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Programación didáctica do departamento de inglés. IES Pedra da Aguia 2021-22 

1. 1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1 Introdución e marco lexislativo 

De acordo coa lexislación vixente, todos os cursos da ESO rexiranse pola 

LOMCE (Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a Mellora da  Calidade 

Educativa). 

 

Como a  LOMCE manifesta no seu capítulo XII : “O dominio dunha segunda ou, 

mesmo, dunha terceira lingua estranxeira converteuse nunha prioridade na educación 

como consecuencia do proceso de globalización en que vivimos, á vez que se mostra 

como unha das principais carencias do noso sistema educativo. A Unión Europea fixa o 

fomento do plurilingüismo como un obxectivo irrenunciable para a construción dun 

proxecto europeo. A lei apoia decididamente este concepto, redobrando os esforzos para 

conseguir que os estudantes se desenvolvan con fluidez polo menos nunha primeira 

lingua estranxeira, cuxo nivel de comprensión oral e lectora e de expresión oral e escrita 

resulta decisivo para favorecer a empregabilidade e as ambicións profesionais, e por iso 

aposta decididamente pola incorporación curricular dunha segunda lingua estranxeira.” 

 

En contextos e situacións de comunicación real a lingua utilízase para realizar ou 

acompañar accións con diversos propósitos polo que o currículo básico incorpora o 

enfoque orientado á acción recollido no “Marco Común Europeo de Referencia para as 

Linguas: Aprendizaxe, Ensino e Avaliación” e describe o que os estudantes deberán ser 

capaces de facer no idioma estranxeiro en diversos contextos comunicativos reais nos 

que, dada a súa idade e as súas características dependendo das distintas etapas 

educativas, terán a oportunidade de actuar de maneira eficaz. 

 
O Marco Europeo Común de Referencia (CEFR- en inglés) promulgado a 

instancias do Consello de Europa foi o resultado de máis de dez anos de investigación 

levada a termo por un nutrido grupo de especialistas do eido da Lingüística Aplicada. 

Proporciona unha base común para a elaboración de programas curriculares, exames, 

manuais, materias de ensino, etc. en toda Europa favorecendo a súa transparencia e 

fomentando por esta vía a cooperación internacional no campo das linguas modernas. 

Asemade, define os niveis de dominio da lingua que permiten comprobar o progreso 

dos alumnos en cada fase de aprendizaxe contribuíndo á mobilidade en Europa 

impulsada polo convencemento de que aprender novos idiomas axuda positivamente ao 

desenvolvemento persoal e profesional dos seus cidadáns. 

 

A materia de Primeira Lingua Estranxeira está organizada en 5 bloques 

que se corresponden coas actividades de lingua que, tal como as define o MCER, 

supoñen o exercicio da competencia lingüística comunicativa en forma de 

comprensión e produción de textos orais e escritos. 
 

De acordo coa LOMCE, o currículo estará integrado polos obxectivos de cada 

ensinanza e de etapa educativa; as competencias, ou capacidades para aplicar de xeito 

integrado os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, e para lograr a 

realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos; os 
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contidos, ou conxuntos de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que 

contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa, e á adquisición 

de competencias; a metodoloxía didáctica, que abrangue tanto a descrición das 

prácticas docentes como a organización do traballo dos/das docentes; os estándares e 

resultados de aprendizaxe avaliables; e os criterios de avaliación do grao de 

adquisición das competencias e do logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa 

educativa. 

 

 

a) Currículo: Regulación dos elementos que determinan os procesos de ensino e 

aprendizaxe para cada unha das ensinanzas e etapas educativas 

b) Obxectivos: Referentes relativos aos logros que o alumno debe alcanzar ao 

finalizar o proceso educativo, como resultado das experiencias intencionalmente 

planificadas para tal fin. 

c) Competencias: Capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios 

de cada ensino e etapa educativa, co fin de lograr a realización adecuada de actividades 

e a resolución eficaz de problemas complexos. 

d) Contidos: Conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas que contribúen ao 

logro dos obxectivos de cada ensino e etapa educativa e á adquisición de competencias. 

e) Estándares de aprendizaxe avaliables: Especificacións dos criterios de 

avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe, e que concretan o que o 

alumno debe saber, comprender e saber facer en cada materia; deben ser observables, 

medibles e avaliables e permitir graduar o rendemento ou logro alcanzado. 

f) Criterios de avaliación: Son o referente específico para avaliar a aprendizaxe 

do alumno. Describen aquilo que se debe valorar e o que o alumnado debe lograr. 

g) Metodoloxía didáctica: Conxunto de estratexias, procedementos e accións 

organizadas e planificadas polo profesorado, de maneira consciente e reflexiva, coa 

finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e lograr os obxectivos expostos. 

Lexislación de Referencia 

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

 Real Decreto 1105 / 2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación 

Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato (BOE do 3 de xaneiro de 2015) 

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

contidos e os criterios de avaliación de educación primaria, educación secundaria e o bacharelato (BOE ,25, 

do 29 de xaneiro do 2015) 

 Decreto 86 / 2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato na comunidade Autónoma de Galicia(DOGA,120, do 29 de xuño de 2015) 

 Real Decreto 310/2016, del 29 de xullo, polo que se regulan as avaliacións finais de educación 

secundaria obrigatoria e de bacharelato. 

 Orde do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de 

educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia. 
 

 

 

1.2 Contextualización 

O IES Pedra da Aguia está situado en Ponte do Porto, no concello de Camariñas. 

A través do sistema de transporte escolar recolle alumnado do Concello, así como 

algúns nenos e nenas de Vimianzo. O centro conta cun número aproximado de 160 
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alumnos que poden cursar  toda a ESO. Dende o punto de vista socio-lingüístico, son 

basicamente galego-falantes. 

 

O Departamento de Inglés consta de 2 profesoras: 

María del Mar Gómez Ures (FEP)  imparte clase nos dous grupos de 1º ESO e 

nos dous grupos de 3º ESO. Tamén é a encargada de impartir a materia de Valores 

Eticos en 1º A e 1º B. É a titora de 1º A. 

Stella Joy Esterson (FEP), xefa de Departamento, imparte clase nos dous 

grupos de 2º ESO e nos dous grupos de 4º ESO. É a coordinadora do Centro 

Plurilingüe.  

O departamento contará a partir do final do mes de xaneiro cun auxiliar de 

conversa americano,  Kevin MacMohan.     

Así pois, o Departamento ten ao seu cargo os seguintes grupos nos niveis 

correspondentes ás ensinanzas LOMCE. 

 

Alumnado do IES Pedra Da Aguia 

Curso Grupo Nº de Alumnos / as 

Primeiro ciclo 

1º ESO 
1º A 21 alumnos /as 

1º B 21 alumnos /as 

2º ESO 
2º A 23 alumnos / as 

2º B 23 alumnos /as 

 Segundo ciclo  

3º ESO 
3º A 16 alumnos / as 

3º B 15 alumnos / as 

4º ESO 
4º A 18 alumnos / as 

4º B 23 alumnos / as 

 

Como Centro Plurilingüe que somos, este ano impártense en inglés en 

Xeografía e Historia en 4º ESO e en Promoción de Estilos de Vida Saudables en 2º 

ESO. 

2. 2. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS 

COMPETENCIAS CLAVE 
  

O DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se fixa o currículo da educación 

secundaria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, establece que a 

concreción no currículo das competencias xerais ditadas pola Unión Europea e nas que 

o alumnado ha de formarse para enfrontarse ós retos da súa vida son as seguintes: 

 

 Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 Aprender a aprender (CAA) 

 Competencia social e cívica (CSC) 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

 Conciencia e expresións culturais (CEC) 

 Competencia Dixital (CD) 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCCT) 
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Competencia en comunicación lingüística. 
Esta competencia está vinculada á acción comunicativa dentro dunhas prácticas 

sociais nas que o individuo, ademais de producir, recibe mensaxes con distintas 

finalidades. A competencia en comunicación lingüística está constituída por cinco 

compoñentes: 

 

 Lingüístico: o léxico, a gramática, a semántica, a fonoloxía e a ortografía. 

 Pragmático-discursivo 

 Socio-cultural 

 Estratéxico 

 Persoal de actitude e motivación 
 

O estudo dunha lingua estranxeira contribúe ao desenvolvemento desta 

competencia dun xeito directo, completando, enriquecendo e enchendo de novos 

matices comprensivos e expresivos esta capacidade comunicativa xeral. 
 

Aprender a aprender 
Supón dispoñer de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e ser quen de 

continuar aprendendo de xeito autónomo xestionando o tempo e a información 

eficazmente. Implica a adquisición de destrezas e capacidades que lle faciliten a 

aprendizaxe e unha boa reflexión sobre a mesma. 

 

Os alumnos han de reflexionar sobre a súa aprendizaxe e identificar como 

aprenden mellor e que estratexias a fan máis eficaz. En este sentido é fundamental 

o papel do docente para remarcalas e facelas explícitas. 

 

 

Competencia social e cívica 
Esta competencia recolle todas as formas de comportamento que preparan ás 

persoas para participar dun xeito eficaz na vida social e exercer a cidadanía democrática 

nunha sociedade cada vez máis plural interactuando con outras persoas e grupos 

conforme a normas baseadas no respecto mutuo. 

 

As linguas non só serven aos falantes para comunicarse socialmente, senón 

que tamén son  un vehículo de transmisión cultural. Aprender unha lingua 

estranxeira implica comprender trazos e feitos culturais diferentes, recoñecelos e 

aceptalos promovendo a tolerancia e a integración. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

 

Esta competencia refírese á capacidade de transformar ideas en actos, o que 

implica adquirir conciencia dunha situación e optar con criterio propio. Require o 

desenvolvemento de actitudes e valores como a capacidade de análise, de planificación, 

toma de decisións, resolución de problemas, pensamento crítico, interese e esforzo, 

avaliación e autoavaliación. 

Desenvólvese ao longo de todo o proceso de aprendizaxe do idioma a través 

das actividades de expresión e interacción oral e escrita nas que o alumno ten que 

tomar decisións sobre que dicir e como facelo, e con que medios. Por todo isto, debe 
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favorecerse que o alumno desenvolva un espírito de confianza en si mesmo, 

motivación e determinación cando empregue a lingua inglesa para participar en 

conversacións, facerse entender e interactuar con outros. Farase fincapé na 

importancia do esforzo para a obtención do éxito e premiarase a creatividade e o 

traballo en equipo. 

 

Conciencia e expresións culturais 
A competencia clave de Conciencia e expresións culturais implica coñecer, 

comprender, apreciar e valorar con espírito crítico, cunha actitude aberta e respectuosa, 

as diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de 

enriquecemento e goce persoal e consideralas como parte da riqueza e patrimonio dos 

pobos. Incorpora tamén un compoñente expresivo referido á propia capacidade estética 

e creadora. 

 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira colabora no desenvolvemento desta 

competencia se os modelos lingüísticos que se utilizan conteñen producións 

lingüísticas do mundo da arte e da cultura como a música, a literatura, as artes 

visuais e escénicas e outras artes populares. 

 

Competencia dixital 
 

Esta competencia implica o uso creativo e seguro das tecnoloxías da información 

e a comunicación. Require o coñecemento das principais aplicacións informáticas e 

precisa do desenvolvemento de diversas destrezas relacionadas co acceso á información, 

o procesamento e uso dos contidos e a resolución de problemas en distintos contextos 

para acometer tarefas e obxectivos específicos. 
 

O coñecemento dunha lingua estranxeira ofrece a posibilidade de 

comunicarse utilizando as novas tecnoloxías e facendo uso das habilidades para 

buscar, obter, procesar e comunicar información e transformala en coñecemento. 
 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

 

A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento 

matemático e as súas ferramentas para describir, producir e interpretar informacións, 

para coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e apra resolver 

problemas relacionados coa vida diaria e o mundo laboral. A súa adquisición supón 

establecer unha relación profunda entre o coñecemento conceptual e o coñecemento 

procedimental implicados na resolución dunha tarefa matemática. Os ámbitos 

integrados na competencia matemática son os referentes ós números, á álxebra, á 

xeometría e á estatística. 
A competencia básica en ciencia e tecnoloxía proporciona un achegamento ao 

mundo físico e á interacción responsable co mesmo  dende accións orientadas á 

conservación e mellora do medio natural. Contribúe tamén ao desenvolvemento do 

pensamento científico e das destrezas tecnolóxicas. 
 

O feito de empregar os números, as súas operacións básicas e os símbolos 

para interpretar informacións e coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais a realidade e resolver problemas relacionados coa vida cotiá é 

suficientemente relevante para incorporar esta habilidade ao perfil competencial 



8 
 

no ámbito da lingua inglesa. Do mesmo xeito, a comprensión da incidencia da 

ciencia e a tecnoloxía sobre a natureza permite facer uso desta competencia no 

proceso de aprendizaxe dunha lingua estranxeira. 

 

3. 3. OBXECTIVOS XERAIS DA ETAPA 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos 

no respecto ós demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as 

persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade 

de trato entre homes e mulleres,  como valores comúns dunha sociedade plural e 

prepararse para o exercicio dunha cidadanía democrática. 
 

b)Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudio e traballo individual e en 

equipo como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

 

c)Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 

oportunidades entre eles. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 

homes e mulleres. 
 

d) Fortalecer as capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 

súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de 

calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 
 

e)Desenvolver destrezas básicas no emprego das fontes de información para, con 

sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no 

campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

 

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

diversas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os 

problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. 
 

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

participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a 

aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 
 

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

castelá e na galega, textos e mensaxes complexas e iniciarse no coñecemento, na lectura 

e no estudio da literatura. 
 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras dun xeito 

apropiado. 

 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e 

as dos demais, así como o patrimonio artístico e cultural. 
 

k)Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as 

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

física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 
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Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. 

Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado 

dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 
 

l)Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas 

manifestacións artísticas, empregando diversos medios de expresión e representación. 
 

 

4. 4. OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE NA ESO. 

 

A continuación, presentamos as táboas que relacionan os obxectivos, contidos, 

criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e as competencias clave de cada curso 

da ESO (segundo a  ORDEN ECD 65 / 2015, do 21 de xaneiro) . 
A materia de Primeira Lingua Estranxeira está organizada en catro bloques que 

se corresponden coas actividades de lingua que, tal como as define o MCER supoñen o 

exercicio da competencia lingüística comunicativa dentro dun ámbito específico para 

procesar (en forma de comprensión ou de expresión) un ou máis textos co fin de realizar 

unha tarefa: comprensión de textos orais, produción de textos orais (Bloques 1 & 2 ), 

comprensión de textos escritos e produción de textos escritos (Bloques 3 & 4). Estas 

actividades requiren a competencia comunicativa, polo que se inclúe un quinto bloque 

no que se recollen os elementos que abrangue a competencia comunicativa (lingüísticos, 

sociolingüísticos e pragmáticos), así como as experiencias lingüísticas noutras linguas. 
 

 Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

 O
bx. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 

Clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

 a 

 c 

 d 

 i 

 

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

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

 Uso dos 
coñecementos referenciais 
sobre o tema. 

 Identificación de 
palabras chave. 

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

 Identificación dos 
recursos lingüísticos ou 

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

 B1.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias básicas de 
comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e 
as ideas principais, ou os detalles 
relevantes do texto: anticipación do 
contido xeral do que se escoita con 
axuda de elementos verbais e non 
verbais, e uso dos coñecementos 

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

 C
CL 

 C
D 

 C
AA 

 C
CEC 

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

 C
CL 

 C
AA 

 C
CEC 

 PLEB1.3. Distingue, co 
apoio da imaxe, as ideas principais e 
información relevante en presentacións 
moi básicas sobre temas educativos, 
que estea a aprender ou do seu 
interese (por exemplo, sobre un tema 

 C
CL 

 C
D 

 C
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 Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

 O
bx. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 

Clave 

temáticos adquiridos. 

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

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

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

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

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

 B1.4. Comprender os 
puntos esenciais e os detalles máis 
salientables en conversas sinxelas, 
reais ou simuladas, que se refiran a 
necesidades prácticas ou 
materiais, gustos ou sensacións 
físicas moi básicas, expresadas 
pausadamente e con boa 
articulación, e que se poidan 
escoitar de novo ou solicitar que se 
repita ou se reformule o dito. 

 B1.5. Recoñecer as 
fórmulas máis habituais de 
contacto social e as normas de 
cortesía máis sinxelas e comúns 
para a súa idade, e as utilizadas 
máis habituais para iniciar e 
terminar o discurso. 

 B1.6. Comprender o 
sentido xeral e a información 
esencial predicible de textos 
audiovisuais sinxelos, articulados 
pausadamente e con claridade, e 
con apoio de imaxes moi 
redundantes. 

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

AA 

 C
CEC 

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

 C
CL 

 C
AA 

 C
CEC 

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

 C
CL 

 C
AA 

 C
CEC 

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

 C
CL 

 C
D 

 C
AA 

 C
CEC 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción  

 a 

 c 

 d 

 i 

 

 B2.1. Estratexias de 
produción: 

 Planificación. 

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

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

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

 B2.2. Interactuar de 
xeito sinxelo en intercambios 
claramente estruturados, utilizando 
fórmulas ou xestos simples para 
tomar ou ceder a quenda de 
palabra, aínda que se dependa en 
grande medida da actuación do 
interlocutor. 

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

 C
CL 

 C
D 

 C
AA 

 C
CEC 

 PLEB2.2. Fai presentacións 
moi breves e ensaiadas comprensibles 
e con apoio visual de distintos soportes 
multimedia que lle permitan ilustralas 
con imaxes e seguir un guión sobre 
aspectos concretos e sinxelos de 

 C
CL 

 C
D 

 C
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 Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

 O
bx. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 

Clave 

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

 Execución. 

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

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

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

 Compensación das 
carencias lingüísticas mediante 
procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos: 

 Lingüísticos: 

 Modificación de 
palabras de significado 
parecido. 

 Definición ou 
parafrase dun termo ou unha 
expresión. 

 Paralingüísticos: 

 Petición de axuda ou 
clarificación. 

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

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

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

 Uso dos elementos 
prosódicos sinxelos (pausas, 

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

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

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

 B2.6. Manexar con certa 
fluidez frases curtas, grupos de 
palabras e fórmulas básicas para 
desenvolverse de xeito suficiente 
en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, aínda 
que se interrompa o discurso para 
procurar expresións e articular 
palabras menos frecuentes. 

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

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

AA 

 C
CEC 

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

 C
CL 

 C
D 

 C
AA 

 C
CEC 

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

 

 C
CL 

 C
D 

 C
AA 

 C
CEC 

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

 C
CL 

 C
AA 

 C
CEC 

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

 C
CL 

 C
D 

 C
AA 

 C
CEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

 O
bx. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 

Clave 

ritmo e entoación) como 
substitutos dos marcadores 
discursivos para indicarlle ao 
destinatario ou oínte as partes 
do discurso que deben ser 
cointerpretadas. 

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

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

verbais, e cooperando activamente 
na realización das tarefas de 
comunicación. 

 Bloque 3: Comprensión de textos escritos  

 a 

 c 

 d 

 e 

 i 

 B3.1. Estratexias de 
comprensión: 

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

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

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

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

 Formulación de 
hipóteses sobre o contido e o 
contexto. 

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

 Reformulación de 
hipóteses a partir da 
comprensión de novos 
elementos. 

 B3.2. Uso de 
técnicas como subliñar ou tomar 

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

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

 B3.3. Identificar e 
interpretar palabras e enunciados 
clave sinxelos e contextualizados, 
en situacións de comunicación 
significativas para a súa idade e o 
seu nivel escolar, coa axuda de 
elementos textuais e non textuais, 
sobre temas variados e outros 
relacionados con outras materias 
do currículo. 

 B3.4. Identificar a 
información esencial, os puntos 
máis relevantes e detalles 
importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte 
dixital, breves, sinxelos e ben 
estruturados, escritos nun rexistro 
informal ou estándar, que traten de 
asuntos cotiáns, de temas 

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

 C
CL 

 C
D 

 C
AA 

 C
CEC 

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

 C
CL 

 C
D 

 C
AA 

 C
CEC 

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

 C
CL 

 C
D 

 C
AA 

 C
CEC 

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

 C
CL 

 C
D 

 C
AA 

 C
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 Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO  

 O
bx. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 

Clave 

notas para lograr unha mellor 
comprensión do contido e da 
estrutura do texto. 

coñecidos e previsibles de interese 
ou relevantes para os propios 
estudos, e que conteñan estruturas 
sinxelas e un léxico básico de uso 
común e habitual. 

 B3.5. Identificar 
información persoal básica 
(descrición física, data e lugar de 
nacemento, idade e sexo, estado 
civil, orixe e nacionalidade, 
profesión, gustos, etc.) e no ámbito 
público, presentada ou solicitada 
en cartas, formularios, fichas, 
cuestionarios, anuncios, etc. 

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

CEC 

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

 C
CL 

 C
D 

 C
AA 

 C
CEC 

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

 C
CL 

 C
D 

 C
AA 

 C
CEC 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción  

 a 

 c 

 d 

 i 

 

 B4.1. Estratexias de 
produción: 

 Planificación. 

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

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

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

 Execución. 

 Elaboración dun 
borrador seguindo textos 
modelo. 

 Estruturación do 
contido do texto. 

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

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

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

 B4.2. Escribir, en papel 
ou en soporte electrónico, textos 
breves, sinxelos e de estrutura 
clara sobre temas cotiáns ou de 
interese persoal, nun rexistro 
estándar ou informal, utilizando 
adecuadamente os recursos máis 
básicos de cohesión e de 
coherencia, e as convencións 
ortográficas básicas e os signos de 
puntuación máis comúns, cun 
control razoable de expresións e 
estruturas básicas e sinxelas, e un 
léxico de uso frecuente para a súa 
idade e o seu nivel escolar. Tomar 
notas e escribir mensaxes moi 
breves e sinxelas a partir dunha 
información moi sinxela e 
predicible. 

 B4.3. Completar 
documentos básicos nos que se 
solicite información persoal. 

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

 B4.5. Intercambiar 
correspondencia persoal breve e 

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

 

 C
CL 

 C
D 

 C
AA 

 C
CEC 

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

 C
CL 

 C
D 

 C
AA 

 C
CEC 

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

 C
CL 

 C
D 

 C
AA 

 C
CEC 

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

 C
CL 

 C
D 

 C
AA 

 C
CEC 
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 O
bx. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 

Clave 

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

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

 Revisión: 

 Identificación de 
problemas, erros e repeticións. 

 Atención ás 
convencións ortográficas e aos 
signos de puntuación. 

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

 Reescritura definitiva. 

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

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

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

 C
CL 

 C
D 

 C
AA 

 C
CEC 

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

 C
CL 

 C
D 

 C
AA 

 C
CEC 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural  

 a 

 c 

 d 

 i 

 o 

 

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

 Sons e fonemas 
vocálicos. 

 Sons e fonemas 
consonánticos e as súas 
agrupacións. 

 Procesos fonolóxicos 
básicos. 

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

 B5.2. Patróns 
gráficos e convencións 
ortográficas. 

 Uso das normas 
básicas de ortografía da 
palabra. 

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

 B5.3. Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 

 Recoñecemento e 
uso de convencións sociais 
básicas e normas de cortesía 
propias da súa idade e de 
rexistros informal e estándar, e 

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

 B5.2. Coñecer e utilizar 
para a comprensión e produción de 
textos orais e escritos os aspectos 
socioculturais e sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá (hábitos de 
estudo e de traballo, actividades de 
lecer, etc.), ás condicións de vida, 
ás relacións interpersoais (entre 
homes e mulleres, no traballo, no 
centro docente, etc.), ao 
comportamento (xestos, expresións 
faciais, uso da voz e contacto 
visual) e ás convencións sociais 
(costumes e tradicións). 

 B5.3. Interactuar 
segundo as convencións sociais 
máis básicas da cultura 
estranxeira, e utilizar os 
coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos básicos para unha 
comprensión adecuada do texto 
oral e escrito. 

 B5.4. Na propia lingua, 
identificar diferenzas e semellanzas 
nos aspectos culturais máis visibles 
dos países onde se fala a lingua 
estranxeira e da propia cultura, e 
coas diversas culturas, se é o caso, 
do resto do alumnado, e amosar 

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

 C
CL 

 C
AA 

 C
CEC 

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

 C
CL 

 C
AA 

 C
CEC 

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

 C
CL 

 C
D 

 C
AA 

 C
CEC 

 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 

 C
CL 

 C
D 

 C
AA 

 C
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bx. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 

Clave 

da linguaxe non verbal 
elemental na cultura 
estranxeira. 

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

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

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

 B5.4. Plurilingüismo: 

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

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

 B5.5. Funcións 
comunicativas: 

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

 Descrición de 
calidades físicas e abstractas 

curiosidade e respecto ante as 
diferenzas. 

 B5.5. Valorar as linguas 
como medio para comunicarse e 
relacionarse con compañeiros e 
compañeiras doutros países, como 
recurso de acceso á información e 
como instrumento de 
enriquecemento persoal ao 
coñecer culturas e maneiras de 
vivir diferentes. 

 B5.6. Utilizar as 
experiencias lingüísticas e os 
coñecementos adquiridos en todas 
as linguas que coñece para 
establecer similitudes e diferenzas 
coa nova lingua e desenvolver 
unha competencia comunicativa 
plurilingüe, e apreciar a riqueza 
persoal e social que proporciona 
ser unha persoa plurilingüe. 

 B5.7. Levar a cabo as 
funcións demandadas polo 
propósito comunicativo, utilizando 
os expoñentes máis comúns e 
básicos desas funcións e os 
patróns discursivos igualmente 
básicos de uso máis frecuente, e 
amosar control sobre un conxunto 
de estruturas gramaticais e 
modelos de oracións e frases 
dentro dun repertorio básico 
memorizado. 

 B5.8. Comprender e 
utilizar un repertorio léxico oral 
básico suficiente para comunicar 
información, contidos elementais 
doutras materias do currículo e 
opinións breves, simples e directas 
en situacións habituais e cotiás 
propias da súa idade e do seu nivel 
escolar. 

 B5.9. Participar en 
proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como 
outras presentes no centro 
docente, relacionados cos 
elementos transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 

valoracións etnocéntricas. CEC 

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

 

 C
CL 

 C
AA 

 C
CEC 

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

 C
CL 

 C
AA 

 C
CEC 

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

 C
CL 

 C
AA 

 C
CEC 

 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. 

 C
CL 

 C
AA 

 C
CEC 

 C
D 
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básicas de persoas, obxectos, 
lugares e actividades. 

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

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

 Expresión do 
coñecemento, a certeza e a 
dúbida. 

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

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

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

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

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

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

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

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 

Clave 

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

 

 Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp.clav

e 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

 

 

 

▪ B1.2. Uso de 

estratexias de comprensión das 

mensaxes orais: 

– Uso do contexto 

verbal e non verbal, e dos 

coñecementos previos sobre a 

situación (quen fala a quen, 

con que intencións, onde e 

cando) que dan lugar a 

inferencias do significado 

baseadas no contexto. 

– Uso dos 

coñecementos referenciais 

sobre o tema. 

– Adaptación da escoita 

á súa finalidade (global e/ou 

específica). 

– Identificación de 

palabras clave. 

– Identificación dos 

recursos lingüísticos ou 

temáticos adquiridos. 

– Inferencia do 

significado probable das 

palabras ou das frases que 

descoñece. 

▪ B1.2. Tolerancia da 

comprensión parcial ou vaga 

nunha situación comunicativa. 

▪ B1.3. Perseveranza no 

logro da comprensión oral, 

reescoitando o texto gravado 

ou solicitando repetición ou 

reformulacións do dito. 

▪ Estratexias de 

comprensión: 

▪ B1.1. Coñecer e saber 

aplicar as estratexias básicas de 

comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e 

as ideas principais, ou os detalles 

relevantes do texto: uso do 

contexto verbal e non verbal, e dos 

coñecementos previos sobre a 

situación (quen fala a quen, con 

que intencións, onde e cando), que 

permiten inferencias do 

significado baseadas no contexto; 

uso dos coñecementos referenciais 

sobre o tema, así como 

identificación de palabras clave. 

▪ B1.2. Comprender 

instrucións moi básicas 

pronunciadas lentamente e 

claramente, e seguir indicacións 

sinxelas e breves que conteñan 

vocabulario propio do nivel. 

▪ B1.3. Identificar a 

información esencial, os puntos 

principais e os detalles máis 

salientables en textos orais breves 

e ben estruturados, transmitidos de 

viva voz ou por medios técnicos e 

articulados a velocidade lenta, nun 

rexistro estándar, e que versen 

sobre asuntos cotiáns en situacións 

habituais ou sobre temas xerais ou 

do propio campo de interese nos 

ámbitos persoal, público e 

educativo, sempre que as 

condicións acústicas non 

distorsionen a mensaxe e se poida 

volver escoitar o dito. 

▪ B1.4. Comprender os 

puntos esenciais e os detalles máis 

▪ 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. 

▪ C

CL 

▪ C

D 

▪ C

CEC 

▪ C

SC 

 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 

▪ C

CL 

▪ C

D 

▪ C

CEC 

▪ C

SC 

▪ 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. 

▪ C

CL 

▪ C

D 

▪ C

CEC 

▪ C

SC 

▪ 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). 

▪ C

CL 

▪ C

D 

▪ C

CEC 
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– Mobilización de 

información previa sobre o tipo 

de tarefa e o tema. 

– Identificación do tipo 

textual, adaptando a 

comprensión a el. 

– Distinción de tipos de 

comprensión (sentido xeral, 

información esencial, puntos 

principais e detalles 

relevantes). 

– Formulación de 

hipóteses sobre o contido e o 

contexto. 

– Inferencia e 

formulación de hipóteses sobre 

significados a partir da 

comprensión dos elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos. 

 

 

– Reformulación de 

hipóteses a partir da 

comprensión de novos 

elementos. 

relevantes en conversas cotiás, 

reais ou simuladas, que se refiran a 

necesidades prácticas ou materiais, 

sentimentos ou sensacións físicas 

básicas, expresadas con certa 

naturalidade e boa articulación, se 

pode escoitalas de novo ou 

solicitar que se repita ou se 

reformule o dito. 

▪ B1.5. Recoñecer os 

puntos esenciais e a información 

principal de textos orais ou 

audiovisuais breves, articulados 

pausadamente e con claridade, que 

conteñan narracións e/ou 

descricións moi sinxelas, que 

traten sobre asuntos moi 

previsibles da vida cotiá ou moi 

coñecidos. 

▪ B1.6. Comprender 

transaccións moi básicas de bens e 

servizos (datos persoais, horarios e 

prezos), transmitidas de viva voz 

ou por medios técnicos, e 

articuladas con certa lentitude e 

claridade, sempre que as 

condicións acústicas sexan boas e 

se poidan escoitar máis dunha vez. 

▪ C

SC 

▪ 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. 

 

▪ C

CL 

▪ C

D 

▪ C

CEC 

▪ C

SC 

▪ 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. 

▪ C

CL 

▪ C

D 

▪ C

CEC 

▪ C

SC 

▪ 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. 

▪ C

CL 

▪ C

D 

▪ C

CEC 

▪ C

SC 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción  

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ i 

▪ B2.1. Estratexias de 

produción: 

– Planificación: 

– Identificación do 

contexto, o destinatario e a 

finalidade da produción ou da 

interacción. 

– Adecuación do texto 

ao destinatario, ao contexto e á 

canle, escollendo os 

expoñentes lingüísticos 

necesarios para lograr a 

▪ B2.1. Utilizar as 

estratexias máis adecuadas para 

producir textos monolóxicos que 

aborden descricións, narracións e 

explicacións breves e sinxelas 

sobre acontecementos, 

experiencias, condicións de vida e 

coñecementos diversos, con certa 

fluidez e pronuncia intelixible, 

utilizando conectores textuais e 

con dominio do vocabulario 

elemental, para lograr a finalidade 

da comunicación. 

▪ 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. 

▪ C

CL 

▪ C

AA 

▪ C

CEC 

▪ C

SC 

▪ PLEB2.2. Amosa unha 

actitude positiva polo uso da lingua 

estranxeira en diferentes situacións 

▪ C

CL 
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intención comunicativa. 

– Execución: 

– Concepción da 

mensaxe con claridade, 

distinguindo a súa idea ou 

ideas principais e a súa 

estrutura básica. 

– Activación dos 

coñecementos previos sobre 

modelos e secuencias de 

interacción, e elementos 

lingüísticos previamente 

asimilados e memorizados. 

– Expresión da mensaxe 

con claridade e coherencia, 

estruturándoa adecuadamente e 

axustándose, de ser o caso, aos 

modelos e ás fórmulas de cada 

tipo de texto. 

 

 

 

– Reaxuste da tarefa 

(emprender unha versión máis 

modesta desta) ou da mensaxe 

(facer concesións no que 

realmente lle gustaría 

expresar), tras valorar as 

dificultades e os recursos 

lingüísticos dispoñibles. 

– Compensación das 

carencias lingüísticas mediante 

procedementos lingüísticos e 

paralingüísticos 

– Lingüísticos: 

– Modificación de 

palabras de significado 

parecido. 

– Definición ou 

parafraseo dun termo ou dunha 

expresión. 

– Petición de axuda ou 

clarificación. 

– Paralingüísticos: 

– Sinalización de 

obxectos, uso de deícticos ou 

realización de accións que 

▪ B2.2. Producir textos 

breves e comprensibles, tanto en 

conversa cara a cara como por 

teléfono ou por outros medios 

técnicos, nun rexistro neutro ou 

informal, cunha linguaxe sinxela, 

nos que se dea, se solicite e se 

intercambie información básica 

sobre temas de importancia na 

vida cotiá e asuntos coñecidos ou 

de interese persoal ou educativo 

propios da súa idade e do seu nivel 

escolar, e se xustifiquen 

brevemente e de xeito básico os 

motivos de determinadas accións e 

de plans sinxelos, aínda que ás 

veces haxa interrupcións ou 

vacilacións, resulten evidentes as 

pausas e a reformulación para 

organizar o discurso e para 

seleccionar expresións e 

estruturas, e o interlocutor teña 

que solicitar ás veces que se lle 

repita o dito, e mesmo solicite 

axuda ao interlocutor para 

expresar adecuadamente o seu 

texto. 

 

 

▪ B2.3. Participar en 

conversas espontáneas 

relacionadas coas actividades de 

aula e en simulacións sobre temas 

cotiáns e de interese persoal con 

diversos fins comunicativos, 

establecendo contacto social en 

función da situación de 

comunicación, reformulando e 

rectificando se non se comprende, 

e pedindo aclaración se non 

entende algo. 

▪ B2.4. Utilizar estratexias 

de cooperación na interacción e no 

traballo con outras persoas, 

colaborando con elas na 

interacción, verificando a 

comprensión propia e das demais 

persoas mediante estratexias de 

compensación lingüísticas e non 

comunicativas, e manifesta interese e 

respecto polas achegas dos seus 

compañeiros e das súas compañeiras. 

▪ C

SC 

▪ 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. 

▪ C

CL 

▪ C

D 

▪ C

CEC 

▪ C

SC 

▪ 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. 

▪ C

CL 

▪ C

D 

▪ C

CEC 

▪ C

SC 

▪ 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. 

▪ C

CL 

▪ C

D 

▪ C

CEC 

▪ C

SC 

▪ 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. 

▪ C

CL 

▪ C

D 

▪ C

CEC 

▪ C

SC 
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aclaran o significado. 

– Uso de linguaxe 

corporal culturalmente 

pertinente (xestos, expresións 

faciais, posturas, e contacto 

visual ou corporal) 

– Uso de elementos 

cuasiléxicos de valor 

comunicativo (hum, puah, 

etc.). 

– Uso de elementos 

prosódicos (pausas, ritmo, 

entoación) como substitutos 

dos marcadores discursivos 

para indicarlle ao destinatario 

ou oínte as partes do discurso 

que deben ser cointerpretadas. 

▪ B2.2. Actitude de 

respecto cara a si mesmo/a e 

cara ás demais persoas para 

comprender e facerse 

comprender. 

▪ B2.2. Rutinas ou 

modelos de interacción básicos 

segundo o tipo de situación de 

comunicación propia da súa 

idade e do seu nivel escolar. 

▪ B2.3. Uso básico da 

quenda de palabra, con 

indicadores sinxelos de que se 

quere falar e de recoñecemento 

do desexo de falar das demais 

persoas. 

verbais, e cooperando activamente 

na realización das tarefas de 

comunicación. 

▪ B2.5. Manexar con certa 

fluidez frases feitas curtas, grupos 

de palabras e fórmulas básicas 

para desenvolverse de xeito 

suficiente en breves intercambios 

en situacións habituais e cotiás, 

aínda que se interrompa o discurso 

para procurar expresións e 

articular palabras menos 

frecuentes. 

▪ B2.6. Intercambia 

información ou responde a 

preguntas directas simples e 

breves, relativas a información 

persoal, hábitos, gustos, estudos 

etc., en relación con ámbitos e 

temas inmediatos cos que xa estea 

familiarizado. 

▪ B2.7. Interactuar de xeito 

sinxelo en intercambios 

claramente estruturados, utilizando 

fórmulas ou xestos simples para 

tomar ou ceder a quenda de 

palabra, aínda que se dependa en 

grande  medida da actuación do 

interlocutor. 

▪ 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. 

▪ C

CL 

▪ C

D 

▪ C

CEC 

▪ C

SC 

 

 Bloque 3: Comprensión de textos escritos  

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

▪ B3.1. Estratexias de 

comprensión: 

– Mobilización de 

información previa sobre o tipo 

de tarefa e o tema. 

– Identificación do tipo 

de lectura demandado pola 

tarefa (en superficie ou 

oceánica, selectiva, intensiva 

ou extensiva). 

–  Identificación do tipo 

▪ B3.1. Utilizar as 

estratexias máis adecuadas 

(identificación do tema dun texto 

coa axuda de elementos textuais e 

non textuais, uso dos 

coñecementos previos sobre o 

tema, inferencia de significados 

polo contexto, por comparación de 

palabras ou frases similares nas 

linguas que xa coñecen, etc.), para 

a comprensión do sentido xeral, a 

información esencial, os puntos e 

▪ 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). 

▪ C

CL 

▪ C

AA 

▪ C

SC 

▪ C

CEC 

▪ C

D 
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textual básico (narrativo, 

descritivo ou explicativo), 

adaptando a comprensión a el. 

– Distinción de tipos de 

comprensión necesarios para a 

realización da tarefa (sentido 

xeral, información esencial e 

puntos principais). 

– Formulación de 

hipóteses sobre o contido e o 

contexto. 

– Inferencia e 

formulación de hipótese sobre 

significados a partir da 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paratextuais. 

– Reformulación de 

hipóteses a partir da 

comprensión de novos 

elementos. 

▪ B3.2. Uso de técnicas 

como subliñar ou tomar notas 

para lograr unha mellor 

comprensión do contido e da 

estrutura do texto. 

as ideas principais, ou os detalles 

relevantes do texto. 

▪ B3.2. Comprender 

mensaxes breves e sinxelas que 

conteñan instrucións, indicacións e 

información básica referida a 

necesidades inmediatas ou de 

carácter educativo ou ocupacional 

moi básico, de estrutura moi 

sinxela, especialmente se contan 

con apoio visual. 

▪ B3.3. Identificar a 

información esencial, os puntos 

máis relevantes e os detalles 

importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte 

dixital, breves, sinxelos e ben 

estruturados, escritos nun rexistro 

informal ou estándar, que traten 

asuntos cotiáns, temas coñecidos e 

previsibles de interese ou 

relevantes para os propios estudos, 

e que conteñan estruturas e un 

léxico básicos de uso común e 

habitual. 

▪ B3.4. Identificar e 

interpretar palabras e enunciados 

clave sinxelos e contextualizados, 

en situacións de comunicación 

significativas para a súa idade e o 

seu nivel escolar, coa axuda de 

elementos textuais e non textuais, 

sobre temas variados e outros 

relacionados con outras materias 

do currículo. 

▪ B3.5. Comprender a 

información esencial de 

correspondencia persoal moi breve 

e sinxela en calquera soporte, 

identificando o rexistro formal ou 

informal, o propósito e as fórmulas 

de relación social, e outras 

convencións básicas propias deste 

tipo de texto. 

▪ B3.6. Ler con certa 

autonomía textos adaptados de 

certa lonxitude adecuados á idade, 

aos intereses e ao nivel escolar. 

▪ 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. 

▪ C

CL 

▪ C

AA 

▪ C

SC 

▪ C

CEC 

▪ C

D 

▪ 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. 

▪ C

CL 

▪ C

AA 

▪ C

SC 

▪ C

CEC 

▪ C

D 

▪ 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. 

▪ C

CL 

▪ C

AA 

▪ C

SC 

▪ C

CEC 

▪ C

D 

▪ 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). 

▪ C

CL 

▪ C

AA 

▪ C

SC 

▪ C

CEC 

▪ C

D 
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▪ PLB3.6. Comprende con 

fluidez textos de historias de ficción 

adaptados para o seu nivel. 

▪ C

CL 

▪ C

AA 

▪ C

SC 

▪ C

CEC 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción  

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

▪ B4.1. Estratexias de 

produción: 

– Planificación: 

– Mobilización e 

coordinación das propias 

competencias xerais e 

comunicativas co fin de 

realizar eficazmente a tarefa 

(repasar o que se sabe sobre o 

tema, o que se pode ou se 

quere dicir, etc.) 

– Localización e uso 

adecuado de recursos 

lingüísticos ou temáticos (uso 

dun dicionario ou dunha 

gramática, información sobre o 

tema, etc.). 

– Execución: 

– Elaboración dun 

borrador. 

– Estruturación do 

contido do texto. 

– Organización do texto 

en parágrafos abordando en 

cada un unha idea principal, 

conformando entre todos o seu 

significado ou a idea global. 

– Expresión da mensaxe 

con claridade axustándose aos 

modelos e ás fórmulas de cada 

tipo de texto. 

– Reaxuste da tarefa 

(emprender unha versión máis 

modesta) ou da mensaxe (facer 

concesións no que realmente 

lle gustaría expresar), tras 

valorar as dificultades e os 

▪ B4.1. Aplicar estratexias 

adecuadas para elaborar textos 

escritos breves e de estrutura 

simple, por exemplo copiando 

formatos, fórmulas e modelos 

convencionais propios de cada tipo 

de texto, identificando as ideas 

pertinentes e necesarias, ou pondo 

una idea principal en cada 

parágrafo. 

▪ B4.2. Escribir en papel ou 

en soporte electrónico textos 

breves, sinxelos e de estrutura 

clara sobre temas cotiáns ou de 

interese persoal, nun rexistro 

estándar ou informal, utilizando 

adecuadamente os recursos 

básicos de cohesión e de 

coherencia, e as convencións 

ortográficas básicas, os signos de 

puntuación máis comúns, cun 

control razoable de expresións e 

estruturas sinxelas e un léxico de 

uso frecuente para a súa idade e o 

seu nivel escolar; así como as 

convencións ortográficas máis 

habituais na redacción de textos en 

soporte electrónico. 

▪ B4.3. Describir de forma 

moi sinxela lugares, obxectos e 

persoas, e narrar de xeito lineal 

feitos e experiencias sinxelas, así 

como expor información básica e 

previamente preparada relacionada 

con temas cotiáns ou con materias 

do currículo. 

▪ B4.4. Cubrir documentos 

básicos nos que se solicite 

▪ 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. 

▪ C

CL 

▪ C

AA 

▪ C

SC 

▪ C

CEC 

▪ C

D 

▪ 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. 

▪ C

CL 

▪ C

AA 

▪ C

SC 

▪ C

CEC 

▪ C

D 

▪ PLB4.3. Completa un 

cuestionario sinxelo con información 

persoal e relativa aos seus datos, aos 

seus intereses ou ás súas afeccións. 

▪ C

CL 

▪ C

AA 

▪ C

SC 

▪ C

CEC 

▪ C

D 
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recursos lingüísticos e 

temáticos dispoñibles. 

– Recurso aos 

coñecementos previos (utilizar 

linguaxe "prefabricada", etc.). 

– Revisión: 

– Identificación de 

problemas, erros e repeticións. 

 

 

– Atención ás 

convencións ortográficas e aos 

signos de puntuación. 

– Presentación coidada 

do texto (marxes, limpeza, 

tamaño da letra, etc.). 

– Reescritura definitiva. 

▪ B4.2. Características 

textuais: 

– Uso de recursos 

básicos para elaborar textos 

con coherencia e cohesión 

propios do seu nivel escolar. 

información persoal relativa a 

actividades diarias, intereses 

(deportes, música, etc.), gustos, 

etc. 

▪ B4.5. Escribir mensaxes 

sinxelas en diferentes soportes con 

información, instrucións e 

indicacións moi básicas 

relacionadas con actividades cotiás 

e de inmediata necesidade. 

▪ B4.6. Escribir 

correspondencia breve e sinxela en 

papel ou soporte dixital, na que se 

dea información persoal básica e 

se expresen gustos, sentimentos e 

opinións. 

 

 

 

▪ B4.7. Presentar os textos 

escritos de maneira coidada (con 

atención a marxes, riscaduras, 

liñas dereitas, letra clara, letras 

maiúsculas e minúsculas cando 

corresponda, etc.) en soporte 

impreso e dixital, adecuados aos 

fins funcionais e valorando a 

importancia da presentación nas 

comunicacións escritas. 

▪ PLB4.4. 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. 

▪ C

CL 

▪ C

AA 

▪ C

SC 

▪ C

CEC 

▪ C

D 

▪ 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. 

▪ C

CL 

▪ C

AA 

▪ C

SC 

▪ C

CEC 

▪ C

D 

▪ PLB4.6. Fai unha 

presentación coidada dos textos 

escritos, en soporte impreso e dixital, 

utilizando correctamente as 

convencións ortográficas e os signos 

de puntuación. 

▪ C

CL 

▪ C

AA 

▪ C

SC 

▪ C

CEC 

▪ C

D 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural  

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

▪ o 

▪ B5.1. Patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de 

entoación. 

– Sons e fonemas 

vocálicos. 

– Sons e fonemas 

consonánticos e as súas 

agrupacións. 

▪ B5.1. Pronunciar e entoar 

de xeito claro e intelixible, aínda 

que se cometan erros de pronuncia 

polos que as persoas interlocutoras 

teñan que solicitar repeticións. 

▪ B5.2, Aplicar á 

comprensión e á produción de 

textos escritos as normas 

ortográficas básicas da palabra e 

▪ 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 

▪ C

CL 

▪ C

AA 

▪ C

SC 

▪ C
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– Procesos fonolóxicos 

básicos. 

– Acento dos elementos 

léxicos illados, e no sintagma e 

na oración. 

▪ B5.2. Patróns gráficos 

e convencións ortográficas. 

– Uso das normas 

básicas de ortografía da 

palabra. 

– Utilización adecuada 

da ortografía da oración: coma, 

punto e coma, puntos 

suspensivos, parénteses e 

comiñas. 

▪ B5.3. Aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos. 

– Recoñecemento e uso 

de convencións sociais básicas, 

de normas de cortesía e de 

rexistros informais e estándar, 

así como da linguaxe non 

verbal máis habitual. 

 

 

 

– Achegamento a algúns 

aspectos culturais visibles 

próximos ao seus intereses 

(música, lecer, deportes, 

produción escrita, lugares, 

poboación, etc.), e a costumes, 

valores e actitudes máis 

evidentes relacionados con 

aspectos propios da súa idade, 

a través de producións 

multimedia e de 

manifestacións artísticas dos 

países onde se fala a lingua 

estranxeira. 

– Identificación 

dalgunhas similitudes e 

diferenzas básicas nos 

costumes cotiáns e no uso das 

formas básicas de relación 

social entre os países onde se 

fala a lingua estranxeira e o 

noso. 

– Actitude receptiva e 

respectuosa cara ás persoas, os 

da oración. 

▪ B5.3. Incorporar á 

produción do texto oral e escrito 

os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estruturas sociais, 

relacións interpersoais, patróns de 

actuación, comportamento e 

convencións sociais, respectando 

as normas de cortesía máis 

importantes nos contextos 

respectivos. 

▪ B5.4. Na propia lingua, 

identificar diferenzas e 

semellanzas nos aspectos culturais 

visibles dos países onde se fala a 

lingua estranxeira e da propia 

cultura, e coas diversas culturas do 

resto do alumnado, de ser o caso, 

amosando curiosidade e respecto 

perante as diferenzas. 

 

 

 

 

 

 

▪ B5.5. Utilizar as 

experiencias e os coñecementos 

adquiridos en todas as linguas que 

coñece para establecer similitudes 

e diferenzas coa nova lingua e 

desenvolver unha competencia 

comunicativa plurilingüe; apreciar 

a riqueza persoal e social que 

proporciona ser unha persoa 

plurilingüe, e valorar as linguas 

como medio para comunicarse e 

relacionarse con compañeiros e 

compañeiras doutros países, como 

recurso de acceso á información e 

como instrumento de 

enriquecemento persoal, ao 

coñecer culturas e maneiras de 

vivir diferentes. 

▪ B5.6. Levar a cabo as 

funcións demandadas polo 

propósito comunicativo, 

utilizando, con suficiente dominio 

para o seu nivel escolar, os 

expoñentes máis comúns e básicos 

comprensiblemente patróns básicos de 

ritmo, entoación e acentuación de 

palabras e frases. 

CEC 

▪ C

D 

▪ PLEB5.2. Escribe cun 

dominio ortográfico suficiente para 

facer comprensible os textos, sen 

cometer erros moi básicos sobre as 

regularidades ortográficas máis 

relevantes. 

▪ C

CL 

▪ C

AA 

▪ C

SC 

▪ C

CEC 

▪ C

D 

▪ 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.) 

▪ C

CL 

▪ C

AA 

▪ C

SC 

▪ C

CEC 

▪ C

D 

▪ 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. 

▪ C

CL 

▪ C

AA 

▪ C

SC 

▪ C

CEC 

▪ C

D 

▪ 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 

▪ C

CL 

▪ C

AA 
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países e as comunidades 

lingüísticas que falan outra 

lingua e teñen unha cultura 

diferente á propia. 

▪ B5.4. Plurilingüismo. 

– Recoñecemento da 

realidade plurilingüe do propio 

contorno. 

– Recurso aos 

coñecementos sintáctico-

discursivos da propia lingua 

para mellorar a aprendizaxe, e 

da lingua estranxeira, para 

lograr unha competencia 

comunicativa integrada. 

– Participación en 

proxectos nos que se utilizan 

varias linguas e relacionados 

cos elementos transversais, 

evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e 

valorando positivamente as 

competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

▪ B5.5. Funcións 

comunicativas. 

– Iniciación e 

mantemento de relacións 

persoais e sociais básicas. 

– Descrición de 

calidades físicas e abstractas 

básicas de persoas, obxectos, 

lugares e actividades. 

– Narración de 

acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición 

desas funcións e os patróns 

discursivos igualmente básicos de 

uso máis frecuente. 

▪ B5.7. Comprender e 

utilizar rutinas e o léxico propio do 

nivel en situacións comunicativas 

sinxelas reais ou simuladas. 

▪ B5.8. Participar en 

proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, folletos, 

carteis, recensión de libros e 

películas, etc.) nos que se utilicen 

varias linguas, tanto 

curriculares como outras 

presentes no centro docente, 

relacionados cos elementos 

transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou 

culturais. 

discursivos, así como os procesos de 

realización das actividades 

lingüísticas de comprensión e 

produción. 

▪ C

SC 

▪ C

CEC 

▪ C

D 

▪ 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). 

▪ C

CL 

▪ C

AA 

▪ C

SC 

▪ C

CEC 

▪ C

D 

▪ PLEB5.7. Coñece e utiliza un 

vocabulario oral e escrito básico e 

suficiente para comprender e elaborar 

textos sinxelos propios do seu nivel 

educativo. 

▪ C

CL 

▪ C

AA 

▪ C

SC 

▪ C

CEC 

▪ C

D 
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de estados e situacións 

presentes, e expresión básica 

de sucesos futuros. 

 

– Petición e 

ofrecemento de información, 

indicacións, expresión sinxela 

de opinións e consellos, 

advertencias e avisos. 

– Expresión do 

coñecemento, a certeza e a 

dúbida. 

– Expresión da vontade, 

a intención, a decisión, a 

promesa, a orde, a autorización 

e a prohibición. 

– Expresión do interese, 

a aprobación, o aprecio, a 

simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza e a 

sorpresa, así como os seus 

contrarios. 

– Formulación de 

suxestións e desexos, e 

expresión básica de condicións 

e hipóteses. 

– Establecemento e 

mantemento básicos da 

comunicación e a organización 

elemental do discurso. 

▪ B5.6. Léxico oral e 

escrito básico de uso común 

relativo a identificación persoal 

elemental; vivenda, fogar e 

contexto; actividades da vida 

diaria; familia e amizades; 

tempo libre, lecer e deporte; 

vacacións; saúde e coidados 

físicos; educación e estudo; 

compras, alimentación e 

restauración; transporte; lingua 

e comunicación; ambiente, 

clima e ámbito natural; e 

tecnoloxías da información e 

da comunicación. 

– Expresións fixas e 

enunciados fraseolóxicos máis 

habituais, 

– Saúdos, despedidas, 

preguntas por preferencias e 

expresión de opinións 

– Léxico sobre temas 

▪ 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. 

▪ C

CL 

▪ C

D 

▪ C

AA 

▪ C

CEC 

▪ C

D 
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relacionados con contidos 

sinxelos doutras áreas do 

currículo. 

▪ B5.7. Estruturas 

sintáctico-discursivas propias 

de cada idioma. 
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 Bloque 1. Comprensión de textos orais     

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

▪ B1.1. Estratexias de 

comprensión: 

– Mobilización de 

información previa sobre o tipo 

de tarefa e o tema. 

– Identificación do tipo 

textual, adaptando a 

comprensión a el. 

– Distinción de tipos de 

comprensión (sentido xeral, 

información esencial, puntos 

principais e detalles 

relevantes). 

– Formulación de 

hipóteses sobre contido e 

contexto. 

– Inferencia e 

formulación de hipóteses sobre 

significados a partir da 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos. 

– Reformulación de 

hipóteses a partir da 

comprensión de novos 

elementos. 

– Adaptación da escoita 

á súa finalidade (global e/ou 

específica). 

– Inferencia do 

significado probable das 

palabras ou frases que 

descoñece. 

▪ B1.2. Tolerancia da 

comprensión parcial ou vaga 

nunha situación comunicativa. 

▪ B1.3. Perseveranza no 

logro da comprensión oral, 

reescoitando o texto gravado 

ou solicitando repetición ou 

reformulacións do dito. 

▪ B1.1. Coñecer e saber 

aplicar as estratexias máis 

adecuadas para a comprensión do 

sentido xeral, a información 

esencial, os puntos e as ideas 

principais, ou os detalles 

relevantes do texto. 

▪ B1.2. Identificar 

información xeral e específica 

relevante de textos sinxelos 

emitidos cara a cara ou por medios 

audiovisuais sobre temas concretos 

e coñecidos (información básica 

sobre algunha materia do 

currículo, temas do seu interese ou 

ocupacionais propios da súa idade 

e do seu nivel escolar), 

pronunciadas con lentitude e 

claridade. 

▪ B1.3. Comprender os 

puntos principais e información 

específica en mensaxes e anuncios 

públicos breves, claros e sinxelos, 

que conteñan instrucións, 

indicacións ou outra información, 

sempre que as condicións acústicas 

sexan boas e o son non estea 

distorsionado. 

▪ B1.4. Identificar a 

información esencial, os puntos 

principais e os detalles máis 

relevantes en textos orais breves 

ou de lonxitude media, claramente 

estruturados, e transmitidos de 

viva voz ou por medios técnicos e 

articulados a unha velocidade 

media, nun rexistro formal, 

informal ou neutro, e que versen 

sobre asuntos cotiáns en situacións 

habituais ou sobre temas xerais ou 

do propio campo de interese nos 

ámbitos persoal, público, 

educativo e ocupacional, sempre 

que as condicións acústicas non 

distorsionen a mensaxe e que se 

poida volver escoitar o dito. 

▪ PLEB1.1. Distingue, co 

apoio da imaxe, as ideas principais e 

información relevante en 

presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese (por 

exemplo, sobre un tema curricular ou 

unha charla para organizar o traballo 

en equipo). 

 

▪ C

AA 

▪ CC

L 

▪ CS

C 

▪ CC

EC 

▪ C

D 

   

▪ PLEB1.2. Capta os puntos 

principais e os detalles salientables de 

indicacións, anuncios, mensaxes e 

comunicados breves e articulados de 

xeito lento e claro (por exemplo, 

cambio de porta de embarque nun 

aeroporto, información sobre 

actividades nun campamento de verán 

ou no contestador automático dun 

cine), sempre que as condicións 

acústicas sexan boas e o son non estea 

distorsionado. 

▪ CC

L 

▪ C

AA 

▪ CS

C 

▪ CC

EC 

   

▪ PLEB1.3. Entende o esencial 

do que se lle di en transaccións e 

xestións cotiás e estruturadas (por 

exemplo, en hoteis, tendas, albergues, 

restaurantes, e centros de lecer, de 

estudos ou de traballo). 

▪ CC

L 

▪ C

AA 

▪ CS

C 

▪ CC

EC 

   

▪ PLEB1.4. Identifica o sentido 

xeral e os puntos principais dunha 

conversa formal ou informal entre 

dúas ou máis persoas interlocutoras 

que ten lugar na súa presenza, cando o 

tema lle resulte coñecido e o discurso 

está articulado con claridade, a 

velocidade media e nunha variedade 

estándar da lingua. 

▪ CC

L 

▪ C

AA 

▪ CS

C 

▪ CC

EC 
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▪ B1.5. Comprender o 

sentido xeral e a información 

específica de conversas claras e 

pausadas que teñen lugar na súa 

presenza, nas que se describan, 

narren ou se dean opinións sobre 

temas habituais para a súa idade e 

o seu nivel escolar, sempre que 

poida pedir información. 

▪ B1.6. Comprender 

preguntas, solicitude de 

informacións e cambios moi 

evidentes de tema en situacións 

comunicativas cara a cara en que 

se lle pregunte sobre asuntos 

básicos e coñecidos persoais, 

educativos, ocupacionais ou do seu 

interese, sempre que poida pedir 

que se lle repita, aclare ou elabore 

algo do que se lle dixo. 

 

 

▪ B1.7. Comprender o 

sentido xeral e a información 

específica sinxela de programas de 

televisión, tales como boletíns 

meteorolóxicos ou informativos, 

cando os comentarios conten cun 

apoio de imaxes moi redundantes. 

▪ PLEB1.5. Comprende, nunha 

conversa informal na que participa, 

descricións, narracións, puntos de 

vista e opinións sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e sobre temas 

do seu interese, cando se lle fala con 

claridade, amodo e directamente, e se 

a persoa interlocutora está disposta a 

repetir ou reformular o dito. 

▪ CC

L 

▪ C

AA 

▪ CS

C 

▪ CC

EC 

   

▪ PLEB1.6. Comprende, nunha 

conversa formal ou entrevista (por 

exemplo, en centros de estudos ou de 

traballo) na que participa, o que se lle 

pregunta sobre asuntos persoais, 

educativos, ocupacionais ou do seu 

interese, así como comentarios 

sinxelos e predicibles relacionados 

con estes, sempre que poida pedir que 

se lle repita, aclare ou elabore algo do 

que se lle dixo. 

▪ CC

L 

▪ C

AA 

▪ CS

C 

▪ CC

EC 

   

▪ PLEB1.7. Identifica a 

información esencial de programas de 

televisión sobre asuntos cotiáns ou do 

seu interese articulados amodo e con 

claridade (por exemplo, noticias, 

documentais ou entrevistas), cando as 

imaxes axudan á comprensión. 

▪ CC

L 

▪ C

AA 

▪ CS

C 

▪ CC

EC 

▪ C

D 

   

 Bloque 2. Produción de textos orais     

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

▪ B2.1. Estratexias de 

produción: 

– Planificación: 

– Identificación do 

contexto, o destinatario e a 

finalidade da produción ou da 

interacción. 

– Adecuación do texto 

ao destinatario, ao contexto e á 

canle, aplicando o rexistro e a 

estrutura de discurso adecuados 

a cada caso, e escollendo os 

expoñentes lingüísticos 

necesarios para lograr a 

intención comunicativa. 

▪ B2.1. Coñecer e saber 

aplicar as estratexias máis 

adecuadas para producir textos 

orais monolóxicos ou dialóxicos 

breves e de estrutura simple e 

clara, utilizando, entre outros, 

procedementos como a adaptación 

da mensaxe a patróns da primeira 

lingua ou outras, ou o uso de 

elementos léxicos aproximados, se 

non se dispón doutros máis 

precisos. 

▪ B2. 2. Manexar frases 

curtas, grupos de palabras e 

fórmulas para desenvolverse de 

▪ PLEB2.1. Nas actividades de 

aula, a maioría das veces interactúa ou 

intervén na lingua estranxeira e 

persevera no seu uso cunha actitude 

positiva, aínda que cometa erros e 

teña que pedir axuda ou aclaracións, 

manifestando interese e respecto polas 

achegas dos seus compañeiros e das 

súas compañeiras. 

▪ CC

L 

▪ C

AA 

▪ CS

C 

▪ CC

EC 

   

▪ PLEB2.2. Interactúa para 

obter ou ofrecer bens e servizos 

relativos a necesidades inmediatas e 

cotiás, sempre que se fale amodo e 

con estruturas moi sinxelas e 

▪ CC

L 

▪ C

AA 
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– Execución: 

– Concepción da 

mensaxe con claridade, 

distinguindo a súa idea ou 

ideas principais, e a súa 

estrutura básica. 

– Activación dos 

coñecementos previos sobre 

modelos e secuencias de 

interacción, e elementos 

lingüísticos previamente 

asimilados e memorizados. 

– Expresión da mensaxe 

con claridade e coherencia, 

estruturándoa adecuadamente e 

axustándose, de ser o caso, aos 

modelos e ás fórmulas de cada 

tipo de texto. 

 

 

– Reaxuste da tarefa 

(emprender unha versión máis 

modesta dela) ou da mensaxe 

(facer concesións no que 

realmente lle gustaría 

expresar), tras valorar as 

dificultades e os recursos 

lingüísticos dispoñibles. 

– Apoio e 

aproveitamento máximo dos 

coñecementos previos. 

– Compensación das 

carencias lingüísticas mediante 

procedementos lingüísticos e 

paralingüísticos. 

– Lingüísticos: 

– Modificación de 

palabras de significado 

parecido. 

– Definición ou 

xeito suficiente e comprensible en 

breves intercambios en situacións 

habituais e cotiás, interrompendo 

en ocasións o discurso para 

procurar expresións, articular 

palabras menos frecuentes e 

reparar a comunicación en 

situacións menos comúns. 

▪ B2.3. Interactuar de xeito 

sinxelo en intercambios 

claramente estruturados, utilizando 

fórmulas ou xestos simples para 

tomar ou ceder a quenda de 

palabra, aínda que se dependa en 

grande medida da actuación da 

persoa interlocutora. 

 

 

 

 

 

 

▪ B2.4. Participar en 

conversas nas que se establece 

contacto social, intercámbiase 

información sobre temas sinxelos e 

habituais, onde se fan 

ofrecementos ou suxestións, se dan 

instrucións, e se expresan 

sentimentos, opinións, acordo e 

desacordo, sempre que de cando 

en vez lle repitan ou lle volvan a 

formular o que din. 

▪ B2.5. Participar en 

conversas básicas sobre temas 

predicibles e con propósitos 

comunicativos propios da súa 

idade (invitar, ofrecer axuda, 

propor, reaccionar perante 

invitacións e propostas), e expresar 

sentimentos e opinións de forma 

habituais, e reacciona adecuadamente 

sempre que poida solicitar, mediante 

preguntas sinxelas e directas, a 

colaboración da persoa interlocutora 

para entender e facerse entender. 

▪ CS

C 

▪ CC

EC 

▪ PLEB2.3. Fai presentacións 

breves e ensaiadas, ben estruturadas e 

con apoio visual (por exemplo, 

transparencias de PowerPoint), que lle 

permitan ilustralas con imaxes e 

seguir un guión sobre aspectos 

concretos de temas do seu interese ou 

relacionados cos seus estudos ou a súa 

ocupación, e responde a preguntas 

breves e sinxelas de oíntes sobre o 

contido destas. 

▪ CC

L 

▪ C

AA 

▪ CS

C 

▪ CC

EC 

▪ C

D 

   

▪ 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). 

▪ CC

L 

▪ C

AA 

▪ CS

C 

▪ CC

EC 

   

▪ PLEB2.5. Participa en 

conversas informais cara a cara ou por 

teléfono, ou por outros medios 

técnicos, nas que establece contacto 

social, intercambia información e 

expresa opinións e puntos de vista, fai 

invitacións e ofrecementos, pide e 

ofrece cousas, pide e dá indicacións 

ou instrucións, ou discute os pasos 

que hai que seguir para realizar unha 

actividade conxunta. 

▪ CC

L 

▪ C

AA 

▪ CS

C 

▪ CC

EC 

▪ C

D 
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paráfrase dun termo ou 

expresión. 

– Petición de axuda ou 

clarificación. 

– Paralingüísticos: 

– Sinalación de 

obxectos, uso de deícticos ou 

realización de accións que 

aclaran o significado. 

– Usar elementos 

cuasiléxicos (hum, puah,etc.) 

de valor comunicativo. 

– Usar os elementos 

prosódicos (pausas, ritmo e 

entoación) como substitutos 

dos marcadores discursivos 

para indicarlle á persoa 

destinataria ou oínte as partes 

do discurso que deben ser 

cointerpretadas. 

▪ B2.2. Rutinas ou 

modelos de interacción básicos 

segundo o tipo de situación de 

comunicación propia da súa 

idade e do seu nivel escolar. 

▪ B2.3. Uso da quenda 

de palabra con indicadores 

básicos e máis habituais de que 

se quere falar, e de 

recoñecemento do desexo de 

falar das demais persoas. 

▪ B2.4. Actitude de 

respecto cara a si mesmo/a e 

cara ás demais persoas para 

comprender e facerse 

comprender. 

 

básica. 

▪ B2.6. Participar de forma 

sinxela nunha entrevista persoal na 

que dá información, reacciona ante 

comentarios ou expresa ideas 

sobre cuestións habituais, sempre 

que poida pedir de cando en vez 

que lle aclaren ou repitan o dito. 

▪ PLEB2.6. Toma parte nunha 

conversa formal, nunha reunión ou 

nunha entrevista de carácter educativo 

ou ocupacional (por exemplo, para 

realizar un curso de verán ou 

integrarse nun grupo de voluntariado), 

intercambiando información 

suficiente, expresando as súas ideas 

sobre temas habituais, dando a súa 

opinión sobre problemas prácticos 

cando se lle pregunta directamente, e 

reaccionando de forma sinxela ante 

comentarios, sempre que poida pedir 

que se lle repitan os puntos clave se o 

necesita. 

▪ CC

L 

▪ C

AA 

▪ CS

C 

▪ CC

EC 

   

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ i 

▪ B3.1. Estratexias de 

comprensión: 

– Mobilización de 

información previa sobre o tipo 

de tarefa e tema. 

– Identificación do tipo 

de lectura demandado pola 

tarefa (en superficie ou 

oceánica, selectiva, intensiva 

ou extensiva) 

▪ B3.1. Coñecer e saber 

aplicar as estratexias máis 

adecuadas (identificación do tema 

dun texto coa axuda de elementos 

textuais e non textuais, uso dos 

coñecementos previos sobre o 

tema, inferencia de significados 

polo contexto, por comparación de 

palabras ou frases similares nas 

linguas que xa coñece, etc.), para a 

comprensión do sentido xeral, a 

▪ PLEB3.1. Identifica, con 

axuda da imaxe, instrucións de 

funcionamento e manexo de aparellos 

electrónicos ou de máquinas, así como 

instrucións para a realización de 

actividades e normas de seguridade 

(por exemplo, nun centro docente, un 

lugar público ou unha zona de lecer). 

▪ CC

L 

▪ C

AA 

▪ CS

C 

▪ CC

EC 

▪ C
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– Identificación do tipo 

textual (narrativo, descritivo, 

argumentativo e explicativo), 

adaptando a comprensión a el. 

– Distinción de tipos de 

comprensión necesarios para a 

realización da tarefa (sentido 

xeral, información esencial e 

puntos principais). 

– Formulación de 

hipóteses sobre o contido e o 

contexto. 

– Inferencia e 

formulación de hipóteses sobre 

significados a partir da 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paratextuais. 

– Reformulación de 

hipóteses a partir da 

comprensión de novos 

elementos. 

▪ B3.2. Uso de técnicas 

como subliñar ou tomar notas 

para lograr unha mellor 

comprensión do contido e da 

estrutura do texto. 

información esencial, os puntos e 

as ideas principais, ou os detalles 

relevantes do texto. 

▪ B3.2. Comprender, en 

notas persoais e anuncios públicos, 

mensaxes breves que conteñan 

información, instrucións e 

indicacións básicas relacionadas 

con actividades e situacións da 

vida cotiá. 

▪ B3.3. Identificar a 

información esencial, os puntos 

máis relevantes e detalles 

importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte 

dixital, breves e ben estruturados, 

escritos nun rexistro formal, 

informal ou neutro, que traten de 

asuntos cotiáns, de temas de 

interese ou salientables para os 

propios estudos e as ocupacións, e 

que conteñan estruturas sinxelas e 

un léxico básico de uso común e 

habitual. 

▪ B3.4. Comprender 

correspondencia persoal breve e 

sinxela na que se describen 

persoas, obxectos e lugares, se 

narran acontecementos sinxelos e 

se expresan sentimentos, desexos e 

opinións sobre temas xerais, 

coñecidos ou do seu interese. 

▪ B3.5. Comprender 

correspondencia formal breve 

sobre cuestións prácticas relativas 

aos seus intereses nos ámbitos 

propios da súa idade e do seu nivel 

escolar. 

▪ B3.6. Ler con certa 

autonomía textos adaptados de 

certa lonxitude adecuados á idade, 

aos intereses e ao nivel escolar, 

seguindo a liña argumental, o 

carácter básico dos personaxes e as 

súas relacións. 

D 

▪ PLEB3.2. Entende os puntos 

principais de anuncios e material 

publicitario de revistas ou de internet 

formulados de xeito simple e claro, e 

relacionados con asuntos do seu 

interese, nos ámbitos persoal, 

educativo e ocupacional. 

▪ CC

L 

▪ C

AA 

▪ CS

C 

▪ CC

EC 

▪ C

D 

   

▪ PLEB3.3. Capta as ideas 

principais de textos xornalísticos 

breves en calquera soporte, se os 

números, os nomes, as ilustracións e 

os títulos portan gran parte da 

mensaxe. 

▪ CC

L 

▪ C

AA 

▪ CS

C 

▪ CC

EC 

▪ C

D 

   

▪ PLEB3.4. Entende 

información específica esencial en 

páxinas web e outros materiais de 

referencia, ou consulta claramente 

estruturados sobre temas relativos a 

materias educativas, asuntos 

ocupacionais ou do seu interese (por 

exemplo, sobre un tema curricular, un 

programa informático, unha cidade, 

un deporte ou o ambiente), sempre 

que poida reler as seccións difíciles. 

▪ CC

L 

▪ C

AA 

▪ CS

C 

▪ CC

EC 

▪ C

D 

   

▪ PLEB3.5. Comprende 

correspondencia persoal en calquera 

formato na que se fala de si mesmo/a, 

se describen persoas, obxectos e 

lugares, se narran acontecementos 

pasados, presentes e futuros, reais ou 

imaxinarios, e se expresan 

sentimentos, desexos e opinións sobre 

temas xerais, coñecidos ou do seu 

▪ CC

L 

▪ C

AA 

▪ CS

C 

▪ CC
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interese. EC 

▪ C

D 

▪ PLEB3.6. Entende o esencial 

de correspondencia formal na que se 

informa sobre asuntos do seu interese 

no contexto persoal, educativo ou 

ocupacional (por exemplo, sobre un 

curso de idiomas ou unha compra por 

internet). 

▪ CC

L 

▪ C

AA 

▪ CS

C 

▪ CC

EC 

▪ C

D 

   

▪ PLEB3.7. Comprende o 

esencial (por exemplo, en lecturas 

para a mocidade) de historias de 

ficción breves e ben estruturadas, e 

faise unha idea do carácter dos 

personaxes, das súas relacións e do 

argumento. 

▪ CC

L 

▪ C

AA 

▪ CS

C 

▪ CC

EC 

   

 Bloque 4. Produción de textos orais: expresión e interacción  

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

▪ B4.1. Estratexias de 

produción: 

– Planificación: 

– Mobilización e 

coordinación das propias 

competencias xerais e 

comunicativas co fin de 

realizar eficazmente a tarefa 

(repasar o que se sabe sobre o 

tema, o que se pode ou se 

quere dicir, etc.). 

– Localización e uso 

adecuado de recursos 

lingüísticos ou temáticos (uso 

dun dicionario ou dunha 

gramática, obtención de axuda, 

etc.). 

– Execución: 

– Elaboración dun 

▪ B4.1. Escribir en papel ou 

en soporte electrónico textos 

breves, sinxelos e de estrutura 

clara sobre temas cotiáns ou de 

interese persoal, nun rexistro 

formal, neutro ou informal, 

utilizando adecuadamente os 

recursos básicos de cohesión, as 

convencións ortográficas básicas e 

os signos de puntuación máis 

comúns, cun control razoable de 

expresións e estruturas sinxelas e 

un léxico de uso frecuente. 

▪ B4.2. Coñecer e aplicar 

estratexias adecuadas para elaborar 

textos escritos breves e de 

estrutura simple (por exemplo, 

copiando formatos, fórmulas e 

modelos convencionais propios de 

cada tipo de texto). 

▪ PLEB4.1. Escribe 

correspondencia formal básica e 

breve, dirixida a institucións públicas 

ou privadas ou entidades comerciais, 

solicitando ou dando a información 

requirida de xeito sinxelo e 

observando as convencións formais e 

normas de cortesía básicas deste tipo 

de textos. 

▪ C

CL 

▪ C

AA 

▪ CS

C 

▪ C

CEC 

    

▪ PLEB4.2. Escribe informes 

moi breves en formato convencional 

con información sinxela e relevante 

sobre feitos habituais e os motivos de 

certas accións, nos ámbitos educativo 

e ocupacional, describindo de xeito 

sinxelo situacións, persoas, obxectos e 

lugares, e sinalando os principais 

acontecementos de forma 

esquemática. 

▪ C

CL 

▪ C

AA 

▪ CS

C 

▪ C

CEC 
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borrador. 

– Estruturación do 

contido do texto. 

– Organización do texto 

en parágrafos abordando en 

cada un unha idea principal, 

conformando entre todos o seu 

significado ou a idea global. 

– Expresión da mensaxe 

con claridade axustándose aos 

modelos e ás fórmulas de cada 

tipo de texto. 

– Reaxuste da tarefa 

(emprender unha versión máis 

modesta) ou da mensaxe (facer 

concesións no que realmente 

lle gustaría expresar), tras 

valorar as dificultades e os 

recursos dispoñibles. 

 

 

– Apoio e 

aproveitamento máximo dos 

coñecementos previos (utilizar 

linguaxe "prefabricada", etc.). 

– Revisión: 

– Identificación de 

problemas, erros e repeticións. 

– Atención ás 

convencións ortográficas e aos 

signos de puntuación. 

– Presentación coidada 

do texto (marxes, limpeza, 

tamaño da letra, etc.). 

– Reescritura definitiva. 

▪ B4.2. Características 

textuais. Uso de recursos 

básicos para elaborar textos 

con coherencia, cohesión e 

adecuación, propios do seu 

nivel escolar. 

▪ B4.3. Empregar para 

comunicarse mecanismos sinxelos 

de cohesión textual axustados ao 

contexto e á intención 

comunicativa (repetición léxica, 

elipse, deíxe persoal, espacial e 

temporal, xustaposición, e 

conectores e marcadores 

discursivos frecuentes). 

▪ B4.4. Escribir, en soporte 

impreso ou nas redes sociais, 

textos sinxelos e breves (notas, 

cartas persoais, postais, 

felicitacións, etc.), que conteñan 

información persoal ou relativa á 

vida cotiá, de primeira necesidade 

ou do seu interese, a partir de 

modelos previos, usando as 

fórmulas básicas de saúdo e 

despedida propias do soporte 

utilizado, adaptando a presentación 

ao tipo de texto e usando frases e 

oracións ben estruturadas e cunha 

orde lóxica. 

 

 

 

▪ B4.5. Presentar os textos 

escritos de xeito coidado (con 

atención a marxes, riscaduras, 

liñas dereitas, letra clara, letras 

maiúsculas e minúsculas cando 

corresponda, separación de 

palabras ao final de liña, etc.), en 

soporte impreso e dixital, 

adecuados ao propósito 

comunicativo e valorando a 

importancia da presentación nas 

comunicacións escritas. 

▪ PLEB4.3. Completa un 

cuestionario sinxelo con información 

persoal e relativa á súa formación, á 

súa ocupación, aos seus intereses ou 

ás súas afeccións (por exemplo, para 

subscribirse a unha publicación 

dixital, matricularse nun taller, ou 

asociarse a un club deportivo). 

▪ C

CL 

▪ C

AA 

▪ CS

C 

▪ C

CEC 

▪ C

D 

    

▪ PLEB4.4. Escribe notas e 

mensaxes (mensaxes instantáneas, 

chats, etc.) onde se fan breves 

comentarios ou se dan instrucións e 

indicacións relacionadas con 

actividades e situacións da vida cotiá e 

do seu interese. 

▪ C

CL 

▪ C

AA 

▪ CS

C 

▪ C

CEC 

▪ C

D 

    

▪ PLEB4.5. Escribe notas, 

anuncios e mensaxes breves nas redes 

sociais relacionados con actividades e 

situacións da vida cotiá, do seu 

interese persoal ou sobre temas de 

actualidade, respectando as 

convencións e as normas de cortesía. 

▪ C

CL 

▪ C

AA 

▪ CS

C 

▪ C

CEC 

▪ C

D 

    

▪ PLEB4.6. Escribe 

correspondencia persoal na que se 

establece e mantén o contacto social 

(por exemplo, con amigos/as noutros 

países), se intercambia información, 

se describen en termos sinxelos 

sucesos importantes e experiencias 

persoais (por exemplo, a participación 

nunha competición), se dan 

instrucións, se fan e aceptan 

ofrecementos e suxestións (por 

exemplo, cancelación, confirmación 

ou modificación dunha invitación ou 

duns plans), e se expresan opinións de 

▪ C

CL 

▪ C

AA 

▪ CS

C 

▪ C

CEC 
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xeito sinxelo. 

▪ PLEB4.7. Fai unha 

presentación coidada dos textos 

escritos, en soporte impreso e dixital, 

utilizando correctamente as 

convencións ortográficas e os signos 

de puntuación. 

▪ C

CL 

▪ C

AA 

▪ CS

C 

▪ C

CEC 

▪ C

D 

    

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural    

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ i 

▪ o 

▪ B5.1. Patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de 

entoación: 

– Sons e fonemas 

vocálicos. 

– Sons e fonemas 

consonánticos e as súas 

agrupacións. 

– Procesos fonolóxicos 

básicos. 

– Acento dos elementos 

léxicos illados, e no sintagma e 

na oración. 

▪ B5.2. Patróns gráficos 

e convencións ortográficas: 

– Uso das normas 

básicas de ortografía da 

palabra. 

– Utilización adecuada 

da ortografía da oración: coma, 

punto e coma, puntos 

suspensivos, parénteses e 

comiñas. 

 

 

▪ B5.3. Aspectos 

socioculturais e 

▪ B5.1. Pronunciar e entoar 

de xeito claro e intelixible, aínda 

que resulte evidente o acento 

estranxeiro ou se cometan erros de 

pronunciación, sempre que non 

interrompan a comunicación, polos 

que as persoas interlocutoras teñan 

que solicitar repeticións de cando 

en vez. 

▪ B5.2. Valorar as linguas 

como medio para comunicarse e 

relacionarse con compañeiros e 

compañeiras doutros países, como 

recurso de acceso á información, e 

como instrumento de 

enriquecemento persoal ao coñecer 

culturas e maneiras de vivir 

diferentes. 

▪ B5.3. Producir textos 

escritos sen faltas de ortografía 

significativas en palabras e 

expresións habituais propias do 

nivel. 

 

 

 

 

▪ B5.4. Coñecer e utilizar, 

▪ PLEB5.1. Desenvólvese na 

maioría das actividades de aula 

facendo un esforzo por utilizar a 

lingua estranxeira, cunha 

pronunciación clara, aceptable e 

comprensible dos esquemas fónicos e 

fonolóxicos básicos, aínda que teña 

que repetir algunha vez por solicitude 

das persoas interlocutoras, e pide 

axuda e aclaracións aos compañeiros e 

ás compañeiras cando non progresa a 

comunicación. 

▪ CC

L 

▪ C

AA 

▪ CS

C 

▪ CC

EC 

   

▪ PLEB5.2. Aplica 

adecuadamente os signos de 

puntuación elementais e as regras 

ortográficas básicas, na redacción de 

traballos e outros textos, para facerse 

comprensible case sempre. 

▪ CC

L 

▪ C

AA 

▪ CS

C 

▪ CC

EC 

   

▪ PLEB5.3. Utiliza as 

convencións máis habituais propias da 

lingua estranxeira no 

desenvolvemento do proceso 

comunicativo (saúdos, rutinas para 

iniciar ou manter a quenda de palabra, 

fórmulas orais breves para manter a 

▪ CC

L 

▪ C

AA 

▪ CS

C 
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sociolingüísticos: 

– Recoñecemento e uso 

de convencións sociais e  

normas de cortesía dos 

rexistros máis habituais, e da 

linguaxe non verbal habitual 

propia da cultura estranxeira. 

– Achegamento a 

aspectos culturais visibles 

próximos ao seus intereses 

(música, traballo, lecer, 

deportes, produción escrita, 

lugares, poboación, etc.), e a 

costumes, valores e actitudes 

máis evidentes relacionados 

con aspectos e contextos 

propios da súa idade, a través 

de producións multimedia e de 

manifestacións artísticas dos 

países onde se fala a lingua 

estranxeira. 

– Identificación 

dalgunhas similitudes e 

diferenzas significativas nos 

costumes cotiáns, e uso das 

formas básicas de relación 

social entre os países onde se 

fala a lingua estranxeira e o 

noso. 

– Actitude receptiva e 

respectuosa cara ás persoas, 

aos países e ás comunidades 

lingüísticas que falan outra 

lingua e teñen unha cultura 

diferente á propia. 

▪ B5.4. Plurilingüismo: 

– Recoñecemento da 

realidade multilingüe do propio 

contorno. 

– Recurso aos 

coñecementos sintáctico-

discursivos da propia lingua 

para mellorar a aprendizaxe da 

lingua estranxeira e lograr unha 

competencia comunicativa 

integrada. 

– Participación en 

para a comprensión e a produción 

do texto oral monolóxico ou 

dialóxico e escrito, os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

relativos á vida cotiá (hábitos de 

estudo e de traballo, actividades de 

lecer, etc.), estruturas sociais, 

condicións de vida (contorno e 

estrutura social), relacións 

interpersoais (entre homes e 

mulleres, no traballo, no centro 

docente e nas institucións), 

comportamento (xestos, 

expresións faciais, uso da voz e 

contacto visual) e convencións 

sociais (costumes e tradicións), 

actuando coa debida propiedade e 

respectando as normas de cortesía 

máis importantes nos contextos 

respectivos 

▪ B5.5. Na propia lingua, 

identificar diferenzas e 

semellanzas nos aspectos culturais 

visibles dos países onde se fala a 

lingua estranxeira e da propia 

cultura, coas diversas culturas do 

resto do alumnado, de ser o caso, 

amosando curiosidade e respecto 

perante as diferenzas. 

▪ B5.6. Distinguir, e aplicar 

á comprensión e á produción do 

texto, a función ou as funcións 

comunicativas máis relevantes do 

texto e un repertorio dos seus 

expoñentes máis comúns e de uso 

máis frecuente na comunicación 

oral e escrita, así como os seus 

significados asociados (por 

exemplo, estrutura interrogativa 

para facer unha suxestión), e 

patróns discursivos de uso 

frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio 

temático, e pechamento textual). 

▪ B5.7. Utilizar as 

experiencias lingüísticas e os 

coñecementos adquiridos en todas 

atención, facer preguntas por 

preferencias, expresar opinións, etc.) 

en rexistro estándar. 

▪ CC

EC 

▪ PLEB5.4. Na propia lingua, 

identifica aspectos socioculturais 

básicos e visibles dos países onde se 

fala a lingua estranxeira, analizándoos 

comparativamente coas diversas 

culturas do resto do alumnado, de ser 

o caso, evitando estereotipos e 

valoracións etnocéntricas. 

▪ CC

L 

▪ C

AA 

▪ CS

C 

▪ CC

EC 

   

▪ PLEB5.5. Identifica e utiliza 

os expoñentes máis comúns propios 

do seu nivel para realizar as funcións 

comunicativas, así como os patróns 

discursivos de uso máis frecuente para 

o propósito comunicativo. 

▪ CC

L 

▪ C

AA 

▪ CS

C 

▪ CC

EC 

   

▪ PLEB5.6. Domina as 

estruturas morfosintácticas e 

discursivas máis habituais para 

comprender e expresar en rexistros 

estándar intencións e significados 

mediante as funcións comunicativas 

propias do seu nivel, e reflexiona 

sobre a utilidade do coñecemento 

adquirido noutras linguas para 

comprender e elaborar textos na 

lingua meta. 

▪ CC

L 

▪ C

AA 

▪ CS

C 

▪ CC

EC 

   

▪ PLEB5.7. Utiliza un 

vocabulario oral e escrito básico e 

suficiente para comprender e elaborar 

textos sinxelos en rexistro estándar 

propios do seu nivel educativo, e 

comprende e utiliza estratexias de 

comunicación e de redundancia do 

significado (imaxes e elementos 

paralingüísticos, cuasilingüísticos e 

paratextuais). 

▪ CC

L 

▪ C

AA 

▪ CS

C 

▪ CC

EC 
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proxectos nos que se utilizan 

varias linguas e relacionados 

cos elementos transversais, 

evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e 

valorando positivamente as 

competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

▪ B5.5. Funcións 

comunicativas: 

– Iniciación e 

mantemento de relacións 

persoais e sociais. 

 

 

– Descrición de 

calidades físicas e abstractas de 

persoas, obxectos, lugares e 

actividades. 

– Narración de 

acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición 

de estados e situacións 

presentes, e expresión de 

sucesos futuros. 

– Petición e 

ofrecemento de información, 

indicacións, opinións e puntos 

de vista, consellos, 

advertencias e avisos. 

– Expresión do 

coñecemento, a certeza, a 

dúbida e a conxectura. 

– Expresión da vontade, 

a intención, a decisión, a 

promesa, a orde, a autorización 

e a prohibición. 

– Expresión do interese, 

a aprobación, o aprecio, a 

simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza e a 

sorpresa, así como os seus 

contrarios. 

– Formulación de 

suxestións, desexos, condicións 

e hipóteses. 

– Establecemento e 

mantemento da comunicación e 

organización do discurso. 

▪ B5.6. Léxico oral e 

escrito de uso común 

as linguas que coñece, para 

establecer similitudes e diferenzas 

coa nova lingua e desenvolver 

unha competencia comunicativa 

plurilingüe, e apreciar a riqueza 

persoal e social que proporciona 

ser unha persoa plurilingüe. 

▪ B5.8. Recoñecer e utilizar 

léxico oral e escrito de uso común 

relativo a asuntos cotiáns e a temas 

xerais ou relacionados cos propios 

intereses, os estudos e as 

ocupacións; inferir do contexto e 

do cotexto, con apoio visual, os 

significados de palabras e 

expresións de uso menos frecuente 

ou máis específico, e comunicar 

información, opinións e puntos de 

vista breves, simples e directos en 

situacións habituais e cotiás, aínda 

que en situacións menos correntes 

haxa que adaptar a mensaxe. 

▪ B5.9. Reformular o 

sentido dun texto, resumíndoo ou 

reformulándoo na propia lingua, 

explicándoo a un interlocutor 

próximo que descoñece a lingua 

estranxeira, coa finalidade de facer 

o texto comprensible e garantir a 

relación fluída entre falantes e 

culturas. 

▪ B5.10. Participar en 

proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, folletos, 

carteis, recensión de libros e 

películas, etc.) nos que se utilicen 

varias linguas, tanto curriculares 

como outras presentes no centro 

docente, relacionados cos 

elementos transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou 

culturais. 

▪ PLEB5.8. Explica o sentido 

dun texto, resumíndoo ou 

reformulándoo, na propia lingua, para 

un interlocutor próximo real ou 

simulado que descoñece a lingua 

estranxeira, coa finalidade de facer o 

texto comprensible e garantir a 

relación fluída entre falantes e 

culturas, amosando respecto perante 

as diferenzas. 

▪ CC

L 

▪ C

AA 

▪ CS

C 

▪ CC

EC 

   

▪ PLEB5.9. Participa en 

proxectos (elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, recensión 

de libros e películas, obras de teatro, 

etc.) nos que se utilizan varias linguas 

e relacionados cos elementos 

transversais, evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e valora as 

competencias que posúe como persoa 

plurilingüe. 

▪ CC

L 

▪ C

AA 

▪ CS

C 

▪ CC

EC 

▪ C

D 
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(recepción) relativo a 

identificación persoal; vivenda, 

fogar e contexto; actividades 

da vida diaria; familia e 

amizades; traballo e 

ocupacións; tempo libre, lecer 

e deporte; viaxes e vacacións; 

saúde e coidados físicos; 

educación e estudo; compras e 

actividades comerciais; 

alimentación e restauración; 

transporte; lingua e 

comunicación; ambiente, clima 

e ámbito natural; e tecnoloxías 

da información e da 

comunicación. 

– Expresións fixas, 

enunciados fraseolóxicos, 

saúdos, despedidas, preguntas 

por preferencias e expresión de 

opinións 

– Léxico sobre temas 

relacionados con contidos 

sinxelos doutras áreas do 

currículo. 

 

▪ B5.7. Rutinas ou 

modelos de interacción básicos 

e habituais segundo o tipo de 

situación de comunicación, 

propia da súa idade e do seu 

nivel, ou modelos de 

interacción básicos e habituais 

segundo o tipo de situación de 

comunicación, propia da súa 

idade e nivel. 

▪ B5.8. Estruturas 

sintáctico-discursivas propias 

de cada idioma. 

 

 

 

Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxec
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

 a 

 c 

 B1.1. Estratexias de 
comprensión: 

 B1.1. Coñecer e saber aplicar 
as estratexias adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, a 

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

 C
CL 

 C
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 d 

 i 

 

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

 Identificación do tipo de 
escoita necesario para realizar a 
tarefa (global, selectiva e 
detallada). 

 Identificación do tipo 
textual, adaptando a comprensión 
a el. 

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

 Formulación de 
hipóteses sobre contido e 
contexto. 

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

 Reformulación de 
hipóteses a partir da comprensión 
de novos elementos. 

información esencial, os puntos e as 
ideas principais, ou os detalles 
relevantes do texto. 

 B1.2. Identificar o sentido 
xeral, a información esencial, os puntos 
principais e os detalles máis relevantes 
en textos orais breves ou de lonxitude 
media, claramente estruturados, e 
transmitidos de viva voz ou por medios 
técnicos e articulados a unha velocidade 
media, nun rexistro formal, informal ou 
neutro, e que traten de aspectos 
concretos ou abstractos de temas 
xerais, sobre asuntos cotiáns en 
situacións correntes ou menos 
habituais, ou sobre os propios intereses 
nos ámbitos persoal, público, educativo 
e ocupacional ou laboral, sempre que 
exista apoio visual e as condicións 
acústicas non distorsionen a mensaxe, e 
que se poida volver escoitar o dito. 

 B1.3. Comprender os detalles 
de información relativa a datos persoais, 
horarios, prezos e números, así como 
comprender preguntas e instruccións 
básicas e seguir indicacións breves 
relativas a necesidades cotiás ou 
ocupacionais relativas a situacións de 
comunicación básicas dos ámbitos 
persoal e profesional. 

 B1.4. Comprender textos 
orais sinxelos nos que soliciten ou dean 
información de carácter básico e 
sinxelo, identificando funcións de 
comunicación variadas e captando tanto 
as liñas xerais como os aspectos 
secundarios de relevancia, sempre que 
se fale lentamente e nunha linguaxe 
estándar e poida pedir confirmación do 
entendido. 

 B1.5. Comprender as ideas 
principais e outros aspectos relevantes 
para o propósito comunicativo de textos 
orais de carácter informal que relaten 
experiencias persoais (viaxes, estudos, 
experiencias laborais, relacións 
persoais, etc.), e expresen opinións ou 
puntos de vista, cunha fala lenta e 
nunha linguaxe estándar, identificando 
aspectos como a secuencia temporal 
das experiencias (por exemplo, dunha 
película), e os sentimentos que suscitan. 

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. 

AA 

 C
SC 

 C
CEC 

 

 

 

 

 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). 

 

 C
CL 

 C
AA 

 C
SC 

 C
CEC 

 

 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. 

 C
CL 

 C
AA 

 C
SC 

 

 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). 

 C
CL 

 C
SC 

 PLEB1.5. Identifica as 
ideas principais e detalles 

 C
CL 
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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. 

 C
SC 

 C
CEC 

 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. 

 C
CL 

 C
AA 

 C
SC 

 C
CEC 

 

 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. 

 C
CL 

 C
AA 

 C
SC 

 C
CEC 

 

 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). 

 C
CL 

 C
AA 

 C
SC 

 C
CEC 

 

 Bloque 2. Producción de textos orais: expresión e interacción  

 a 

 c 

 d 

 i 

 

 B2.1. Estratexias de 
produción: 

 Planificación: 

 Identificación do contexto, 
o destinatario e a finalidade da 

 B2.1. Coñecer 
e saber aplicar as 
estratexias máis 
adecuadas para producir 
textos orais monolóxicos 
ou dialóxicos breves ou de 
lonxitude media, e de 

 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 

 C
CL 

 C
AA 

 C
SC 
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produción ou da interacción. 

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

 Adecuación do texto ao 
destinatario, ao contexto e á canle, 
aplicando o rexistro e a estrutura de 
discurso adecuados a cada caso, 
escollendo os expoñentes 
lingüísticos necesarios para lograr a 
intención comunicativa. 

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

 Execución: 

 Expresión da mensaxe 
con claridade, coherencia, 
estruturándoa adecuadamente e 
axustándose, de ser o caso, aos 
modelos e ás fórmulas de cada tipo 
de texto. 

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

 Apoio e aproveitamento 
ao máximo dos coñecementos 
previos (utilizar linguaxe 
"prefabricada", etc.). 

 Cooperación na 
interacción con outras persoas, 
verificando a comprensión propia e 
das demais persoas, e cooperando 
activamente na realización das 
tarefas de comunicación. 

 Compensación das 
carencias lingüísticas mediante 
procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos. 

 Lingüísticos: 

 Modificación de palabras 
de significado parecido. 

 Definición ou 
reformulación dun termo ou 
expresión. 

 Petición de axuda. 

 Paralingüísticos: 

 Sinalación de obxectos, 
uso de deícticos ou realización de 

estrutura simple e clara, 
explotando os recursos 
dos que se dispón e 
limitando a expresión a 
estes; recorrendo, entre 
outros, a procedementos 
como a definición simple 
de elementos para os que 
non se teñen as palabras 
precisas, ou comezando 
de novo cunha nova 
estratexia cando falla a 
comunicación. 

 B2.2. 
Pronunciar e entoar os 
enunciados de maneira 
clara e comprensible, 
aínda que as persoas 
interlocutoras poidan 
necesitar repeticións se se 
trata de palabras e 
estruturas pouco 
frecuentes, en cuxa 
articulación poden 
cometerse erros que non 
interrompan a 
comunicación. 

 B2.3. Producir 
textos breves ou de 
lonxitude media, tanto en 
conversa cara a cara 
como por teléfono ou 
outros medios técnicos, 
nun rexistro formal, neutro 
ou informal, nos que se 
intercambia información, 
ideas e opinións, se 
xustifican de maneira 
simple pero suficiente os 
motivos de accións e 
plans, e se formulan 
hipóteses, aínda que ás 
veces haxa vacilacións 
para buscar expresións e 
pausas para reformular e 
organizar o discurso, e 
sexa necesario repetir o 
dito para axudar a persoa 
interlocutora a comprender 
algúns detalles. 

 B2.4. Manter o 
ritmo do discurso coa 
fluidez suficiente para 
facer comprensible a 
mensaxe cando as 
intervencións son breves 
ou de lonxitude media, 
aínda que poidan 
producirse pausas, 
vacilacións ocasionais ou 
reformulacións do que se 

acenos, a entoación, etc.  C
CEC 

 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. 

 C
CL 

 C
AA 

 C
SC 

 C
CEC 

 

 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. 

 

 C
CL 

 C
AA 

 C
SC 

 C
CEC 

 C
D 

 

 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. 

 C
CL 

 C
AA 

 C
SC 

 C
CEC 

 

 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. 

 C
CL 

 C
AA 

 C
SC 

 C
CEC 

 

 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 

 C
CL 

 C
AA 

 C
SC 
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accións que aclaran o significado. 

 Uso da linguaxe corporal 
culturalmente pertinente (xestos, 
expresións faciais, posturas, contacto 
visual ou corporal, proxémica, etc.). 

 Uso de sons 
cuasilingüísticos e calidades 
prosódicas convencionais. 

quere expresar en 
situacións menos habituais 
ou en intervencións máis 
longas. 

 B2.5. 
Interactuar de maneira 
sinxela pero efectiva en 
intercambios claramente 
estruturados, utilizando 
estratexias de cooperación 
na interacción e fórmulas 
ou indicacións habituais 
para tomar ou ceder a 
quenda de palabra, aínda 
que se poida necesitar a 
axuda da persoa 
interlocutora. 

 B2.6. 
Comprender preguntas e 
dar información básica 
sobre si mesmo e relativas 
aos ámbitos educativo e 
persoal (datos persoais, 
formación, opinións, plans, 
intereses), aínda que teña 
que solicitar aclaracións 
ou repetir as súas 
respostas para facerse 
comprender. 

prácticos, expondo os seus puntos de vista 
de maneira sinxela e con claridade, e 
razoando e explicando brevemente e de 
maneira coherente as súas accións, as súas 
opinións e os seus plans. 

 C
CEC 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

 a 

 c 

 d 

 e 

 i 

 

 B3.1. Estratexias de 
comprensión: 

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

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

 Identificación do tipo 
textual, adaptando a comprensión a 
el. 

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

 Formulación de hipóteses 
sobre contido e contexto. 

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

 B3.1. Coñecer 
e saber aplicar as 
estratexias máis 
adecuadas para a 
comprensión do sentido 
xeral, a información 
esencial, os puntos e as 
ideas principais, ou os 
detalles relevantes do 
texto. 

 B3.2. Coñecer 
e saber aplicar as 
estratexias máis 
adecuadas (identificar os 
conceptos principais e 
palabras clave do tema, 
coñecer sinónimos destas 
e procurar termos 
relacionados en internet; e 
localizar recursos da 
biblioteca do seu centro 
docente), para a procura 
de información en 
diferentes fontes, e 
analizar a súa 
credibilidade seguindo 
criterios como a autoría, a 
data de publicación, 
ligazóns relevantes, 

 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.). 

 C
CL 

 C
AA 

 C
SC 

 C
CEC 

 C
D 

 

 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. 

 C
CL 

 C
AA 

 C
SC 

 C
CEC 

 C
D 

 

 

 PLEB3.3. Entende o sentido 
xeral, os puntos principais e información 
relevante de anuncios e comunicacións de 
carácter público, institucional ou corporativo 

 C
CL 

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

funcionalidade e tipo de 
texto (divulgativo, 
educativo, de opinión, 
etc.). 

 B3.3. Identificar 
a información esencial, os 
puntos máis relevantes e 
detalles importantes en 
textos, tanto en formato 
impreso como en soporte 
dixital, breves ou de 
lonxitude media e ben 
estruturados, escritos nun 
rexistro formal, informal ou 
neutro, que traten asuntos 
cotiáns ou menos 
habituais, de temas de 
interese ou salientables 
para os propios estudos, a 
ocupación ou o traballo, e 
que conteñan estruturas e 
un léxico de uso común, 
de carácter tanto xeral 
como máis específico. 

 B3.4. 
Comprender a intención 
de comunicación, fórmulas 
de saúdo, despedida e 
outras convencións 
básicas de 
correspondencia de 
carácter persoal e formal, 
sempre que non conteña 
expresións idiomáticas, e 
poder reaccionar de xeito 
adecuado a tarxetas 
postais, felicitacións, 
invitacións, citas médicas, 
solicitude de información, 
etc. 

 B3.5. Seguir 
instrucións básicas que lle 
permitan, por exemplo, pór 
en marcha, manexar ou 
instalar aparellos ou 
aplicacións informáticas 
sinxelas (sempre que 
conteñan diagramas ou 
imaxes que faciliten a súa 
comprensión), entender 
unha prescrición médica, 
matricularse nun centro de 
estudos, etc. 

 B3.6. Ler con 
fluidez textos de ficción e 
literarios contemporáneos 
breves ou adaptados, ben 
estruturados, en rexistro 
estándar da lingua, con 
argumento lineal e con 
personaxes, situacións e 

e claramente estruturados, relacionados con 
asuntos do seu interese persoal, educativo 
ou ocupacional (por exemplo, sobre lecer, 
cursos, bolsas e ofertas de traballo). 

AA 

 C
SC 

 C
CEC 

 C
D 

 

 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. 

 C
CL 

 C
AA 

 C
SC 

 C
CEC 

 C
D 

 

 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. 

 C
CL 

 C
AA 

 C
SC 

 C
CEC 

 C
D 

 

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

 C
CL 

 C
AA 

 C
SC 

 C
CEC 

 C
D 

 

 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). 

 C
CL 

 C
AA 

 C
SC 

 C
CEC 

 C
D 

 

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

 C
CL 
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relacións descritas de 
xeito claro e sinxelo. 

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. 

 C
AA 

 C
SC 

 C
CEC 

 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción  

 a 

 c 

 d 

 i 

 B4.1. Estratexias de 
produción: 

 Planificación: 

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

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

 Execución: 

 Elaboración dun borrador. 

 Estruturación do contido 
do texto. 

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

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

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

 Apoio e aproveitamento 
ao máximo dos coñecementos 
previos (utilizar linguaxe 
"prefabricada", etc.). 

 Revisión: 

 Identificación de 
problemas, erros e repeticións. 

 Atención ás convencións 
ortográficas e aos signos de 
puntuación. 

 B4.1. Coñecer, 
seleccionar e aplicar as 
estratexias máis 
adecuadas para elaborar 
textos escritos breves ou 
de media lonxitude (por 
exemplo, reformulando 
estruturas a partir doutros 
textos de características e 
propósitos comunicativos 
similares, ou redactando 
borradores previos, e 
revisando contido, 
ortografía e presentación 
do texto antes da súa 
escritura definitiva). 

 B4.2. Escribir, 
en papel ou en soporte 
electrónico, textos breves 
ou de lonxitude media, 
coherentes e de estrutura 
clara, sobre temas de 
interese persoal, ou 
asuntos cotiáns ou menos 
habituais, nun rexistro 
formal, neutro ou informal, 
utilizando adecuadamente 
os recursos de cohesión, 
as convencións 
ortográficas e os signos de 
puntuación máis comúns, 
e amosando un control 
razoable de expresións e 
estruturas, e un léxico de 
uso frecuente, de carácter 
tanto xeral como máis 
específico dentro da 
propia área de 
especialización ou de 
interese. 

 B4.3. Saber 
manexar os recursos 
básicos de procesamento 
de textos para corrixir os 
erros ortográficos dos 
textos que se producen en 
formato electrónico, e 
adaptarse ás convencións 
comúns de escritura de 
textos en internet (por 
exemplo, abreviacións ou 

 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. 

 

 C
CL 

 C
AA 

 C
SC 

 

 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. 

 C
CL 

 C
AA 

 C
SC 

 C
CEC 

 C
D 

 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. 

 C
CL 

 C
AA 

 C
SC 

 C
CEC 

 C
D 

 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. 

 C
CL 

 C
AA 

 C
SC 

 C
CEC 

 C
D 

 PLEB4.5. Completa un 
cuestionario detallado con información 

 C
CL 
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Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxec
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
clave 

 Reescritura definitiva. 

 Presentación coidada do 
texto (marxes, limpeza, tamaño da 
letra adecuado, uso normativo de 
maiúsculas e minúsculas, etc.). 

outros en chats). 

 B4.4. 
Seleccionar e achegar 
información necesaria e 
pertinente, axustando de 
maneira adecuada a 
expresión ao destinatario, 
ao propósito comunicativo, 
ao tema tratado e ao 
soporte textual, e 
expresando opinións e 
puntos de vista coa 
cortesía necesaria. 

 B4.5. Tratar a 
información obtida de 
diversas fontes, seguindo 
os patróns discursivos 
habituais, para iniciar e 
concluír o texto escrito 
adecuadamente, organizar 
a información de xeito 
claro, ampliala con 
exemplos ou resumila con 
claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade ao 
texto orixinal. 

 B4.6. Presentar 
os textos escritos de xeito 
coidado (con atención a 
marxes, riscaduras, liñas 
dereitas, letra clara, letras 
maiúsculas e minúsculas 
cando corresponda, etc.) 
en soporte impreso e 
dixital, adecuados aos fins 
funcionais e valorando 
importancia da 
presentación nas 
comunicacións escritas. 

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

 C
AA 

 C
SC 

 C
D 

 

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

 C
CL 

 C
AA 

 C
SC 

 C
CEC 

 C
D 

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

 C
CL 

 C
AA 

 C
SC 

 

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

 C
CL 

 C
AA 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural  

 a 

 c 

 d 

 i 

 o 

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

 Sons e fonemas vocálicos. 

 Sons e fonemas 
consonánticos e as súas 
agrupacións. 

 Procesos fonolóxicos 
básicos. 

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

 B5. 2. Patróns gráficos e 
convencións ortográficas: 

 Uso das normas básicas 
de ortografía da palabra. 

 Utilización adecuada da 

 B5.1. 
Discriminar patróns 
sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de 
uso común, e recoñecer 
os significados e as 
intencións comunicativas 
xerais relacionados con 
eles. 

 B5.2. 
Recoñecer e utilizar as 
principais convencións de 
formato, tipográficas, 
ortográficas e de 
puntuación, e de uso de 
maiúsculas e minúsculas, 
así como abreviaturas e 
símbolos de uso común e 
máis específico; e saber 

 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. 

 C
CL 

 C
AA 

 C
SC 

 C
CEC 

 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. 

 C
CL 

 C
AA 

 C
SC 

 C
CEC 

 PLEB5.3. Desenvólvese  C
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Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxec
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
clave 

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

 B5. 3. Aspectos 
socioculturais e sociolingüísticos: 

 Recoñecemento e uso de 
convencións sociais, normas de 
cortesía e rexistros; costumes, 
valores, crenzas e actitudes; e 
linguaxe non verbal. 

 Achegamento a aspectos 
culturais visibles próximos aos seus 
intereses (música, traballo, lecer, 
deportes, produción escrita, lugares, 
organización política, etc.) e a 
costumes, valores, crenzas e 
actitudes máis relevantes para facer 
comprensible con carácter xeral a 
cultura dos países falantes da lingua 
estranxeira. 

 Identificación das 
similitudes e as diferenzas máis 
significativas nos costumes cotiáns, e 
uso das formas básicas de relación 
social entre os países onde se fala a 
lingua estranxeira e o noso. 

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

 B5.4. Plurilingüismo: 

 Recoñecemento da 
realidade plurilingüe do propio 
contorno. 

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

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

 B5.5. Funcións 
comunicativas: 

 Iniciación e mantemento 
de relacións persoais e sociais. 

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

 Narración de 

manexar os recursos 
básicos de procesamento 
de textos para corrixir os 
erros ortográficos dos 
textos que se producen en 
formato electrónico, e 
adaptarse ás convencións 
comúns de escritura de 
textos en internet (por 
exemplo, abreviacións ou 
outros en chats). 

 B5.3. Coñecer 
e utilizar para a 
comprensión e a 
produción do texto os 
aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos relativos 
á vida cotiá (hábitos e 
actividades de estudo, 
traballo e lecer), 
condicións de vida (hábitat 
e estrutura 
socioeconómica), 
relacións interpersoais 
(xeracionais, entre homes 
e mulleres, no ámbito 
educativo, ocupacional e 
institucional), 
comportamento (posturas, 
expresións faciais, uso da 
voz, contacto visual e 
proxémica) e convencións 
sociais (actitudes e 
valores), así como os 
aspectos culturais xerais 
que permitan comprender 
información e ideas 
presentes no texto (por 
exemplo, de carácter 
histórico ou literario). 

 B5.4. Valorar as 
linguas como medio para 
comunicarse e 
relacionarse con 
compañeiros e 
compañeiras doutros 
países, como recurso de 
acceso á información e 
como instrumento de 
enriquecemento persoal, 
ao coñecer culturas e 
maneiras de vivir 
diferentes. 

 B5.5. Recorrer 
aos coñecementos 
sintáctico-discursivos da 
propia lingua para 
identificar marcadores 
discursivos e tipo de 
expoñentes lingüísticos 
necesarios segundo o tipo 

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. 

CL 

 C
AA 

 C
SC 

 C
CEC 

 C
D 

 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. 

 C
CL 

 C
AA 

 C
SC 

 C
CEC 

 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. 

 C
CL 

 C
AA 

 C
SC 

 C
CEC 

 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. 

 C
CL 

 C
AA 

 C
SC 

 C
CEC 

 PLEB5.7. Participa en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, obras de teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias linguas e relacionados cos 
elementos transversais; evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valora as 
competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

 C
CL 

 C
AA 

 C
SC 

 C
CEC 

 C
D 
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Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxec
tivos 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 
clave 

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

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

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

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

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

 Formulación de 
suxestións, desexos, condicións e 
hipóteses. 

 Establecemento e 
mantemento da comunicación e 
organización do discurso. 

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

 Recoñecemento e uso de 
expresións fixas, enunciados 
fraseolóxicos (saúdos, despedidas, 
preguntas por preferencias e 
expresión de opinións) e léxico sobre 
temas relacionados con contidos 
doutras áreas do currículo. 

 Recoñecemento e uso de 
antónimos e sinónimos máis comúns, 
e de procedementos de formación de 
palabras mediante recursos de 
derivación e de composición, e 
recoñecemento de "falsos amigos". 

 B5.7. Recoñecemento e 
uso de rutinas ou modelos de 
interacción básicos, segundo o tipo 
de situación de comunicación. 

 B5.8. Estruturas 
sintáctico-discursivas propias de 

de texto e a intención 
comunicativa; mellorar a 
aprendizaxe da lingua 
estranxeira e lograr unha 
competencia comunicativa 
integrada 

 B5.6. Apreciar a 
riqueza persoal e social 
que proporciona ser unha 
persoa plurilingüe. 

 B5.7. Aplicar á 
comprensión do texto os 
coñecementos sobre os 
constituíntes e a 
organización de patróns 
sintácticos e discursivos 
de uso frecuente na 
comunicación oral e 
escrita, así como os seus 
significados asociados 
(por exemplo, unha 
estrutura interrogativa para 
expresar sorpresa); e 
distinguir a función ou as 
funcións comunicativas 
máis relevantes do texto e 
un repertorio dos seus 
expoñentes máis comúns, 
así como patróns 
discursivos de uso 
frecuente relativos á 
organización e á 
ampliación ou a 
restruturación da 
información (por exemplo, 
nova fronte a coñecida; 
exemplificación e resumo). 

 B5.8. 
Recoñecer, e aplicar á 
comprensión do texto 
léxico oral e escrito de uso 
común relativo a asuntos 
cotiáns e a temas xerais 
ou relacionados cos 
propios intereses, os 
estudos e as ocupacións, 
así como  un repertorio 
limitado de expresións e 
modismos de uso 
frecuente, cando o 
contexto ou o apoio visual 
facilitan a comprensión. 

 B5.9. Participar 
en proxectos (elaboración 
de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, etc.) 
nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares 
como outras presentes no 
centro docente, 
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cada idioma. relacionados cos 
elementos transversais, 
evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

5. 5.  CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS NOS 4 CURSOS DA ESO 

 

CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS NA ESO 

1 ESO 

 

 

 Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and,too,also); disxunción(or); 

oposición(but); causa (because (of);); finalidade (to-infinitive;for); comparación ((not) as .... 

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

 Afirmación(affirmative sentences). 

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

 Negación: oracións negativas con not ,never, no (+Noun,e.g.no problem), 

nobody,nothing). 

 Interrogación(Wh- questions; Yes / NoQuestions.). 

 Expresión do tempo: pasado (Past Simple); presente (Present Simple and Continuous); 

futuro(Present Continuous con valor de futuro, be going to e will). 

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

habitual (simple tenses(+Adv .,e.g.usually)). 

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

(must); obriga(must;imperative); consello (should), intención (Be going to). 

 Expresión da existencia (e.g.There is/are; There was/were);cantidade 

(count/uncount/collective/compoundnouns;pronouns;determiners); calidade(e. g.descriptive 

adjectives). 

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

 Expresión da cualidade: comparative and superlativeadjectives. 

 Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, 

motion, direction, origin and arrangement). 

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

time ;duration(from…to;during;untill; since); posteriority (afterwards;later); 

sequence(first,next,last); simultaneousness (while,as ); frequency (e.g.often, usually). 

 Expresión do modo(Adv. andphrasesofmanner,e.g. easily; bypost; How ...?). 
 

2 ESO 

 Expresión de relacións lóxicas :conxunción (and,too, also);disxunción(or); 

oposición(but);causa(because(of);dueto);finalidade(to-infinitive;for); comparación((not) as 

.... as; more beautiful(than);the fastest); condición (if);  Reported Speech: Affirmative 

sentences;  oracións complexas: Verb Patterns, gerunds and  infinitives. 

 Afirmación (affirmative sentences). 

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

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

 Interrogación (Wh- questions; Yes / No Questions; What is he/she like?). 

 Expresión do tempo: pasado (Past Simple, Past Continuous, Present Perfect 

Simple); presente (Present Simple and Continuous); future (will, be going to, Present 

Simple con valor de futuro). 

 Expresión do aspecto: punctual (present and past continuous tenses); 

durativo(Present and Past simple);habitual (simple tenses(+Adv.,e.g.usually)e used to); 

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

 Expresión da modalidade :factualidade(declarative sentences); capacidade(can, 

could); obrigación (have to, must, need to); deber (should); intención (be going to). 

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

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

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

any). 

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

,direction, origin and arrangement). 

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

of  time; duration (from…to; during;until; since; for); posteriority (afterwards;later); sequence 

(first,next,last); simultaneousness (while,as); frequency (e.g.often, usually). 

 Expresión do modo(Adv. and phrases of  manner,e.g. easily; by post; How?). 

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

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

3 ESO 

 Present simple & Present continuous. Adverbios e expresións de frecuencia. Expresión 

da cantidade (a, an, some, any, much, many, a lot of…). Graos do adxectivo.Comparative and 

superlative adjectives. 

 Narración de acontecementos pasados. Past simple & Past continuous. Used to.  

Expresión temporais: when, while, ago, before, after, then etc. 

 Interrogación (Wh- questions; Yes / No Questions; 
 Present Perfect vs Past simple. Ever, never, already, yet, just, for, since. 

 Conectores de secuencia: first of all, next, then, after that, afterwards, later, eventually, 

finally. 

 Expresión de sucesos futuros: present continuous, be going to, will, future continuous. 

Plans e decisións momentáneas.Predicións. 

 Expresión do interese, da aprobación, do desacordo, do ánimo, da esperanza,da 

dúbida…( That sounds like fun!, That´s cool!, I feel the same, I don´t think so, Don´t feel bad, 

There´s always a next time, I can´t say for sure…) 

 Mantemento da comunicación e organización do discurso. Expresión de relacións 

lóxicas: c o n x u n c i ó n  (and, too, also); d i sxunción  (or); oposición (but); causa (because 

(of; due to); finalidade (to- infinitive; for);  resultado (so...); 

 Formulación de condición e hipóteses. (If, unless) 

 Defining relative clauses (who, which, that, whose, when, where) 

 Formulación e petición de consellos. ( If I were you,  you should / shouldn´t….) 

 Expresión da orden, da autorización e da prohibición. Verbos modais: must, have to, 

needn´t, don´t have to, mustn´t. Expresión da abilidade e posibilidade. Verbos modais: can, 

could, be able to, may, might. 

 Voz pasiva (presente e pasado) 

 Estilo indirecto ( statements, questions, orders, requests, suggestions) 
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4 ESO 

 Descripción de estados e situacións presentes. Expresión do aspecto habitual e puntual. 

Present simple & Present continuous. Comparative and superlative adjectives. Too, (not) 

enough…. A expresión da cantidade: a, an, some, any, much, many, lots of, a lot of,  how much, 

how many. Some, any, no compounds. 

 Narración de acontecementos pasados. Past simple, Past continuous & Past perfect.. 

Used to. Conectores de secuencia: first of all, next, then, after that, afterwards, later, 

eventually, finally. 

 Interrogación; wh-questions; aux. questions; Preguntas suxeito e obxeto. 

 Present Perfect vs Past simple. Ever, never, already, yet, just, for, since. 

 Expresión de sucesos futuros: present continuous, be going to, will, future continuous. 

Plans e decisións momentáneas.Predicións. 

 Defining & Non-defining  relative clauses (who, which, that, whose, when, where). 

Oracións de relativo especificativas e explicativas. 

 Formulación de condición e hipóteses. (If, unless). Type I, II, III conditionals. 

 Voz pasiva (presente e pasado) 

 Estilo indirecto ( statements, questions, orders, requests, suggestions) 

 Expresión da modalidade: abilidade (can, could, be able to), posibilidade (may, might), 

permiso (can, may, could), obligación (must, have to, needn´t, don´t have to), 
prohibición (mustn´t), consello (should, ought to). 

 Gerunds and infinitives 

 Intercambio de información persoal. Petición e ofrecemento de indicacións, opinións, 

consellos e advertencias. 

 Expresión da sorpresa (That´s amazing, You really did that?...); da queixa, do lamento (I 

can´t stand…., I´m fed up with…, It bothers me…, It´s a shame…); da aprobación ( That sounds 

like fun, That´s cool…); do ánimo ( Don´t feel bad, There´s always a next time…). 

 Respostas de agradecemento ( It´s a pleasure, Don´t mention it…); ante suposicións ou 

conxeturas ( You´re close!, Well done!, Have another go! You´re way off!...); 

 Conectores de secuencia: first of all, next, then, previously, after that, afterwards, later, 

so then, eventually,in the end,  finally. 

 Expresións de relación lóxicas. Conectores de causa (because (of), since, as, due to, as a 

result of); de efecto (so, therefore); de contraste (but, however, although, even though, despite); 

de adición (in addition, moreover, furthermore, besides, as well as). 

 Formal language / Informal language 
 

6. CONTIDOS MÍNIMOS PARA A SUPERACIÓN DA MATERIA NOS 4 

CURSOS DA ESO 

O alumnado debe ter dominio competencial referido ós 5 bloques de contidos. 

1: Comprensión de textos orais 

2: Producción de textos orais 

3: Comprensión de textos escritos 

4. Producción de textos escritos 

5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural. 
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 Gramaticais Competenciais 

1º ESO  Personal pronouns 
 Possessive adjectives 
 There is / are. A, an, some, 

any 
 Present simple. Adverbs of 

frequency. 
 Present continuous. 
 Past To be. There was / There 

were 
 

 Comprensión de mensaxes orais sinxelas e básicas para 

realizar actividades de aula ou gravados en diferentes soportes 

multimedia. 
 Produción de mensaxes orais curtas con estrutura lóxica e 

que non impida a comunicación. 
 Participación en conversas breves e sinxelas controladas 

dentro da aula, espontáneas e /ou simulacións relacionadas con 

experiencias e intereses persoais. 
 Comprensión xeral e identificación de información 

específicas en distintos tipos de textos sinxelos auténticos e 

adaptados. 
 Desenvolvemento da expresión escrita de forma guiada. 
 Recoñecemento e valoración da lingua estranxeira como 

instrumento de comunicación na aula e con persoas doutras 

culturas. 
 

2º ESO  Saxon genitive. Possessives. 

 Object pronouns 

 Present simple / continuous 

 Past simple 

 Comparison of adjectives 
 

 Comprensión de mensaxes orais sinxelas e básicas para 

realizar actividades de aula ou gravados en diferentes soportes 

multimedia. 
 Produción de mensaxes orais curtas con estrutura lóxica e 

que non impida a comunicación. 
 Participación en conversas breves e sinxelas controladas 

dentro da aula, espontáneas e /ou simulacións relacionadas con 

experiencias e intereses persoais. 
 Comprensión xeral e identificación de información 

específicas en distintos tipos de textos sinxelos auténticos e 

adaptados. 
 Desenvolvemento da expresión escrita de forma guiada. 
 Recoñecemento e valoración da lingua estranxeira como 

instrumento de comunicación na aula e con persoas doutras 

culturas. 
 

3º ESO  Present simple / continuous 
 Past simple / continuous 
 Present Perfect 
 1st / 2nd Conditional 
 Modal verbs 
 Relatives. Defining 

 

 Comprensión global e específica de textos orais, de 

progresiva dificultade, cara a cara ou emitidas por medios 

audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos pronunciados con 

lentitude e claridade. 
 Produción oral de descricións, narracións e explicacións 

breves sobre acontecementos, experiencias e coñecementos 

diversos. 
 Emprego de respostas espontáneas a situacións de 

comunicación na aula. 
 Comprensión global e específica de textos auténticos, en 

soporte papel ou dixital, sobre temas cotiás de interese xeral e 

relacionados con contidos doutras áreas do currículo. 
 

 Produción guiada de textos sinxelos e estruturados con 

algúns elementos de cohesión para marcar con claridade a relación 

entre idas. 
 Uso progresivamente autónomo de expresións comúns, 

frases feitas e léxico de interese persoal e xeral sobre temas cotiás e 

temas relacionados con contidos doutras áreas do currículo. 
 Utilizar con progresiva autonomía os medios de 

comunicación social e as tecnoloxías da información e a 

comunicación para obter información, comunicarse e cooperar na 

lingua estranxeira. 
 Recoñecemento e valoración da lingua estranxeira como 

instrumento de comunicación na aula e con persoas doutras 

culturas. 
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4º ESO  Present simple / continuous 
 Past simple / continuous 
 Past simple / present perfect 
 Futures: will / be going to 
 1st / 2nd / 3rd Conditionals 
 Modal Verbs 
 Relatives. Defining / Non- 

defining 
 

 Escoita, identificación e comprensión xeral e específica de 

conversas interpersoais sinxelas sobre temas coñecidos, 

presentados de forma clara e organizada co fin de contestar no 

momento a preguntas e cuestións que se poidan plantexar. 
 Produción oral de descricións, narracións e explicacións 

breves sobre acontecementos, experiencias e coñecementos 

diversos. 
 Emprego de respostas espontáneas a situacións de 

comunicación na aula. 
 Comprensión global e específica de textos auténticos, en 

soporte papel ou dixital, sobre temas cotiás de interese xeral e 

relacionados con contidos doutras áreas do currículo. 
 Composición de textos diversos, con léxico axeitado ao 

tema e ao contexto, cós elementos necesarios de cohesión para 

marcar con claridade a relación entre as ideas. 
 Uso progresivamente autónomo de expresións comúns, 

frases feitas e léxico de interese persoal e xeral sobre temas cotiás e 

temas relacionados con contidos doutras áreas do currículo. 
 Utilizar con progresiva autonomía os medios de 

comunicación social e as tecnoloxías da información e a 

comunicación para obter información, comunicarse e cooperar na 

lingua estranxeira. 
 Recoñecemento e valoración da lingua estranxeira como 

instrumento de comunicación na aula e con persoas doutras 

culturas. 
 

7. TEMPORALIZACIÓN / SECUENCIACIÓN 

A secuenciación das unidades didácticas farase entorno ás tres avaliacións. Se por 

algunha causa este reparto vese alterado, a súa modificación aparecerá reflectida 

nas actas de reunión do departamento. 

 

1 ESO 

Avaliación Unidade Contidos Temporalización 

1ª 

Getting Started Subject Pronouns. 
Possessive adjectives and adverbs. 
This, that, these, those. 
“Wh-“questions. 
Cardinal and ordinal numbers 
School items; the colours; family; parts 

of the body; months; days of the week. 
 

Mes 

Setemb 

Sesións 

3 

1.They’re Famous! To be / Have got. 
Adjectives of descriptions & personality 
 

Outubro 10 

2. At Home Thereis / There are. 
Articles and quantifiers. 
Household items. 
 

Out/Nov 
 

10 

3.Teen Trends Present simple. 
Activities and routines. 

Nov/Dec 
 

11 
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Avaliación Unidade Contidos Temporalización 

2ª 

  Mes Sesións 

4.Great Holidays Present simple and continuous. 
Geographical features. 
Clothing. 
 

Xaneiro 

11 

5. All about Sport Must, can and should. 
Adverbs of manner. 
Sports,venues and equipment. 
 

Febr. 

11 

6.Amazing Animals Comparative and superlative. 
Adjectives and animals. 
Animal groups. 
 

Marzo/ 

Abril 

12 

 

Avaliación Unidade Contidos Temporalización 

3ª 

  Mes Sesións 

7.It’s a Celebration There was / were. 
Was / were. 
Food. 
Adjectives of opinion. 
 

Abril 

8 

8.Changing the 

World 

Past simple. 
Achievements. 
Jobs. 

Abril/ 
Maio 

11 

9.Going Out Be going to 
Present continuous with future meaning 
 will. 
Places around town. 
Weekend activities. 

Maio 
 

10 

 

2 ESO 

 

Avaliación Unidade Contidos Temporalización 

1ª 

  Mes Sesións 

GettingStarted Possessives; SaxonGenitive. 
To be / Havegot 
Object pronouns. 
Present simple & continuous 
Adjectives; the house; animals; places 

around town; sport. 
 

Setemb. 

3 

1.At School Present simple& continuous. 
Thereis / There are. 
Articles and quantifiers. 
Howmany / Howmuch 
School Activities. 
 

Outubro 

10 

2. In the News Past simple; used to. 
Verbs; life events. 

Out/Nov 
 

10 
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3.Seeing the World. Comparison of adjectives. 
(not) as ...as, too ..., (not) ...enough. 
Adjectives; geography. 
 

Nov/Dec 

 11 

 

Avaliación Unidade Contidos Temporalización 

2ª 

  Mes Sesións 

4.Everyday Life Subject / object questions. 
Adverbs of manner. 
The weather; the family. 
 

Xaneiro 10 

5. It’s a Crime Past simple and past continuous. 
People and Crime. 
 

Febreiro 11 

6.Going Green Future tenses 
First and second conditional. 
Transport; verbs. 
 

Marzo/ 

Abril 
12 

 

Avaliación Unidade Contidos Temporalización 

3ª 

  Mes Sesións 

7.Living yourLife Present perfect simple. 
For / since. 
Experiences / Adjectives. 
 

Abril 8 

8. Healthy Choices Modals. 
Nutrition; fitness. 
 

Abril 

/Maio 
11 

9.Shopping Reported Speech; 
Gerunds and infinitives. 
Fashion; adjectives. 

Maio 
 

10 

 

3 ESO 

Avaliación Unidade Contidos Temporalización 

   Mes Sesións 

1ª 

Getting Started There is /are/ was/ were 
Present Simple /Present Continuous 
Comparison of adjectives & adverbs 
Classroom language 
 

Setemb. 3 

1.What a journey! Past Simple/ Past Continuous/ Used to 
Journeys, trips & feelings 
Talking about past experiences 
Past narration 
 

Outubro 

10 

2. Achievements Present Perfect/ Past simple 
Achievements 
Hobbies and interests 
Pronunciation –ed past form 
Talking about yourself 
 

Outubro 

Novemb 

10 

3. Holiday Time Future tenses 
Travel items, travel plans 

Novemb 11 
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Talking about plans. Booking a flight. 
Factsheet about a city 
E-mail about plans 
 

Decemb 

 

Avaliación Unidade Contidos Temporalización 

2ª 

  Mes Sesións 

4.Home and Away I, II conditional 
Places in town. 
Finding your way. Directions. 
Talking about unreal situations 
Recommending a place 
Description of a place. 
Famous landmarks. 
 

Xaneiro 11 

5. A Plate of Food Defining relative clauses. 
Menus. Ordering food. 
Food around the world 
Expression showing likes and dislikes. 
A restaurant review. 
 

Febreiro 10 

6. Being a Friend Ability,possibility, obligation, 

prohibition. advice. 
Relationships. Personality. 
Talking about problems and giving 

advice 
Apologies 
A letter asking for / giving advice 
 

Marzo/ 

Abril 
12 

 

Avaliación Unidade Contidos Temporalización 

3ª 

  Mes Sesións 

7.Fighting Crime Present / Past Passive. 
Talking about crimes. 
Reporting crimes and emergencies. 
A newspaper report 
 

Abril 8 

8. Innovations Past Perfect 
Talking about inventions, appliances. 
Making a complaint 
An essay about an invention 
 

Abril / 

Maio 
11 

9. Animal Planet Reported Speech. 
The animal world. 
 A report about an animal. Doing 

Research. A Presentation. 
 

Maio  10 

 

Dende o Departamento consideramos que tendo en conta a nosa experiencia dos 

anos anteriores non poderemos traballar esta última unidade. De ser así, non 

habería ningún problema xa que estes contidos trátanse de novo en 4º ESO. 

4 ESO 
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Avaliación Unidade Contidos Temporalización 

1ª 

  Mes Sesións 

Getting Started Present Simple Present Continuous 
Past Simple / Past Continuous 
Comparison of adjectives and adverbs. 
Too / enough 
 

Setemb. 

3 

1.Making Sense Vocabulary:The senses. Descriptive 

adjectives. 
Gerunds and Infinitives 
Talking about senses. Discussing  about an 

experience. 
A description of an experience 
 

Outubro 

10 

2. Taking Risks Vocabulary: Risks and dangers. Sports. 
 Future Tenses 
Talking about plans 
A report about a person 
Connectors 
 

Outubro 
Novemb 

10 

3. Kings and Queens Vocabulary: Royalty. Films and television. 
Relative Clauses. 
Talking about films. 
A film review. 
Connectors of contrast. 
 

 

Novemb 

Decemb 

10 

 

Avaliación Unidade Contidos Temporalización 

2ª 

  Mes Sesións 

4.It´s a Mystery Vocabulary: Natural & supernatural 

phenomena 
Present Perfect Past Simple / Past perfect 
Talking about unusual phenomena 
Writing about a frightening experience 
Connectors of sequence 
 

Xaneiro 

11 

5. Living Together Vocabulary: Social interaction. City life. 
Zero, I, II, III conditionals 
Expressing regret. 
Talking about problems and solutions 
A formal e-mail about a problem 
 

Febreiro 

10 

6. Made for you Vocabulary: Marketing & shopping 
The passive voice 
Describing a product. 
Responding to guesses. 
Making a decision 
An opinion essay 
 

Marzo/ 

Abril 

12 

 

Avaliación Unidade Contidos Temporalización 

3ª 

  Mes Sesións 

7.Be Healthy Vocabulary: Parts of the body. Health 

problems. 
Modals 

Abril 
8 
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Speculating 
Talking about health 
Alternative medicine 
An informal e-mail 
 

8. Saving our Planet Vocabulary: Environment. Recycling 
Reported Speech 
 

Maio 
11 

9. Bridge to the Future 

 

  
 

6.  METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

A metodoloxía didáctica dunha lingua estranxeira, como indica o Real Decreto 

1105 / 2014 do 26 de decembro, é o conxunto de estratexias, procedementos e accións 

organizadas e planificadas polo profesorado, de xeito consciente e reflexivo, coa 

finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos planeados.   
 

O noso enfoque metodolóxico será integrador, activo e participativo, tendo como 

obxectivo a aprendizaxe significativa. É dicir, terá en conta as necesidades e o perfil dos 

alumnos como individuos no seu contexto social e potenciará a comunicación e 

interacción entre eles. 

 

Na actualidade, tal e como recolle o MCERL, a aprendizaxe baseada en tarefas é 

o eixe articulador de todos os aspectos implicados na aprendizaxe das linguas. 

 

POR TAREFAS ENTENDEMOS “Actividades concretas, accións da vida 

cotián -non só académicas – de interese para os alumnos, que se fan na clase ou 

dende a clase, e que como eixes da unidade didáctica dinamizan os procesos de 

comunicación e aprendizaxe”. 
 

 Se queremos entender una canción, ir a unha exposición, facer plans para a 

fin de semana, buscar un regalo para un amigo etc, teremos que por en marcha 

toda una serie de estratexias que nos leven a buscar e a facernos cos recursos 

lingüísticos necesarios para conseguir o noso propósito. 
 

A relación entre as tarefas da “vida real” (de significado) e as que 

especificamente se centran nos aspectos formais da lingua, actuando como soporte das 

anteriores, debe permitir que a atención do alumnado se dirixa a ambos aspectos para 

que a corrección e a fluidez se desenvolvan de forma equilibrada. Asemade, as tarefas 

deben ser variadas e estar planificadas e secuenciadas coherentemente para que o 

docente, como orientador, promotor e facilitador do desenvolvemento competencial do 

alumnado, aplique medidas de flexibilización e mecanismos de reforzo e ampliación 

cando o estime oportuno. O ambiente ha de estar libre de tensión para que a atención 

relaxada e a retroalimentación positiva favoreza o proceso de aprendizaxe e onde o erro 

se considere como parte integrante da mesma. 

 

Tendo en conta que o obxectivo primordial é conseguir que o alumnado sexa 

capaz de comprender e expresar mensaxes oralmente e por escrito, a metodoloxía ha de 

centrarse na práctica das destrezas de escoitar, falar, ler e escribir. Neste senso, a 

práctica docente entenderase se o profesorado utiliza a lingua obxecto de estudo dende o 

primeiro momento para que o alumnado adquira una correcta pronunciación, entoación 
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e acentuación, así como un repertorio léxico, estruturas e fórmulas de uso diario a partir 

das que eles poidan expresar as súas vivencias persoais e inmediatas. Para iso o docente 

proporá situacións de exposición directa a un uso auténtico da L2: 

 Saúdos diarios 

 Breve lectura en voz alta de textos variados que chamen a súa atención. 

 Role-plays 

 Presentacións 

 Debates 

 Cancións 

 Descripcións 
 

A aprendizaxe do léxico ha de estar centrada en prácticas contextualizadas que 

contribúan eficazmente ao desenvolvemento das destrezas receptivas e produtivas do 

alumnado e , en definitiva, a lograr unha maior fluidez na capacidade comunicativa. Deste 

xeito, promoverase o hábito de lectura e fomentarase o pracer de ler incorporando unha 

pequena selección de “textos graduados” cós que poidan desfrutar e enriquecerse dende 

múltiples perspectivas. 
 

As Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC) téñense convertido 

na actualidade nun soporte de textos orais e escritos. O alumnado pode explorar as súas 

posibilidades para aprender, comunicarse e realizar as súas achegas e creacións a través 

destes recursos ou ferramentas dixitais. 
 

Na nosas “aulas materia” temos un ordenador e unha pizarra dixital, polo que a 

incorporación das TICs nas aula é factible. Se queremos que cadaquén traballe cun 

ordenador, reservaremos alguhna hora dispoñible na aula de informática do Centro. 
 

Por último, é de vital importancia o traballo interdisciplinar e a coordinación có 

equipo docente para levar a cabo a programación conxunta de proxectos que comprendan 

obxectivos das diferentes áreas de aprendizaxe, e realizar o desenvolvemento e avaliación 

competencial no alumnado. O departamento procurará poñer en práctica aquelas 

estratexias que contribúan a mellorar os resultados nos distintos grupos da ESO. Seguindo 

este fío, cómpre coordinarse con outras áreas para mellorar a competencia lingüística, 

procurando seguir pautas comúns en todos os escritos. En canto á presentación, merece a 

pena facer unhas cantas indicacións que nos axudarán a conseguir unha maior calidade do 

exercicio: 
 

 Sempre deben gardarse marxes, que non so realzan a presentación do exercicio, 

senón que ao mesmo tempo facilitan as correccións, xa que poden facerse sobre o espazo en 

branco. 
 Todos os parágrafos deben sangrarse 3cm na marxe esquerda do folio. Na parte 

superior do mesmo, manterase tamén unha marxe de 3cm reservada para o nome, apelidos e 

curso do alumno (á dereita) e o título do traballo centrado e subliñado. Na marxe inferior 

deixaranse tamén 3 cm e na marxe dereita 2cm. 
Doutra banda, os parágrafos deben estar claramente separados entre si; a separación 

entre parágrafos debe ser o dobre que entre as liñas que o compoñen. 
 Se o exercicio se redacta con ordenador é conveniente que entre as liñas exista espazo 

e medio ou dobre espazo. O texto redactado a un só espazo ofrece un aspecto denso que 

dificulta a lectura e a corrección e predispón ao corrector en contra do exercicio. 
 Os títulos das obras literarias póñense en cursiva (se é posible) ou sublíñanse. As 

citas textuais deben ir entre comiñas. 



59 
 

 Cando se fai referencia a unha opinión allea á dun mesmo, sempre se debe facer 

constar a fonte de onde se tomou. Se se trata dunha cita textual, esta debe ir entre comiñas; a 

referencia á fonte márcase cunha nota ao pé de páxina ou a final do traballo. 
 As referencias a obras sempre se fan seguindo un patrón común: apelidos do autor 

(normalmente en maiúsculas), nome de pía, título da obra, lugar de edición, editorial (con 

indicación da colección, se é que existe), ano da edición... 
 A corrección lingüística é fundamental; os erros ortográficos e o uso incorrecto das 

estruturas gramaticais poden baixar a cualificación dos traballos e exames en todas as materias. 
 Nos textos escritos: exames, comentarios, traballos, etc. é importante usar un léxico 

adecuado e evitar empregar palabras vulgares, emoticonas, etc. 
 

En resumo, as bases metodolóxicas que inspiran a nosa programación son as 

seguintes: 

 O punto de partida da aprendizaxe dos alumnos son os seus coñecementos 

previos. 

 Os nenos aprenden de distintas formas e a distintos ritmos 

 O compromiso do alumnado co a súa aprendizaxe 
 A aprendizaxe a nivel de competencias 

 A aprendizaxe dos nenos é maior e de máis calidade se está baseada en 

tarefas significativas 

8.1 Adaptación Curricular non presencial 

 

Nos caso que a situación sanitaria obriga a volta ao confinamento as clases seguirán da seguinte 

manera. A metodología empregada consisterá na presentación de materiais a través dun plan de 

traballo semanal exposto na Aula Virtual do centro. Neste plan introdúncense algúns elementos 

gramaticais e de vocabulario novo que logo se praticarán usando as 4 destrezas impresindibles 

na aprendizaxe de idiomas e máis o componente sociocultural. Empregaremos tanto o libro de 

texto, o libro de traballo e outros recursos que figuran na P.D. ademais de materiais 

audiovisuais. Cada grupo tendrá asignado unha sesión semanal dunha hora por videoconferencia 

a través da plataforma Webex. Se fose necesario crearánse grupos de reforzo a maiores para o 

alumnado que os necesita. Cada alumno que necesita asistir ao grupo de reforzo tendrá a obriga 

de facelo. 

O alumnado subirá a tarefa encomendada cada semana á plataforma da Aula Virtual do centro 

no formato requerido e no prazo establecido  e o docente corrixerá a tarefa entregada. Despois 

devolverá a tarefa correxida á mesma plataforma na Aula Virtual. Logo faráse unha nova 

corrección e explicación de dúbidas na seguinte sesión online. 

Para aquel alumnado que ten problemas de conectividade os documentos de traballo serán 

enviados ao centro para que alí se impriman e se distribuirán fisicamente a este grupo de 

alumnos. 

O traballo encargado semanalmente será avaliado a través da medición. As intervencións nas 

sesións telemáticas por Webex serán avaliadas a través da observación directa. O traballo 

encargado semanalmente será avaliado primeiramente mediante listas de cotexo para asegurar 

que estén entregados en prazo e segundo o formato requerido. Usaremos outros instrumentos 

como as rúbricas e escalas para avaliar a expresión oral e a expresión escrita como as que 
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figuran na P.D. Nos guiaremos polos contidos mínimos esixibles establecidos na P.D. para 

establecer os criterios de avaliación e competencias de aprendizaxe imprescinbibles. 

8.2 Adaptación Curricular semipresencial  

 

Nos caso que a situación sanitaria obriga a volta ao confinamento parcial as clases seguirán da 

seguinte manera. A metodología empregada consisterá na presentación na aula dos elementos 

gramaticais e de vocabulario novo que logo se praticarán usando as 4 destrezas impresindibles 

na aprendizaxe de idiomas e máis o componente sociocultural. Empregaremos tanto o libro de 

texto, o libro de traballo e outros recursos que figuran na P.D. ademais de materiais 

audiovisuais.  

Ao alumnado  se lle mandará unha tarefa encomendada cada semana que tendrá que subir á 

plataforma da Aula Virtual do centro no formato requerido e no prazo establecido e o docente 

corrixerá a tarefa entregada. Despois devolverá a tarefa correxida á mesma plataforma na Aula 

Virtual. Logo faráse unha nova corrección e explicación de dúbidas na seguinte sesión da aula. 

Para aquel alumnado que ten problemas de conectividade os documentos de traballo serán 

impresos e distribuidos fisicamente a este grupo de alumnos. 

Para aquelos alumnos que non poidan asistir a clase durante un tiempo debido á necesidade de 

aislarse mantendráse en contacto con eles e se lles informará das actividades da aula e das 

tarefas encomendadas a través da Aula Virtual do centro.  

O traballo encargado semanalmente será avaliado primeiramente mediante listas de cotexo para 

asegurar que estén entregados en prazo e segundo o formato requerido. Usaremos outros 

instrumentos como as rúbricas e escalas para avaliar a expresión oral e a expresión escrita como 

as que figuran na P.D. Nos guiaremos polos contidos mínimos esixibles establecidos na P.D. 

para establecer os criterios de avaliación e competencias de aprendizaxe imprescinbibles. 

 

9.  ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Está claro que a mesma acción educativa exercida sobre un mesmo grupo de 

alumnos ten efectos diferentes en función do coñecemento e experiencia previa de cada 

un deles, as súas capacidades intelectuais e os seus intereses e motivación no ensino. 
O aspecto máis notable da diversidade nas nosas clases é a diferenza de niveis e 

as diferentes capacidades que se traducen en diferentes ritmos e rutas á hora de aprender. 

Esta diferenza non debemos contemplala como algo anormal senón como a consecuencia 

lóxica da interacción dunha serie de factores: aptitude lingüística, motivación, situación 

socioeconómica da familia etc. 
O libro escollido New English in Use ofrece distintos tipos de actividades para 

atender ós diferentes niveis de coñecemento e os estilos de aprendizaxe. Hai actividades 

de menor a maior dificultade e de maior a menor control tanto no libro do alumno como 

no libro de  traballo
1
, outras de resposta aberta e outras de reforzo e consolidación. A 

                                                           
1
   Este curso os alumnos terán que comprar o libro de traballo de Burlington. Debido á situación sanitaria é preferible 

que os alumnos teñan os seus propios libros de traballo. A editorial Burlington, ademais do Workbook de referencia, 
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atención á diversidade debe realizarse sempre en ambas direccións e o profesorado 

deberá ser consciente en tódolos momentos destas diferenzas, non só á hora de avaliar 

senón tamén de ensinar e planificar o proceso de ensino-aprendizaxe. 
Polo tanto, os alumnos que necesiten práctica adicional para alcanzar o nivel da 

clase realizarán actividades de reforzo: textos de lectura cun vocabulario máis controlado e 

accesible, exercicios de repaso e consolidación de puntos concretos... No caso de alumnos 

que rematen as súas tarefas moito antes que os seus compañeiros, as actividades serán de 

ampliación, cun compoñente de motivación e diversión, consolidación e ampliación do 

traballo realizado na clase. 

10. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

En Educación Secundaria Obrigatoria, a comprensión lectora, a expresión oral e 

escrita, a comunicación audiovisual, as Tecnoloxías da Información e a Comunicación, o 

emprendemento e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as materias. 

 

Fomentarase a igualdade entre homes e mulleres, a prevención contra a violencia 

de xénero ou contra as persoas con discapacidade e os valores inherentes ao principio de 

igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal 

ou social. 
 

Fomentarase a prevención de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia. 
 

Traballaranse elementos curriculares relacionados có desenvolvemento 

sustentable e o medio ambiente, os riscos de explotación e abuso sexual,as situacións de 

risco derivadas da inadecuada utilización das Tecnoloxías da información e da 

Comunicación, así como a protección ante emerxencias e catástrofes. 
 

Adoptaranse medidas para que o exercicio físico e os hábitos de vida saudables 

formen parte do comportamento xuvenil. 
 

Potenciarase a educación e a seguridade viaria. 
 

Impulsaranse medidas para que o alumnado participe en actividades que se 

permitan desenvolver o espírito emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de 

aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza 

en un mesmo e o sentido crítico. 

11. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Utilizaremos o método New English in Use 1, 2, 3 & 4 (Burlington): 
o Student’s book. 

o Workbook 

o CDs 
o DVDs 
o Teacher´s Manual 

o Teacher´s All-in-One Pack. 

                                                                                                                                                                          
dispón doutro denominado “Basic” para traballar cos alumnos que teñan máis dificultades. Tamén recomendamos que 

os alumnos compren un diccionario en papel.  
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o Digital Teacher’s Pack (Interactive Whiteboard CD-Rom, Burlington 

ESO Grammar Factory CD-Rom eta Burlington ESO Culture Bank CD-

Rom). 
o Recursos que se presentan en www.burlingtonbooks.es  (Student’s Zone 

& Teacher´s Zone). 
o Recursos en liña “New English in Use interactive”. 
o Páxinas web 
o Diccionarios bilingües español-inglés, inglés español (3 uds.) 
 

Contamos cunha aula materia na que hai pizarra dixital e tamén ordenador cun 

canón de vídeo e pantalla proxección. Asemade, temos a nosa disposición unha aula TIC 

onde os alumnos poden dispor dun ordenador conectado á Internet, fonte incalculable de 

material, para facer algunha actividade individual ou en parellas. 
 

Usaremos os libros de texto dixitalizados proxectados na pantalla para facilitar o 

visionado en común e axilizar exercicios e correccións. Utilizaranse asemade os medios 

audiovisuais para a proxección de presentacións de Powerpoint, documentais e páxinas 

web que mostren diferentes aspectos socioculturais dos países de fala inglesa. 
 

Na biblioteca do centro hai a posibilidade de adquirir 5 tablets para poñer a 

disposición do alumnado cando fagan traballos en grupo na aula.  

12. A AVALIACIÓN. 

O obxectivo principal da avaliación, que será continua, formativa e 

integradora, é verificar en que medida o alumno é capaz de utilizar a lingua aprendida 

en situacións de comunicación reais ou simuladas. Os criterios de avaliación e os 

estándares de aprendizaxe avaliables serán os referentes para a comprobación do grao de 

adquisición das competencias e o logro dos obxectivos marcados. 

 

Avaliaranse tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensinanza e 

a propia práctica docente. 
 

A AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO OU INICIAL faise ó comezo do curso 

para coñecer as ideas previas do alumnado e así construír sobre elas as novas 

aprendizaxes. Deste xeito detéctanse fortalezas e debilidades e fanse os cambios e 

adaptacións necesarias na programación de aula. 
 

A AVALIACIÓN CONTINUA OU FORMATIVA trátase dunha valoración 

do nivel de consecución dos obxectivos expresados en termos de capacidade. 

Desenvólvese ó longo do curso e permite tomar decisións pedagóxicas como cambiar 

estratexias metodolóxicas, simplificar contidos, variar actividades… 
 

A AVALIACIÓN SUMATIVA faise ó final de cada avaliación e ó finalizar o 

curso. Permítenos saber ata que punto se acadaron os obxectivos reflectidos na 

programación. 
 

A AUTOAVALIACIÓN é un factor moi importante na aprendizaxe xa que 

anima ó alumnado a reflexionar sobre o proceso, coñecer a súa evolución cara as metas 

propostas e a tomar conciencia do bo camiño cara o desenrolo da súa autonomía persoal. 

http://www.burlingtonbooks.es/
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A avaliación será global e cooperativa incluíndo non só alumnos e  profesor, senón 

tamén programación e actividades. 
 

12.1. Instrumentos e procedementos de avaliación. 

En tódolos cursos da ESO haberá en cada avaliación a lo menos unha proba. A 

nota final verase complementada por tódolos datos que o profesor teña recollidos ao 

longo do trimestre no caderno do profesor: probas de revisión despois de cada unidade, 

tarefas na clase e na casa e calquera tipo de traballo comendado polo mestre. 
 

Procedementos 

 

Instrumentos 

 

Probas 

escritas 

Gramática e Vocabulario 

Grammar & Vocabulary 

 Encher ocos 

 Construír oracións con palabras dadas 

 Facer preguntas para respostas 

 Transformacións 

  

Lectura comprensiva 

Reading Comprehension 

 Preguntas  sobre o texto 

 V / F xustificando respostas 

 Resumes 

 Localización de sinónimos ou 

antónimos 
 

Redacción 

Writing 
 

 Tema con vocabulario e  estruturas 

traballados na aula. 

Audicións 

Listenings 

 Elección múltiple 

 Preguntas abertas 

 V / F xustificando respostas 
 

Probas Orais 

(Speaking) 

 Descrición de fotos 

 Conversa en parellas 

 Exposición dun tema ben na clase ou 

ben a través dunha gravación feita noutra 

contorna escollida polo alumnado 
 

12.2. Criterios de avaliación e cualificación 

Criterios de cualificación 1º, 2º,3º e 4º ESO 

 1 PROBA 

(ao final do trimestre) 

80% 

Grammar and vocabulary (tests de progreso 

despois de cada unidade) 

40% 

Reading 15% 

Writing 15% 

Listening 15% 

       Speaking (entrevista, conversas en parella 15% 
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ou gravación dun video o audio, etc) 

 VARIOS 

20% 

Tarefas escritas, traballos individuais, por 

parellas e en grupo feitos na clase, homework, 

libreta etc. Os traballos serán manuscritos agás 

no caso dun confinamento. Neste caso os 

traballos serán entregados polo Aula Virtual en 

formato dixital. 

20% 

 

Coa ponderación que amosamos no cadro previo, pretendemos darlle ao alumnado un 

gran número de posibilidades para que sexan capaces de aprobar a materia, reforzando 

así a súa autoestima e fortalecendo a súa capacidade comunicativa. Esta información 

compartímola co alumnado na primeira semana de clase. 

 Non haberá exames de recuperación en cada avaliación nin exame final de curso. 

 A nota da terceira avaliación coincidirá coa nota da avaliación final. 
 No caso de suspender a materia na terceira avaliación (avaliación final) no mes 

de maio/xuño, o alumno deberá presentarse á convocatoria de exames do 6 ó 22 de 

xuño onde o 100% da nota será a puntuación acadada no exame.  
 No caso de que algún alumno opte polo uso de métodos deshonestos, tales como 

copiar doutro compañeiro, de apuntes, libros, chuletas, dispositivos electrónicos ou a 

través doutros medios para a realización de calquera proba e fose detectado polo 

profesor, poderá obter un cero nesa proba. 
 Se o alumno ten perda do dereito de avaliación continua fará un único exame na 

terceira avaliación  na semana de exames proposta pola Xefatura de Departamento. 

 No caso de non asistir a un exame será necesaria a presentación dun xustificante 

(segundo está establecido no Regulamento do Réxime Interior do Centro) para que se lle 

poida repetir a proba. 
 Dende o departamento se considera que o aprobado se sitúa no 5. Calcúlase a 

nota redondeando dende o 0,5 para pasar á unidade seguinte.  
 Segundo a nova orde do 25 de xaneiro de 2022 non haberá unha avaliación 

extraordinaria no mes de setembro e a 3º avaliación vai a ser a mesma que a 

avaliación final do mes de xuño. O curso rematará o 6 de xuño e durante as dúas 

semanas do 6 ó 22 de xuño o alumnado fará actividades de ampliación no caso que 

teña aprobado os exames para mellorar a nota ou actividades de reforzo para o 

alumnado que non teña superado as probas de maio/xuño. Desta maneira o 

alumnado suspenso terà máis posibilidades de aprobar o exame no mes de xuño. 

Tamén será necesario facer un informe individualizado sobre cada alumno ou 

alumna suspenso/a.  

O alumnado que decida facer actividades de ampliación poderá mellorar a súa nota 

ata un punto. 

12.3. Rúbricas 

A continuación, inclúense as rúbricas que se utilizarán ao longo do curso, se ben 

poden verse modificadas en calquera momento, véndose os cambios reflectidos nas 

actas de departamento. 
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Rúbrica para a corrección de cadernos de notas (notebooks) 

Items 0.5 ( almost 

never) 
1 (sometimes) 1.5 (normally) 2 (always) 

Dates are included every day with 

page number and number of 

exercise. 
 

    

Margins are placed where 

requested and their format is 

appropriate. 
 

    

Writing is clear and legible with 

correct spelling. 
 

    

Exercises are completed. 
 

    

Creativity and order are included 

to make it amazing. 
 

    

TOTAL sobre 10 puntos  

 

Rúbrica para a corrección de probas de produción escrita 

Produción escrita (Writing) 

Adecuación 
Coherencia e 

cohesión 
Corrección Riqueza 

O contido non é 
relevante e a 
extensión non é 
adecuada    
                               0  
  
                                             

0,5 
 
 

O contido é relevante 
e a extensión é 
adecuada              1,5 
 
 
 

 
2 

  
O contido é relevante 
a extensión é 
adecuada e o rexistro 
é adecuado    
                             2,5 

Os parágrafos non 
están ben 
organizados e mal 
uso de puntuación, é 
difícil de entender   
                                0 
 

0,5 
 
 
Os parágrafos están 
ben organizados  e 
bo uso de puntuación    
                            1,5                    
                                                                                                      
  
 

 2 
          
Os parágrafos están 
ben organizados,  bo 
uso de puntuación e 
conectores    
                             2,5  
 

    
 

Erros básicos 
frecuentes de 
gramática e de 
ortografía               
                                 0 
 
 

 0,5 
 
 
Algúns erros non 
relevantes de 
gramática e de 
ortografía  
                          1,5 

 
 

2 
 
Bo uso de estruturas  
gramaticais do nivel e 
a ortografía é 
correcta                2,5 

Léxico insuficiente, 
inadecuado e 
repetitivo                 
                                 0  
 
 
 

0,5 
 
 
Léxico suficiente e 
adecuado sin 
repeticións  
                             1,5 
     
 

 
2 

 
Léxico suficiente, 
variado e bo uso de 
frases feitas          2,5 
 
 

                      
                                        Total ( 10 puntos) 
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Rúbrica para a corrección de probas de produción oral 

Produción oral ( Speaking) 

Adecuación                 
Coherencia e 

cohesión          
Corrección 

Fluidez e 
pronuncia  

Riqueza 

O contido é 
irrelevante e non 
entende as 
preguntas 
                        0   
 

0,5   
 
O contido é 
relevante e na 
maioría dos 
casos entende  
as preguntas        
1 
 
 
 
                     1,5 
              
 
O contido é 
relevante e  o 
rexistro é 
adecuado e 
entende todas 
as preguntas 
                       2 
                                           
 

As ideas son 
incoherentes,  
inadecuadas e  
repetitivas 
                        0 
 

0,5 
 
As ideas son 
coherentes e 
adecuadas sen 
repeticións   

1 
 
 
 
                     1,5 
 
 
As ideas son 
coherentes, 
adecuadas e 
enlazadas con 
conectores  
                        2  

Os erros 
gramaticais son 
básicos e 
frecuentes 
     

                    0 
 

0,5 
   
Algúns erros 
gramaticais que 
non impiden a 
comunicación 

1 
 

 
 
                     1,5 
 
 
Bo uso de 
estruturas 
gramaticais do 
nivel   
              
                        2 
 

  
  

Dificultade para 
entender e 
moitas pausas  
                         0  
 
 

  0,5                              
 
Algúns erros de 
pronuncia que 
non impiden a 
comunicación 

1 
 
 
 
                   1,5 
 
 
Boa pronuncia e  
fluidez         
    
                       2 

Léxico 
insuficiente, 
inadecuado e 
repetitivo                  
0 
 
 

0,5 
                    
Léxico suficiente 
e adecuado pero 
limitado  

 
1 

 
 
 
                     1,5 
 
 
Léxico variado 
con uso de 
frases feitas  
                        2 

                                                                                    Total ( 10 puntos) 

12.4. Recuperación da materia pendente 

Debido ao carácter progresivo dos contidos da materia de lingua estranxeira é 

norma do Departamento de Inglés que ós alumnos da ESO que superen como mínimo a 

2ª avaliación do curso no que estean matriculados quédelles aprobada a materia 

pendente(s). De calquera xeito, tódolos alumnos que non acadasen os obxectivos 

mínimos nestas probas farán un exame extraordinario durante o mes de maio e outro no 

mes de xuño. Tamén poderán recuperar a(s) materia(s) se aproban o curso no que están 

matriculados en xuño. 

Polo tanto os alumnos coa materia de INGLÉS PENDENTE poderán recuperala 

dos seguintes xeitos: 
 

1. Aprobando como mínimo segunda avaliación do curso presente. 
2. Aprobando o exame de pendentes en maio. 
3. Aprobando o curso presente en maio/xuño. 
4. Aprobando o exame de pendentes en xuño. 
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O profesor poderá guiar ao alumno, se así o quixese, coa entrega regular de 

material de repaso que será entregado ao docente nunhas datas determinadas. Deste xeito 

o alumno preparará a materia pendente coa axuda necesaria para poder adquirir os 

estándares de aprendizaxe avaliables propostos como básicos polo Departamento. 

 

A partir do segundo trimestre, dende o departamento elaboraremos diversos 

boletíns de exercicios que os estudantes deberán facer e entregar nos prazos indicados. 

Todos aqueles estudantes que deban presentarse aos exames de pendentes de maio (por 

non ter aprobadas a primeira e segunda avaliación) poderán sumar un punto á nota do 

exame se entregaron TODOS os boletíns cun nivel esperado. O feito de non entregar un 

ou máis boletíns implica que non se sumará ningún punto e que a nota dependerá só do 

exame. Isto aplicarase só ao exame de maio, pois no exame de xuño a nota dependerá 

soamente do exame de pendentes. 
 

12.5. Avaliación inicial 

   

A AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO OU INICIAL faise ó comezo do curso 

para coñecer as ideas previas do alumnado e así construír sobre elas as novas 

aprendizaxes. Deste xeito detéctanse fortalezas e debilidades e fanse os cambios e 

adaptacións necesarias na programación de aula. 

Os instrumentos empregados na Avaliación Inicial poden ser de diversa natureza 

tales como probas sobre compoñentes gramaticais, redaccións, lecturas comprensivas ou 

probas orais. Tendo en conta os resultados obtidos na avaliación inicial, tomaranse as 

medidas que se consideren oportunas. (Ver apartado 9: atención á diversidade) 

Ademais, os informes facilitados polo Departamento de Orientación  terán a súa 

aplicación na adaptación curricular correspondente aos contidos básicos, criterios de 

avaliación e cualificación e estándares básicos de aprendizaxe avaliable para o alumnado 

que o necesita. 
 

13. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 

É fundamental avaliar non só aos alumnos e alumnas senón tamén o proceso de 

ensinanza e a práctica docente.   

 

Indicadores de logro do proceso de ensino. 

           ESCALA 

1 2 3 4 
1.O nivel de dificultade foi apropiado ás características do alumnado     

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe     
3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.     

5. 4  4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     

6. 5  5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do 

alumnado. 
    

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.     

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con 
 NEAE. 

    

8. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumando.     

9. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.     
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10. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.     

11.Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo     

Indicadores de logro da práctica docente 

           ESCALA 

1 2 3 4 
1.Realiza a avaliación inicial para partir do nivel do alumnado.     

  2.Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado     

3. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.     
4. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.     

7. 5. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con 

NEAE 
    

6. Combínase o traballo individual con parellas ou en equipo.     

7. Relaciona as aprendizaxes con aplicacións reais ou coa súa funcionalidade.     

8. Estimula a participación activa do alumando.     

9. Introduce conceptos novos relacionándoos, se é posible, cos xa coñecidos.     

10. Optimiza o tempo dispoñible para o desenvolvemento de cada unidade didáctica.     

11. Desenvolve os contidos dunha forma ordenada e comprensible.     

12. Corrixe as actividades dos alumnos e dá pautas para a mellora da súas aprendizaxes.     

13. Ten predisposición para aclarar dúbidas fóra e dentro da clase.     

14. Propón novas actividades que faciliten a adquisición de obxectivos cando estes non 

foron alcanzados suficientemente 
    

15. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 

corrección das probas, traballos, etc. 
    

16. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros.     

17. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.     

18. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino-aprendizaxe.     

19. Poténcianse estratexias de animación á lectura.     

20. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.     

14. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da 

programación didáctica. 

 
 Periodicidade coa que se revisará 
 Contidos que foi preciso engadir ou eliminar con respecto á 

programación prevista. 
 Medidas que se adoptarán como resultado da revisión. 

 

O Departamento de inglés reunirase como mínimo unha vez ao mes. Entre 

outros temas dedicarase un tempo a revisar o grao de cumprimento da programación así 

como os resultados obtidos. En caso necesario se modificará a temporalización ou, se é 

o caso, os contidos da mesma para lograr unha mellor consecución de obxectivos e do 

desenvolvemento das competencias clave. 

Indicadores 

           ESCALA 

1 2 3 4 
1. Adecuación do deseño das unidades didácticas a partir dos elementos do curriculo.  

 

   

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas.     

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e temporalización 
previstas. 
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4. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento.     

1. 5  5. Adecuación da secuencia de traballo na aula.     

8. 6  6. Adecuación dos materias didácticos utilizados.     

7. Adecuación do libro de texto.     

8. Adecuación do proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos estándares.     

9. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua.     

10. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final.     

11. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria.     

12. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento das materias pendentes.     

13. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias pendentes.     

14. Adecuación dos exames.     

15. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.     

16. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares.     

17. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de promoción.     

18. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.     

19. Contribución desa materia ao plan de lectura do centro.     

20. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.     

 

15. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR 

Como disciplina lingüística, o Departamento de Inglés propón o fomento da 

lectura a través de textos propostos polo propio departamento. O Plan Lector ten como 

finalidade fomentar a lectura como fonte de pracer. Este curso non contemplamos a 

inclusión de lecturas obrigatorias. O alumnado que queira ler en inglés terá na biblioteca 

do centro copias dos seguintes títulos: 

 

 

  

´16. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 

Debido á situación sanitaria causada polo Covid 19 non está previsto que os alumnos 

participen en actividades programadas polo propio departamento de inglés aunque se 

contemplará algunha saída como unha visita al teatro o unha visita á extensión de EOI 

de Cee no caso que se den as condicións sanitarias.  

 

CURSO TÍTULO EDITORIAL 

1º ESO 
 

The Railway Children Ed. Burlington 

2º ESO 
 

All about the USA Ed. Burlington 

3º ESO 
 

A Spy in Siberia Ed. Burlington 

4º ESO Modern Masters Ed. Burlington 
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17. PROPOSTAS DE MELLORA  

17.1 Suxestions e propostas de mellora da memoria 2020-2021 

 

De cara ao vindeiro ano académico, dende o departamento de inglés facemos 

as seguintes propostas. 

Repoñer algún dos libros de texto (Student’s Book) que o alumnado vai herdando a 

través do banco de libros, dado o mal estado dalgúns exemplares. 

 

O alumnado sigue con o seu propio Workbook en formato papel porque o Workbook 

inclúe gramática e vocabulario que os rapaces teñen que manexar. 

 

O centro adquirió uns diccionarios bilingües para a biblioteca que se lle pode tirar 

moito partido nas clases sobre todo para mellorar a expresión escrita. O seu uso na 

clase presencial pode traer moitos beneficios. 

 

17.2. Propostas realizadas no curso 2020-2021 

En canto ao apartado 1, compra de libros novos dado o mal estado dalgún deles, 

pensamos que non é unha obriga  do departamento de inglés o mercar libros de texto 

para os alumnos. O diñeiro do departamento terá outros destinos como mercar libros 

de referencia, equipamento para o departamento e entradas para algunha excursión 

cando a situación sanitaria o permite. De tódolos xeitos, informouse á dirección do mal 

estado de algúns libros ao inicio do curso e a solución temporal foi facer as fotocopias 

necesarias para os alumnos. 

En canto apartado 2, xa dende o inicio de curso pensamos que era axeitado que o 

alumnado tivese o seu propio libro de traballo. Deste xeito, ademais de levar un mellor 

control do traballo individual de cada alumno, aténdese de mellor maneira ás medidas 

de saúde a ter en conta debido ao Covid. Tamén pesamos que é mellor ter un libro en 

papel para que o profesor poida revisar o libro e comprobar que os alumnos están a 

facer os exercicios e non haxa ningún tipo de extravío. Ademais, tivemos en conta que 

non tódolos alumnos dispoñen de aparellos electrónicos (con ou sen acceso a internet) 

que lle permitise levara cabo as tarefas e, por ese motivo, o formato papel e non dixital 

foi a nosa elección. 
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