comprende os conceptos de 

democracia, xustiza, igualdade e 

dereitos humanos, respectando 

estes últimos. 

 

Ás veces a súa comprensión dos 
conceptos propostos non é analizada 
e case sempre respecta os dereitos 

humanos. 
 

 
Comprende parcialmente os 
conceptos propostos e a súa 

importancia. Ás veces respecta 
os dereitos humanos. 

 

 
Mostra nulo esforzo en 

comprender os conceptos 
propostos. Está pouco 

interesado en coñecer os 
dereitos humanos. 

 
 

MEDIO AMBIENTE 

Mantén unha actitude crítica ante 

as faltas de respecto e 

conservación do medio ambiente. 

Case sempre mantén unha actitude 

crítica ante as faltas de respecto e 

conservación do medio ambiente. 

Cústalle mantén unha actitude 

crítica ante as faltas de respecto 

e conservación do medio 

ambiente. 

Non  ten unha actitude 

crítica ante as faltas de 

respecto e conservación 

do medio ambiente. 
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3. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE: 

a) Temporalización. 
b) Grao mínimo de consecución para superar a materia. 
c) Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 

2º ESO 

2º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

por avaliacións 
Grao mínimo de consecución Procedementos e instrumentos de avaliación 

Comp. 

clave 1ª 2ª 3ª 

 
PROBA 

ESCRITA 

PROBA 

ORAL 

TRAB. 

IND. / 

GRUPO 

CAD./ 

RUB. 

OBSERV. 

AULA 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ 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. 

X X X 
Proba pechada 

(50% do valor da proba) 

 

X X  X 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

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

X X X 
Proba pechada 

(50% do valor da proba) 

 

X X  X 

▪ CCL ▪ PLEB1.3. Comprende o X X X Proba pechada  X X  X 
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2º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

por avaliacións 
Grao mínimo de consecución Procedementos e instrumentos de avaliación 

Comp. 

clave 1ª 2ª 3ª 

 
PROBA 

ESCRITA 

PROBA 

ORAL 

TRAB. 

IND. / 

GRUPO 

CAD./ 

RUB. 

OBSERV. 

AULA 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

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. 

(50% do valor da proba) 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

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

X X X 
Proba pechada 

(50% do valor da proba) 

 

X X  X 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪  

▪ 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 

X X X 
Proba pechada 

(50% do valor da proba) 

 

X X  X 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

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

X X X 
Proba pechada 

(50% do valor da proba) 

 

X X  X 
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2º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

por avaliacións 
Grao mínimo de consecución Procedementos e instrumentos de avaliación 

Comp. 

clave 1ª 2ª 3ª 

 
PROBA 

ESCRITA 

PROBA 

ORAL 

TRAB. 

IND. / 

GRUPO 

CAD./ 

RUB. 

OBSERV. 

AULA 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪  

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

X X X 
Proba pechada 

(50% do valor da proba) 

 

X X  X 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪  

▪ 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. 

X X X 
PLE-R2-CCL-EO-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 

 

X X X X 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ 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. 

X X X 
PLE-R2-CCL-EO-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 

 

X X X X 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ PLEB2.3. Fai presentacións breves e 
ensaiadas, ben estruturadas e con 
apoio visual (por exemplo, 
transparencias de PowerPoint), que lle 
permitan ilustralas con imaxes e 
seguir un guión sobre aspectos 

X X X 
PLE-R2-CCL-EO-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 

 

X X X X 
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2º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

por avaliacións 
Grao mínimo de consecución Procedementos e instrumentos de avaliación 

Comp. 

clave 1ª 2ª 3ª 

 
PROBA 

ESCRITA 

PROBA 

ORAL 

TRAB. 

IND. / 

GRUPO 

CAD./ 

RUB. 

OBSERV. 

AULA 

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 

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

X X X 
PLE-R2-CCL-EO-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
 X X X X 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

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

X X X 
PLE-R2-CCL-EO-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 

 

X X X X 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ PLEB2.6. Colabora coas demais 
persoas na interacción, verificando a 
comprensión propia e a das demais 
persoas mediante estratexias de 
compensación lingüísticas e non 
verbais, e cooperando activamente na 
realización das tarefas de 
comunicación, e manifesta interese e 

X X X 
PLE-R2-CCL-EO1 

(6 DE 12 PUNTOS) 

 

X X X X 
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2º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

por avaliacións 
Grao mínimo de consecución Procedementos e instrumentos de avaliación 

Comp. 

clave 1ª 2ª 3ª 

 
PROBA 

ESCRITA 

PROBA 

ORAL 

TRAB. 

IND. / 

GRUPO 

CAD./ 

RUB. 

OBSERV. 

AULA 

respecto polas achegas do seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

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

X X X 
PLE-R2-CCL-EO1 

(6 DE 12 PUNTOS) 

 X X X X 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ 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). 

X X X 
Proba pechada 

(50% do valor da proba) 

X  X X X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLB3.2. Entende os puntos principais 
de anuncios e material publicitario de 
revistas propias da súa idade ou de 
internet, formulados de xeito simple e 
claro, e relacionados con asuntos do 
seu interese, nos ámbitos persoal e 
educativo e ocupacional moi básico 

X X X 
Proba pechada 

(50% do valor da proba) 

X  X X X 
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2º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

por avaliacións 
Grao mínimo de consecución Procedementos e instrumentos de avaliación 

Comp. 

clave 1ª 2ª 3ª 

 
PROBA 

ESCRITA 

PROBA 

ORAL 

TRAB. 

IND. / 

GRUPO 

CAD./ 

RUB. 

OBSERV. 

AULA 

▪  

▪  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

X X X 
Proba pechada 

(50% do valor da proba) 
X  X X X 

▪  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

X X X 
Proba pechada 

(50% do valor da proba) 
X  X X X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

X X X 
Proba pechada 

(50% do valor da proba) 
X  X X X 

▪ CCL ▪ PLB3.6. Comprende con fluidez 
textos de historias de ficción adaptados 

X X X Proba pechada X  X X X 
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2º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

por avaliacións 
Grao mínimo de consecución Procedementos e instrumentos de avaliación 

Comp. 

clave 1ª 2ª 3ª 

 
PROBA 

ESCRITA 

PROBA 

ORAL 

TRAB. 

IND. / 

GRUPO 

CAD./ 

RUB. 

OBSERV. 

AULA 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

para o seu nivel. (50% do valor da proba) 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ 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. 

X X X 
PLE-R2-CCL-EE1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
X  X X X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

X X X 
PLE-R2-CCL-EE1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
X  X X X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

PLE-R2-CCL-EE1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
X  X X X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

X X X 
PLE-R2-CCL-EE1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
X  X X X 
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2º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

por avaliacións 
Grao mínimo de consecución Procedementos e instrumentos de avaliación 

Comp. 

clave 1ª 2ª 3ª 

 
PROBA 

ESCRITA 

PROBA 

ORAL 

TRAB. 

IND. / 

GRUPO 

CAD./ 

RUB. 

OBSERV. 

AULA 

normas de cortesía, tamén cando se 
utilizan as redes sociais. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

X X X 
PLE-R2-CCL-EE1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
X  X X X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

X X X 
PLE-R2-CCL-EE1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
X  X X X 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ 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 
discriminativatrazos fonéticos 
significativos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.), e 
recoñecendo e producindo 
comprensiblemente patróns básicos de 
ritmo, entoación e acentuación de 

X X X 
PLE-R2-CCL-EO1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
 X X X X 
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2º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

por avaliacións 
Grao mínimo de consecución Procedementos e instrumentos de avaliación 

Comp. 

clave 1ª 2ª 3ª 

 
PROBA 

ESCRITA 

PROBA 

ORAL 

TRAB. 

IND. / 

GRUPO 

CAD./ 

RUB. 

OBSERV. 

AULA 

palabras e frases. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

X X X 
PLE-R2-CCL-EE1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
X  X X X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

X X X 
PLE-R2-CCL-EO1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
 X X X X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

X X X 
PLE-R2-AA-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
  X X X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ 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 

X X X 
PLE-R2-AA-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
  X X X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ PLB5.6. Comunica con 
eficacia, comprendendo e utilizando 
adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas básicas para realizar as 

X X X 
Proba Escrita 

(50% do valor da proba) 
X     
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2º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

por avaliacións 
Grao mínimo de consecución Procedementos e instrumentos de avaliación 

Comp. 

clave 1ª 2ª 3ª 

 
PROBA 

ESCRITA 

PROBA 

ORAL 

TRAB. 

IND. / 

GRUPO 

CAD./ 

RUB. 

OBSERV. 

AULA 

▪ CCEC 

▪ CD 

funcións comunicativas propias do seu 
nivel, e estratexias de comunicación e 
de redundancia do significado (imaxes e 
elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos básicos e partextuais). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

X X X 
Proba Escrita 

(50% do valor da proba) 
X     

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪  

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

X X X 
PLE-R2-ASIEE-TG-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
  X X X 
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4º ESO 

4º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

por avaliacións 
Grao mínimo de consecución Procedementos e instrumentos de avaliación 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 

PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 

PROBA 

ESCRITA 

PROBA 

ORAL 

TRAB. 

IND. / 

GRUPO 

CAD./ 

RUB. 

OBSERV. 

AULA 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCED 

▪ 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. 

x x x 
PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 
 X X  X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 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). 

x x x 
PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 
 X X  X 

▪ CCL 

▪ CAA 

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

x x x 
PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 
 X X  X 
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4º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

por avaliacións 
Grao mínimo de consecución Procedementos e instrumentos de avaliación 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 

PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 

PROBA 

ESCRITA 

PROBA 

ORAL 

TRAB. 

IND. / 

GRUPO 

CAD./ 

RUB. 

OBSERV. 

AULA 

▪ CSC 

▪  

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 

▪ CSC 

▪ 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). 

x x x 
PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 
 X X  X 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 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. 

x x x 
PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 
 X X  X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 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 

x x x 
PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 
 X X  X 
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4º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

por avaliacións 
Grao mínimo de consecución Procedementos e instrumentos de avaliación 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 

PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 

PROBA 

ESCRITA 

PROBA 

ORAL 

TRAB. 

IND. / 

GRUPO 

CAD./ 

RUB. 

OBSERV. 

AULA 

público), se pode pedir confirmación 
dalgúns detalles. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 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. 

x x x 
PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 
 X X  X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 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). 

x x x 
PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 
 X X  X 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 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. 

x x x 
PLE-R4-CCL-EO-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
 X X X X 
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4º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

por avaliacións 
Grao mínimo de consecución Procedementos e instrumentos de avaliación 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 

PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 

PROBA 

ESCRITA 

PROBA 

ORAL 

TRAB. 

IND. / 

GRUPO 

CAD./ 

RUB. 

OBSERV. 

AULA 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 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. 

x x x 
PLE-R4-CCL-EO-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
 X X X X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ 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. 

x x x 
PLE-R4-CCL-EO-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
 X X X X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 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. 

x x x 
PLE-R4-CCL-EO-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
 X X X X 
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4º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

por avaliacións 
Grao mínimo de consecución Procedementos e instrumentos de avaliación 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 

PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 

PROBA 

ESCRITA 

PROBA 

ORAL 

TRAB. 

IND. / 

GRUPO 

CAD./ 

RUB. 

OBSERV. 

AULA 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 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. 

x x x 
PLE-R4-CCL-EO-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
 X X X X 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 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. 

x x x 
PLE-R4-CCL-EO-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
 X X X X 

Bloque 3. Compresnsión de textos escritos 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ PLEB3.1. Nas actividades de 
lectura da aula, explica como sabe inferir 
significados a partir do seu coñecemento 
do mundo, do coñecemento doutros 

x x x 
PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 
X  X X X 
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4º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

por avaliacións 
Grao mínimo de consecución Procedementos e instrumentos de avaliación 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 

PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 

PROBA 

ESCRITA 

PROBA 

ORAL 

TRAB. 

IND. / 

GRUPO 

CAD./ 

RUB. 

OBSERV. 

AULA 

▪ CCEC 

▪ CD 

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 

▪ 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. 

x x x 
PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 
X  X X X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ 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). 

x x x 
PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 
X  X X X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 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 

x x x 
PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 
X  X X X 
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4º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

por avaliacións 
Grao mínimo de consecución Procedementos e instrumentos de avaliación 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 

PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 

PROBA 

ESCRITA 

PROBA 

ORAL 

TRAB. 

IND. / 

GRUPO 

CAD./ 

RUB. 

OBSERV. 

AULA 

▪ CD 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 

▪ 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. 

x x x 
PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 
X  X X X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ 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). 

x x x 
PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 
X  X X X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ 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). 

x x x 
PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 
X  X X X 

▪ CAA ▪ PLEB3.8. Comprende os 
aspectos xerais e os detalles máis 

x x x PROBA PECHADA X  X X X 
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4º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

por avaliacións 
Grao mínimo de consecución Procedementos e instrumentos de avaliación 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 

PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 

PROBA 

ESCRITA 

PROBA 

ORAL 

TRAB. 

IND. / 

GRUPO 

CAD./ 

RUB. 

OBSERV. 

AULA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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. 

(50% DO VALOR DA PROBA) 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ 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. 

x x x 
PLE-R4-CCL-EE-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
X  X X X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ 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. 

x x x 
PLE-R4-CCL-EE-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
X  X X X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 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 

x x x 
PLE-R4-CCL-EE-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
X  X X X 
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4º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

por avaliacións 
Grao mínimo de consecución Procedementos e instrumentos de avaliación 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 

PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 

PROBA 

ESCRITA 

PROBA 

ORAL 

TRAB. 

IND. / 

GRUPO 

CAD./ 

RUB. 

OBSERV. 

AULA 

▪ CD (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 

▪ 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 opinións sobre eles 

x x x 
PLE-R4-CCL-EE-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
X  X X X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ PLEB4.5. Completa un 
cuestionario detallado con información 
persoal, educativa ou laboral (por 
exemplo, para facerse membro dunha 
asociación ou para solicitar unha bolsa). 

x x x 
PLE-R4-CCL-EE-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
X  X X X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB4.6. Escribe o seu 
currículoen formato electrónico, 
seguindo, por exemplo, o modelo 
Europass. x x x 

PLE-R4-CCL-EE-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
X  X X X 

▪ CCL 

▪ CAA 

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

X X X 
PLE-R4-CCL-EE-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
X  X X X 
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4º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

por avaliacións 
Grao mínimo de consecución Procedementos e instrumentos de avaliación 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 

PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 

PROBA 

ESCRITA 

PROBA 

ORAL 

TRAB. 

IND. / 

GRUPO 

CAD./ 

RUB. 

OBSERV. 

AULA 

▪ CSC asuntos habituais e aspectos concretos 
nos ámbitos persoal, educativo e 
ocupacional, dentro da súa 
especialidade ou área de interese 

▪ CCL 

▪ CAA 

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

X X X 
PLE-R4-CCL-EE-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
X  X X X 

Bloque 5, Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 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. 

X X X 
PLE-R4-CCL-EO-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
 X X X X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSCCCEC 

▪ 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. 

x x x 
PLE-R4-CCL-EE-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
X  X X X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ 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 

x x x 
PLE-R4-CCL-EO-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
 X X X X 
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4º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

por avaliacións 
Grao mínimo de consecución Procedementos e instrumentos de avaliación 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 

PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 

PROBA 

ESCRITA 

PROBA 

ORAL 

TRAB. 

IND. / 

GRUPO 

CAD./ 

RUB. 

OBSERV. 

AULA 

adecuada ao contexto. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 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 

x x x 
PLE-R4-AA-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
  X X X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 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. 

x x x 
PROBA ESCRITA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 
X     

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 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. 

x x x 
PROBA ESCRITA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 
X     

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ 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 

x x x 
PLE-R4-ASIEE-TG-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
  X X X 
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2º de Bacharelato 

2º Bach. 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

por avaliacións 

Grao mínimo de consecución 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 

PROBA 

ESCRITA 

PROBA 

ORAL 

TRAB. 

IND. / 

GRUPO 

CAD./ 

RUB. 

OBSERV. 

AULA 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪  

▪ PLEB1.1. Comprende instrucións, 
anuncios, declaracións e mensaxes 
detalladas, dados cara a cara ou por 
outros medios, sobre temas concretos, en 
linguaxe estándar e a velocidade normal 
(por exemplo, declaracións ou mensaxes 
institucionais). 

x x x 
PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 
 X X  X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB1.2. Identifica as ideas principais, os 
detalles relevantes e as implicacións 
xerais de conversas e debates 
relativamente extensos e animados entre 
varias persoas interlocutoras que teñen 
lugar na súa presenza, sobre temas 
xerais, de actualidade ou do seu 
interese, sempre que o discurso estea 
estruturado e non se faga un uso moi 
idiomático da lingua. 

x x x 
PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 
 X X  X 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB1.3. Comprende, en debates e 
conversas informais sobre temas 
habituais ou do seu interese, a postura 
ou punto de vista das persoas 
interlocutoras, así como algúns sentidos 
implícitos e matices como a ironía ou o 
humor. 

x x x 
PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 
 X X  X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ PLEB1.4. Comprende, nunha 
conversa formal na que participa, no 
ámbito educativo ou ocupacional, 

x x x 
PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 
 X X  X 
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2º Bach. 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

por avaliacións 

Grao mínimo de consecución 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 

PROBA 

ESCRITA 

PROBA 

ORAL 

TRAB. 

IND. / 

GRUPO 

CAD./ 

RUB. 

OBSERV. 

AULA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

información detallada e puntos de vista e 
opinións sobre temas da súa 
especialidade e relativos a liñas de 
actuación e outros procedementos 
abstractos, sempre que poida confirmar o 
que o interlocutor quixo dicir e conseguir 
aclaracións sobre os aspectos ambiguos. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪  

▪ PLEB1.5. Comprende a liña 
argumental, as ideas principais, os 
detalles relevantes e as implicacións 
xerais en presentacións, conferencias ou 
seminarios de certa extensión e 
complexidade sobre temas educativos ou 
profesionais da súa área de interese, 
tanto concretos como abstractos, sempre 
que haxa marcadores que estruturen o 
discurso e guíen a comprensión. 

x x x 
PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 
 X X  X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB1.6. Comprende o contido 
da información da maioría do material 
gravado ou retransmitido nos medios de 
comunicación, relativo a temas de 
interese persoal, identificando o estado 
de ánimo, o ton e mesmo o humor do 
falante, sempre que o discurso estea 
articulado con claridade, nunha variedade 
de lingua estándar e a velocidade normal. 

x x x 
PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 
 X X  X 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB2.1. Diferencia 
adecuadamente a produción do texto oral 
espontáneo (sintaxe limitada, estratexias 
de compensación, negociación do 
significado co interlocutor, etc.) do 
planificado, e considera as características 
que este comparte coa lingua escrita 
(planificación, redundancia informativa, 

x x x 
PLE-R2B-CCL-EO-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
 X X X X 
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2º Bach. 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

por avaliacións 

Grao mínimo de consecución 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 

PROBA 

ESCRITA 

PROBA 

ORAL 

TRAB. 

IND. / 

GRUPO 

CAD./ 

RUB. 

OBSERV. 

AULA 

elementos de cohesión, etc.). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB2.2. Fai presentacións de 
certa duración sobre temas do seu 
interese educativo ou relacionados coa 
súa especialidade (por exemplo, o 
desenvolvemento dun experimento 
científico, ou unha análise de aspectos 
históricos, sociais ou económicos), cunha 
estrutura clara que axuda os oíntes a 
fixárense nos aspectos máis importantes, 
e demostrando seguridade á hora de 
contestar preguntas do auditorio 
formuladas con claridade e a velocidade 
normal 

x x x 
PLE-R2B-CCL-EO-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
 X X X X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB2.3. Participa con soltura en 
conversas informais cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros medios técnicos, 
nas que describe con detalle feitos, 
experiencias, sentimentos e reaccións, 
soños, esperanzas e ambicións, e 
responde adecuadamente aos 
sentimentos que expresan os seus 
interlocutores; describe con detalle 
experiencias persoais e as súas 
reaccións ante elas; expresa con 
convicción crenzas, acordos e 
desacordos, e explica e xustifica de 
maneira persuasiva as súas opinións e 
proxectos. 

x x x 
PLE-R2B-CCL-EO-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
 X X X X 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB 2.4. Toma parte 
adecuadamente en conversas formais, 
entrevistas, reunións e debates de 
carácter educativo ou ocupacional, 
achegando e pedindo información 
relevante e detallada sobre aspectos 

x x x 
PLE-R2B-CCL-EO-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
 X X X X 
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2º Bach. 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

por avaliacións 

Grao mínimo de consecución 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 

PROBA 

ESCRITA 

PROBA 

ORAL 

TRAB. 

IND. / 

GRUPO 

CAD./ 

RUB. 

OBSERV. 

AULA 

concretos e abstractos de temas cotiáns 
e menos habituais nestes contextos; 
explicando os motivos dun problema 
complexo e pedindo e dando instrucións 
ou suxestións para resolvelo; 
desenvolvendo argumentos de forma 
comprensible e convincente e 
comentando as contribucións dos 
interlocutores; opinando e facendo 
propostas xustificadas sobre futuras 
actuacións. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB2.5. Participa na interacción 
verificando a comprensión propia e das 
demais persoas, e cooperando 
activamente na realización das tarefas de 
comunicación, cun bo grao de fluidez e 
claridade, malia algúns erros 
esporádicos. 

x x x 
PLE-R2B-CCL-EO-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
 X X X X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB2.6. Realiza unha entrevista 
cun patrón estruturado de preguntas 
establecido con anterioridade, formulando 
preguntas complementarias ou 
respondendo a elas, reaccionando ante 
unha resposta que non entenda, e 
interactuando para pedir repeticións e 
confirmar a comprensión mutua. 

x x x 
PLE-R2B-CCL-EO-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
 X X X X 

Bloque 3. Comprensión de tetos escritos 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB3.1. Entende detalles 
relevantes e implicacións de anuncios e 
material de carácter publicitario sobre 
asuntos do seu interese persoal (por 
exemplo, carteis, folletos, pancartas ou 
grafitti), educativo (por exemplo, carteis 
científicos) ou profesional (por exemplo, 
boletíns informativos ou documentos 

x x x 
PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 
X  X X X 
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2º Bach. 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

por avaliacións 

Grao mínimo de consecución 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 

PROBA 

ESCRITA 

PROBA 

ORAL 

TRAB. 

IND. / 

GRUPO 

CAD./ 

RUB. 

OBSERV. 

AULA 

oficiais 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB3.2. Comprende a 
información, a intención e as implicacións 
de notas e correspondencia persoal en 
calquera soporte, incluídos foros e blogs, 
nos que se transmiten e se xustifican de 
xeito detallado información, ideas e 
opinións sobre temas concretos e 
abstractos de carácter persoal e dentro 
da súa área de interese. 

x x x 
PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 
X  X X X 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB3.3. Comprende instrucións 
extensas e complexas dentro da súa área 
de interese ou a súa especialidade, 
incluíndo detalles sobre condicións e 
advertencias, sempre que poida volver ler 
as seccións difíciles (por exemplo, sobre 
instrumentos de medición ou de 
procedementos científicos). 

x x x 
PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 
X  X X X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪  

▪ PLEB3.4. Comprende os detalles 
relevantes e as implicacións de 
correspondencia formal de institucións 
públicas ou entidades privadas como 
universidades, empresas ou compañías 
de servizos, sobre temas concretos e 
abstractos de carácter persoal e 
educativo, dentro da súa área de interese 
ou a súa especialidade 

x x x 
PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 
X  X X X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB3.5. Entende, en textos de 
referencia e consulta, en soporte tanto 
impreso como dixital, información 
detallada sobre temas da súa 
especialidade nos ámbitos educativo ou 
ocupacional, así como información 
concreta relacionada con cuestións 
prácticas en textos informativos oficiais, 

x x x 
PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 
X  X X X 
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2º Bach. 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

por avaliacións 

Grao mínimo de consecución 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 

PROBA 

ESCRITA 

PROBA 

ORAL 

TRAB. 

IND. / 

GRUPO 

CAD./ 

RUB. 

OBSERV. 

AULA 

institucionais ou corporativos 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB3.6. Comprende a información, as 
ideas e as opinións implícitas en noticias 
e artigos xornalísticos e de opinión ben 
estruturados e de certa lonxitude que 
tratan dunha variedade de temas de 
actualidade ou máis especializados, tanto 
concretos como abstractos, dentro da súa 
área de interese, e localiza con facilidade 
detalles relevantes neses textos. 

x x x 
PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 
X  X X X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB3.7. Comprende os aspectos 
principais, detalles relevantes, algunhas 
ideas implícitas e o uso poético da lingua 
en textos literarios que presenten unha 
estrutura accesible e unha linguaxe non 
moi idiomática, e nos que o 
desenvolvemento do tema ou da historia, 
os personaxes centrais e as súas 
relacións, ou o motivo poético, estean 
claramente sinalizados con marcadores 
lingüísticos doadamente recoñecibles. 

x x x 
PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 
X  X X X 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB4.1. Escribe informes en formato 
convencional e de estrutura clara 
relacionados coa súa especialidade (por 
exemplo, o desenvolvemento e as 
conclusións dun experimento, sobre un 
intercambio lingüístico, unhas prácticas 
ou un traballo de investigación), ou 
menos habituais (por exemplo, un 
problema xurdido durante unha estadía 
no estranxeiro), desenvolvendo un 
argumento, razoando a favor ou en 
contra dun punto de vista concreto, 
explicando as vantaxes e as desvantaxes 

x x x 
PLE-R2B-CCL-EE-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
X  X X X 
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2º Bach. 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

por avaliacións 

Grao mínimo de consecución 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 

PROBA 

ESCRITA 

PROBA 

ORAL 

TRAB. 

IND. / 

GRUPO 

CAD./ 

RUB. 

OBSERV. 

AULA 

de varias opcións, e achegando 
conclusións xustificadas 

▪  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB4.2. Describe un tema, un texto, un 
suceso ou un evento dando unha idea 
xeral que permita recoñecelo con 
claridade, explicando as súas partes ou 
circunstancias, e ofrecendo unha opinión 
persoal argumentada. 

x x x 
PLE-R2B-CCL-EE-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
X  X X X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB4.3. Completa un cuestionario 
detallado con información persoal, 
educativa ou laboral (por exemplo, para 
matricularse nunha universidade, solicitar 
un traballo, abrir unha conta bancaria ou 
tramitar un visado). 

x x x 
PLE-R2B-CCL-EE-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
X  X X X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB4.4. Escribe, en calquera soporte ou 
formato, un currículo detallado, xunto 
cunha carta de motivación (por exemplo, 
para ingresar nunha universidade 
estranxeira, ou presentarse como 
candidato/a a un posto de traballo). 

x x x 
PLE-R2B-CCL-EE-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
X  X X X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB4.5. Toma notas co suficiente 
detalle durante unha conferencia, unha 
charla ou un seminario, e elabora un 
resumo con información relevante e as 
conclusións adecuadas, sempre que o 
tema estea relacionado coa súa 
especialidade e o discurso estea ben 
estruturado. 

x x x 
PLE-R2B-CCL-EE-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
X  X X X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB4.6. Escribe notas, anuncios, 
mensaxes e comentarios, en calquera 
soporte, nos que transmite e solicita 
información detallada, explicacións, 
reaccións e opinións sobre temas 

x x x 
PLE-R2B-CCL-EE-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
X  X X X 
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2º Bach. 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

por avaliacións 

Grao mínimo de consecución 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 

PROBA 

ESCRITA 

PROBA 

ORAL 

TRAB. 

IND. / 

GRUPO 

CAD./ 

RUB. 

OBSERV. 

AULA 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB4.7. Escribe correspondencia 
persoal, en calquera soporte, e 
comunícase con seguridade en foros e 
blogs, transmitindo emoción, resaltando a 
importancia persoal de feitos e 
experiencias, e comentando de maneira 
persoal e detallada as noticias e os 
puntos de vista das persoas ás que se 
dirixe. 

x x x 
PLE-R2B-CCL-EE-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
X  X X X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB4.8. Escribe, en calquera soporte, 
cartas formais de carácter educativo ou 
profesional dirixidas a institucións 
públicas ou privadas e a empresas, nas 
que dá e solicita información, describe a 
súa traxectoria educativa ou profesional e 
as súas competencias, e explica e 
xustifica co suficiente detalle os motivos 
das súas accións e dos seus plans (por 
exemplo, carta de motivación para 
matricularse nunha universidade 
estranxeira, ou para solicitar un posto de 
traballo), respectando as convencións 
formais e de cortesía propias deste tipo 
de textos. 

x x x 
PLE-R2B-CCL-EE-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
X  X X X 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB5.1. Comprende e faise comprender 
con certa confianza e fluidez en 
situacións de comunicación informais e 
formais habituais, con matices como a 
ironía e o humor, sempre que as persoas 
interlocutoras pronuncien con claridade e 
eviten un uso moi idiomático. 

x x x 

PLE-R2B-CCL-EO-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 

PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 

 X X X X 



73 

 

2º Bach. 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

por avaliacións 

Grao mínimo de consecución 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 

PROBA 

ESCRITA 

PROBA 

ORAL 

TRAB. 

IND. / 

GRUPO 

CAD./ 

RUB. 

OBSERV. 

AULA 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB5.2. Relaciónase oralmente e por 
escrito comunicando con eficacia 
información, noticias, ideas e puntos de 
vista sobre temas tanto abstractos como 
concretos; ou solicitando ou transmitindo 
información relacionada con servizos ou 
outros ámbitos das relacións sociais, 
adaptando a súa expresión e os medios 
de expresalo á situación de 
comunicación. 

X X X 
PROBA ESCRITA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 
X    X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB5.3. Intervén oralmente con distintos 
propósitos comunicativos, con eficacia 
intercultural. X X X 

PLE-R2B-CCL-EO-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
 X X X X 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB 5.4. Entende os detalles do que se 
lle di en transaccións e xestións que 
xorden mentres viaxa, organiza a viaxe 
ou trata coas autoridades, así como en 
situacións menos habituais en hoteis, 
tendas, axencias de viaxes, centros de 
saúde, traballo ou estudos (por exemplo, 
para recibir asistencia sanitaria como 
turista ou como residente, cambiar unha 
reserva de hotel, anular billetes ou 
cambiar un artigo defectuoso), sempre 
que poida pedir confirmación 

X X X 
PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 
 X X  X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB5.5. Desenvólvese con 
seguridade en transaccións e xestións 
cotiás e menos habituais, cara a cara, por 
teléfono ou por outros medios técnicos, 
solicitando información detallada, 
ofrecendo explicacións claras e 
detalladas, e desenvolvendo a súa 

X X X 
PLE-R2B-CCL-EO-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
 X X X X 
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2º Bach. 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

por avaliacións 

Grao mínimo de consecución 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 

PROBA 

ESCRITA 

PROBA 

ORAL 

TRAB. 

IND. / 

GRUPO 

CAD./ 

RUB. 

OBSERV. 

AULA 

argumentación de xeito satisfactorio na 
resolución dos problemas que xurdan. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB5.6. Exprésase oralmente e 
por escrito, en diferentes soportes, con 
certa densidade léxica, evitando 
repeticións innecesarias co uso de 
sinónimos e palabras de significado 
próximo, e recoñece un léxico máis 
especializado se conta con apoio visual 
ou contextual 

X X X 
PROBA ESCRITA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 
X     

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB5.7. Comprende textos 
extensos en lingua estándar transmitidos 
por canles, entendendo (aínda que non 
os comparta) os matices de sentido e de 
opinión ante puntos de vista e posturas 
concretas e actitudes que responden a 
crenzas, costumes e valores propios da 
cultura da lingua meta. 

X X X 
PROBA PECHADA 

(50% DO VALOR DA PROBA) 
X  X X X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB5.8. Explica valores e 
comportamentos propios dunha cultura a 
membros doutra diferente, consciente da 
importancia desta actividade de 
mediación intercultural 

X X X 
PLE-R2B-CAA 

(6 DE 12 PUNTOS) 
  X X X 

▪ CCL 

▪ CCA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

x x x 
PLE-R2B-CSIEE-TG-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
  X X X 
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4. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS (nos dous escearios: presencial e non-presencial)  

A metodoloxía do Dpto. de Inglés será sempre ecléctica. O profesorado desenvolverá a súa función adaptándose ás circunstancias de cada momento e botando man dos medios e recursos dispoñibles para ofrecer ao 

noso alumnado a mellor atención ás súas necesidades. Establecido esto, enumeremos as bases da nosa praxis: 

• O núcleo da nosa metodoloxía reside nas catro destrezas lingüísticas (Competencia Lingüística): Comprensión escrita e oral (READING e LISTENING) e Expresión escrita e oral (WRITING e SPEAKING). 

• Asemade, contribuiremos á Competencia Dixital, fomentando as TICs mediante o uso da Aula Virtual, onde o alumnado terá acceso tanto a apuntamentos dos contidos a estudar como a exercicios, 

actividades e tarefas que reforcen e/ou afonden neses contidos. Tamen, a través de tarefas individuais e grupais onde se requiran formatos ou recursos TIC (presentación, buscas, videos, …) 

• As Competencias de Aprender a Aprender, Social e Cívica, Emprendedora e Cultural tamen conformarán unha sólida base no noso método de traballo, a través de dinámicas e estructuras da Aprendizaxe 

Cooperativa, o desenvolvemento de proxectos e/ou tarefas e a transversalidade coas outras materias e aspectos culturais da nosa sociedade presentes todos eles en tarefas como visionado de películas, 

sketches de role-play, descricións de cadros, reseñas bibliográficas de autores de diferentes nacionalidades e análise comparativa de tradicións e costumes, especialmente galegas e saxonas.  

• O inglés será a lingua veicular nas nosas sesións lectivas. O profesorado usará esta lingua na súa comunicación co alumnado sin desbotar a riqueza lingüística do noso país; galego e castelán servirán de 

apoio en calquera momento en que un contido ou unha instrucción se faga dificultosa de entender na lingua allea. Fomentar o plurilingüismo e a multiculturalidade favorecerá ó alumnado, pois o 

desenvolvemento das capacidades que se exercitan ao relacionarse en outras linguas e coas súas culturas repercute no desenvolvemento da competencia na lingua de estudo. 

• Na aula recrearanse situacións comunicativas que simulen actividades da vida real, co fin de lograr unha maior motivación e implicación por parte do alumnado. Esta metodoloxía baseada en situacións 

simuladas de comunicación propón, ao contrario que unha metodoloxía máis tradicional, partir das tarefas e estudar a lingua en función do que se necesite para esa tarefa ou actividade de comunicación. 

• Tendo como obxectivo o uso comunicativo da lingua a estudar; o noso enfoque estará centrado en tarefas baseadas nos Estándares de Aprendizaxe definidos no currículo da materia e nesta programación.  

• Finalmente, constatadas as serias eibas de coñecemento e disciplina de traballo dunha parte do noso alumnado, neste curso adicaremos espacio e tempo de aprendizaxe a:  

1. Reforzar aqueles contidos que resultaron máis dificultosos dadas as necesidades diversas do noso alumnado. 

2. Afondar nos contidos que quedaron por dar co fin de reconducir o proceso de ensino-aprendizaxe ás vías educativas ordinarias. 

3. No caso de interrumpirse a presencialidade tanto de xeito pleno (ensino a distancia sine die) como de maneira parcial (semipresencialidade ocasional por parte do alumnado ou do profesorado), 

todos estes principios levaríanse a cabo de xeito telemático a través da Aula Virtual do centro e da plataforma Webex, adaptando as aprendizaxes ás circunstancias do momento en base ás 

instrucións que dende a Consellería de Educación se dictasen. 

4. Os CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO nun escenario de ensino a distancia sería do seguinte xeito: 

Procedementos: 

Tarefas de repaso, reforzo/recuperación e afondamento a través da AV 

Videoclases a través de Webex 
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Instrumentos: 

Lista de control das tarefas e asistencia ás videoclases 

Rúbrica de valoración 

  1 2 3 4 5 

ENTREGA DE 

TAREFAS 

E  

CONTROL DE 

ASISTENCIA 

Non 

entregou 

ninguna das 

tarefas 

asignadas 

no 

trimestre. 

Non asisteu 

a ningunha 

videoclase. 

Entregou 

ata o 25% 

das tarefas 

asignadas 

no  

trimestre. 

Asisteu ata 

un 25% das 

videoclases. 

Entregou do  

26 ata 

o 50% das 

tarefas 

asignadas 

no 

trimester. 

Asisteu ata 

un 50% das 

videoclases. 

Entregou 

do 51 ao 

75% das 

tarefas 

asignadas no  

trimester. 

Asisteu ata 

un 75% das 

videoclases. 

Entregou 

do 75 ao 

100% das 

tarefas 

asignadas no 

trimester. 

Asisteu a 

todas as 

videoclases. 

GRAO DE CONSECUCIÓN Alcanzouna 

lgúns dos 

estándare s 

de aprendiza 

xe mínimos 

das tarefas 

asignadas no 

trimestre. 

Alcanzou 

moitos 

estándar es 

de 

aprendiza 

xe mínimos 

das tarefas 

asignadas 

no trimestre. 

Alcanzou o 

total dos 

estándares 

de aprendizax 

e mínimos 

das tarefas 

asignadas no 

trimestre. 

Alcanzou un 

grao de 

consecució n 

satisfactori o 

na maioría 

dos 

estándares 

das tarefas 

asignadas no 

trimestre. 

Alcanzou un 

grao de 

consecució n 

moi 

satisfactori o 

no total dos 

estándares 

das tarefas 

asignadas no 

trimestre. 

Criterios de cualificación: 

A cualificación obterase utilizando a seguinte escala: 
 
 

 ENTREGA DE TAREFAS E CONTROL DE ASISTENCIA 

Entregou do 76% ao 100% das tarefas no  trimestre. 

Asisteu a todas as videoclases. 

5 puntos 

Entregou do 51% ao 75% das tarefas no  trimestre. 3.75 puntos 
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Asisteu ata un 75% das videoclases. 

Entregou do 26% ao 50% das tarefas no  trimester. 

Asisteu ata un 50% das videoclases. 

2,5 puntos 

Entregou ata o 25% das tarefas no  trimestre. 

Asisteu ata un 25% das videoclases. 

1.25 puntos 

Non entregou ningunha tarefa no  trimestre. 

Non asisteu a ningunha videoclase. 

0 puntos 

GRAO DE CONSECUCIÓN NAS TAREFAS ENTREGADAS 

Alcanzou un grao de consecución moi satisfactorio no total dos 5 puntos 

estándares das tarefas asignadas no  trimestre.  

Alcanzou un grao de consecución satisfactorio na maioría dos 3,5 puntos 

estándares das tarefas asignadas no  trimestre.  

Alcanzou o total dos estándares de aprendizaxe mínimos das 2,5 puntos 

tarefas asignadas no  trimestre.  

Alcanzou moitos estándares de aprendizaxe mínimos das 1,5 puntos 

tarefas asignadas no  trimestre.  

Alcanzou algúns dos estándares de aprendizaxe mínimos das 0,5 puntos 

tarefas asignadas no trimestre.  

 

* No caso de cumplirse un só dos supostos (ENTREGA DE TAREFAS e ASISTENCIA ÁS VIDEOCLASES), o alumnado será penalizado do seguinte xeito:  

• Quitarase UN PUNTO DA CUALIFICACIÓN RESEÑADA  si entregando as tarefas, non se  asiste ás videoclases. 

•  Acadarase só o 30% DA CUALIFICACIÓN RESEÑADA si só se asiste ás videoclases e non se fai entrega de tarefas. 

                     ** A CUALIFICACIÓN FINAL na Avaliación Final de xuño calcularase de igual xeito que no escenario de presencialidade. 
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Probas de Recuperación de xuño 

Realizaráse unha proba escrita sobre os estándares de aprendizaxe traballados e seguirase as mesmas pautas do escenario de presencialidade. En previsión de que a proba escrita non se puidese realizar, 
entregarase un boletín de material de recuperación ó alumnado suspenso a través da AV e se finalmente a proba non se puidera realizar -e só nese caso-, dito boletín sería enviado ó profesorado na data que o 
centro determine e a través da AV e substituiría á proba presencial. 
 
 
 

ENTREGA DE TAREFAS 

Entregou ao 100% das tarefas para a recuperación 

extraordinaria de xuño. 

2.5 puntos 

Entregou ao 50% das tarefas para a recuperación 

extraordinaria de xuño. 

1.25 puntos 

Entregou 25% das tarefas para a recuperación 

extraordinaria de xuño. 

0.75 puntos 

Non entregou ningunha tarefa para a recuperación 

extraordinaria de xuño. 

0 puntos 

GRAO DE CONSECUCIÓN NAS TAREFAS ENTREGADAS 

Alcanzou un grao de consecución moi satisfactorio no total dos estándares das 

tarefas asignadas para a 

recuperación extraordinaria de xuño. 

2.5 puntos 

Alcanzou un grao de consecución bastante satisfactorio na maioría dos 

estándares das tarefas asignadas para a recuperación extraordinaria de 

xuño. 

2 puntos 

Alcanzou o total dos estándares de aprendizaxe 

mínimos das tarefas asignadas para a recuperación extraordinaria de xuño. 

1.25 puntos 

Alcanzou moitos estándares de aprendizaxe mínimos 

das tarefas asignadas para a recuperación extraordinaria de setembro. 

1 puntos 
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Alcanzou algúns dos estándares de aprendizaxe 

mínimos das tarefas asignadas para a recuperación extraordinaria de xuño. 

0,25 puntos 

 

Alumnado coa materia pendente 

Seguirase as mesmas pautas do escenario de Presencialidade. 

 

 

5. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Durante o curso 2022-23, o profesorado do Departamento de Inglés do IES Monte da Vila apoiará a súa práxis docente en diferentes recursos segundo o seu proceder e as necesidades educativas do seu alumnado, 

especialmente no método “INFLUENCE” da ED. Macmillan Education. No seguinte xeito: 

• ESO 2: “INFLUENCE TODAY 2 Tb ” 

• ESO 4: “INFLUENCE TODAY 4 Tb 

• BACH 2: Material preparado polo profesor. 
 

O alumnado traballará cos seguintes cadernos de exercicios: 

• 2º ESO:  INFLUENCE TODAY 2 Wb e Pk ( ISBN: 978-1-380-08617-4) / INFLUENCE TODAY 2 ESSENTIAL Wb e Pk (ISBN: 978-1-380-08613-6) 

• 4º ESO: INFLUENCE TODAY 4 Wb e Pk  (ISBN: 978-1-380-08637-2) / INFLUENCE TODAY 4 ESSENTIAL Wb e Pk (ISBN: 978-1-380-08633-4) 

• 2º Bacharelato : Sen caderniño. 
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6. CRITERIOS de AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
 

• ESO  
 

En cada unha das tres avaliacións (1ª,2ª e 3ª), os CRITERIOS son como aparece recollido na seguinte táboa: 

 

NIVEIS ESO 2 ESO4 

Comprensión escrita 20% 20% 

Comprensión oral 20% 20% 

Expresión escrita 10% 20% 

Expresión oral 10% 15% 

Competencia dixital (CD) 1% 1% 

Aprender a aprender (AA) 1% 1% 

Competencias sociais e cívicas (CSC) 1% 1% 

Sentido da iniciativa e o espíritu emprendedor (IEE) 1% 1% 

Conciencia e expresións culturais  (CEC) 1% 1% 

Contidos específicos 35% 20% 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.- 

As destrezas de comprensión (READING e LISTENING) serán avaliadas a través de probas específicas, namentras que para avaliar as de expresión (SPEAKING e WRITING) usaranse rúbricas e/ou listas de cotexo se as 

circunstancias da aula en cada trimestre o favorecen. 
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A avaliación das competencias levarase a cabo con rúbricas e/ou listas de cotexo a través das seguintes tarefas:  a Competencia Dixital (tarefas de investigación e busca en Internet e presentación de tarefas na AV en 

formato PDF e presenciais na aula); as Competencias de Aprender a Aprender e Social e Cívica (exercicios e actividades en grupo mediante estructuras cooperativas que favorezan a revisión e cotexo, por parte do 

alumnado, das respostas ou resultados de ditos exercicios e actividades); a Competencia Emprendedora (observación directa na aula); a competencia cultural e Artística (Exposicións sinxelas de minitarefas na aula) 

A cualificación trimestral de cada alumn@ aparecerá reflectida no XADE cun díxito enteiro, de xeito que se redondearán as cifras decimais (á baixa ata 0.74 e á alza a partires de 0.75); así, por exemplo, unha 

cualificación de 4.75 aparecerá reflectida no XADE coma 5 (e polo tanto será aprobado);pola contra, a cualificación de 4.5 aparecerá coma 4 no XADE (sendo este un suspenso). 

CUALIFICACIÓN FINAL DE XUÑO.- 

Dada a natureza continuada e progresiva da materia, a cualificación final será o resultado da suma das ponderacións das cualificacións trimestrais reais do alumnado - non da resultante do redondeo a alza ou á baixa. 
No que respecta á cualificación final do curso en xuño, o redondeo farase á baixa ata  0.4 e á alza a partires de 0.5. Establecemos a ponderación seguinte: 

• 20% da cualificación do 1º trimestre. 

• 30% da cualificación do 2º trimestre. 

• 50% da cualificación do 3º trimestre. 

EXEMPLIFICACIÓN.- 

1º trimestre: nota do XADE 5  (nota real 4.85)     -     2º trimestre: nota do XADE 5 (nota real 5.45)    -    3º trimestre: nota do XADE 6 (nota real 5.9) 

NOTA FINAL de XUÑO:     4.85 x 0.2  +  5.45 x 0.3 + 5.9 x 0.5  =  0.97 + 1.635 + 2.95 = 5.555    

A cualificación final de curso que aparecerá no XADE será 6. 

RECUPERACIÓNS.-  

 
Dado o seu carácter continuado e progresivo, esta materia non se recuperará mediante a realización de exámenes extraordinarios, senón que unha cualificación negativa no primeiro trimestre será recuperada cunha 
nota igual ou superior a 5 (4.75 facendo o redondeo á alza) no segundo e/ou no terceiro de ser o caso. A maiores, o alumnado suspenso realizará tarefas de reforzo ao longo do curso co fin de apoiar a súa evolución 
positiva nos seguintes trimestres. 
Malia que a terceira avaliación fose superior a 5, de darse o caso de acadar unha CUALIFICACIÓN FINAL inferior a 5 (4.75 facendo o redondeo á alza) logo de realizar a suma ponderada das cualificacións dos tres 
trimestres, as tarefas de reforzo realizadas correctamente e debidamente entregadas en tempo e forma aportarán a puntuación necesaria para acadar a nota mínima de 5 e aprobar a materia. 
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• BACHARELATO 
 

Os criterios de cualificación do alumnado en cada unha das tres avaliacións (1ª,2ª e 3ª) na convocatoria ordinaria son como aparece recollido na seguinte táboa: 

 

NIVEIS BACH 2 

Compresión escrita 20% 

Comprensión oral 20% 

Expresión escrita 30% 

Expresión oral 10% 

Competencia dixital (CD) 1% 

Aprender a aprender (AA) 1% 

Competencias sociais e cívicas (CSC) 1% 

Sentido da iniciativa e o espíritu emprendedor (IEE) 1% 

Conciencia e expresións culturais  (CEC) 1% 

Contidos específicos 15% 

 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.- 

As destrezas de comprensión (READING e LISTENING) serán avaliadas a través de probas específicas, namentras que para avaliar as de expresión (SPEAKING e WRITING) usaranse rúbricas e/ou listas de cotexo se as 

circunstancias da aula en cada trimestre o favorecen. 

A avaliación das competencias levarase a cabo con rúbricas e/ou listas de cotexo a través das seguintes tarefas:  a Competencia Dixital (tarefas de investigación e busca en Internet e presentación de tarefas na AV en 

formato PDF e presenciais na aula); as Competencias de Aprender a Aprender e Social e Cívica (exercicios e actividades en grupo mediante estructuras cooperativas que favorezan a revisión e cotexo, por parte do 

alumnado, das respostas ou resultados de ditos exercicios e actividades); a Competencia Emprendedora (observación directa na aula); a competencia cultural e Artística (Exposicións sinxelas de minitarefas na aula) 
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A cualificación trimestral de cada alumn@ aparecerá reflectida no XADE cun díxito enteiro, de xeito que se redondearán as cifras decimais (á baixa ata 0.74 e á alza a partires de 0.75); así, por exemplo, unha 

cualificación de 4.75 aparecerá reflectida no XADE coma 5 (e polo tanto será aprobado);pola contra, a cualificación de 4.5 aparecerá coma 4 no XADE (sendo este un suspenso). 

CUALIFICACIÓN FINAL DE XUÑO.- 

Dada a natureza continuada e progresiva da materia, a cualificación final será o resultado da suma das ponderacións das cualificacións trimestrais reais do alumnado - non da resultante do redondeo a alza ou á baixa. 
No que respecta á cualificación final ordinaria e extraordinaria do curso, o redondeo farase á baixa ata  0.4 e á alza a partires de 0.5. Establecemos a ponderación seguinte: 

• 20% da cualificación do 1º trimestre. 

• 30% da cualificación do 2º trimestre. 

• 50% da cualificación do 3º trimestre. 

EXEMPLIFICACIÓN.- 

1º trimestre: nota do XADE 5  (nota real 4.85)     -     2º trimestre: nota do XADE 5 (nota real 5.45)    -    3º trimestre: nota do XADE 6 (nota real 5.9) 

NOTA FINAL de XUÑO:     4.85 x 0.2  +  5.45 x 0.3 + 5.9 x 0.5  =  0.97 + 1.635 + 2.95 = 5.555    

A cualificación final de curso que aparecerá no XADE será 6. 

 

RECUPERACIÓNS.- . 

• O alumnado cunha cualificación inferior a  4.75 (é decir, suspenso)  no 1º trimestre do curso actual realizará tarefas de apoio/reforzo e terá oportunidade de recuperar a materia nos seguintes trimestres 
dado o carácter continuado e progresivo da mesma sen necesidade de realizar probas específicas de recuperación e no caso de non acadar unha cualificación igual ou superior a 5 (4.75 facendo o 
redondeo á alza) no 3º trimestre, procederase do seguinte xeito: 

a. Unha vez feita a ponderación dos tres trimestres, o alumnado con cualificación igual a 3 e inferior a 4.5 terá posibilidade de recuperar a materia na forma que o profesorado considere oportuna 
(tarefa ou proba escrita/oral) antes da celebración da sesión da 3ª avaliación.  

b. Do mesmo xeito, o alumnado con cualificación inferior a 3, deberá recuperar a materia na forma que o profesorado considere oportuna (tarefa ou proba escrita) tendo en conta as 
circunstancias docentes e as características do alumnado suspenso. Co fín de acadar os mínimos esenciais e superar dita recuperación, o alumnado suspenso realizará tarefas de apoio/reforzo 
na aula a partires da sesión da Avaliación Final Ordinaria ata a celebración da Avaliación Extraordinaria de Xuño. 

 

 

 

7. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 
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• 2º ESO 

2º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

prevista 

Temporalización 

real 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ 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. 

X X X 

   

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

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

X X X 

   

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

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

X X X 

   

▪ CCL ▪ PLEB1.4. Distingue, co apoio da X X X    
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2º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

prevista 

Temporalización 

real 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪  

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

X X X 

   

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

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

X X X 
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2º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

prevista 

Temporalización 

real 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪  

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

X X X 

   

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪  

▪ 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. 

X X X 

   

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ 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. 

X X X 

   

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ PLEB2.3. Fai presentacións breves 
e ensaiadas, ben estruturadas e 
con apoio visual (por exemplo, 
transparencias de PowerPoint), 
que lle permitan ilustralas con 
imaxes e seguir un guión sobre 

X X X 
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2º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

prevista 

Temporalización 

real 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

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 

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

X X X 

   

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

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

X X X 

   

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

▪ PLEB2.6. Colabora coas demais 
persoas na interacción, 
verificando a comprensión propia 
e a das demais persoas mediante 
estratexias de compensación 
lingüísticas e non verbais, e 

X X X 
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2º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

prevista 

Temporalización 

real 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

cooperando activamente na 
realización das tarefas de 
comunicación, e manifesta 
interese e respecto polas achegas 
do seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

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

X X X 

   

 Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ 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). 

X X X 
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2º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

prevista 

Temporalización 

real 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLB3.2. Entende os puntos 
principais de anuncios e material 
publicitario de revistas propias da 
súa idade ou de internet, 
formulados de xeito simple e claro, 
e relacionados con asuntos do seu 
interese, nos ámbitos persoal e 
educativo e ocupacional moi básico 

▪  

▪  

X X X 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

X X X 

   

▪  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

X X X 
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2º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

prevista 

Temporalización 

real 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

X X X 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

   

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ 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. 

X X X 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

X X X 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

X X X 
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2º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

prevista 

Temporalización 

real 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

X X X 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

X X X 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

X X X 

   

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e 
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2º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

prevista 

Temporalización 

real 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

intercultural 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ 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 discriminativatrazos 
fonéticos significativos que 
distinguen fonemas (nasalización, 
sonorización, etc.), e recoñecendo e 
producindo comprensiblemente 
patróns básicos de ritmo, entoación 
e acentuación de palabras e frases. 

X X X 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

X X X 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

X X X 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

X X X 
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2º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

prevista 

Temporalización 

real 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ 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 

X X X 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

X X X 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

X X X 

   

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪  

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

X X X 
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2º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

prevista 

Temporalización 

real 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

como persoa plurilingüe. 
 

• 4º ESO 

4º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

prevista 

Temporalización 

real 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCED 

▪ 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. 

x x x 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 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 

x x x 
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4º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

prevista 

Temporalización 

real 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

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 

▪  

▪ 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. 

x x x 

   

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ 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). 

x x x 

   

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 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 

x x x 

   



96 

 

4º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

prevista 

Temporalización 

real 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

discurso está articulado con 
claridade e nunha variedade 
estándar da lingua. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 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. 

x x x 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 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. 

x x x 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 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 

x x x 

   



97 

 

4º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

prevista 

Temporalización 

real 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

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

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 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. 

x x x 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 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. 

x x x 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ 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 

x x x 
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4º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

prevista 

Temporalización 

real 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 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. 

x x x 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 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. 

x x x 
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4º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

prevista 

Temporalización 

real 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 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. 

x x x 

   

 Bloque 3. Compresnsión de textos escritos 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ 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.). 

x x x 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ 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 

x x x 
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4º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

prevista 

Temporalización 

real 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

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 

▪ 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). 

x x x 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ 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. 

x x x 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ 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 

x x x 
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4º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

prevista 

Temporalización 

real 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

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 

▪ 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). 

x x x 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ 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). 

x x x 

   

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 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. 

x x x 

   

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

▪ CCL ▪ PLEB4.1. Escribe, nun 
formato convencional, informes 

x x x    
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4º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

prevista 

Temporalización 

real 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

▪ CAA 

▪ CSC 

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 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ 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. 

x x x 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ 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. 

x x x 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

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

x x x 
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4º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

prevista 

Temporalización 

real 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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 opinións sobre 
eles 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CD 

▪ PLEB4.5. Completa un 
cuestionario detallado con 
información persoal, educativa ou 
laboral (por exemplo, para facerse 
membro dunha asociación ou para 
solicitar unha bolsa). 

x x x 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB4.6. Escribe o seu 
currículoen formato electrónico, 
seguindo, por exemplo, o modelo 
Europass. x x x 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ 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 

X X X 
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4º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

prevista 

Temporalización 

real 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

▪ CCL 

▪ CAA 

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

X X X 

   

 Bloque 5, Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 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. 

X X X 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSCCCEC 

▪ 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. 

x x x 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ 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. 

x x x 
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4º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

prevista 

Temporalización 

real 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 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 

x x x 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 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. 

x x x 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 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. 

x x x 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ 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, 

x x x 
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4º ESO 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

prevista 

Temporalización 

real 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

e valora as competencias que posúe 
como persoa plurilingüe 

 

• 2º BACHARELATO 

2º Bach. 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

prevista 

Temporalización 

real 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪  

▪ PLEB1.1. Comprende 
instrucións, anuncios, declaracións e 
mensaxes detalladas, dados cara a 
cara ou por outros medios, sobre 
temas concretos, en linguaxe 
estándar e a velocidade normal (por 
exemplo, declaracións ou mensaxes 
institucionais). 

x x x 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB1.2. Identifica as ideas 
principais, os detalles relevantes e as 
implicacións xerais de conversas e 
debates relativamente extensos e 
animados entre varias persoas 
interlocutoras que teñen lugar na súa 
presenza, sobre temas xerais, de 
actualidade ou do seu interese, 
sempre que o discurso estea 
estruturado e non se faga un uso moi 
idiomático da lingua. 

x x x 

   

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ PLEB1.3. Comprende, en debates e 
conversas informais sobre temas 
habituais ou do seu interese, a 
postura ou punto de vista das 

x x x 
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2º Bach. 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

prevista 

Temporalización 

real 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

▪ CCEC persoas interlocutoras, así como 
algúns sentidos implícitos e matices 
como a ironía ou o humor. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB1.4. Comprende, nunha 
conversa formal na que participa, no 
ámbito educativo ou ocupacional, 
información detallada e puntos de 
vista e opinións sobre temas da súa 
especialidade e relativos a liñas de 
actuación e outros procedementos 
abstractos, sempre que poida 
confirmar o que o interlocutor quixo 
dicir e conseguir aclaracións sobre os 
aspectos ambiguos. 

x x x 

   

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪  

▪ PLEB1.5. Comprende a liña 
argumental, as ideas principais, os 
detalles relevantes e as implicacións 
xerais en presentacións, conferencias 
ou seminarios de certa extensión e 
complexidade sobre temas 
educativos ou profesionais da súa 
área de interese, tanto concretos 
como abstractos, sempre que haxa 
marcadores que estruturen o discurso 
e guíen a comprensión. 

x x x 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB1.6. Comprende o 
contido da información da maioría do 
material gravado ou retransmitido nos 
medios de comunicación, relativo a 
temas de interese persoal, 
identificando o estado de ánimo, o ton 
e mesmo o humor do falante, sempre 
que o discurso estea articulado con 
claridade, nunha variedade de lingua 
estándar e a velocidade normal. 

x x x 

   

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

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

prevista 

Temporalización 

real 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB2.1. Diferencia 
adecuadamente a produción do texto 
oral espontáneo (sintaxe limitada, 
estratexias de compensación, 
negociación do significado co 
interlocutor, etc.) do planificado, e 
considera as características que este 
comparte coa lingua escrita 
(planificación, redundancia 
informativa, elementos de cohesión, 
etc.). 

x x x 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB2.2. Fai presentacións 
de certa duración sobre temas do seu 
interese educativo ou relacionados 
coa súa especialidade (por exemplo, 
o desenvolvemento dun experimento 
científico, ou unha análise de 
aspectos históricos, sociais ou 
económicos), cunha estrutura clara 
que axuda os oíntes a fixárense nos 
aspectos máis importantes, e 
demostrando seguridade á hora de 
contestar preguntas do auditorio 
formuladas con claridade e a 
velocidade normal 

x x x 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB2.3. Participa con 
soltura en conversas informais cara a 
cara ou por teléfono, ou por outros 
medios técnicos, nas que describe 
con detalle feitos, experiencias, 
sentimentos e reaccións, soños, 
esperanzas e ambicións, e responde 
adecuadamente aos sentimentos que 
expresan os seus interlocutores; 
describe con detalle experiencias 
persoais e as súas reaccións ante 

x x x 
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2º Bach. 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

prevista 

Temporalización 

real 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

elas; expresa con convicción crenzas, 
acordos e desacordos, e explica e 
xustifica de maneira persuasiva as 
súas opinións e proxectos. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB 2.4. Toma parte 
adecuadamente en conversas 
formais, entrevistas, reunións e 
debates de carácter educativo ou 
ocupacional, achegando e pedindo 
información relevante e detallada 
sobre aspectos concretos e 
abstractos de temas cotiáns e menos 
habituais nestes contextos; 
explicando os motivos dun problema 
complexo e pedindo e dando 
instrucións ou suxestións para 
resolvelo; desenvolvendo argumentos 
de forma comprensible e convincente 
e comentando as contribucións dos 
interlocutores; opinando e facendo 
propostas xustificadas sobre futuras 
actuacións. 

x x x 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB2.5. Participa na 
interacción verificando a comprensión 
propia e das demais persoas, e 
cooperando activamente na 
realización das tarefas de 
comunicación, cun bo grao de fluidez 
e claridade, malia algúns erros 
esporádicos. 

x x x 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB2.6. Realiza unha 
entrevista cun patrón estruturado de 
preguntas establecido con 
anterioridade, formulando preguntas 
complementarias ou respondendo a 
elas, reaccionando ante unha 

x x x 
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2º Bach. 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

prevista 

Temporalización 

real 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

resposta que non entenda, e 
interactuando para pedir repeticións e 
confirmar a comprensión mutua. 

 Bloque 3. Comprensión de tetos escritos 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB3.1. Entende detalles 
relevantes e implicacións de anuncios 
e material de carácter publicitario 
sobre asuntos do seu interese 
persoal (por exemplo, carteis, folletos, 
pancartas ou grafitti), educativo (por 
exemplo, carteis científicos) ou 
profesional (por exemplo, boletíns 
informativos ou documentos oficiais 

x x x 

   

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB3.2. Comprende a 
información, a intención e as 
implicacións de notas e 
correspondencia persoal en calquera 
soporte, incluídos foros e blogs, nos 
que se transmiten e se xustifican de 
xeito detallado información, ideas e 
opinións sobre temas concretos e 
abstractos de carácter persoal e 
dentro da súa área de interese. 

x x x 

   

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB3.3. Comprende 
instrucións extensas e complexas 
dentro da súa área de interese ou a 
súa especialidade, incluíndo detalles 
sobre condicións e advertencias, 
sempre que poida volver ler as 
seccións difíciles (por exemplo, sobre 
instrumentos de medición ou de 
procedementos científicos). 

x x x 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ PLEB3.4. Comprende os 
detalles relevantes e as implicacións 
de correspondencia formal de 
institucións públicas ou entidades 

x x x 
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Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

prevista 

Temporalización 

real 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

▪ CCEC 

▪  

privadas como universidades, 
empresas ou compañías de servizos, 
sobre temas concretos e abstractos 
de carácter persoal e educativo, 
dentro da súa área de interese ou a 
súa especialidade 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB3.5. Entende, en textos de 
referencia e consulta, en soporte 
tanto impreso como dixital, 
información detallada sobre temas da 
súa especialidade nos ámbitos 
educativo ou ocupacional, así como 
información concreta relacionada con 
cuestións prácticas en textos 
informativos oficiais, institucionais ou 
corporativos 

x x x 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB3.6. Comprende a información, 
as ideas e as opinións implícitas en 
noticias e artigos xornalísticos e de 
opinión ben estruturados e de certa 
lonxitude que tratan dunha variedade 
de temas de actualidade ou máis 
especializados, tanto concretos como 
abstractos, dentro da súa área de 
interese, e localiza con facilidade 
detalles relevantes neses textos. 

x x x 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB3.7. Comprende os aspectos 
principais, detalles relevantes, 
algunhas ideas implícitas e o uso 
poético da lingua en textos literarios 
que presenten unha estrutura 
accesible e unha linguaxe non moi 
idiomática, e nos que o 
desenvolvemento do tema ou da 
historia, os personaxes centrais e as 
súas relacións, ou o motivo poético, 

x x x 
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Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

prevista 

Temporalización 

real 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

estean claramente sinalizados con 
marcadores lingüísticos doadamente 
recoñecibles. 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB4.1. Escribe informes en formato 
convencional e de estrutura clara 
relacionados coa súa especialidade 
(por exemplo, o desenvolvemento e 
as conclusións dun experimento, 
sobre un intercambio lingüístico, 
unhas prácticas ou un traballo de 
investigación), ou menos habituais 
(por exemplo, un problema xurdido 
durante unha estadía no estranxeiro), 
desenvolvendo un argumento, 
razoando a favor ou en contra dun 
punto de vista concreto, explicando 
as vantaxes e as desvantaxes de 
varias opcións, e achegando 
conclusións xustificadas 

x x x 

   

▪  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB4.2. Describe un tema, un texto, 
un suceso ou un evento dando unha 
idea xeral que permita recoñecelo 
con claridade, explicando as súas 
partes ou circunstancias, e ofrecendo 
unha opinión persoal argumentada. 

x x x 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB4.3. Completa un cuestionario 
detallado con información persoal, 
educativa ou laboral (por exemplo, 
para matricularse nunha 
universidade, solicitar un traballo, 
abrir unha conta bancaria ou tramitar 
un visado). 

x x x 

   

▪ CCL ▪ PLEB4.4. Escribe, en calquera 
soporte ou formato, un currículo 

x x x    
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2º Bach. 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

prevista 

Temporalización 

real 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

detallado, xunto cunha carta de 
motivación (por exemplo, para 
ingresar nunha universidade 
estranxeira, ou presentarse como 
candidato/a a un posto de traballo). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB4.5. Toma notas co suficiente 
detalle durante unha conferencia, 
unha charla ou un seminario, e 
elabora un resumo con información 
relevante e as conclusións 
adecuadas, sempre que o tema estea 
relacionado coa súa especialidade e 
o discurso estea ben estruturado. 

x x x 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB4.6. Escribe notas, anuncios, 
mensaxes e comentarios, en calquera 
soporte, nos que transmite e solicita 
información detallada, explicacións, 
reaccións e opinións sobre temas 
persoais, educativo ou ocupacionais, 
respectando as convencións e as 
normas de cortesía 

x x x 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB4.7. Escribe correspondencia 
persoal, en calquera soporte, e 
comunícase con seguridade en foros 
e blogs, transmitindo emoción, 
resaltando a importancia persoal de 
feitos e experiencias, e comentando 
de maneira persoal e detallada as 
noticias e os puntos de vista das 
persoas ás que se dirixe. 

x x x 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB4.8. Escribe, en calquera 
soporte, cartas formais de carácter 
educativo ou profesional dirixidas a 
institucións públicas ou privadas e a 
empresas, nas que dá e solicita 
información, describe a súa 

x x x 
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2º Bach. 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

prevista 

Temporalización 

real 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

▪ CD traxectoria educativa ou profesional e 
as súas competencias, e explica e 
xustifica co suficiente detalle os 
motivos das súas accións e dos seus 
plans (por exemplo, carta de 
motivación para matricularse nunha 
universidade estranxeira, ou para 
solicitar un posto de traballo), 
respectando as convencións formais 
e de cortesía propias deste tipo de 
textos. 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e 

intercultural 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB5.1. Comprende e faise 
comprender con certa confianza e 
fluidez en situacións de comunicación 
informais e formais habituais, con 
matices como a ironía e o humor, 
sempre que as persoas interlocutoras 
pronuncien con claridade e eviten un 
uso moi idiomático. 

x x x 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB5.2. Relaciónase oralmente e 
por escrito comunicando con eficacia 
información, noticias, ideas e puntos 
de vista sobre temas tanto abstractos 
como concretos; ou solicitando ou 
transmitindo información relacionada 
con servizos ou outros ámbitos das 
relacións sociais, adaptando a súa 
expresión e os medios de expresalo á 
situación de comunicación. 

X X X 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

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

X X X 

   



115 

 

2º Bach. 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

prevista 

Temporalización 

real 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

▪ CCEC 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB 5.4. Entende os detalles do que 
se lle di en transaccións e xestións 
que xorden mentres viaxa, organiza a 
viaxe ou trata coas autoridades, así 
como en situacións menos habituais 
en hoteis, tendas, axencias de viaxes, 
centros de saúde, traballo ou estudos 
(por exemplo, para recibir asistencia 
sanitaria como turista ou como 
residente, cambiar unha reserva de 
hotel, anular billetes ou cambiar un 
artigo defectuoso), sempre que poida 
pedir confirmación 

X X X 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB5.5. Desenvólvese con 
seguridade en transaccións e 
xestións cotiás e menos habituais, 
cara a cara, por teléfono ou por 
outros medios técnicos, solicitando 
información detallada, ofrecendo 
explicacións claras e detalladas, e 
desenvolvendo a súa argumentación 
de xeito satisfactorio na resolución 
dos problemas que xurdan. 

X X X 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB5.6. Exprésase 
oralmente e por escrito, en diferentes 
soportes, con certa densidade léxica, 
evitando repeticións innecesarias co 
uso de sinónimos e palabras de 
significado próximo, e recoñece un 
léxico máis especializado se conta 
con apoio visual ou contextual 

X X X 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ PLEB5.7. Comprende textos 
extensos en lingua estándar 
transmitidos por canles, entendendo 
(aínda que non os comparta) os 

X X X 

   



116 

 

2º Bach. 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

prevista 

Temporalización 

real 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

▪ CCEC 

▪ CD 

matices de sentido e de opinión ante 
puntos de vista e posturas concretas 
e actitudes que responden a crenzas, 
costumes e valores propios da cultura 
da lingua meta. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB5.8. Explica valores e 
comportamentos propios dunha 
cultura a membros doutra diferente, 
consciente da importancia desta 
actividade de mediación intercultural 

X X X 

   

▪ CCL 

▪ CCA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

x x x 
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8. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DA MATERIA PENDENTE 

O alumnado coa materia pendente deberá seguir un protocolo de apoio baseado nas destrezas de comprensión e expresión escrita a través da lectura de libros (completos ou extractos dos mesmos) adaptados ao 
seu nivel; dito protocolo desenvolverase por medio de exercicios e actividades de nivel moi básico (en papel e/ou a través da Aula Virtual) na procura de que o proceso de recuperación sexa máis motivador e non 
repita as tarefas de apoio/reforzo da aula, fomentando, asemade, o uso das TICs. Este programa de recuperación, que abranguerá os dous primeiros trimestres do curso, debidamente cumprimentado en tempo e 
forma, fará efectiva a superación da materia sempre que as cualificacións no curso actual en ámbolos dous trimestres sexan iguais ou superiores a 4 (ESO/FPB) e iguais ou superiores a 5 (2º BACH). De non cumplirse 
ditos requisitos, as tarefas de apoio seguirán no 3º trimestre tendo posibilidade de recuperar a materia a través dunha proba escrita a realizar na data que a dirección do centro decida. Independentemente do 
resultado desta proba de recuperación, a materia pendente quedaría aprobada se o alumnado superase a materia do curso actual en xuño. 

 
Non acadando unha cualificación igual ou superior a 5 nesta proba escrita  de recuperación, o alumnado de ESO tería unha segunda oportunidade de recuperar a materia pendente acadando no curso actual unha 
CUALIFICACIÓN FINAL igual ou superior a 4 en xuño. 

No caso de non acadar unha cualificación igual ou superior a 5 (4.75 facendo o redondeo á alza) na devandita proba, o alumnado de BACHARELATO deberá recuperar a materia na forma que o profesorado considere 
oportuna (tarefa ou proba escrita) tendo en conta as circunstancias docentes e as súas características. Co fín de acadar os mínimos esenciais e superar dita recuperación, o alumnado suspenso realizará tarefas de 
apoio/reforzo na aula a partires da  Avaliación Final Ordinaria (2º BACH) ata a celebración da Extraordinaria  de Xuño. 

 

NIVEIS TÍTULOS 

ESO 1 “The Phantom of the Opera” 

ESO 2 “Wonder” 

BACH 1 Dr. Jeckyll and Mr. Hyde” 

 

 
 

9. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL  E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS A ADOPTAR 

Dado o carácter continuo e repetitivo que a aprendizaxe da lingua extranxeira ten, non só ó longo dos tres trimestres, senón tamén a través dos distintos cursos, o primeiro trimestre sempre se adica á recuperación 

dos contidos dados no curso anterior, afondando nos estándares de aprendizaxe mínimos e imprescindibles.  

No inicio de curso ata a celebración da Avaliación Inicial (a mediados de outubro), o profesorado procederá a coñecer ao alumnado novo e reencontrarse co xa coñecido realizando tarefas lixeiras e atractivas (lectura 

de textos sobre temas de interese, visionado de esceas de películas, tarefas orais de presentación e xogos entretidos de carácter gramatical) que sirvan de repaso e sondeo para establecer o nivel real do grupo e 

asemade consigan implicar de novo ao alumnado no proceso de aprendizaxe despois do descanso estival. Deste xeito, poderanse establecer as medidas de atención á diversidade necesarias para equilibrar o proceso 

de aprendizaxe que serán tomadas na Avaliación Inicial: Reforzos e Adaptacións significativas e non significativas.  
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10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Contemplando os distintos niveis de competencia dentro dunha clase como un feito natural e intrínseco do ser humano no transcurso da súa formación, é necesario abordar a diversidade dende un punto de vista 

inclusivo. Así a Aprendizaxe Cooperativa sería a metodoloxía máis acertada para aproveitar e positivar toda esa variabilidade de capacidades. 

O traballo en grupos cooperativos, onde tod@s e cada un d@s seus membros cumplen un rol esencial e imprescindible, é fundamental para unha aprendizaxe inclusiva: as Dinámicas Cooperativas favorecen non só o 

coñecemento do alumnado entre sí, senón tamén un afondamento no auto-coñecemento persoal que redundará na autoestima, no respecto polo diferente e no valor de pedir e prestar axuda; asemade, as 

Estructuras Cooperativas obrigan a que todo o alumnado sexa responsable dunha parte do traballo a desenvolver e a suma de todas as partes conformará o resultado final requerido. Todo o alumnado ten cualidades 

que ofrecer e tod@s deben mellorar dun xeito ou doutro. 

O traballo en grupo cooperativo, non exime do traballo individual, moi ó contrario, se non hai compromiso persoal individual, o grupo cooperativo non acada os seus obxectivos finais que serán sempre persoais e ó 

mesmo tempo colectivos en pós dunha tarefa final común. 

A dotación de exercicios, actividades e/ou tarefas extras por parte do profesorado a través de fotocopias e/ou a Aula Virtual resultará tamén moi instructiva para acompasar ao alumnado con distinto nivel 

competencial e os distintos ritmos de aprendizaxe. De tal xeito, os menos avanzados terán oportunidade de reforzar os seus puntos débiles (exercicios e actividades) e os máis avanzados disporán de material extra 

que os rete a seguir mellorando (tarefas).  

Finalmente, procurarase que o ambiente da clase resulte básicamente colaborativo entre o alumnado, polo que o profesorado poderá monitorizar o proceso de aprendizaxe, prestando atención aquí e alá sin que o 

ritmo da clase se paralice. 

 

 

11.CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO QUE CORRESPONDA 

Pendente de decisión do centro e aprobación en claustro. 

 

 

12.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS PARA CADA CURSO 

mailto:tod@s
mailto:d@s
mailto:tod@s
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No momento de elaboración desta programación non hai ningunha actitvidade prevista polo departamento. 

 

13. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E 

PROCESOS DE MELLORA 

 

A avaliación da programación do departamento é necesaria  para a mellora do proceso de ensino-aprendizaxe. Esta avaliación debe ser continua e levarase a cabo ao longo de todo o curso nas reunións de 

departamento, o que permitirá facer os axustes necesarios para conseguir a mellora dos resultados obtidos. 

Nas reunións semanais os membros do departamento analizarán e valorarán o proceso de ensino-aprendizaxe: o ritmo ao que se desenvolve a programación, as posibles causas que dificultan o seu normal 

desenvolvemento, a consecución ou non dos obxectivos marcados, etc. 

Ademais, trimestralmente, antes e despois das sesións de avaliación, nas reunións de departamento farase un seguimento detallado da marcha do curso que incluirá todos os aspectos, dende o seguimento da 

programación e a consecución dos seus obxectivos, ata a disciplina do alumnado, a adecuación dos ítems programados, a adecuada secuenciación dos contidos e os estándares de aprendizaxe, etc.; é dicir, todos 

aqueles factores que axuden a que a programación se adecúe mellor ás necesidades do alumnado. Na reunión do departamento posterior ás sesións de avaliación analizaranse os resultados obtidos polo alumnado, 

indagando nas causas que puideron existir cando estes resultados non sexan satisfactorios e reflexionando sobre como melloralos. 

Nas reunións de final de curso previas á memoria final do departamento analizarase a idoneidade ou non da metodoloxía utilizada, da secuenciación prevista, dos materiais didácticos utilizados, da adecuación dos 

criterios de avaliación, da contribución á adquisición das competencias clave, etc. 

Para avaliar a programación didáctica establecemos indicadores de logro que sinalen que resultado pretendemos conseguir do noso alumnado; estes indicadores son os seguintes: 

✓ Resultados da avaliación. 

✓ Adecuación dos materiais e recursos didácticos. 

✓ Contribución dos métodos didácticos e pedagóxicos á mellora do clima da aula e do centro. 

✓ A práctica docente. 

✓ A coordinación interna do departamento. 

✓ A consecución dos obxectivos programados. 

✓ A contribución á adquisición das competencias clave. 

✓ A aplicación dos procedementos e criterios de avaliación programados. 

✓ O cumprimento da distribución temporal dos contidos. 

✓ A aplicación da metodoloxía programada. 

✓ A maioría da alumnado adquiriu a maioría das aprendizaxes mínimas para superar a avaliación. 

✓ A aplicación de medidas de atención á diversidade ao alumnado que o necesite. 

✓ A utilización dos recursos e materiais didácticos establecidos na programación. 
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Os resultados obtidos polo alumnado analízanse de forma continua a través dos distintos instrumentos de avaliación como poden ser: as probas escritas e orais, a realización de traballos individuais e en grupo en 

distintos soportes, a realización das actividades propostas na aula e a realización das actividades indicadas para casa. 

 

 

Para realizar este proceso de avaliación pódense utilizar as seguintes rúbricas:  

 

• Para ser cuberta polo profesorado do departamento. 

 

ASPECTOS 3 2 1 0 

Os reultados académicos Son satisfactorios para todo o 

alumnado 

Son satisfactorios para a meirande 
parte do alumnado 

 

Son satisfactorios para un grupo 

mediano de alumnado 

Son satisfactorios para un pequeño 

grupo de alumnado 

Idoneidade da Programación didáctica  Todo o material didáctico, os recursos 

empregados, a metodoloxía utilizada , a 

secuenciación e temporalización dos 

contidos resultan idóneos. 

A meirande parte do material didáctico 

e os recursos empregados, así coma a 

metodoloxía didáctica utilizada polo 

profesorado, a secuenciación e 

temporalización dos contidos resultan 

idóneos. 

Só unha parte do material didáctico e 

os recursos empregados, así coma a 

metodoloxía didáctica utilizada polo 

profesorado, a secuenciación e 

temporalización dos contidos resultan 

idóneos. 

O material didáctico, os recursos 

empregados, a metodoloxía utilizada , a 

secuenciación e temporalización dos 

contidos non resultan idóneos. 

Coordinación entre os distintos 

membros do departamento e entre 

estes e os demais membros da 

comunidade educativa. 

A coordinación no departamento e 

entre estes e os demais membros da 

comunidade educativa é plenamente 

satisfactoria. 

A coordinación no departamento e 

entre estes e os demais membros da 

comunidade educativa é bastante 

satisfactoria. 

A coordinación no departamento e 

entre estes e os demais membros da 

comunidade educativa non é moi  

satisfactoria. 

A coordinación no departamento e 

entre estes e os demais membros da 

comunidade educativa é claramente 

insatisfactoria. 

Idoneidade e efectividade das medidas 

tomadas para a atención á diversidade  

As medidas de  atención á diversidade 

son idóneas e totalmente efectivas. 

Na súa meirande parte, as medidas de  

atención á diversidade son idóneas e 

moi efectivas. 

Nalgúns casos, as medidas de  atención 

á diversidade son idóneas e 

relativamente efectivas. 

As medidas de  atención á diversidade 

non son idóneas nin efectivas. 
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• Para ser cuberta polo alumnado. 

 

ASPECTOS 3 2 1 0 

Organización das clases e metodoloxía O profesorado trae sempre as clases 

ben organizadas e preparadas; así 

mesmo as clases discorren de xeito que 

podo aprender sen impedimentos nin 

molestias. 

O profesorado trae con frecuencia as 

clases ben organizadas e preparadas; 

así mesmo as clases discorren 

habitualmente de xeito que podo 

aprender sen impedimentos nin 

molestias. 

O profesorado trae ás veces as clases 

ben organizadas e preparadas; así 

mesmo as clases discorren con certa 

frecuencia de xeito que podo aprender 

sen impedimentos nin molestias. 

O profesorado non trae nunca ou case 

nunca  as clases ben organizadas e 

preparadas; así mesmo as clases case 

nunca discorren de xeito que podo 

aprender sen impedimentos nin 

molestias. 

As actividades e tarefas propostas. En xeral, as actividades e tarefas 

propostas sempre me axudan a 

mellorar na materia e resultan 

entretidas e variadas. 

Moitas veces  as actividades e tarefas 

propostas axúdanme a mellorar na 

materia e resultan entretidas e 

variadas. 

Con certa frecuencia  as actividades e 

tarefas propostas axúdanme a mellorar 

na materia e resultan entretidas e 

variadas. 

Nunca ou case nunca as actividades e 

tarefas propostas me axudan a mellorar 

na materia e resultan entretidas e 

variadas. 

Xestión das explicacións e das dúbidas 

do alumnado. 

Entendo sempre ou case sempre as 

explicacións do profesorado; ademais 

sempre se aclaran as dúbidas e 

preguntas. 

Entendo moitas veces  as explicacións 

do profesorado; ademais casi sempre se 

aclararan as dúbidas.  

Entendo ás veces  as explicacións do 

profesorado; ademais de vez en cando 

se aclararan as dúbidas. 

Nunca ou case nunca entendo as 

explicacións do profesorado; ademais 

non se acostuma a aclarar as dúbidas 

Probas específicas e tarefas de 

avaliación 

Os exames e as distintas probas 

correspóndense e adecúanse sempre 

ao nivel das explicacións dadas e as 

tarefas realizadas na aula. 

Os exames e as distintas probas 

correspóndense e adecúanse case 

sempre ao nivel das explicacións dadas 

e as tarefas realizadas na aula. 

Os exames e as distintas probas 

correspóndense e adecúanse ás veces 

ao nivel das explicacións dadas e as 

tarefas realizadas na aula. 

Nunca ou case nunca, os exames e as 

distintas probas se corresponden e se 

adecúan  ao nivel das explicacións 

dadas e as tarefas realizadas na aula. 

Xestión da información sobre os 

criterios/instrumentos de 

cualificación/avaliación e revisión dos 

exames e traballos corrixidos. 

O profesorado informa de xeito claro e 

amplo sobre os criterios/instrumentos 

de cualificación/avaliación e sempre 

amosa e comenta os exames e traballos 

corrixidos. 

O profesorado adoita  informar de xeito  

bastante claro e amplo sobre os 

criterios/instrumentos de 

cualificación/avaliación e casi sempre 

amosa e comenta os exames e traballos 

corrixidos. 

O profesorado ás veces informa de 

xeito relativamente claro e amplo sobre 

os criterios/instrumentos de 

cualificación/avaliación e con certa 

frecuencia amosa e comenta os exames 

e traballos corrixidos. 

O profesorado non adoita informar 

sobre os criterios/instrumentos de 

cualificación/avaliación e moi poucas 

veces amosa e comenta os exames e 

traballos corrixidos 
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