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1. INTRODUCIÓN. 
 

A Lei 8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) que  ven 

modificar a presente Lei de Educación (LOE) incide  nas esixencias e necesidades dunha 

sociedade cada vez máis pluricultural e na importancia da aprendizaxe das linguas segundo as 

directrices establecidas polo Consello de Europa no Marco Común Europeo de Referencia para as 

linguas (MCER). 

As linguas estranxeiras abordadas na aula desde un enfoque comunicativo e intercultural, 

transmiten o coñecemento de valores e  crenzas compartidas por grupos sociais doutros países o 

que resulta esencial para a comunicación nesta sociedade globalizada. Así, para o tratamento 

integrado de linguas é preciso que, igual que acontece non caso das dúas linguas cooficiais, haxa 

unha coordinación entre o profesorado destas e o de linguas estranxeiras, para evitar a repetición 

de contidos  e para unificar a terminoloxía. Non se pode esquecer que o achegamento do 

alumnado á lingua estranxeira se produce, na maior parte dos casos, partindo das linguas 

próximas, a materna e ambientais. 

A aprendizaxe da Lingua Estranxeira caracterízase polo seu enfoque comunicativo (os 

recursos e actividades empregadas así o deben asegurar), formativo (as actividades deseñadas 

deben favorecer actitudes de respeto e tolerancia) e global (pola interrelación dos diferentes 

contidos: gramaticais, léxicos, fonéticos e culturais) cuio fin é acadar a competencia 

comunicativa(comprensión oral e escrita e expresión oral e escrita en diferentes situacións e 

rexistros). 

Nun proceso de aprendizaxe continuo, baseado na adquisición de competencias, o alumnado, 

mediante os coñecementos adquiridos, ha ser capaz de aplicar o que sabe en situacións concretas, 

é  dicir, poñer en práctica e demostrar habilidades e actitudes que posúe para resolver diferentes 

situacións en diferentes contextos. 

No contexto escolar, a aprendizaxe das linguas está dirixida ao logro de obxectivos 

similares, aínda que con diferentes niveis de dominio. Por iso, un estudo integrado de todas as 

linguas posibilita, por unha banda, que os contidos, as estratexias e os procesos traballados nunha 

lingua sexan igualmente utilizados nas actividades lingüísticas de comprensión e produción nas 

demais e, por outra, que se poida focalizar, no proceso de ensino e aprendizaxe, nos elementos 

diferenciadores e en todos aqueles aspectos que teñen incidencia directa na capacidade de 

comunicarse adecuadamente. Xa que logo, o coñecemento morfolóxico ou léxico dunha lingua 

pode axudar á comprensión noutra lingua; as estratexias de comprensión de lectura desenvolvidas 

nunha lingua poden ser transferidas para a lectura noutros idiomas; o coñecemento da estrutura 

dos textos descritivos permitirá producilos en calquera lingua; e o coñecemento das normas que 
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ordenan as relacións entre xeracións, sexos, clases e grupos sociais nunha lingua informa e 

sensibiliza sobre a necesidade de coñecer e respectar as normas que rexen a dimensión social do 

uso da lingua noutra comunidade lingüística. 

Por outra parte, o tratamento integrado das linguas debe considerar o punto de partida 

diferente de cada unha delas. Daquela, non se pode esquecer a situación de minorización da 

lingua galega, que cómpre atender e dinamizar adecuadamente. Con esa finalidade, é preciso 

favorecer o uso e a aprendizaxe desta lingua de xeito que se impulse a súa normalización e se 

venzan as dificultades da súa menor presenza e repercusión social, motivadas en moitos casos por 

prexuízos cómpre desmontar e superar. O alumnado galego debe rematar a súa escolarización co 

nivel de usuario/a competente nas dúas linguas oficiais, galego e castelán, o que implica a 

utilización adecuada e eficaz de ambas as linguas nun amplo repertorio de situacións 

comunicativas, propias de diferentes ámbitos, cun grao crecente de formalidade e complexidade.  

Finalmente, a situación de sociedade multilingüe e plural en que vivimos solicita un enfoque 

metodolóxico de carácter plurilingüe que potencie o desenvolvemento comunicativo do alumnado 

nas linguas que adquira ao longo da súa vida, con independencia da diferenza de fins e niveis de 

dominio con que as utilice, e que o faga consciente da riqueza que supón ser unha persoa 

plurilingüe para o desenvolvemento cognitivo e social, e para o éxito escolar. Isto implica un 

tratamento integrado das linguas que o alumnado está a aprender nas aulas. No caso das áreas de 

Lingua castelá e literatura e de Lingua galega e literatura, os currículos presentan contidos 

similares en gran medida, e unha distribución igualmente similar en cada un dos cursos que 

conforman a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. Evidentemente, cada lingua ten as 

súas características propias, que requiren un tratamento e un traballo específico, pero hai 

determinados aspectos do currículo que, pola afinidade ou similitude que presentan en ambas as 

áreas, precisan ou ben ser abordados de maneira parella, ou ben ser presentados só nunha lingua 

pero traballados e practicados en cada unha delas, e utilizar a mesma terminoloxía nas dúas 

linguas para non dificultar innecesariamente o proceso de aprendizaxe do alumnado. Daquela, o 

profesorado implicado no proceso de ensino e aprendizaxe de Lingua castelá e literatura e de 

Lingua galega e literatura, en cada curso de ambas as etapas, deberá organizar o seu labor nun 

currículo integrado, que transcenda as respectivas linguas nas que un/unha aprendiz sexa capaz 

de comunicarse. Isto supón recoñecer a existencia dunha competencia global para a comunicación 

lingüística e implica non só evitar a repetición de contidos naqueles aspectos comúns á 

aprendizaxe de calquera lingua, como son as estratexias de lectura ou o proceso de escritura, a 

tipoloxía textual ou a definición de termos lingüísticos, senón tamén, e especialmente, priorizar a 

realización de actividades comunicativas de produción e comprensión de textos orais e escritos, 

pois destas depende o desenvolvemento da competencia xeral en comunicación lingüística. 
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2. CONTEXTO 

 
2.1. O Centro 

 

Datos do Centro: 

 
IES Pino Manso - Código 36007011 
C/ Antonio Palacios, 76 

36400 – O Porriño (Pontevedra) 

ies.pinomanso@edu.xunta.es 
 

 

O IES Pino Manso do Porriño é un centro de ensino público que conta, no curso 
académico 2018-19, con 452 alumnos. 
 

Alumnado de ESO: 290 

     Alumnado de Bacharelato: 129 

     Alumnado de FP Básica: 33 

 
Impártense as seguintes ensinanzas: 

 
1º Ciclo da ESO: 

1º ESO: 64 alumnos/as. Liña 3 

2º ESO: 80 alumnos/as. Liña 4 

2º Ciclo da ESO 

3º ESO: 69 alumnos/as. Liña 3 

4º ESO: 69 alumnos/as. Liña 3 

BACHARELATO: 

1º Bacharelato: 61 alumnos/as. Liña 3 

2º Bacharelato: 68 alumnos/as. Liña 3 

 
Formación Profesional Básica: 
Informática de oficina 

F.P.Básica 1º: 15 alumnos/as 

F.P. Básica 2º: 18 alumnos/as 
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O IES Pino Manso conta cunha ampla oferta de materias troncais de opción, específicas e de libre configuración que posibilita que o 

alumnado confeccione o seu currículo segundo o seus intereses. Desenvólvese un ensino-aprendizaxe baseado na metodoloxía didáctica 

activa e participativa, aprendizaxe cooperativa e por proxectos. 

Medidas de Atención á Diversidade: 

 

1. Reforzo educativo na aula. 

2. Desdobramento de grupos en idiomas: Inglés e Francés. 

3. Intervención individuais e de aula por parte da profesora terapeuta (PT) do centro. 

4. Reforzo ao alumnado con materias pendentes. 

 

Diversas actividades didácticas se desenvolverán no centro e tamén nas saídas aprobadas polo Consello Escolar. Os dezaoito 
departamentos pedagóxicos ao longo do curso académico 2018-19, xunto co PAT (Plan de Acción Titorial) que coordina o departamento 

de Orientación, completarán as propostas deste centro educativo. A relación coa  comunidade escolar establécese publicamente mediante 

a web www.edu.xunta.gal/centros/iespinomanso 

 

Como centro de carácter público, no IES Pino Manso, o labor educativo estará presidido por un principio de neutralidade ideolóxica, 

que rexeita calquera tipo de adoutrinamento e sectarismo. Nel primará a educación en igualdade de sexos, xustiza, liberdade, 

solidariedade, etc. Primará o principio de inclusión con rexeitamento de calquera tipo de discriminación, por razón de sexo, raza, 

nacemento, capacidade económica, conviccións políticas ou relixiosas, así como por calquera tipo de discapacidade física ou psíquica. 

Estará tamén presente a valoración da paz, o respecto pola dignidade humana e o rexeitamento de calquera tipo de violencia, tanto física 

como verbal. En definitiva unha formación integral e integradora que prepare ao alumnado para unha vida persoal, profesional e social 

plena. 
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2.1.1. Contexto sociocultural e características do alumnado. 
 

O IES Pino Manso atópase situado no espazo urbano da vila do Porriño, nunha zona industrializada que comezou a fraguarse a finais do 

século XIX coa apertura en 1881 da liña do ferrocarril Ourense –Vigo. A case totalidade do alumnado da ESO procede da zona urbana da 

vila do Porriño e das parroquias de Atios e Cans. Nos cursos de bacharelato a procedencia amplíase a parte das parroquias do termo 

municipal e aos concellos veciños, en especial Mos e Salceda de Caselas. O alumnado 

da ESO procedente das parroquias citadas emprega o transporte escolar. 
 
 

 

 

A poboación do Concello do Porriño ascendía, a inicios de 2016, 19.842 

habitantes, aumentando dende 2013 case de 1.000 persoas e preto de alcanzar os 

20.000. 

A maioría da poboación activa traballa nos sectores secundario e terciario. A 

industria, beneficiada coa chegada do ferrocarril, comeza a consolidarse nas 

primeiras décadas do século XX, coa inauguración en 1928 do matadoiro de 

MARUCOGA (hoxe Frigolouro-Coren) e coa constitución en 1939 de Zeltia S.A., a 

primeira gran empresa química galega. O Instituto Nacional de Bacharelato, así se chamaba o noso centro, inicia a súa vida en 1966 nese 

escenario de progresiva industrialización. O edificio levantouse por iniciativa dun grupo de entusiastas porriñeses vinculados a estas e 

outras empresas de José Fernández López, que apoiou economicamente a iniciativa, tanto na adquisición do terreo, como no proceso 

construtivo. 

O crecemento industrial mantívose no tempo para incrementarse coa concesión na década de 1960 do “Polo de Desenvolvemento 

Industrial de Porriño”, que xerou o polígono das Gándaras. Tempo despois complementouse con outro gran espazo industrial: o polígono 

Pirámide de tipo regresivo, que amosa unha poboación envellecida, froito dunha 
natalidade baixa e unha esperanza de vida alta, se ben, no tramo de 0 a 4 anos 
percíbese unha lixeira recuperación da natalidade. 
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da Granxa. No ano 2012 no termo municipal estaban instaladas 38 empresas de máis de cincuenta empregados cada unha. Delas cinco 

tiñan máis de 250 asalariados. Cun numero de empregados que varía entre dez e cincuenta existían 161 empresas e con menos dez un 

total de 1.441. De todas elas, un 70% dedícanse ao sector servizos, un 16% á industria e un 14% á construción ou similares. 

 
A maioría do alumnado da ESO procede do núcleo urbano do Porriño e das parroquias de Atios e Cans. No bacharelato a orixe é máis variada, 

ampliándose ás parroquias do termo municipal e concellos de Mos e Salceda de Caselas. 

 

O Concello conta cun número elevado de inmigrantes. Este dato ten especial incidencia no IES Pino Manso cun porcentaxe alto de 

alumnado de procedencia foránea: Marrocos, Arxentina, Venezuela, Uruguai, Brasil, Romanía, etc. Este alumnado necesita unha atención 

especial, sobre todo o procedente dos países do leste de Europa e Marrocos, posto que o coñecemento das linguas galega e castelá é 

nulo. Necesitan tamén apoio para integrase educativa e socialmente na comunidade escolar, como máis adiante se detalla. 

Nos últimos anos son evidentes os efectos da profunda crise económica, que afectou a diversas empresas, en especial ás 

relacionadas co granito, dada a súa relación co mundo da construción. En setembro de 2014 o número de desempregados era de 2.315 

persoas, das que un 7% son menores de 25 anos. Do total de parados, un 57 % son mulleres e un 43 % homes. A maioría da poboación 

parada procede do sector servizos (56, 3%) e outra parte importante da industria (21,3 %) e da construción (9,7%). Con todo, en setembro 

de 2014 os municipios do Porriño (15,4 %) e Mos (17,8%) presentaban xa unha taxa da paro inferior aos da contorna, incluída a cidade de 

Vigo. 
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2.2. Obxectivos xerais adaptados ao contexto do centro. 
 

Tendo en conta as particularidades do centro e as circunstancias sociais, culturais, económicas do noso alumnado, fíxanse como obxectivos xerais: 

- Propiciar unha convivencia tolerante, respectuosa, democrática e participativa entre todos os membros da comunidade educativa. 

- Potenciar un clima de cálida acollida ao alumnado de nova incorporación, en especial ao inmigrante, co fin de facilitarlle unha rápida integración no 

centro e na vida social exterior. 

- Progresar no uso da lingua galega, como un ben cultural propio da nosa comunidade. 

- Acrecentar o desenvolvemento da personalidade e capacidades individuais do alumnado. 

- Potenciar  o  traballo  en  grupo,  a  colaboración  entre  o  alumnado  e  a  aprendizaxe cooperativa. 

- Fomentar hábitos de traballo, esforzo e responsabilidade do alumnado. 

- Incrementar o uso de novas tecnoloxías da información e comunicación que lle permitan ao alumnado progresar autonomamente e ir construído o 

seu coñecemento. 

- Desenvolver as capacidades creativas e espírito crítico. 

- Establecer programas de corrección e prevención de dificultades, a partir do estudio dos resultados educativos e das probas de diagnóstico. 

- Potenciar a comprensión das Normas de Convivencia, como documento que permite mellorar a vida cotiá no centro en todos os seus aspectos. 

- Fomentar o respecto e igualdade de dereitos e deberes entre alumnas e alumnos. 

- Adoptar   medidas   formativas,   xustas   e   equitativas,   na   corrección   de   faltas   de comportamento. 

- Fomentar a participación e colaboración de todos os membros da comunidade educativa. 

- Fomentar accións e hábitos de hixiene persoal e limpeza do centro como valor singular da educación medioambiental e do respecto do traballo alleo, 
en especial dos servizos de limpeza. 
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2.3. O Profesorado 
 
 Composición do Departamento de inglés: 

 Profesora de inglés con destino definitivo  
             e Xefa do Departamento: Da. Mª Ángeles Gonzalvo Imaz 

 Profesora de inglés con destino definitivo : Da. Olga Comesaña Lis 

 Profesora de inglés en expectativa de destino  :Da. María Martínez García 

 Profesora de inglés en expectativa de destino: Da. Noemí Rodríguez Otero 

 
 Recursos humanos, espaciais e materiais: 

O departamento de inglés dispón ademais dos medios cos que o centro conta: 

 Recursos humanos complementarios 

- Equipo orientador 

 Recursos espaciais dispoñibles no centro 

- Aulas con ordenadores 

- Sala de usos múltiples 

- Aulas de desdobre e de referencia con encerado dixital e ordenador para profesor 

- Aulas con medios audiovisuais 

- Aula/Departamento con medios audiovisuais 

- Biblioteca 

- Ximnasio 

 Distribución dos espazos dentro da aula 

- Distribución de pupitres en grupos de aprendizaxe cooperativo ou por parellas. 

 Recursos de materiais dispoñibles no espazos comúns e no departamento 

- Encerado tradicional e interactivo 

- Vídeo / DVD    

- TV   
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- Radiocasete   

- Ordenadores / Proxector 
- Material inventariado e almacenado no Departamento ou na Biblioteca: Dicionarios, libros, vídeos, películas, CDs, DVDs, revistas, 

cómics, xogos... 

 
 Distribución de espazos dentro da aula. 

 

 Sempre que as circunstancias o permitan, traballarase en grupo, por parellas ou individualmente segundo as esixencias das 

actividades e do espazo do que se dispoña. 

 En xeral, buscarase o traballo compartido, grupal e cooperativo entre os alumnos fronte ao individualismo. A disposición das mesas 

e cadeiras irá pois acorde con esas necesidades, destacando que, no caso dos cursos que traballarán propiamente dentro do novo enfoque 

da  “Aprendizaxe Cooperativa” a estruturación dos espazos de xeito grupal é de carácter fundamental. 

 Tamén o feito de que o primeiro ciclo da ESO esté participando no Proxecto Edixgal condicionará os espazos dentro da aula así como 

a forma de traballar. 

 

 Alumnado de inglés por niveis: 
 

Cursos Nº de grupos 
1º ESO 3 
2º ESO 4 
3º ESO 3 
4º ESO 3 
1º BAC 3 
2º BAC 3 
FP Básica I 1 
FP Básica II 1 
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3. PROGRAMACIÓNS ESO E BACHARELATO 
 

A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro para a mellora da calidade educativa define o currículo como a regulación dos elementos que 

determinan os procesos de ensino e aprendizaxe para cada unha das ensinanzas. 

O currículo estará integrado por: 
a) os obxectivos de cada ensinanza e de etapa educativa. 
b) 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. 
c) os 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 
d) a metodoloxía didáctica, que abrangue tanto a descrición das prácticas docentes como a organización do traballo dos/das docentes 
e) os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables. Os estándares son concrecións dos propios criterios e conéctanse coas 

competencias clave. Son especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan 

o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser observables, medibles e avaliables e permitir 

graduar o rendemento ou o logro acadado. 

f) e os criterios de avaliación do grao de adquisición das competencias e do logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa 

educativa. 
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3.1. Obxectivos da ESO 
 
Polo que respecta aos obxectivos de etapa, a ESO contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a 

cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 
oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das 

tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 
c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de 

sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e 

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

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a 
violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. 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 materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os 

problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, 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 galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no 

coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico 

e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do 

mundo. 

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e 

saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 
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l) 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. 

m) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 

representación. 

n) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico eartístico de Galicia, participar na súa conservación 

e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de 

interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e 

como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras 

linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

O ensino da Primeira Lingua Estranxeira nesta etapa ten como obxectivo o desenvolvemento das seguintes capacidades: 

 

 Comprender mensaxes orais claras e sinxelas, relativas ás situacións de comunicación máis habituais ou que conteñan 

información básica sobre o contorno próximo familiar e social, producidos por falantes ou por medios de reprodución e de 

comunicación. 
 Utilizar oralmente a lingua estranxeira co fin de satisfacer necesidades básicas de comunicación tanto en interaccións reais e 

propias da aula, como en interaccións simuladas que reproduzan situacións reais cotiás e interaccións sociais básicas, producindo 

textos comprensibles e mostrando interese por comprender e facerse comprender. 
 Comprender mensaxes escritas relativas a situacións habituais de comunicación expresadas en diferentes tipos de texto, 

identificando cunha finalidade comunicativa concreta as informacións globais e especificas que transmiten os textos. 
 Escribir textos sinxelos con cohesión e coherencia que respecten as regras do código escrito. 
 Ler de forma comprensiva e cada vez cun maior grao de autonomía textos adecuados aos seus intereses co fin de obter 

informacións requiridas previamente. 
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 Reflexionar sobre o funcionamento do sistema lingüístico na comunicación e valoralo como elemento que facilita a 

aprendizaxe e mellora as producións propias. 
 Comparar distintos aspectos socioculturais característicos dos países nos que se fala a lingua estranxeira cos propios, 

identificando trazos básicos, evitando os estereotipos, e incidindo nos trazos característicos da cultura propia para que esta 

desempeñe, chegado o caso, o papel de intermediario lingüístico e cultural, abordando con eficacia a resolución de malentendidos 

interculturais. 
 Utilizar estratexias de aprendizaxe aprendidas noutras linguas e desenvolver outras mediante a comparación e contraste entre 

as diferentes linguas do currículo, aplicando a experiencia previa nesas linguas á aprendizaxe da segunda lingua estranxeira. 

 

3.2. Obxectivos do BACHARELATO 
 

Polo que respecta aos obxectivos de etapa, o BACHARELATO contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas capacidades 

que lles permitan: 

 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da 
Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na 
construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 
Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e 
discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por 
calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio 
de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 



17 
 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa 
evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica 
a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio 
ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido 
crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo 
globalizado. 

 

 

 

3.3. Competencias clave na materia de PLE. 
 

 A reforma educativa baséase na potenciación da aprendizaxe por competencias, como complemento à aprendizaxe de contidos. Na 

Lei Orgánica para  a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) propóñense novos enfoques na aprendizaxe e na avaliación, 

centrándose naquilo que o  alumnado asimila e é  capaz de facer, sobre todo polo que respecta às competencias clave que se 

consideran prioritarias de cara ao desenrolo do alumnado. 
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 Fronte a un modelo educativo centrado na adquisición de coñecementos máis ou menos teóricos, desconectados entre sí en moitas 

ocasións, un proceso educativo orientado à acción, baseado na adquisición de competencias incide, fundamentalmente, na adquisición 

duns saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que terán que ser demostrados polos alumnos . En suma, unha 

competencia é a  capacidade posta en práctica e demostrada de integrar coñecementos, habilidades e actitudes para resolver 

problemas e situacións en contextos diversos. 

 

 Competencias clave do currículo: 

 

 Comunicación lingüística (CCL). 
 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
 Competencia dixital (CD). 
 Aprender a aprender (CAA). 
 Competencias sociais e cívicas (CSC). 
 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 
 Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 
 
Contribución da materia á adquisición das competencias clave da etapa. 
 
 A materia de Inglés como Primeira Lingua Estranxeira contribúe á adquisición da competencia en comunicación lingüística (CCL) de xeito 

directo, completando, enriquecendo e enchendo de novos matices comprensivos e expresivos a citada capacidade comunicativa do alumno. A súa 
aprendizaxe, baseada nas habilidades comunicativas, contribúe ao desenvolvemento de devandita competencia no mesmo sentido en que o fai as 

linguas maternas. A adquisición da primeira lingua estranxeira é primordial no discurso oral ao adquirir as habilidades de escoitar, falar e conversar, e 
mellora a competencia comunicativa xeral ao desenvolver a habilidade para expresarse, oralmente e por escrito, utilizando as convencións e a 

linguaxe apropiada a cada situación, interpretando diferentes tipos de discurso en contextos e con funcións diversas. 

 

 O recoñecemento e a aprendizaxe progresiva das regras de funcionamento do sistema interno da lingua estranxeira, a partir das linguas que 

se coñecen, mellorará a adquisición desta competencia. 
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 A materia de inglés contribúe de xeito esencial ao desenvolvemento da competencia para aprender a aprender(CAA) posto que acrecenta 

a capacidade lingüística xeral, conferíndolle novas potencialidades e recursos para a comprensión e expresión, facilitando ou completando a 

capacidade dos alumnos para interpretar ou representar a realidade e así construír coñecementos, formular hipóteses e opinións, expresar e analizar 

sentimentos e emocións. Esta competencia faise enormemente rendible se se inclúen contidos directamente relacionados coa reflexión sobre a 

propia aprendizaxe, para que cada alumno poida identificar como aprende mellor e que estratexias son máis eficaces. O desenvolvemento de 

estratexias diversas de aprender a aprender prepara o alumnado de forma progresiva na toma de decisións que favorecen a súa autonomía para 

utilizar e para seguir aprendendo a primeira  lingua estranxeira ao longo da vida. 
 

 Esta materia é unha boa facilitadora do desenvolvemento das competencias sociais e cívicas (CSC). As linguas serven aos falantes para 
comunicarse socialmente, forman parte da cultura común das diferentes comunidades e nacións pero tamén, en gran medida, son vehículo de 

transmisión cultural e favorecen o respecto, o interese, a comunicación con falantes doutras linguas e o recoñecemento e aceptación de diferenzas 
culturais e de comportamento. O intercambio de información persoal axuda a reforzar a identidade dos interlocutores. Na primeira lingua estranxeira 

é especialmente relevante o traballo en grupo e en parellas, e, a través destas interaccións, apréndese a participar, a expresar as ideas propias e a 
escoitar as dos demais, desenvólvese a habilidade para construír diálogos, negociar significados, tomar decisións valorando as achegas dos 

compañeiros, conseguir acordos e, en definitiva, favorece aprender de e cos demais. 

 

 As tres competencias que acabamos de citar están en relación directa coa competencia dixital (CD). As tecnoloxías da información e a 

comunicación ofrécennos a posibilidade de comunicarnos en tempo real con calquera parte do mundo e tamén o acceso sinxelo e inmediato a un 

fluxo incesante de información que crece cada día. O coñecemento do inglés  facilita o acceso á información que se pode atopar nesa lingua (á vez 

que ofrece a posibilidade de utilizala na comunicación persoal a través do correo electrónico ou en intercambios con mozos doutros lugares), creando 

contextos reais, comunicativos e funcionais de interacción oral e escrita. Así mesmo, e na medida en que a lingua estranxeira esixe o contacto con 

modelos lingüísticos moi diversos, a utilización de recursos dixitais para a aprendizaxe é inherente á materia, e este uso cotián contribúe 

directamente ao desenvolvemento desta competencia. 

 
 O currículo de inglés  inclúe especificamente un achegamento a manifestacións culturais e sociais propias da lingua e dos países nos que se 

fala; xa que logo, contribúe a adquirir a competencia conciencia  e expresións culturais(CEC) ao propiciar a paulatina aproximación a obras, 
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monumentos, composicións ou autores que contribuíron á creación artística e histórica. Así mesmo, contribúe ao desenvolvemento desta 

competencia ao facilitar a expresión das opinións, gustos e emocións que producen as manifestacións culturais e artísticas e ao favorecer traballos 

creativos individuais e en grupo, tales como a procura de información, análise, realización e representación de simulacións e narracións. En 

definitiva, vehicular a primeira lingua estranxeira ao coñecemento e a apreciación da diversidade cultural a partir de manifestacións artísticas 

contribuirá ao desenvolvemento da citada competencia. 

 

 O coñecemento do inglés contribúe á adquisición da competencia de iniciativa e espírito emprendedor (CIEE) en varios sentidos. O 
currículo fomenta o traballo cooperativo na aula, o manexo de recursos persoais e habilidades sociais de colaboración e negociación, o que supón 

poñer en funcionamento determinados procedementos que permiten o desenvolvemento de iniciativas e a toma de decisións respecto da 
planificación, organización e xestión do traballo, propiciando así a autonomía e a iniciativa persoal. 

 
 Aínda que poida parecer que a materia de inglés pouco ou nada contribúe a conseguir a competencia matemática e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía(CMCCT) a realidade é que a súa achega é importante. Forma parte da competencia matemática a habilidade para 
interpretar e expresar con claridade e precisión informacións, datos e argumentacións. Non hai que esquecer a importancia que teñen as 

metodoloxías baseadas no ensino de contidos non lingüísticos en lingua estranxeira (seccións europeas, seccións bilingües). Os alumnos aprenden 
a lingua estranxeira facendo e traballando outros contidos, de modo que practican aspectos como o vocabulario específico das distintas ciencias, a 

descrición de procesos naturais, lecturas comprensivas de textos de contido científico ou proxectos interdisciplinares ou europeos. 
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4. Desenvolvemento das competencias clave e aspectos curriculares  para ESO e BACHARELATO 
 

4.1. Desenvolvemento das competencias clave e aspectos curriculares  para 1º ESO. 

1º ESO 

O 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 establece os seguintes aspectos curriculares para o 1º curso  da educación secundaria obrigatoria. 

 

 Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO   

▪ Obxectivos 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

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 

temáticos adquiridos. 
– Inferencia do significado probable das palabras ou 

das frases que descoñece. 

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

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

▪ B1.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de 
comprensión do sentido xeral, a información esencial, os 
puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do 
texto: anticipación do contido xeral do que se escoita con 
axuda de elementos verbais e non verbais, e uso dos 
coñecementos previos sobre a situación (quen fala a quen, 
con que intencións, onde e cando) que dan lugar a 
inferencias do significado baseadas no contexto. 

▪ 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 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 



22 
 

 Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO   

▪ Obxectivos 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

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

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. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

 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 

▪ 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 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO   

▪ Obxectivos 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
necesarios para lograr a intención comunicativa 

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

– Execución. 
– Activación dos coñecementos previos sobre 

modelos e secuencias de interacción, e 
elementos lingüísticos previamente asimilados e 
memorizados. 

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

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

– Compensación das carencias lingüísticas 
mediante procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos: 

 
 
 

– Lingüísticos: 
– 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 

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

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

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

▪ B2.5. Empregar para comunicarse 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 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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▪ Obxectivos 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
pertinente (acenos, expresións faciais, 
posturas, e contacto visual ou corporal). 

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

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

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

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

traballo con outras persoas, colaborando coas demais persoas 
na interacción, verificando a comprensión propia e a das 
demais persoas mediante estratexias de compensación 
lingüísticas e non verbais, e cooperando activamente na 
realización das tarefas de comunicación. 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

 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 

▪ 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 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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▪ Obxectivos 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 
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. 

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

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

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

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

 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.).  

 

▪ 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, 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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▪ Obxectivos 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 
– 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.  

– 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. 

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 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. 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

  Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural  
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▪ Obxectivos 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

▪ 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 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 

▪ 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 
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, 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 



28 
 

 Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO   

▪ Obxectivos 
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clave 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais 
básicos dos países nos que se fala a lingua estranxeira, 
analizándoos comparativamente coas diversas culturas, se é 
o caso, do resto do alumnado, evitando estereotipos e 
valoracións etnocéntricas. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO   

▪ Obxectivos 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 



30 
 

 
1 Contidos sintáctico-discursivos  
 
▪ Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); causa (because (of); due to); finalidade (to + infinitive; for); comparación (as/not so +Adj.+ as; more comfortable/ 

quickly, faster (than); the fastest); resultado (so…); condición (first conditional).  

▪ Relacións temporais (as soon as;while). 

▪ Afirmación (affirmative sentences; tags). 

▪ Exclamación (What + Adj. + noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!). 

▪ Negación (negative sentences with not, never, non (Noun, e. g. never mind, not to worry, nobody, nothing; negative tags). 

▪ Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

▪ Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; presente (present simple and continuous); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.). 

▪ Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect); habitual (simple tenses + Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start + verb+ ing); terminativo (stop + verb+ ing).  
Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able to); posibilidade 

▪ (could; allow); intención (present continuous). 

▪ Expresión da existencia (e. g. there will be/has been); a entidade (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); a calidade (e. g. good at maths; rather tired). 

▪ Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

▪ Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 

▪ Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of estate; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority 
(afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 
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4.1.1. Táboas de temporalización trimestraldos estándares coa relación das competencias, 
do grao mínimo de consecución (GMC) e da ponderación deste con respecto ao peso 
anual para 1ºESO. 

 

1ºAVALIACIÓN 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAXE 

Grao mínimo de consecución para cada estándar  
GMC 

Ponderación Competencias  
clave 

Instrumentos de avaliación 

BLOQUE 1 CO 
 

    

PLEB1.1. 
 

GMC-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 

 
25% 

CCL 
CD// CAA 
CCEC 

 
 
 
 
 
 

 Observación diaria. 
 Caderno de aula. 
 Lista de cotexo (V/F) de compresión de 

texto 
 Lista de cotexo (V/F) de compresión oral. 
 Probas de actividades gramaticais  
 Probas actividades de vocabulario 
 Rúbrica de valoración da produción 

escrita e/ou oral demandada 
 Rúbrica do proceso de creación da 

produción escrita. 
 Rúbrica de Comprensión oral e/ou 

escrita. 
 Cuestionario sobre convencións, normas 

e diferenzas culturais. 
 Rúbrica de Comprensión/produción de 

rutinas de aula. 
 

 

BLOQUE 2 PO 
 

   

PLEB2.1. 
 

GMC- PLEB2.1.na maioria das actividades da aula amosa unha actitude positiva 
polo uso da lingua estranxeira nas diferentes situacións 
comunicativas,esforzandose por utilízala aínda que,ás veces,teña que recorrer a 
outras linguas para pedir axuda ou aclaracións. 

 
25% 

CCL 
CD 
CAA 
CCEC 

PLEB2.3. 
 

GMC- PLEB2.3. Desenvólvese sen dificultade evidente  en xestións e 
transacciones cotiás básicas, como son as viaxes, o aloxamento, transporte, as 
compras e o lecer, seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e tratamento). 

 
25% 

CCL 
CAA // CD 
CCEC 

BLOQUE 3 CE    

PLEB3.1. 
 

GMC- PLEB3.1.Comprende,co apoio 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 predecibles. 

 
25% 

CCL/CAA 
CCEC/CD 

PLEB3.2. 
 

GMC- PLEB3.2. Comprende información esencial en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou consulta de carácter pedagóxico claramente 
estructurados e nun rexistro estándar e con imaxes ilustrativas sobre temas 
relativos a materias educativas ou do seu interese. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 

BLOQUE 4 PE 
 

   

PLEB4.1. 
 

GMC- PLEB4.1Escribe notas e mensaxes(SMS, WhatsApp, chats,...),en 
situacions 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. 

 
25% 

 
CCL/CAA 
CCEC/CD 
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PLEB4.3 
GMC- Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa aos 
seus datos,aos seus intereses ou ás súas afeccións. 

25% CCL / CAA 
CCEC / CD 

BLOQUE 5 
Coñecemento da lingua e consciencia 
intercultural e plurilingüe 

   

PLEB5.1. 
 

GMC- PLEB5.1. Identifica sons básicos, produce con suficiente intelixibilidade 
léxico e estruturas  básicas  e  usa  patróns  básicos de ritmo, entoación e 
acentuación de palabras e frases. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 

PLEB5.2. 
 

GMC- PLEB5.2. Utiliza a lingua estranxeirana maioría das súas intervencións 
nas actividades de aula,e na perticipación en simulacións sobre temas cotiáns e 
de interese persoal,con diversos fins comunicativos,establecendo contacto 
social,reformulando e rectificando se non se comprende,e pedindo aclaración se 
non entende algo 

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 
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2ºAVALIACIÓN 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAXE 

Grao mínimo de consecución para cada estándar  
GMC 

Ponderación Competencias  
clave 

Instrumentos de avaliación 

BLOQUE 1 CO 
 

    

PLEB1.1. 
 

GMC-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 

 
50% 

CCL //CD 
CAA 
CCEC 

 
 
 
 

 Observación diaria. 
 Caderno de aula. 
 Lista de cotexo (V/F) de compresión de 

texto 
 Lista de cotexo (V/F) de compresión oral. 
 Probas de actividades gramaticais  
 Probas actividades de vocabulario 
 Rúbrica de valoración da produción 

escrita e/ou oral demandada 
 Rúbrica do proceso de creación da 

produción escrita. 
 Rúbrica de Comprensión oral e/ou 

escrita. 
 Cuestionario sobre convencións, normas 

e diferenzas culturais. 
 Rúbrica de Comprensión/produción de 

rutinas de aula. 
 

 

PLEB1.2. 
 

GMC-PLEB1.3.Distingue,co apoioda imaxe,as ideas principaise información 
relevante en presentacións moi básicas sobre temas educativos,que estea a 
aprender ou do seu interese,sempre que poida escoitalas máis dunha vez. 

 
50% 

CCL //CD 
CAA 
CCEC 

BLOQUE 2 PO 
Produción de texto orais 

   

PLEB2.1. 
 

GMC- PLEB2.1.na maioria das actividades da aula amosa unha actitude positiva 
polo uso da lingua estranxeira nas diferentes situacións 
comunicativas,esforzandose por utilízala aínda que,ás veces,teña que recorrer a 
outras linguas para pedir axuda ou aclaracións. 

 
25% 

CCL 
CD // CAA 
CCEC 

PLEB2.2. 
 

GMC- PLEB2.2.Fai presentacións moi breves e ensaiadas e con apoio visual 
que lle permiten ilustralas con imaxes e seguir un guión sobre aspectos 
concretos e sinxelos de temas do seu interese e responde a preguntas breves. 

 
25% 

CCL //CAA 
CCEC 
CD 

PLEB2.3. 
 

GMC- PLEB2.3 Desenvólvese sen dificultade evidente en xestións e 
transaccións cotiás básicas, e ofrece e obtén información básica en situacións 
habituais como viaxes,aloxamento,transporte,compras e lecer seguindo normas 
de cortesía básicas. 

50% CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

PLEB2.4. 
 

GMC- PLEB2.4.Establece contacto social en función da situación de 
comunicación,real ou simulada,pedindo aclaración se non entende algo. 

25% CCL / CAA 
CCEC // CD 

PLEB2.5. 
 

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

 
 
50% 

CCL 
CCEC 
CAA 

BLOQUE 3 CE Comprensión 
de textos escritos 

   

PLEB3.2. 
 

GMC- PLEB3.2 Entende información específica esencial en páxinas Web e 
outros materiais de referencia ou consulta de carácter pedagóxico claramente 
estructurados e nun rexistro estándar e con imaxes ilustrativas sobre temas 
educativos o do seu interese,sempre que poida reler as seccións difíciles. 

 
25% 

CCL/CAA 
CCEC/CD 

PLEB3.3. 
 

GMC- 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. 

 
 
25% 

CCL// CD 
CAA 
CCEC 

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

 
50% 

CCL/ CD 
CAA 
CCEC 

PLEB3.5. 
 
 
 

GMC- 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. 

 
50% 

CCL/CAA 
CCEC/CD 
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2ºAVALIACIÓN 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAXE 

Grao mínimo de consecución para cada estándar  
GMC 

Ponderación Competencias  
clave 

Instrumentos de avaliación 

BLOQUE 4 PE 
Produción de texto escritos 

    

PLEB4.4. 
 

GMC- PLEB4.4 Escribe notas,anuncios,e mensaxes breves en soporte impreso 
o dixital relacionados con a vida cotiá e do seu interese persoal l,respetando as 
normas de cortesía,e a etiqueta se utiliza as redes sociais. comentario se dan 
inst 

 
25% 

CCL/CAA 
CCEC/CD 
 

PLEB4.5 
 

GMC- PLEB4.5. Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén 
o contacto social,intercámbiase información e descríbese de forma sinxela 
sucesos importantes e experiencias persoais. 

 
50% 

CCL/CAA 
CCEC/CD 

PLEB4.6. 
 

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

 
50% 
 
 

CCL/CAA 
CCEC/CD 

BLOQUE 5 Coñecemento da 
lingua e consciencia 
intercultural e plurilingüe 

   

PLEB5.1. 
 

GMC- PLEB5.1. Identifica sons básicos, produce con suficiente intelixibilidade 
léxico e estruturas  básicas  e  usa  patróns  básicos de ritmo, entoación e 
acentuación de palabras e frases. 

 
25% 

CCL // CAA 
CCEC 

PLEB5.2. 
 

GMC- PLEB5.2. Utiliza a lingua estranxeirana maioría das súas intervencións 
nas actividades de aula,e na perticipación en simulacións sobre temas cotiáns e 
de interese persoal,con diversos fins comunicativos,establecendo contacto 
social,reformulando e rectificando se non se comprende,e pedindo aclaración se 
non entende algo 

 
25% 

 
CCL// CAA 
CCEC 
 

PLEB5.3. 
 

GMC-PLEB5.3 Utiliza as convencións orais básicas 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 
atenció, etc) 

 
50% 

CCL 
CAA 
CCEC // CD 

PLEB5.5. 
GMC- PLEB5.5. 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. 
 

 
50% 

CCL 
CAA 
CCEC 
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3ºAVALIACIÓN 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAXE 

Grao mínimo de consecución para cada estándar  
GMC 

Ponderación Competencias  
clave 

Instrumentos de avaliación 

BLOQUE 1 CO 
 

    

PLEB1.1 
GMC-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 

25% CCL/CAA  
 Observación diaria. 
 Caderno de aula. 
 Lista de cotexo (V/F) de compresión de 

texto 
 Lista de cotexo (V/F) de compresión oral. 
 Probas de actividades gramaticais  
 Probas actividades de vocabulario 
 Rúbrica de valoración da produción escrita 

e/ou oral demandada 
 Rúbrica do proceso de creación da 

produción escrita. 
 Rúbrica de Comprensión oral e/ou escrita. 
 Cuestionario sobre convencións, normas e 

diferenzas culturais. 
 Rúbrica de Comprensión/produción de 

rutinas de aula. 
 
 

 

PLEB1.3 
 

GMC-PLEB1.3.  Distingue,co apoioda imaxe,as ideas principaise información relevante 
en presentacións moi básicas sobre temas educativos,que estea a aprender ou do seu 
interese,sempre que poida escoitalas máis dunha vez. 

 
50% 

CCL 
CAA 
CCEC 

PLEB1.4. 
 

GMC-PLEB1.4 Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa informal 
entre duas persoas cara a cara,ou dunha gravación pedagóxica cando o tema lle resulta 
coñecido e o discurso estea articulado a velocidade baixa. 

 
 
100% 

CCL 
CAA 
CCEC 

PLEB1.5. 
 

GMC-PLEB1.5. Comprende nunha conversación informal na que participa 
,descricións,narracións,peticións de información,a expresión da vontade,a certeza e os 
desexos sobre asuntos prácticos da vida cotiá o do seu interese,cando se lle fala con 
claridade,amodo e directamente. 

 
100% 

CCL 
CAA 
CCEC 
 

BLOQUE 2 PO 
 

   

PLEB2.1. 
 

GMC- PLEB2.1. na maioria das actividades da aula amosa unha actitude positiva polo 
uso da lingua estranxeira nas diferentes situacións comunicativas,esforzandose por 
utilízala aínda que,ás veces,teña que recorrer a outras linguas para pedir axuda ou 
aclaracións. 

 
50% 

CCL 
CD // CAA 
CCEC 

PLEB2.2. 
 

GMC- PLEB2.2.Fai presentacións moi breves e ensaiadas e con apoio visual que lle 
permiten ilustralas con imaxes e seguir un guión sobre aspectos concretos e sinxelos de 
temas do seu interese e responde a preguntas breves. 

 
 
100% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

PLEB2.3. 
 

GMC- PLEB2.3 Desenvólvese sen dificultade evidente en xestións e transaccións cotiás 
básicas, e ofrece e obtén información básica en situacións habituais como 
viaxes,aloxamento,transporte,compras e lecer seguindo normas de cortesía básicas. 

 
 
50% 

CCL //CAA 
CCEC //CD 

PLEB2.4. 
 

GMC- PLEB2.4.Establece contacto social en función da situación de comunicación,real 
ou simulada,pedindo aclaración se non entende algo. 

 
100% 
 
 

CCL 
CAA//CCEC 
 

PLEB2.5. 
 

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

 
50% 

CCL 
CAA 
CCEC 

 
PLEB2.6. 

GMC-PLB2.6. 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 compañeiras. 

  



37 
 

 

 

 

 

3ºAVALIACIÓN 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAXE 

Grao mínimo de consecución para cada estándar  
GMC 

Ponderación Competencias  
clave 

Instrumentos de avaliación 

BLOQUE 3  
Comprensión de textos 
escritos 

    

PLEB3.1. 
 

GMC- PLEB3.1.Comprende,co apoio 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 predecibles. 

 
50% 

CCL/CAA 
CCEC/CD 

PLEB3.2. 
 

GMC- PLEB3.2 Entende información específica esencial en páxinas Web e outros 
materiais de referencia ou consulta de carácter pedagóxico claramente estructurados e 
nun rexistro estándar e con imaxes ilustrativas sobre temas educativos o do seu 
interese,sempre que poida reler as seccións difíciles. 

 
50% 

CCL 
CAA 
CCEC 

PLEB3.3. 
 

GMC- 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. 

 
100% 

CCL 
CAA 
CCEC 

PLEB3.4. 
 

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

 
50% 

CCL/CAA 
CCEC/CD 
 

PLEB3.5 
GMC- 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. 

50% CCL/CCA/ 
CCEC/CD 

BLOQUE 4 
Produción de texto escritos 

   

PLEB4.1. 
 

GMC- PLEB4.1.Escribe notas e mensaxes(SMS,WhatsApp,chats),en situacuóns reais ou 
simuladas,nas que dá e solicita información sobre sitas,preferencias e sentimentos 
relacionadas con actividades da vida cotiá e do seu interese. 

 
50% 

CCL/CAA 
CCEC/CD 
 

PLEB4.4 
 

GMC- PLEB4.4 Escribe notas,anuncios,e mensaxes breves en soporte impreso o dixital 
relacionados con a vida cotiá e do seu interese persoal l,respetando as normas de 
cortesía,e a etiqueta se utiliza as redes sociais. 

 
50% 

CCL/CAA 
CCEC/CD 

PLEB4.5. 
 

GMC-PLEB4.5 Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén contacto 
social real ou simulado ,intercámbiase información,descríbense sucesos importantes e 
experiencias persoais;danse instrucións,fanse e aceptan ofrecimientos e suxestións e 
exprésanse opinións de xeito sinxelo. 

 
50% 

CCL/CAA 
CCEC/CD 

PLEB4.6. 
 
 
 

GMC- PLEB4.6 Escribe correspondencia  formal básica e breve,dirixida a institucións 
públcas ou privadas ou entidades comerciais,solicitando ou dando a información 
requerida de xeito sinxelo. 

 
100% 

CCL/CAA 
CCEC/CD 
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3ºAVALIACIÓN 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAXE 

Grao mínimo de consecución para cada estándar  
GMC 

Ponderación Competencias  
clave 

Instrumentos de avaliación 

BLOQUE 5 
Coñecemento da lingua e 
consciencia intercultural e 
plurilingüe 

    

PLEB5.1. 
 

GMC- PLEB5.1. Identifica  sons básicos, produce con suficiente intelixibilidade léxico e 
estruturas  básicas  e  usa  patróns  básicos de ritmo, entoación e acentuación de 
palabras e frases. 

 
50% 
 

CCL 
CAA //CD 
CCEC 

PLEB5.2. 
 

GMC- PLEB5.2. Utiliza a lingua estranxeirana maioría das súas intervencións nas 
actividades de aula,e na perticipación en simulacións sobre temas cotiáns e de interese 
persoal,con diversos fins comunicativos,establecendo contacto social,reformulando e 
rectificando se non se comprende,e pedindo aclaración se non entende algo 

 
 
 
50% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

PLEB5.3. 
 

GMC-PLEB5.3 Utiliza as convencións orais básicas 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 atenció, etc) 

 
50% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

PLEB5.4. 
 

GMC- PLEB5.4.Na propia lingua,identifica aspectos socioculturais básicos dos paises 
nos que se fala a lingua estranxeira,analizándoos comparativamente coas diversas 
culturas,se é o caso,do resto do alumnado,evitando estereotipos e valoración 
etnocéntricas. 

 
100% 

CCL 
CAA 
CCEC 

PLEB5.5. 
 

GMC- PLEB5.5. 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. 
 

 
50% 

CCL //  
CAA 
CCEC 
CD 

 



39 
 

4.2. Desenvolvemento das competencias clave e aspectos curriculares para 2º ESO . 

2º  ESO 
O 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 establece os seguintes aspectos curriculares para o 2º curso  da educación secundaria 
obrigatoria. 

 

 Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

 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 

▪ 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 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

ou temáticos adquiridos.  
– Inferencia do significado probable das 

palabras ou das frases que descoñece.  

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

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

▪ Estratexias de comprensión: 
– Mobilización de información previa 

sobre o tipo de tarefa e o tema.  
– Identificación do tipo textual, adaptando 

a comprensión a el.  
– Distinción de tipos de 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. 

vocabulario propio do nivel.  

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

▪ B1.4. Comprender os puntos esenciais e os 
detalles máis relevantes en conversas cotiás, 
reais ou simuladas, que se refiran a necesidades 
prácticas ou materiais, sentimentos ou 
sensacións físicas básicas, expresadas con certa 
naturalidade e boa articulación, se pode 
escoitalas de novo ou solicitar que se repita ou 
se reformule o dito. 

▪ B1.5. Recoñecer os puntos esenciais e a 
información principal de textos orais ou 
audiovisuais breves, articulados pausadamente e 
con claridade, que conteñan narracións e/ou 
descricións moi sinxelas, que traten sobre 
asuntos moi previsibles da vida cotiá ou moi 
coñecidos.  

▪ B1.6. Comprender transaccións moi básicas de 
bens e servizos (datos persoais, horarios e 
prezos), transmitidas de viva voz ou por medios 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

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

 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

técnicos, e articuladas con certa lentitude e 
claridade, sempre que as condicións acústicas 
sexan boas e se poidan escoitar máis dunha vez.  

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

 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 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 

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

▪ B2.2. Producir textos breves e comprensibles, 
tanto en conversa cara a cara como por teléfono 
ou por outros medios técnicos, nun rexistro 
neutro ou informal, cunha linguaxe sinxela, nos 
que se dea, se solicite e se intercambie 
información básica sobre temas de importancia 
na vida cotiá e asuntos coñecidos ou de interese 
persoal ou educativo propios da súa idade e do 
seu nivel escolar, e se xustifiquen brevemente e 
de xeito básico os motivos de determinadas 
accións e de plans sinxelos, aínda que ás veces 
haxa interrupcións ou vacilacións, resulten 
evidentes as pausas e a reformulación para 
organizar o discurso e para seleccionar 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

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 aclaran o significado.  

– Uso de linguaxe corporal 
culturalmente pertinente (xestos, 
expresións faciais, posturas, e 

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

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

▪ B2.4. Utilizar estratexias de cooperación na 
interacción e no traballo con outras persoas, 
colaborando con elas na interacción, verificando 
a comprensión propia e das demais persoas 
mediante estratexias de compensación 
lingüísticas e non verbais, e cooperando 
activamente na realización das tarefas de 
comunicación. 

▪ B2.5. Manexar con certa fluidez frases feitas 
curtas, grupos de palabras e fórmulas básicas 
para desenvolverse de xeito suficiente en breves 
intercambios en situacións habituais e cotiás, 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

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. 

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. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CCEC 

▪ CSC 

  

 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). 

▪ 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 

▪ 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). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

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

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

– Formulación de hipóteses sobre o 
contido e o contexto. 

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

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

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

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

▪ B3.2. Comprender mensaxes breves e sinxelas 
que conteñan instrucións, indicacións e 
información básica referida a necesidades 
inmediatas ou de carácter educativo ou 
ocupacional moi básico, de estrutura moi 
sinxela, especialmente se contan con apoio 
visual. 

▪ B3.3. Identificar a información esencial, os 
puntos máis relevantes e os detalles importantes 
en textos, tanto en formato impreso como en 
soporte dixital, breves, sinxelos e ben 
estruturados, escritos nun rexistro informal ou 
estándar, que traten asuntos cotiáns, temas 
coñecidos e previsibles de interese ou relevantes 
para os propios estudos, e que conteñan 
estruturas e un léxico básicos de uso común e 
habitual. 

▪ B3.4. Identificar e interpretar palabras e 
enunciados clave sinxelos e contextualizados, 
en situacións de comunicación significativas 
para a súa idade e o seu nivel escolar, coa axuda 
de elementos textuais e non textuais, sobre 
temas variados e outros relacionados con outras 
materias do currículo. 

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

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
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▪ B3.6. Ler con certa autonomía textos adaptados 
de certa lonxitude adecuados á idade, aos 
intereses e ao nivel escolar. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

 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.  

▪ 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 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

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

– Recurso aos coñecementos previos 
(utilizar linguaxe "prefabricada", etc.).  

– Revisión: 
– Identificación de problemas, erros e 

repeticións.  
 
 

– Atención ás convencións ortográficas 
e aos signos de puntuación. 

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

– Reescritura definitiva. 

▪ B4.2. Características textuais: 
– Uso de recursos básicos para elaborar 

textos con coherencia e cohesión propios 
do seu nivel escolar. 

información básica e previamente preparada 
relacionada con temas cotiáns ou con materias 
do currículo. 

▪ B4.4. Cubrir documentos básicos nos que se 
solicite información persoal relativa a 
actividades diarias, intereses (deportes, música, 
etc.), gustos, etc. 

▪ B4.5. Escribir mensaxes sinxelas en diferentes 
soportes con información, instrucións e 
indicacións moi básicas relacionadas con 
actividades cotiás e de inmediata necesidade.  

▪ B4.6. Escribir correspondencia breve e sinxela 
en papel ou soporte dixital, na que se dea 
información persoal básica e se expresen gustos, 
sentimentos 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. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural  
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

▪ 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, 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 

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

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

▪ B5.3. Incorporar á produción do texto oral e 
escrito os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
estruturas sociais, relacións interpersoais, 
patróns de actuación, comportamento e 
convencións sociais, respectando as normas de 
cortesía máis importantes nos contextos 
respectivos. 

▪ B5.4. Na propia lingua, identificar diferenzas e 
semellanzas nos aspectos culturais visibles dos 
países onde se fala a lingua estranxeira e da 
propia cultura, e coas diversas culturas do resto 
do alumnado, de ser o caso, amosando 
curiosidade e respecto perante as diferenzas.  

▪ B5.5. Utilizar as experiencias e os 
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. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

de producións multimedia e de 
manifestacións artísticas dos países onde 
se fala a lingua estranxeira. 

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

– Actitude receptiva e respectuosa cara ás 
persoas, os países e as comunidades 
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, 

▪ B5.6. Levar a cabo as funcións demandadas 
polo propósito comunicativo, utilizando, con 
suficiente dominio para o seu nivel escolar, os 
expoñentes máis comúns e básicos desas 
funcións e os patróns discursivos igualmente 
básicos de uso máis frecuente. 

▪ B5.7. Comprender e utilizar rutinas e o léxico 
propio do nivel en situacións comunicativas 
sinxelas reais ou simuladas. 

▪ B5.8. Participar en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, etc.) nos que se utilicen 
varias linguas, tanto curriculares como outras 
presentes no centro docente, relacionados cos 
elementos transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
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lugares e actividades.  
– Narración de acontecementos pasados 

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

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

– Expresión do coñecemento, a certeza e a 
dúbida. 

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

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

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

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

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

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ CD 
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– Expresións fixas e enunciados 
fraseolóxicos máis habituais, 

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

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

▪ B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas 
propias de cada idioma. 
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1 Contidos sintáctico-discursivos 

▪ Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); causa (because (of); due to); finalidade (to + 
infinitive; for);  
▪ Comparación (as/not so +Adj.+ as; more comfortable/ quickly, faster (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless). 
 ▪ Relacións temporais (as soon as; while). 
▪ Afirmación (affirmative sentences; tags) 
 ▪ Exclamación (What + Adj. +) noun, e. g. What a wonderful trip!; How + Adj. , e . g . How amazing ! ; exclamatory sentences and phrases, e. 
g. Well, that is a surprise! Fine! Great! Terrific!).  
▪ Negación (negative sentences with not, never, non (Noun, e. g. never mind, not to worry), nobody, nothing; negative tags).  
 ▪ Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 
 ▪ Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect); presente (present simple and continuous); futuro (going to; will; 
present simple and continuous + Adv.). 
 ▪ Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ 
Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing).  
▪ Expresión da modalidade : factualidade (declarative sentences); capacidade ( can; be able); posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps); 
necesidade (must; need; have (got) to); obriga (have▪ (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present continuous).  
▪ Expresión da existencia (e. g. there will be/has been); a entidade (count/ uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/ 
emphatic); determiners); a calidade (e. g. good at maths; rather tired).  
▪ Expresión da cantidade (singular/ plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; 
so; a little). 
 ▪ Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement).  
 ▪ Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of estafe; duration 
(from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness 
(while, as); frequency (e. g. often, usually). 
 ▪ Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post) 
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4.2.1. Táboas de temporalización trimestral dos estándares coa relación das competencias, 
do grao mínimo de consecución (GMC) e da ponderación deste con respecto ao peso 
anual para 2ºESO. 

2ºESO 
1ºTRIMESTRE 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAXE 

Grao mínimo de consecución para cada estándar 
 

Ponderación Competencia 
clave 

Instrumentos de avaliación 

BLOQUE 1 CO 
 

    

PLEB1.1. 
 

 GMC-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. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

 
 
 
 

 Observación diaria. 
 Caderno de aula. 
 Lista de cotexo (V/F) de 

compresión de texto 
 Lista de cotexo (V/F) de 

compresión oral. 
 Probas de actividades gramaticais  
 Probas actividades de vocabulario 
 Rúbrica de valoración da produción 

escrita e/ou oral demandada 
 Rúbrica do proceso de creación da 

produción escrita. 
 Rúbrica de Comprensión oral e/ou 

escrita. 
 Cuestionario sobre convencións, 

normas e diferenzas culturais. 
 Rúbrica de Comprensión/produción 

de rutinas de aula. 
 

 
 

PLEB1.2. 
 

 GMC-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 a accións habituais na súa idade e 
no seu contexto escolar. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

PLEB1.3. 
 

 GMC-PLEB1.3. Logra comprende información esencial en conversas breves e sinxelas nas 
que participa, que conteñan vocabulario relativo a 
lugares,persoas,obxectos,acontecementos e accións ligado a temas sinxelos e habituais na 
súa idade e no seu contexto escolar. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

BLOQUE 2 PO 
 

   

PLEB2.1. 
 

 GMC-PLEB1.Interactúa nas actividades de aula a maioria 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 

 
25% 
 

CSC // CCL 
CAA 
CCEC 
 

PLEB2.2. 
 

 GMC-PLEB2.2. Amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira en diferentes 
situacións comunicativas,e manifesta interese e respecto pola achegas dos seus 
compañeiros e compañeiras. 

 
25% 

CCL 
CSC 
 

PLEB2.4. 
 

 GMC-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 con 
claridade e repetindo ou reformulando. 

 
25% 

CCL 
CSC 
CCEC 
CD 

PLEB2.5. 
 

 .GMC-PLEB2.5. Participa en conversas informais cunha pronuncia comprensible cara a 
cara,por teléfono ou por outros medios técnicos,nas que se establece contacto 
social,intercambia información e expresa opinións e puntos de vista,fai invitacións e 
ofrecimentose transaccións cotiás,seguindo normas de cortesía . 

 
25% 

CCL 
CSC 
CCEC 
CD 

BLOQUE 3 CE 
 

   

PLEB3.1. 
 

 GMC-PLEB3.1. Segue,con axuda da imaxe,instruccións sinxelas de funcionamento e 
manexo de aparellos electrónicos,así como instruccións básicas e predecibles para a 

25% CCL 
CAA 
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realixación de actividades e normas de seguridade. CSC 
CCEC // CD 

PLEB3.2. 
 

 GMC-PLEB3.2.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. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CSC // CD 

PLEB3.4. 
 

 GMC-PLEB3.4. Comprende correspondencia persoal en calquera formato e en rexistro 
estándar na que de xeito sinxelo,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 o do seu interese. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CSC 
CD 
 

BLOQUE 4 PE 
 

   

PLEB4.1. 
 

 GMC-PLEB4.1. Utiliza estratexias que faciliten o proceso de escritura:segue modeloos de 
textos de caracteristicas similares,planifica o texto,elabora un borrador,corrixe tanto a 
ortografía como a orde das ideas e das palabras,etc 

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CSC // CD 

PLEB4.2. 
 

 GMC-PLEB4.2. Escribe textos moi breves en formato convencional, describindo de xeito 
sinxelo situacións,persoas,obxectos e lugares 

 
25% 

CCL // CAA 
CCEC 
CD // CSC 

PLEB4.3. 
 

 GMC-PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa aos seus 
datos,aos seus intereses ou ás súas afeccións. 

 
25% 

CCL // CAA 
CCEC 
CD / CSC 

BLOQUE 5 
Coñecemento da 
lingua e consciencia 
intercultural e 
plurilingüe 

 
  

  

PLEB5.1. 
 

 GMC-PLEB5.1. Utiliza a lingua estranxeira na maioria das súas intervencións nas actividades 
da aula,e na participación en simulacións con diversos fins comunicativos,e recoñece e 
produce comprensiblemente patróns básicos de ritmo,entoación e acentuación de palabras e 
frases. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CSC //CD 
 

PLEB5.2. 
 

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

 
25% 

CCL // CAA 
CSC 
CCEC // CD 
 

PLEB5.3. 
 

 PLEB5.3. Utiliza as convencións básicas propias da lingua estranxeira no desenvolvemento 
do proceso comunicativo. 

 
25% 

CCL // CAA 
CSC 
CCEC // CD 

PLEB5.6 
 

 GMC-PLEB5.6.Comunica  con eficacia,comprendendo e utilizando adecuadamente as 
estructuras morfosintácticas básicas para realizar as funcións comunicativas propias do seu 
nivel, e estratexias de comunicación e de redundancia do significado 

 
25% 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC // CD 
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2ºTRIMESTRE 
ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAXE 

Grao mínimo de consecución para cada estándar 
 

Ponderación Competencia 
clave 

Instrumentos de avaliación 

BLOQUE 1 CO 
 

    

PLEB1.2. 
 

 GMC-PLEB1.2. Comprende algunhas frases e expresións habituais relacionadas con 
necesidades inmediatas (datas, prezos, pequenas doenzas, etc.) e temas con que está moi 
familiarizado, e segue consignas de aula traballados na aula previamente. 

 
50% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

 
 
 
 

 Observación diaria. 
 Caderno de aula. 
 Lista de cotexo (V/F) de 

compresión de texto 
 Lista de cotexo (V/F) de 

compresión oral. 
 Probas de actividades gramaticais  
 Probas actividades de vocabulario 
 Rúbrica de valoración da produción 

escrita e/ou oral demandada 
 Rúbrica do proceso de creación da 

produción escrita. 
 Rúbrica de Comprensión oral e/ou 

escrita. 
 Cuestionario sobre convencións, 

normas e diferenzas culturais. 
 Rúbrica de Comprensión/produción 

de rutinas de aula. 
 

 
 

PLEB1.3. 
 

 .GMC-PLEB1.3. Comprende o esencial en situacións de comunicación,cara a cara ou 
gravadas,na que se utilicen frases sinxelas sobre temas habituais para súa idade e que se 
refiran aos ámbitos persoal público e educativo. 

 
50 % 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

PLEB1.4. 
 

 GMC-PLEB1.4. Distingue,co apoio da imaxe, as ideas principais e información relevante en 
presentacións sobre temas educativos que estea a prender,profesionais moi sinxelos ou do 
seu interese inmediato. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

BLOQUE 2 PO 
 

   

PLEB2.1. 
 

 GMC-PLEB1.Interactúa nas actividades de aula a maioria 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. 

 
50% 
 

CSC 
CCL 
CAA 
CCEC 

PLEB2.2. 
 

 GMC-PLEB2..2. Amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira en diferentes 
situacións comunicativas, e manifesta interese e respecto polas a chegas dos seus 
compañeiros e compañeiras. 

 
50% 

CCL 
CSC 

PLEB2.3. 
 

 GMC-PLEB2.3. Fai presentacións breves e ensaiadas,ben estructuradas e con apoio 
visual,que lle permitan illustralas con imaxes e seguir un guíon sobre aspectos concretos e 
sinxelos de temas do seu interese ou relacionados cosseus estudos o a súa ocupación, e 
responde a preguntas breves e sinxelas de oíntes 

 
25% 

CCL 
CSC 
CCEC 
CD 

PLEB2.5. 
 

 GMC-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 da indicacións ou instrucións,ou discute os pasos 
a seguir para realizar unha actividade conxunta. 

 
50% 

CCL 
CSC 
CCEC 
CD 

BLOQUE 3 CE 
 

   

PLEB3.1. 
 

 GMC-PLEB3.1. Segue,con axuda da imaxe,instruccións sinxelas de funcionamento e 
manexo de aparellos electrónicos,así como instruccións básicas e predecibles para a 
realixación de actividades e normas de seguridade. 

50% CCL // CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

PLEB3.3.  GMC-PLEB3.3.Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais  CCL // CAA 
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 de referencia e consulta claramente estructurados e nun rexistro estándar sobre temas do 
seu interese. 

25% CCEC 
CSC 
CD 

PLEB3.4. 
 

 GMC-PLEB3.4. Comprende correspondencia persoal en calquera formato e en rexistro 
estándar na que de xeito sinxelo,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 o do seu interese. 

 
50% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CSC 
CD 

PLEB3.5. 
 

 GMC-PLEB3.5. Comprende información básica de correspondencia formal na que se informa 
sobre asuntos do seu interese no contexto persoal,educativo ou ocupacional. 

 
25% 

CCL // CAA 
CCEC // CD 
CSC 

BLOQUE 4 PE 
 

   

PLEB4.1. 
 

 GMC-PLEB4.1.Utiliza estratexias que faciliten o proceso de escritura:segue modeloos de 
textos de caracteristicas similares,planifica o texto,elabora un borrador,corrixe tanto a 
ortografía como a orde das ideas e das palabras,etc 

 
50% 

CCL //CAA 
CD 
CSC 
CCEC 

PLEB4.2. 
 

 GMC-PLEB4.2.. Escribe textos moi breves en formato convencional, describindo de xeito 
sinxelo situacións,persoas,obxectos e lugares 

 
50% 

CCL //CAA 
CCEC 
CD 

PLEB4.4. 
 

 GMC-PLEB4.4. Escribe notas,anuncios e mensaxes breves en soporte impreso e dixital,en 
situación de comunicación reais ou simuladas,relacionados con actividades e situacións da 
vida cotiá e do seu interese persoal,respectando as convencións e as normas de cortesía. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 
CSC 

PLEB4.5 
 

 GMC-PLEB4.5.. Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén o contacto 
social,se intercambia información,se describen en termos sinxelos sucesos importantes e 
experiencias persoais,se dan instruccións sinxelas,se fan e aceptan ofrecementos e 
suxestións e se expresan opinións de xeito sinxelo. 

 
50% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 
CSC 

BLOQUE 5 
Coñecemento da 
lingua e consciencia 
intercultural e 
plurilingüe 

 
  

  

PLEB5.1. 
 

 GMC-PLEB5.1. Utiliza a lingua estranxeira na maioria das súas intervencións nas actividades 
da aula,e na participación en simulacións con diversos fins comunicativos,e recoñece e 
produce comprensiblemente patróns básicos de ritmo,entoación e acentuación de palabras e 
frases. 

 
50% 

CCL 
CAA 
CCEC 
 

PLEB5.2. 
 

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

 
50% 

CCL //CAA 
CSC 
CCEC 
 

PLEB5.3. 
 

 GMC-PLEB5.3. Nas actividades de aula, tenta explicar o proceso de produción de textos e 
de hipóteses de significados tomando en consideración os coñecementos e as experiencias 

 
50% 

CCL 
CAA 
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noutras linguas. CSC 
CCEC 

PLEB5.6. 
 

 GMC-PLEB5.6. Comunica  con eficacia,comprendendo e utilizando adecuadamente as 
estructuras morfosintácticas básicas para realizar as funcións comunicativas propias do seu 
nivel, e estratexias de comunicación e de redundancia do significado 

 
50% 

CCL 
CAA 
CSC 

 

3ºTRIMESTRE 
ESTÁNDARES  

DE APRENDIZAXE 

Grao mínimo de consecución para cada estándar 
 

Ponderación Competencia 
clave 

Instrumentos de avaliación 

BLOQUE 1 CO 
 

    

PLEB1.2.. 
 

 GMC-PLEB3.2.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. 

 
50% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

 
 
 

 Observación diaria. 
 Caderno de aula. 
 Lista de cotexo (V/F) de 

compresión de texto 
 Lista de cotexo (V/F) de 

compresión oral. 
 Probas de actividades gramaticais  
 Probas actividades de vocabulario 
 Rúbrica de valoración da produción 

escrita e/ou oral demandada 
 Rúbrica do proceso de creación da 

produción escrita. 
 Rúbrica de Comprensión oral e/ou 

escrita. 
 Cuestionario sobre convencións, 

normas e diferenzas culturais. 
 Rúbrica deComprensión/produción 

de rutinas de aula. 
 

 
 

PLEB1.5. 
 

 GMC-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. 

 
50 % 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

PLEB1.6. 
 

 GMC-PLEB1.3. 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. 

 
100% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

PLEB1.7. 
 

 GMC-PLEB1.7. Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas emitidas por medios 
audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos e sobre transaccións habituais de bens e 
servizos, pronunciadas con lentitude e claridade. 

 
50% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 

BLOQUE 2 PO 
 

   

PLEB2.1. 
 

 GMC-PLEB1.Interactúa nas actividades de aula a maioria 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 

 
50% 
 

CSC 
CCL 
CAA 
CCEC 

PLEB2.3. 
 

 GMC-PLEB2.3. Fai presentacións breves e ensaiadas,ben estructuradas e con apoio 
visual,que lle permitan illustralas con imaxes e seguir un guíon sobre aspectos concretos e 
sinxelos de temas do seu interese ou relacionados cosseus estudos o a súa ocupación, e 
responde a preguntas breves e sinxelas de oíntes 

 
50% 

CCL 
CSC 
CCEC 
CD 

PLEB2.4. 
 

 GMC-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 con 
claridade e repetindo ou reformulando. 

 
100% 

CCL 
CSC 
CCEC 
CD 
 

PLEB2.5. 
 

 GMC-PLEB2.5. Participa en conversas informais cunha pronuncia comprensible cara a  
100% 

CCL 
CSC 
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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 da indicacións ou instrucións,ou discute os pasos 
a seguir para realizar unha actividade conxunta. 

CCEC 
CD 

PLEB2.7. 
 

 GMC-PLEB2.7. Toma parte nunha conversa formal ou entrevista moi sinxela de caracter 
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. 

 
100% 

CCL 
CSC 
CCEC 
CD 

BLOQUE 3 CE 
 

   

PLEB3.1. 
 

 GMC-PLEB3.1. Segue,con axuda da imaxe,instruccións sinxelas de funcionamento e 
manexo de aparellos electrónicos,así como instruccións básicas e predecibles para a 
realixación de actividades e normas de seguridade. 

25% CCL // CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

PLEB3.4. 
 

 GMC-PLEB3.4. Comprende correspondencia persoal en calquera formato e en rexistro 
estándar na que de xeito sinxelo,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 o do seu interese. 

 
50% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CSC 
CD 

PLEB3.5. 
 

 GMC-PLEB3.5. Comprende información básica de correspondencia formal na que se informa 
sobre asuntos do seu interese no contexto persoal,educativo ou ocupacional. 

 
25% 

CCL //CAA 
CCEC 
CSC 
CD 

PLEB3.6. 
 

 GMC-PLEB3.6. Comprende con fluidez textos de historias de ficción adaptados para o seu 
nivel 

 
50% 

CCL //CAA 
CCEC 
CSC 

BLOQUE 4 PE 
 

   

PLEB4.1. 
 

 GMC-PLEB4.1. Utiliza estratexias que faciliten o proceso de escritura:segue modeloos de 
textos de caracteristicas similares,planifica o texto,elabora un borrador,corrixe tanto a 
ortografía como a orde das ideas e das palabras,etc 

 
50% 

CCL // CAA 
CSC 
CD 
CCEC 

PLEB4.4. 
 

 GMC-PLEB4.4. Escribe notas,anuncios e mensaxes breves en soporte impreso e dixital,en 
situación de comunicación reais ou simuladas,relacionados con actividades e situacións da 
vida cotiá e do seu interese persoal,respectando as convencións e as normas de cortesía. 

 
50% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CD 
CSC 

PLEB4.5. 
 

 GMC-PLEB4.5.. Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén o contacto 
social,se intercambia información,se describen en termos sinxelos sucesos importantes e 
experiencias persoais,se dan instruccións sinxelas,se fan e aceptan ofrecementos e 
suxestións e se expresan opinións de xeito sinxelo. 

50% CCL 
CAA 
CD 
CCEC 
CSC 

PLEB4.6. 
 

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

 
50% 

CCL 
CAA 
CCEC 
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CD // CSC 
BLOQUE 5 
Coñecemento da 
lingua e consciencia 
intercultural e 
plurilingüe 

 
  

  

PLEB5.1. 
 

 GMC-PLEB5.1. Utiliza a lingua estranxeira na maioria das súas intervencións nas actividades 
da aula,e na participación en simulacións con diversos fins comunicativos,e recoñece e 
produce comprensiblemente patróns básicos de ritmo,entoación e acentuación de palabras e 
frases. 

 
50% 

CCL 
CAA 
CCEC 
CSC // CD 

PLEB5.2. 
 

 GMC-PLEB5.2. Procura utilizar as convencións orais e escritas básicas propias da lingua 
estranxeira no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito (saúdos, 
despedidas, fórmulas moi básicas de tratamento, etc.), e amosa respecto polas diferenzas 
que poidan existir en aspectos culturais como hábitos, horarios, etc. 

 
50% 

 
CCL // CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

PLEB5.3. 
 

 PLEB5.3 PLEB5.3. Utiliza as convencións básicas propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso comunicativo. 

 
50% 

CCL // CAA 
CSC 
CCEC //CD 

PLEB5.6. 
 

 GMC-PLEB5.6. Comunica  con eficacia,comprendendo e utilizando adecuadamente as 
estructuras morfosintácticas básicas para realizar as funcións comunicativas propias do seu 
nivel, e estratexias de comunicación e de redundancia do  

 
100% 

CCL 
CSC 
CCEC 
CAA// CD 

PLEB5.7. 
 

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

 
50% 

CCL //CAA 
CSC 
CCEC // CD 
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4.3. Desenvolvemento das competencias clave e aspectos curriculares para 3º ESO . 

  

3º  ESO 
O 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 establece os seguintes aspectos curriculares para o 3º curso da educación secundaria obrigatoria. 

 Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 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 

▪ 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 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, mensaxes e 
comunicados breves e articulados de xeito lento e claro (por 
exemplo, cambio de porta de embarque nun aeroporto, 
información sobre actividades nun campamento de verán ou 
no contestador automático dun cine), sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e o son non estea 
distorsionado.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB1.3. Entende o esencial do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, 
en hoteis, tendas, albergues, restaurantes, e centros de lecer, 
de estudos ou de traballo). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

ou reformulacións do dito.  que as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e 
que se poida volver escoitar o dito. 

▪ 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.  

▪ PLEB1.4. Identifica o sentido xeral e os puntos principais 
dunha conversa formal ou informal entre dúas ou máis 
persoas interlocutoras que ten lugar na súa presenza, cando 
o tema lle resulte coñecido e o discurso está articulado con 
claridade, a velocidade media e nunha variedade estándar da 
lingua.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

 Bloque 2. Produción de textos orais  
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▪ 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. 

– Execución: 
– Concepción da mensaxe con claridade, 

distinguindo a súa idea ou ideas principais, e a 
súa estrutura básica.  

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

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

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

– Apoio e aproveitamento máximo dos 
coñecementos previos.  

– Compensación das carencias lingüísticas 
mediante procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos.  
– Lingüísticos: 

– Modificación de palabras de significado 
parecido.  

– Definición ou paráfrase dun termo ou 
expresión. 

– Petición de axuda ou clarificación. 
– Paralingüísticos: 

– Sinalación de obxectos, uso de deícticos ou 
realización de accións que aclaran o 

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

▪ B2. 2. Manexar frases curtas, grupos de palabras e fórmulas 
para desenvolverse de xeito suficiente e comprensible en 
breves intercambios en situacións habituais e cotiás, 
interrompendo en ocasións o discurso para procurar 
expresións, articular palabras menos frecuentes e reparar a 
comunicación en situacións menos comúns.  

▪ B2.3. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente 
estruturados, utilizando fórmulas ou xestos simples para 
tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda que se dependa en 
grande medida da actuación da persoa interlocutora. 

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

▪ B2.5. Participar en conversas básicas sobre temas predicibles 
e con propósitos comunicativos propios da súa idade (invitar, 
ofrecer axuda, propor, reaccionar perante invitacións e 
propostas), e expresar sentimentos e opinións de forma 
básica.  

▪ B2.6. Participar de forma sinxela nunha entrevista persoal na 
que dá información, reacciona ante comentarios ou expresa 
ideas sobre cuestións habituais, sempre que poida pedir de 
cando en vez que lle aclaren ou repitan o dito. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB2.4. Desenvólvese correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de 
cortesía básicas (saúdo e tratamento).  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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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. 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

 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)  

– Identificación do tipo textual (narrativo, descritivo,  

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

▪ PLEB3.1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións de 
funcionamento e manexo de aparellos electrónicos ou de 
máquinas, así como instrucións para a realización de 
actividades e normas de seguridade (por exemplo, nun 
centro docente, un lugar público ou unha zona de lecer). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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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. 

▪ 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. 

▪ PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e 
material publicitario de revistas ou de internet formulados 
de xeito simple e claro, e relacionados con asuntos do seu 
interese, nos ámbitos persoal, educativo e ocupacional.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB3.3. Capta as ideas principais de textos xornalísticos 
breves en calquera soporte, se os números, os nomes, as 
ilustracións e os títulos portan gran parte da mensaxe.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB3.5. Comprende correspondencia persoal en calquera 
formato na que se fala de si mesmo/a, se describen persoas, 
obxectos e lugares, se narran acontecementos pasados, 
presentes e futuros, reais ou imaxinarios, e se expresan 
sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, 
coñecidos ou do seu interese.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB3.6. Entende o esencial de correspondencia formal na 
que se informa sobre asuntos do seu interese no contexto 
persoal, educativo ou ocupacional (por exemplo, sobre un 
curso de idiomas ou unha compra por internet).  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 
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▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB3.7. Comprende o esencial (por exemplo, en lecturas 
para a mocidade) de historias de ficción breves e ben 
estruturadas, e faise unha idea do carácter dos personaxes, 
das súas relacións e do argumento.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

 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 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 

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

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

▪ B4.3. Empregar para 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, 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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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. 

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. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB4.5. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves nas 
redes sociais relacionados con actividades e situacións da 
vida cotiá, do seu interese persoal ou sobre temas de 
actualidade, respectando as convencións e as normas de 
cortesía.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

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

▪ B5.2. Valorar as linguas como medio para comunicarse e 
relacionarse con compañeiros e compañeiras doutros países, 
como recurso de acceso á información, e como instrumento 
de enriquecemento persoal ao coñecer culturas e maneiras de 
vivir diferentes. 

▪ B5.3. Producir textos escritos sen faltas de ortografía 
significativas en palabras e expresións habituais propias do 
nivel. 

▪ B5.4. Coñecer e utilizar, para a comprensión e a produción 
do texto oral monolóxico ou dialóxico e escrito, os aspectos 
socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida cotiá 
(hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer, etc.), 
estruturas sociais, condicións de vida (contorno e estrutura 
social), relacións interpersoais (entre homes e mulleres, no 
traballo, no centro docente e nas institucións), 
comportamento (xestos, expresións faciais, uso da voz e 
contacto visual) e convencións sociais (costumes e 
tradicións), actuando coa debida propiedade e respectando as 
normas de cortesía máis importantes nos contextos 
respectivos 

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

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 



67 
 

 Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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

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

▪ B5.5. Funcións comunicativas: 
– Iniciación e mantemento de relacións persoais e 

sociais. 
– Descrición de calidades físicas e abstractas de 

persoas, obxectos, lugares e actividades.  
– Narración de acontecementos pasados puntuais e 

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

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

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

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

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

– Formulación de suxestións, desexos, condicións e 
hipóteses.  

– Establecemento e mantemento da comunicación e 
organización do discurso.  

▪ B5.6. Léxico oral e escrito de uso común (recepción) 
relativo a identificación persoal; vivenda, fogar e 
contexto; actividades da vida diaria; familia e 

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

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

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

▪ PLEB5.3. Utiliza as convencións máis habituais propias da 
lingua estranxeira no desenvolvemento do proceso 
comunicativo (saúdos, rutinas para iniciar ou manter a 
quenda de palabra, fórmulas orais breves para manter a 
atención, facer preguntas por preferencias, expresar 
opinións, etc.) en rexistro estándar. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 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.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB5.7. Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e elaborar textos sinxelos en 
rexistro estándar propios do seu nivel educativo, e 
comprende e utiliza estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado (imaxes e elementos 
paralingüísticos, cuasilingüísticos e paratextuais).  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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, 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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Contidos sintáctico-discursivos 

▪ Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); causa (because (of); due to); finalidade (to + infinitive; for); comparación (as/not so +Adj.+ as; more comfortable/ 
quickly, faster (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless).  

▪ Relacións temporais (as soon as;while). 

▪ Afirmación (affirmative sentences; tags) 

▪ Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g.How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!). 

▪ Negación (negative sentences with not, never, non (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; negative tags). 

▪ Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

▪ Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente (present simple and continuous); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.). 

▪ Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –
ing).  

▪ ▪Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); 

▪ (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present continuous). 

▪ Expresión da existencia (e. g.there will be/has been); a entidade (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); a calidade (e. g. good at maths; rather tired). 

▪ Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

▪ Expresión do espazo (prepositionsandadverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 

▪ Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of estafe; duration (from…to;during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority 
(afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

▪ Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 
Make and do. 
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4.3.1. Táboas de temporalización trimestral dos estándares coa relación das competencias, 
do grao mínimo de consecución (GMC) e da ponderación deste con respecto ao peso 
anual para 3ºESO. 

   

3ºESO 
1º AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAXE 

Grao mínimo de consecución para cada estándar 
GMC 

Ponderación. Competencia 
clave 

Instrumentos de avaliación 

BLOQUE 1 CO 
 

    

PLEB1.1. 
 

GMC-PLEB1.1. Capta correctamente todos os puntos principais e detalles relevantes de 
mensaxes orais 

 
25% 

CCL// CAA 
CSC 
CCEC //CD 

 
 
 
▪ Observación diaria. 
▪ Caderno de aula. 
▪ Lista de cotexo (V/F) de 
compresión de texto 
▪ Lista de cotexo (V/F) de 
compresión oral. 
▪ Probas de actividades 
gramaticais  
▪ Probas actividades de 
vocabulario 
▪ Rúbrica de valoración da 
produción escrita demandada 
▪ Rúbrica do proceso de 
creación da produción escrita. 
▪ Cuestionario sobre 
convencións, normas e 
diferenzas culturais. 
▪ Rúbrica de 
Comprensión/produción de 
rutinas de aula. 
 
 

PLEB1.2. 
 

GMC-PLEB1.2. Entende o esencial do que se lle di en transaccións e xestións cotiás e 
estructurada. 
 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 

PLEB1.3. 
 

GMC-PLEB1.3. Identifica correctamente o sentido xeral e os puntos principais dunha 
conversación formal ou informal. 

25% CCL/CAA 
CSC/CCEC 

PLEB1.4. 
 

GMC-PLEB1.4. Comprende descricións, narracións,puntos de vista e opinións en 
conversacións nas que participa sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas do seu 
interese nas conversacións. 

25% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
 

PLEB1.5. 
 

GMC-PLEB1.5. Comprende o que se lle pregunta sobre asuntos 
persoais,educativos,ocupacionais ou do seu interese,e comentarios sinxelos e predicíbeis 
nunha conversación formal ou entrevista na que participa. 

25% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CSIEE 

PLEB1.6. 
 

GMC-PLEB1.6. Distingue perfectamente as ideas principais e a información relevante en 
presentacións sobre temas educativos, ocupacionais ou do seu interese. 

25% CCL/CAA 
CSC/CCEC 

BLOQUE 2  PO 
 

   

PLEB2.1. 
 

GMC- PLEB2.1. Nas actividades de aula,a maioria 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 compañeiras. 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC 
CCEC 
 

PLEB2.3. 
 

GMC- PLEB2.3. Fai presentacións breves e ensaiadas ,ben estructuradas e con apoio 
visual,sobre aspectos concretos de temas do seu interese ou relacionados cos seus estudos 
ou ocupación, e responde sen dificultade preguntas breves. 

25% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CD 

BLOQUE 3  CE 
 

   

PLEB3.1. 
 

GMC- 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 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC//CD 
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e normas de seguridade.  
PLEB3.3. 
 

GMC- PLEB3.3 Comprende correspondencia persoal en calquera formato sobre si 
mesmo;describir persoas,obxectos e lugares;narrar acontecementos pasados,presentes e 
futuros,reais ou imaxinarios,e expresar sentimentos,desexos e opinións sobre temas 
xerais,coñecidos ou do seu interese. 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CD 

BLOQUE 4 PE 
 

   

PLEB4.1. 
 

GMC- PLEB4.1.Escribe correspondencia formal básica e breve,dirixida a institucións públicas 
ou privadas ou entidades comerciais,solicitando ou dando a información requerida de modo 
sinxelo e observando as convencións formais. 
 

25% CCL/CAA 
CSC/CCEC 

PLEB4.3 
 

GMC- PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa a súa 
formación,ocupación,intereses ou afeccións. 

25% CCL/CAA 
CSC/CCE 

BLOQUE 5 
Coñecemento da lingua 
e consciencia 
intercultural e 
plurilingüe 

   

PLEB5.1. 
 

GMC- PLEB5.1. Desenvólvese na maioria das actividades de aula facendo un esfuerzo por 
utilizar a lingua estranxeira,cunha pronunciación clara,aceptable e comprensible, aínda que 
teña que repetir por solicitude das persoas interlocutoras. 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 

PLEB5.2. 
 

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

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 

PLEB5.3. 
 

GMC- PLEB5.3 Utiliza as convencións máis habituais propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso comunicativo en rexistro estándar. 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
 

PLEB5.5. 
 

GMC- 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. 

25% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
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2º AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAXE 

Grao mínimo de consecución para cada estándar 
GMC 

Ponderación Competencia 
clave 

Instrumentos de avaliación 

BLOQUE 1 
Comprensión de textos 
orais 

    

PLEB1.1. 
 

GMC-PLEB1.1. Capta correctamente todos os puntos principais e detalles relevantes de 
mensaxes orais 

 
25% 

CCL // CAA 
CSC // CD 
CCEC 

 
 
 
 
 
 
 
▪ Observación diaria. 
▪ Caderno de aula. 
▪ Lista de cotexo (V/F) de 
compresión de texto 
▪Lista de cotexo (V/F) de 
compresión oral. 
▪Probas de actividades 
gramaticais  
▪Probas actividades de 
vocabulario 
▪Rúbrica de valoración da 
produción escrita demandada 
▪Rúbrica do proceso de creación 
da produción escrita. 
▪Cuestionario sobre 
convencións, normas e 
diferenzas culturais. 
▪Rúbrica de 
Comprensión/produción de 
rutinas de aula. 
 
 

PLEB1.2. 
 

GMC-PLEB1.2. Entende o esencial do que se lle di en transaccións e xestións cotiás e 
estructurada. 
 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 

PLEB1.3. 
 

GMC-PLEB1.3. Identifica correctamente o sentido xeral e os puntos principais dunha 
conversación formal ou informal. 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 

PLEB1.4. 
 

GMC-PLEB1.4. Comprende descricións, narracións,puntos de vista e opinións en 
conversacións nas que participa sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas do seu 
interese nas conversacións. 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
 

PLEB1.5. 
 

GMC-PLEB1.5. Comprende o que se lle pregunta sobre asuntos 
persoais,educativos,ocupacionais ou do seu interese,e comentarios sinxelos e predicíbeis 
nunha conversación formal ou entrevista na que participa. 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CD 

PLEB1.6. 
 

GMC-PLEB1.6. Distingue  as ideas principais e a información relevante en presentacións 
sobre temas educativos, ocupacionais ou do seu interese. 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 

BLOQUE 2 
Produción de texto orais 

   

PLEB2.1. 
 

GMC- PLEB2.1. Nas actividades de aula,a maioria 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 compañeiras. 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
 

PLEB2.4. 
 

GMC- 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)  
 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 

PLEB2.5. 
 

GMC- PLEB2.5. Participa activamente en conversacións informais,cara a cara ou por 
teléfono ou 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 a seguir para realizar unha 
actividade conxunta. 

50% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CD 

PLEB2.6. 
 

GMC- PLEB2.6. Participa  nunha conversa ou entrevista formal sendo capaz de achegar 
información de tipo cotiá,dando a súa opinión sobre problemas prácticos cando se lle 
pregunta directamente,e reaccionando de forma sinxela ante comentarios. 
 

50% CCL/CAA 
CSC/CCEC/ CD 

BLOQUE 3 Comprensión 
de textos escritos 

   

PLEB3.2. 
 

GMC- PLEB3.2.Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de revistas 
ou de Internet,formulados de modo simple e claro,e relacionados con asuntos do seu 

 
50% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
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interese,nos ámbitos persoal,académico e ocupacional. CD 
PLEB3.3. 
 

GMC- PLEB3.3. Fai presentacións breves e ensaiadas ,ben estructuradas e con apoio 
visual,sobre aspectos concretos de temas do seu interese ou relacionados cos seus estudos 
ou ocupación, e responde sen dificultade preguntas breves. 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCECCD 

PLEB3.4. 
 

GMC- PLEB3.4 Entende o esencial de correspondencia formal na que é informado sobre 
asuntos do seu interese no contexto persoal,educativo ou ocupacional. 

25% CCL/CAA 
CSC/CCEC//CD 

PLEB3.5.. 
 

GMC- PLEB3.5. Capta as ideas principais de textos xornalísticos breves,en calquera 
soporte,se os números,os nomes,as ilustracións e os títulos vehiculan gran parte da 
mensaxe.  

50% CCL/CAA 
CSC/CCEC//CD 

PLEB3.6. 
 

GMC- PLEB3.6. Entende información especifica en páxinas Web e outros materiais de 
referencia ou consulta,claramente estructurados de temas do seu interese ou relacionados 
cos seus estudos ou ocupación. 

50% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CD 

BLOQUE 4 
Produción de texto 
escritos 

   

PLEB4.2. 
 

GMC- PLEB4.2.Escribe informes moi breves en formato convencional,con información 
sinxela e relevante sobre feitos habituais e os motivos de certas accións,describendo 
situacións,persoas,obxectos e lugares de modo sinxelo.  

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 

PLEB4.4 
 

GMC- PLEB4.4.Escribe notas e mensaxes nas que se fan breves comentarios ou se dan 
indtrucións e indicacións relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá e do seu 
interese.. 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCE 
CD 

PLEB4.5. 
 

GMC- PLEB4.5 Escribe notas,anuncios e mensaxes breves relacionados con actividades da 
vida cotiá,do seu interese persoal e temas de actualidade. 

 
50% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC//CD 

BLOQUE 5 Coñecemento 
da lingua e consciencia 
intercultural e plurilingüe 

   

PLEB5.1. 
 

GMC- PLEB5.1. Desenvólvese na maioria das actividades de aula facendo un esfuerzo por 
utilizar a lingua estranxeira,cunha pronunciación clara,aceptable e comprensible, aínda que 
teña que repetir por solicitude das persoas interlocutoras. 

25% CCL/CAA 
CSC/CCEC 

PLEB5.2. 
 

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

25% CCL/CAA 
CSC/CCECCD 

PLEB5.3. 
 

GMC- PLEB5.3 Utiliza as convencións máis habituais propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso comunicativo en rexistro estándar. 

25% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
 

PLEB5.5. 
 

GMC- 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. 

25% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
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3º AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAXE 

Grao mínimo de consecución para cada estándar 
GMC 

Ponderación Competencia 
clave 

Instrumentos de avaliación 

BLOQUE 1 
Comprensión de textos 
orais 

    

PLEB1.1. 
 

GMC-PLEB1.1. Capta correctamente todos os puntos principais e detalles relevantes de 
mensaxes orais 

 
50% 

CCL // CAA 
CSC// CD 
CCEC 

 
 
 
 Observación diaria. 
 Caderno de aula. 
 Lista de cotexo (V/F) 
de compresión de texto 
 Lista de cotexo (V/F) 
de compresión oral. 
 Probas de actividades 
gramaticais  
 Probas actividades de 
vocabulario 
 Rúbrica de valoración 
da produción escrita demandada 
 Rúbrica do proceso 
de creación da produción escrita. 
 Cuestionario sobre 
convencións, normas e 
diferenzas culturais. 
 Rúbrica de 
Comprensión/produción de 
rutinas de aula. 
 
 

PLEB1.2. 
 

GMC- PLEB2.2. Entende o esencial do que se lle di en transaccións e xestións cotiás e 
estructuradas. 
 

50% CCL/CAA 
CSC/CCEC 

PLEB1.3. 
 

GMC-PLEB1.3. Identifica correctamente o sentido xeral e os puntos principais dunha 
conversación formal ou informal. 

50% CCL/CAA 
CSC/CCEC 

PLEB1.4. 
 

GMC-PLEB1.4. Comprende descricións, narracións,puntos de vista e opinións en 
conversacións nas que participa sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas do seu 
interese nas conversacións. 

50% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
 

PLEB1.5. 
 

GMC-PLEB1.5. Comprende o que se lle pregunta sobre asuntos 
persoais,educativos,ocupacionais ou do seu interese,e comentarios sinxelos e predicíbeis 
nunha conversación formal ou entrevista na que participa. 

50% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
 

PLEB1.7. 
 

GMC-PLEB1.7. Identifica case toda a información esencial de programas de televisión sobre 
asuntos cotiáns ou do seu interese, cando as imaxes axudan á comprensión. 

50% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CD 

BLOQUE 2 
Produción de texto orais 

   

PLEB2.1. 
 

GMC- PLEB2.1. Nas actividades de aula,a maioria 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 compañeiras. 

50% CCL/CAA 
CSC 
CCEC 

PLEB2.3 
 

GMC- PLEB2.3. Fai presentacións breves e ensaiadas ,ben estructuradas e con apoio 
visual,sobre aspectos concretos de temas do seu interese ou relacionados cos seus estudos 
ou ocupación, e responde sen dificultade preguntas breves. 

50% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CD 

PLEB2.5 
 

GMC- PLEB2.5. Participa activamente en conversacións informais,cara a cara ou por 
teléfono ou 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 a seguir para realizar unha 
actividade conxunta. 

50% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CD 

PLEB2.6 
 

GMC- PLEB2.6. Participa  nunha conversa ou entrevista formal sendo capaz de achegar 
información de tipo cotiá,dando a súa opinión sobre problemas prácticos cando se lle 
pregunta directamente,e reaccionando de forma sinxela ante comentarios. 

50% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CD 

BLOQUE 3 Comprensión 
de textos escritos 

   

PLEB3.1. 
 

GMC- 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. 

50% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CD 
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PLEB3.3. 
 

GMC- PLEB3.3. Fai presentacións breves e ensaiadas ,ben estructuradas e con apoio 
visual,sobre aspectos concretos de temas do seu interese ou relacionados cos seus estudos 
ou ocupación, e responde sen dificultade preguntas breves. 

50% CCL/CAA 
CSC/CCECCD 

PLEB3.4. 
 

GMC- PLEB3.4 Entende o esencial de correspondencia formal na que é informado sobre 
asuntos do seu interese no contexto persoal,educativo ou ocupacional. 
 

50% CCL/CAA 
CSC/CCECCD 

PLEB3.6. 
 

GMC- PLEB3.6. Entende información especifica en páxinas Web e outros materiais de 
referencia ou consulta,claramente estructurados de temas do seu interese ou relacionados 
cos seus estudos ou ocupación.  

50% CCL/CAA 
CSC/CCECCD 

PLEB3.7 
 

GMC- PLEB3.7. Comprende o esencial de historias de ficción breves e ben estructuradas e 
faise unha idea dos personaxes,das súas relacións e do argumento. 

50% CCL/CAA 
CSC/CCEC 

BLOQUE 4 
Produción de texto 
escritos 

   

PLEB4.2. 
 

GMC- PLEB4.2.Escribe informes moi breves en formato convencional,con información 
sinxela e relevante sobre feitos habituais e os motivos de certas accións,describendo 
situacións,persoas,obxectos e lugares de modo sinxelo. 

50% CCL/CAA 
CSC/CCEC 

PLEB4.5. 
 

GMC- PLEB4.5 Escribe notas,anuncios e mensaxes breves relacionados con actividades da 
vida cotiá,do seu interese persoal e temas de actualidade. 

50% CCL/CAA 
CSC/CCE 
CD 

PLEB4.6. 
 

GMC- PLEB4.6. Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén o contacto 
social,intercámbiase información,descríbense sucesos importantes e experiencias,danse 
instrucións,fanse e aceptanse ofrecementos e suxestións,e expresanse opinións de modo 
sinxelo. 
 

50% CCL/CAA 
CSC/CCEC 

PLEB4.7. 
 

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

100% CCL/CAA 
CSC/CCEC//CD 

BLOQUE 5 Coñecemento 
da lingua e consciencia 
intercultural e plurilingüe 

   

PLEB5.1. 
 

GMC- PLEB5.1. Desenvólvese na maioria das actividades de aula facendo un esfuerzo por 
utilizar a lingua estranxeira,cunha pronunciación clara,aceptable e comprensible, aínda que 
teña que repetir por solicitude das persoas interlocutoras. 

50% CCL/CAA 
CSC/CCEC 

PLEB5.2. 
 

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

50% CCL/CAA 
CSC/CCEC 

PLEB5.4. 
 

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

50% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
 

PLEB5.5 
 

GMC- 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. 

100% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CSIEE/CD 

PLEB5.7 
 

GMC- 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 

50% CCL/CAA 
CSC/CCEC 
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paralingüísticos, cuasilingüísticos e paratextuais). 
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4.4. Desenvolvemento das competencias clave e aspectos curriculares  para 4º ESO. 

4º ESO 

O 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 establece os seguintes aspectos curriculares para o 4º curso da educación secundaria obrigatoria. 

 

 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 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 de escoita necesario para 

realizar a tarefa (global, selectiva e detallada). 
– Identificación do tipo textual, adaptando a 

comprensión a el.  
– Distinción de tipos de comprensión (sentido 

xeral, información esencial, puntos principais e 
detalles relevantes). 

– Formulación de hipóteses sobre contido e 
contexto. 

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

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

▪ B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas 
para a comprensión do sentido xeral, a información 
esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles 
relevantes do texto.  

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

▪ B1.3. Comprender os detalles de información relativa a 
datos persoais, horarios, prezos e números, así como 
comprender preguntas e instruccións básicas e seguir 
indicacións breves relativas a 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, 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 



79 
 

 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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. 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

 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 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 

▪ B2.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas para producir textos orais monolóxicos ou 
dialóxicos breves ou de lonxitude media, e de estrutura 
simple e clara, explotando os recursos dos que se dispón 
e limitando a expresión a estes; recorrendo, entre outros, 
a procedementos como a definición simple de elementos 
para os que non se teñen as palabras precisas, ou 
comezando de novo cunha nova estratexia cando falla a 
comunicación. 

▪ B2.2. Pronunciar e entoar os enunciados de maneira 
clara e comprensible, aínda que as persoas interlocutoras 
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 

▪ PLEB2.1. Utiliza recursos lingüísticos para entender e 
facerse entender, como a utilización de expresións 
memorizadas ou fixas (para pedir que lle falen máis a 
modo, que lle repitan ou que lle aclaren) e o uso de 
exemplos e definicións, ou de aspectos paralingüísticos 
como os acenos, a entoación, etc. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB2.3. Fai presentacións breves, ben estruturadas, 
ensaiadas previamente e con apoio visual (por exemplo, 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas 
educativos ou ocupacionais do seu interese, organizando 
a información básica de maneira coherente, explicando 
as ideas principais brevemente e con claridade, e 
respondendo a preguntas sinxelas de oíntes articuladas 
de maneira clara e a velocidade media. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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 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. 

persoa interlocutora a comprender algúns detalles.  

▪ B2.4. Manter o ritmo do discurso coa fluidez suficiente 
para facer comprensible a mensaxe cando as 
intervencións son breves ou de lonxitude media, aínda 
que poidan producirse pausas, vacilacións ocasionais ou 
reformulacións do que se quere expresar en situacións 
menos habituais ou en intervencións máis longas. 

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

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

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  
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▪ 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. 

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

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

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

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

▪ B3.4. Comprender a intención de comunicación, 
fórmulas de saúdo, despedida e outras convencións 
básicas de correspondencia de carácter persoal e formal, 
sempre que non 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 

▪ PLEB3.1. Nas actividades de lectura da aula, explica 
como sabe inferir significados a partir do seu 
coñecemento do mundo, do coñecemento doutros 
idiomas, do contexto lingüístico, dos apoios visuais 
(imaxes, tipografía, deseño, etc.), así como das 
características do medio en que aparece impresa a 
información (carteis, folletos, revistas, xornais, páxinas 
web, etc.). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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con personaxes, situacións e relacións descritas de xeito 
claro e sinxelo. ▪ PLEB3.5. Comprende correspondencia persoal, en 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ PLEB4.1. Escribe, nun formato convencional, 
informes breves e sinxelos nos que dá información 
esencial sobre un tema educativo ou ocupacional, ou 
menos habitual (por exemplo, un accidente), 
describindo brevemente situacións, persoas, obxectos e 
lugares; narrando acontecementos nunha clara 
secuencia lineal, e explicando de maneira sinxela os 
motivos de certas accións. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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– Reescritura definitiva. 
– Presentación coidada do texto (marxes, 

limpeza, tamaño da letra adecuado, uso 
normativo de maiúsculas e minúsculas, etc.). 

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. 

▪ 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. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 
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 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, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 
valores, crenzas e actitudes; e linguaxe non 
verbal. 

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

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

– Actitude receptiva e respectuosa cara ás persoas, 

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

▪ B5.2. Recoñecer e utilizar as principais convencións de 
formato, tipográficas, ortográficas e de puntuación, e de 
uso de maiúsculas e minúsculas, así como abreviaturas e 
símbolos de uso común e máis específico; e saber 
manexar os recursos básicos de procesamento de textos 
para corrixir os erros ortográficos dos textos que se 
producen en formato electrónico, e adaptarse ás 
convencións comúns de escritura de textos en internet 
(por exemplo, abreviacións ou outros en chats).  

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

▪ B5.4. Valorar as linguas como 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. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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os países e as comunidades lingüísticas que falan 
outra lingua e teñen unha cultura diferente á 
propia. 

▪ B5.4. Plurilingüismo: 
– Recoñecemento da realidade plurilingüe do 

propio contorno. 
– Recurso aos coñecementos sintáctico-discursivos 

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

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

▪ B5.5. Funcións comunicativas: 
– Iniciación e mantemento de relacións persoais e 

sociais. 
– Descrición de calidades físicas e abstractas de 

persoas, obxectos, lugares e actividades. 
– Narración de acontecementos pasados puntuais e 

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

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

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

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

– Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a 
simpatía, a satisfacción, a esperanza, a confianza 

▪ B5.5. Recorrer aos coñecementos sintáctico-discursivos 
da propia lingua para identificar marcadores discursivos 
e tipo de expoñentes lingüísticos necesarios segundo o 
tipo de texto e a intención comunicativa; mellorar a 
aprendizaxe da lingua estranxeira e lograr unha 
competencia comunicativa integrada 

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

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

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

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

▪ PLEB5.5. Comprende e utiliza con corrección suficiente 
e adecuación sociolingüística os recursos lingüísticos 
propios do seu nivel, e frases feitas e locucións 
idiomáticas sinxelas e habituais da comunidade 
lingüística correspondente á lingua meta. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

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 
cada idioma. 

▪ 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. 

 
 
 
 
 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
 
 
 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
CD 
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Contidos sintáctico-discursivo 

▪ Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); causa (because (of); due to); finalidade (to + infinitive; for); comparación (as/not so +Adj.+ as; more comfortable/ 
quickly, faster (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto(reported information, offers, suggestions and commands).  

▪ Relacións temporais (the moment (she left);while). 

▪ Be used to/ get used to. 

▪ Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so). 

▪ Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adv. + Adj., e. g.How very nice!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!). 

▪ Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody, nothing; negative tags; me neither). 

▪ Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; tags). 

▪ Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente (present simple and continuous); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.). 

▪ ▪Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used to); incoativo (be 

▪ posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obriga(have (got) to; must; imperative); permiso (may; could; allow); intención (present continuous). 

▪ Expresión da existencia (e. g.there could be); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); a cualidade (e. g. pretty good; much too 
expensive). 

▪ Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. lots/plenty (of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit). 

▪ Expresión do espazo (prepositionsandadverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 

▪ Expresión do tempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to;during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); 
sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness (just when); frequency (e. g. twice/four times a week; daily)). 

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

▪ Uso de conectores. 

▪ Have/get causative.  

▪ Phrasal verbs.  

▪ ▪Gerund and infinitive. 
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4.4.1. Táboas de temporalización trimestral dos estándares coa relación das competencias, 
do grao mínimo de consecución (GMC) e da ponderación deste con respecto ao peso 
anual para 4ºESO. 

4ºESO 
1º TRIMESTRE 

ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAXE 

Grao mínimo de consecución para cada estándar 
GMC 

Ponderación Competencia 
clave 

Instrumentos de avaliación 

BLOQUE 1 CO 
 

    

PLEB1.1. 
 

GMC-PLEB1.1. Reflexiona sobre o proceso de comprensión,sacando conclusións sobre a 
actitude do falante e sobre o contido e intuíndo o que non se coñece. 

 
25% 

CCL 
CAA // CSC 
CCEC 

 
 Observación diaria. 
 Caderno de aula. 
 Lista de cotexo (V/F) de 

compresión de texto 
 Lista de cotexo (V/F) de 

compresión oral. 
 Probas de actividades 

gramaticais  
 Probas actividades de 

vocabulario 
 Rúbrica de valoración da 

produción escrita e/ou oral 
demandada 

 Rúbrica do proceso de creación 
da produción escrita. 

 Rúbrica de Comprensión oral 
e/ou escrita. 

 Cuestionario sobre convencións, 
normas e diferenzas culturais. 

 Rúbrica de 
Comprensión/produción de 
rutinas de aula. 
 
 

 

PLEB1.2. 
 

GMC-PLEB1.2. Distingue,con apoio visual ou escrito,as ideas principais en presentacións 
ben estructuradas sobre temas coñecidos relacionados co ámbito educativo ou ocupacional. 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 

PLEB1.5. 
 

GMC-PLEB1.5. Identifica as ideas principais e detalles relevantes dunha conversa formal ou 
informal na que se tratan temas coñecidos ou d carácter xeral,cando o discurso está 
articulado con claridade. 

 
25% 

CCL 
CSC 
CCEC 

BLOQUE 2 PO    
PLEB2.1. 
 

GMC- PLEB2.1. Utiliza recursos lingüísticos para entender e facerse entender,como a 
utilización de expresións memorizadas ou fixas e fai uso de aspectos paralingüísticos como 
os acenos,a entoación,etc. 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
 

PLEB2.2. 
 

GMC- PLEB2.2. Nas actividades de aula, a maioría das veces intervén na lingua estranxeira 
de xeito claro e comprensible. 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 

BLOQUE 3 CE    
PLEB3.1. 
 

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

 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CD 

PLEB3.3. 
 

GMC- PLEB3.3 Entende o sentido xeral de anuncios e comunicacións de carácter 
público,instituconal ou corporativo,relacionados con asuntos do seu interese. 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CD 

PLEB3.5. 
 

GMC- PLEB3.5 Comprende correspondencia persoal,en calquera soporte,na que se 
describen con certo detalle feitos e experiencias,e se intercambian información,ideas e 
opinións sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas xerais. 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CD 

BLOQUE 4 PE 
 

   

PLEB4.1. 
 

GMC- PLEB4.1. Escribe informes breves e sinxelos nos que describe brevemente 
situacións,persoas,obxectos e lugares;narrando acontecementos,e explicando os motivos de 
certas accións sinxelamente. 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC 

PLEB4.2. 
 

GMC-PLEB4.2 Escribe correspondencia formal básica,dirixida a institucións públicas ou 
privadas,fundamentalmente destinada a realizar unha xestión sinxela,repectando as 
convencións formais 

 
25% 

CCL/CAA/ CD 
CSC/CCE 
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PLEB4.5. 
 

GMC- PLEB4.5. Completa un cuestionario detallado con información persoal ,educativa ou 
laboral. 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CD 

BLOQUE 5 
Coñecemento da lingua 
e consciencia 
intercultural e 
plurilingüe 

   

PLEB5.1. 
 

GMC- PLEB5.1. Exprésase cunha pronunciación clara,aceptable e comprensible,e utiliza os 
esquemas fonolóxicos básicos,aínda que teña que repetir algunha vez. 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 

PLEB5.2. 
 

GMC- PLEB5.2. Produce textos escritos en diferentes soportes,sen erros ortográficos e de 
puntuación,e utiliza o corrector informático para detectar e corrixir erros. 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 

PLEB5.3. 
 

GMC- PLEB5.3. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e menos habituais que 
poden xurdir durante unha viaxe, e sabe solicitar axuda ou explicacións, e facer unha 
reclamación de xeito sinxelo. 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CD 

PLEB5.5. 
 

GMC- PLEB5.5. Comprende e utiliza con corrección suficiente os recursos lingúísticos 
propios do seu nivel,e frases feita sinxelas e habituais da comunidade lingüística 
correspondente a língua meta. 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
 

 

 2ºTRIMESTRE 
 ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAXE 

Grao mínimo de consecución para cada estándar 
GMC 

Ponderación Competencia 
clave 

Instrumentos de avaliación 

BLOQUE 1 
Comprensión de textos 
orais 

    

PLEB1.1. 
 

GMC-PLEB1.1. Reflexiona sobre o proceso de comprensión,sacando conclusións sobre a 
actitude do falante e sobre o contido e intuíndo o que non se coñece. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CSC // CCEC 

 
 Observación diaria. 
 Caderno de aula. 
 Lista de cotexo (V/F) de 

compresión de texto 
 Lista de cotexo (V/F) de 

compresión oral. 
 Probas de actividades 

gramaticais  
 Probas actividades de 

vocabulario 
 Rúbrica de valoración da 

produción escrita e/ou oral 
demandada 

 Rúbrica do proceso de creación 
da produción escrita. 

 Rúbrica de Comprensión oral 
e/ou escrita. 

 Cuestionario sobre convencións, 

PLEB1.2. 
 

GMC-PLEB1.2. Distingue,con apoio visual ou escrito,as ideas principais en presentacións 
ben estructuradas sobre temas coñecidos relacionados co ámbito educativo ou ocupacional. 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 

PLEB1.3. 
 

GMC-PLEB1.3. Identifica a idea principal e aspectos significativos de noticias de televisión 
ou anuncios publicitarios cando hai apoio visual,nunha variedade estándar da lingua. 

 
50% 

CCL 
CSC 
CAA 

PLEB1.5. 
 

GMC-PLEB1.5. Identifica as ideas principais e detalles relevantes dunha conversa formal ou 
informal na que se tratan temas coñecidos ou d carácter xeral,cando o discurso está 
articulado con claridade. 

 
 
25% 

CCL 
CSC 
CCEC 

PLEB1.6. 
 

GMC-PLEB1.6. Entende o que se lle di en transacción e xestións cotiás e estructuradas(por 
exemplo,en bancos,tendas,hoteis,restaurantes),se pode pedir confirmación dalgúns detalles. 

 
50% 

CCL// CAA 
CSC 
CCEC 

BLOQUE 2 
Produción de texto orais 

   

PLEB2.1. 
 

GMC- PLEB2.1. Utiliza recursos lingüísticos para entender e facerse entender,como a 
utilización de expresións memorizadas ou fixas e fai uso de aspectos paralingüísticos como 
os acenos,a entoación,etc. 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CSIEE/CD 

PLEB2.2. GMC- PLEB2.2. Nas actividades de aula, a maioría das veces intervén na lingua estranxeira  CCL/CAA 
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 de xeito claro e comprensible. 25% CSC/CCEC normas e diferenzas culturais. 
 Rúbrica de 

Comprensión/produción de 
rutinas de aula. 
 
 

 

PLEB2.3 
 

GMC- PLEB2.3. Fai presentación breves,ben estructuradas,ensaiadas previamente e con 
apoio visual, explicando as ideas principais brevemente e con claridade, e respondendo a 
preguntas sinxelas de oíntes. 

 
50% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CD 

PLEB2.4. 
 

GMC- PLEB2.4. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e menos habituais que 
poden xurdir durante unha viaxe noutros países,e sabe solicitar,información,axuda ou 
explicacións. 

 
50% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
 

BLOQUE 3 Comprensión 
de textos escritos 

   

PLEB3.2. 
 

GMC- PLEB3.2.Procura e entende información específica de carácter concreto en páxinas 
web e outros materiais de consulta sobre temas relacionados coa súa especialidade ou cos 
seus intereses,e analiza a información. 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CD 

PLEB3.4. 
 

GMC-PLEB3.4. Localiza con facilidade información específica en textos xornalísticos en 
calquera soporte;recoñece ideas significativas de artigos divulgativos sinxelos,e identifica as 
conclusións principais. 

 
50% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CD 

PLEB3.5. 
 

GMC-PLEB3.5 Comprende correspondencia persoal,en calquera soporte,na que se 
describen con certo detalle feitos e experiencias,e se intercambian información,ideas e 
opinións sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas xerais. 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 

PLEB3.6. 
 

GMC-PLEB3.6 Entende o suficiente de cartas,faxes ou correos electrónicos de carácter 
formal,oficial ou institucional. 

 
50% 

CCL/CAA/ CD 
CSC/CCEC 

PLEB3.7. 
 

GMC-PLEB3.7. Identifica información relevante en instrucións sobre o uso de aparellos ou 
programas informáticos,e sobre a realización de actividades e normas de seguridade. 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CD 

BLOQUE 4 
Produción de texto 
escritos 

   

PLEB4.1. 
 

GMC- PLEB4.1. Escribe informes breves e sinxelos nos que describe brevemente 
situacións,persoas,obxectos e lugares;narrando acontecementos,e explicando os motivos de 
certas accións sinxelamente. 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 

PLEB4.4. 
 

GMC- PLEB4.4. Escribe correspondencia persoal e participa en foros,blogs e chats nos que 
describe experiencias,impresións e sentimentos. 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCE 
CD 

PLEB4.5. 
 

GMC- PLEB4.5. Completa un cuestionario detallado con información persoal ,educativa ou 
laboral. 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CD 

BLOQUE 5 Coñecemento 
da lingua e consciencia 
intercultural e plurilingüe 

   

PLEB5.1. 
 

GMC- PLEB5.1. Exprésase cunha pronunciación clara,aceptable e comprensible,e utiliza os 
esquemas fonolóxicos básicos,aínda que teña que repetir algunha vez. 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 

PLEB5.2. 
 

GMC- PLEB5.2. Produce textos escritos en diferentes soportes,sen erros ortográficos e de 
puntuación,e utiliza o corrector informático para detectar e corrixir erros. 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CD 

PLEB5.3. 
 

GMC- PLEB5.3. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e menos habituais que 
poden xurdir durante unha viaxe, e sabe solicitar axuda ou explicacións, e facer unha 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
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reclamación de xeito sinxelo. CD 
PLEB5.4. 
 

GMC- PLEB5.4. Recoñece os elementos culturais máis relevantes dos países onde se fala a 
lingua estranxeira,abordando con eficacia a resolución de malentendidos interculturais. 

 
50% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
 

PLEB5.5. 
 

GMC- PLEB5.5. Comprende e utiliza con corrección suficiente os recursos lingúísticos 
propios do seu nivel,e frases feita sinxelas e habituais da comunidade lingüística 
correspondente a língua meta. 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
 

 

3ªTRIMESTRE 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAXE 

Grao mínimo de consecución para cada estándar 
GMC 

Ponderación Competencia 
clave 

Instrumentos de avaliación 

BLOQUE 1 
Comprensión de textos 
orais 

    

PLEB1.1. 
 

GMC-PLEB1.1. Reflexiona sobre o proceso de comprensión,sacando conclusións sobre a 
actitude do falante e sobre o contido e intuíndo o que non se coñece. 

 
50% 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

 
 Observación diaria. 
 Caderno de aula. 
 Lista de cotexo (V/F) de 

compresión de texto 
 Lista de cotexo (V/F) de 

compresión oral. 
 Probas de actividades 

gramaticais  
 Probas actividades de 

vocabulario 
 Rúbrica de valoración da 

produción escrita e/ou oral 
demandada 

 Rúbrica do proceso de creación 
da produción escrita. 

 Rúbrica de Comprensión oral 
e/ou escrita. 

 Cuestionario sobre convencións, 
normas e diferenzas culturais. 

 Rúbrica de 
Comprensión/produción de 
rutinas de aula. 
 
 

 

PLEB1.2. 
 

GMC-PLEB1.2. Distingue,con apoio visual ou escrito,as ideas principais en presentacións 
ben estructuradas sobre temas coñecidos relacionados co ámbito educativo ou ocupacional. 

 
50% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 

PLEB1.4. 
 

GMC-PLEB1.4. Capta os puntos principais de mensaxes gravadas ou de viva 
voz,claramente articuladas,que conteñan instrucións,indicacións ou outra 
información,mesmo de tipo técnico. 
 

 
50% 

CCL 
CSC 
 

PLEB1.5. 
 

GMC-PLEB1.5. Identifica as ideas principais e detalles relevantes dunha conversa formal ou 
informal na que se tratan temas coñecidos ou d carácter xeral,cando o discurso está 
articulado con claridade. 

 
100% 

CCL 
CSC 
CCEC 

PLEB1.7. 
 

GMC-PLEB1.7. Comprende nunha conversa formal ou entrevista na que 
participa,información relevante sobre asuntos prácticos relativos a actividades educativas ou 
ocupacionais,sempre que poida pedir que se lle repita, algo do que se lle dixo. 

 
50% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
 

PLEB1.8. 
 

GMC-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.  

 
50% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
 

BLOQUE 2 
Produción de texto orais 

   

PLEB2.2 
 

GMC- PLEB2.2. Nas actividades de aula, a maioría das veces intervén na lingua estranxeira 
de xeito claro e comprensible. 

 
50% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 

PLEB2.4 
 

GMC- PLEB2.4. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e menos habituais que 
poden xurdir durante unha viaxe noutros países,e sabe solicitar,información,axuda ou 
explicacións. 

 
50% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
 

PLEB2.5 
 

GMC- PLEB2.5. Participa adecuadamente en conversas informais cara a cara,ou por outros 
medios técnicos,sobre asuntos cotiáns ou menos habituais;fai suxestións;pide e da 
indicacións con certo detalle. 

 
50% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
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PLEB2.6 
 

GMC- PLEB2.6. Toma parte en conversas formais,sobre temas habituais nestes 
contextos,intercambiando información pertinente sobre feitos concretos,expondo os seus 
puntos de vista de maneira sinxela e clara. 

 
50% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
 

BLOQUE 3 Comprensión 
de textos escritos 

   

PLEB3.1. 
 

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

 
50% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CD 

PLEB3.4 
 

GMC-PLEB3.4. Localiza con facilidade información específica en textos xornalísticos en 
calquera soporte;recoñece ideas significativas de artigos divulgativos sinxelos,e identifica as 
conclusións principais. 

 
50% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC/ CD 
 

PLEB3.5 
 

GMC-PLEB3.5 Comprende correspondencia persoal,en calquera soporte,na que se 
describen con certo detalle feitos e experiencias,e se intercambian información,ideas e 
opinións sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas xerais. 

 
50% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC/CD 

PLEB3.6 
 

GMC-PLEB3.6 Entende o suficiente de cartas,faxes ou correos electrónicos de carácter 
formal,oficial ou institucional. 

 
50% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 

PLEB3.8 
 

GMC- PLEB3.8. Comprende os aspectos xerais e os detalles máis relevantes de textos de 
ficción e textos literarios contemporáneos breves. 

 
25% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
 

BLOQUE 4 
Produción de texto 
escritos 

   

PLEB4.3 
 

GMC-PLEB4.3. Escribe notas,anuncios,mensaxes e comentarios breves,nos que solicita e 
se transmite información e opinións sinxelas ,respectando sempre as convencións e as 
normas de cortesía. 

 
50% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CD 

PLEB4.4. 
 

GMC- PLEB4.4. Escribe correspondencia persoal e participa en foros,blogs e chats nos que 
describe experiencias,impresións e sentimentos. 

 
50% 

CCL/CAA 
CSC/CCE 
CD 

PLEB4.6. 
 

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

 
50% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CD 

PLEB4.8. 
 

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

 
100% 

CCL 
CAA 

BLOQUE 5 Coñecemento 
da lingua e consciencia 
intercultural e plurilingüe 

   

PLEB5.1. 
 

GMC- PLEB5.1. Exprésase cunha pronunciación clara,aceptable e comprensible,e utiliza os 
esquemas fonolóxicos básicos,aínda que teña que repetir algunha vez. 

 
50% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 

PLEB5.2. 
 

GMC- PLEB5.2. Produce textos escritos en diferentes soportes,sen erros ortográficos e de 
puntuación,e utiliza o corrector informático para detectar e corrixir erros. 

 
50% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
CD 

PLEB5.3. 
 

GMC- PLEB5.3. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e menos habituais que 
poden xurdir durante unha viaxe, e sabe solicitar axuda ou explicacións, e facer unha 
reclamación de xeito sinxelo. 

 
50% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
 

PLEB5.4. GMC- PLEB5.4. Recoñece os elementos culturais máis relevantes dos países onde se fala a  CCL/CAA 
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 lingua estranxeira,abordando con eficacia a resolución de malentendidos interculturais. 50% CSC/CCEC 
CSC/CD 

PLEB5.6 
 

GMC- PLEB5.6 Comprende e utiliza un léxico rico e variado,o que implica, o emprego de 
sinónimos de uso máis frecuente. 

 
50% 

CCL/CAA 
CSC/CCEC 
 

4.5 Desenvolvemento das competencias clave e aspectos curriculares  para 1º BACHARELATO. 

1º BACHARELATO 

 

O 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 establece os seguintes aspectos curriculares para o 1º curso de bacharelato. 

 Primeira Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

▪ b 

▪ c 

▪ f 

▪ B1.1. Estratexias de comprensión:  
– Mobilización de información previa sobre 

o tipo de tarefa e o tema.  
– Identificación do tipo de escoita necesario 

para realizar a tarefa (global, selectiva e 
detallada). 

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

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

– 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 
paralingüísticos. 

– Reformulación de hipóteses a partir da 

▪ B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
adecuadas para comprender o sentido xeral, a 
información esencial, os puntos principais, os 
detalles relevantes ou a información, as ideas e as 
opinións, tanto implícitas como explícitas do texto, se 
están claramente sinaladas. 

▪ B1.2. Identificar as ideas principais, a información 
relevante e as implicacións xerais de textos de certa 
lonxitude, ben organizados e con estruturas 
lingüísticas de certa complexidade, nunha variedade 
de lingua estándar e articulados a velocidade media 
ou normal, que traten de temas tanto concretos como 
abstractos dentro do propio campo de especialización 
ou de interese, nos ámbitos persoal, público, 
educativo e ocupacional ou laboral, sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e se poidan 
confirmar certos detalles.  

▪ B1.3. Comprender o esencial de conversas ou debates 

▪ PLEB1.1. Nas actividades de aula, reflexiona sobre 
o seu proceso de compresión, axustándoo e 
mellorándoo se é o caso, sacando conclusións sobre 
a actitude do falante e sobre o contido, baseándose 
na entoación e na velocidade da fala; deducindo 
intencións a partir do volume da voz do falante; 
facendo anticipacións do que segue (palabra, frase, 
resposta, etc.), e intuíndo o que non se comprende e 
o que non se coñece mediante os propios 
coñecementos e as propias experiencias.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB1.2. Comprende instrucións técnicas, dadas 
cara a cara ou por outros medios, relativas á 
realización de actividades e normas de seguridade no 
ámbito persoal (por exemplo, nunha instalación 
deportiva), público (por exemplo, nunha situación de 
emerxencia), educativo ou ocupacional (por 
exemplo, unha visita guiada a unha pinacoteca, ou 
sobre o uso de máquinas, dispositivos electrónicos 
ou programas informáticos).  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

comprensión de novos elementos.  

▪ B1.2. Recoñecemento dos marcadores 
conversacionais máis comúns: verificadores, 
expresivos, apelativos e fáticos. 

reais entre varias persoas interlocutoras, e de 
descricións e narracións breves reproducidas por 
medio de dispositivos multimedia (radio, televisión, 
vídeo, internet, etc.), expresadas nunha linguaxe sen 
sentidos implícitos nin usos idiomáticos. 

▪ B1.4. Comprender o sentido xeral, a información 
esencial, os puntos principais e os detalles máis 
relevantes de textos orais transmitidos por medios 
técnicos, claramente estruturados e en lingua 
estándar, articulados a velocidade lenta, sempre que 
as condicións acústicas sexan boas e se poida volver 
escoitar o que se dixo.  

▪ B1.5. Recoñecer as fórmulas de contacto social e as 
normas de cortesía, e as utilizadas para iniciar e 
terminar o discurso, así como a intención 
comunicativa das persoas que as utilizan en 
situacións comunicativas variadas, relativas a temas 
coñecidos ou de interese persoal, emitidos en lingua 
estándar, nun rexistro neutro, formal ou informal, que 
conteñan variedade de expresións, estruturas e 
locucións idiomáticas frecuentes, e termos habituais e 
cultos de uso común non especializados. 

▪ B1.6. Distinguir e aplicar á comprensión do texto 
oral as funcións e os significados específicos 
xeralmente asociados a diversas estruturas sintácticas 
de uso común, segundo o contexto de comunicación 
(por exemplo, unha estrutura interrogativa para dar 
unha orde).  

▪ B1.7. Comprender a información esencial de 
conversas ou discusións en que se traten temas 
cotiáns xerais ou do seu interese (necesidades 
materiais, sensacións físicas e sentimentos, opinións 
e experiencias persoais) relacionados co traballo, os 
estudos e o tempo de lecer, se as persoas 
participantes articulan con claridade, pausadamente e 
en lingua estándar, e se non hai interferencias 
acústicas.  

▪ PLEB 1.3. Comprende, nunha conversa formal na 
que participa, no ámbito educativo ou ocupacional, 
información detallada e puntos de vista e opinións 
sobre temas da súa especialidade e relativos a 
actividades e procedementos cotiáns e menos 
habituais, sempre que poida expor preguntas para 
comprobar que comprendeu o que o interlocutor 
quixo dicir e conseguir aclaracións sobre algúns 
detalles. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB1.4. Comprende as ideas principais e detalles 
relevantes dunha presentación, charla ou conferencia 
que verse sobre temas do seu interese ou da súa 
especialidade, sempre que o discurso estea articulado 
de maneira clara e en lingua estándar (por exemplo, 
unha presentación sobre a organización da 
universidade noutros países). 

 
 
 
 
 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB1.5. Comprende os puntos principais e detalles 
relevantes na maioría de programas de radio e 
televisión relativos a temas de interese persoal ou da 
súa especialidade (por exemplo, entrevistas, 
documentais, series e películas), cando se articulan 
de forma relativamente lenta e cunha pronuncia clara 
e estándar, e que traten temas coñecidos ou do seu 
interese. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB1.6. Identifica os puntos principais e detalles 
relevantes dunha conversa formal ou informal de 
certa duración entre dúas ou máis persoas 
interlocutoras, que se produce ao seu ao redor, 
sempre que as condicións acústicas sexan boas, o 
discurso estea estruturado e non se faga un uso moi 
idiomático da lingua. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ B1.8. Recoñecer os significados e as intencións  
comunicativas expresas de patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación de uso común e 
máis específicos, así como algunhas de carácter 
implícito (incluíndo o interese ou a indiferenza), 
cando a articulación é clara. 

▪ B1.9. Perseverar por acceder ao sentido do texto oral 
(cambiando o tipo de escoita, pedindo axuda ou 
escoitando varias veces os textos gravados) aínda que 
en ocasións e mesmo con frecuencia, as hipóteses de 
significado do texto oral non poidan ser verificadas 
con claridade. 

▪ PLEB1.7. Identifica os puntos principais e detalles 
relevantes dunha conversa formal ou informal de 
certa duración entre dúas ou máis persoas 
interlocutoras, que se produce ao seu ao redor, 
sempre que as condicións acústicas sexan boas, o 
discurso estea estruturado e non se faga un uso moi 
idiomático da lingua. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB1.8. Comprende, nunha conversa informal ou 
nunha discusión na que participa, tanto de viva voz 
como por medios técnicos, información específica 
relevante sobre temas xerais ou do seu interese, e 
capta sentimentos como a sorpresa, o interese ou a 
indiferenza, sempre que as persoas interlocutoras 
eviten un uso moi idiomático da lingua e se non haxa 
interferencias acústicas.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB1.9. Entende, en transaccións e xestións cotiás 
e menos habituais, a exposición dun problema ou a 
solicitude de información respecto desta (por 
exemplo, no caso dunha reclamación), sempre que 
poida pedir confirmación sobre algúns detalles. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción  
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 Primeira Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ f 

▪ Estratexias de produción: 
– Planificación: 

– Identificar o contexto, o destinatario e a 
finalidade e da produción ou da 
interacción. 

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

– Adecuar o 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. 

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

– Execución: 
– Expresar a mensaxe con claridade e 

coherencia, estruturándoa 
adecuadamente e axustándose, de ser o 
caso, aos modelos e ás fórmulas de cada 
tipo de texto.  

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

– Sacar o máximo partido dos 
coñecementos previos (utilizar linguaxe 
prefabricada, etc.) e apoiarse neles. 

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

– Compensar as carencias lingüísticas 
mediante procedementos lingüísticos e  
paralingüísticos. 

▪ B2.1. Facer un uso consciente dos patróns sonoros 
acentuais, rítmicos e de entoación de carácter xeral, 
para expresar distintos significados segundo as 
demandas do contexto. 

▪ B2.2. Amosar a fluidez necesaria para manter a 
comunicación e garantir o obxectivo comunicativo 
principal da mensaxe, aínda que poida haber 
algunhas pausas, para buscar palabras e vacilacións 
na expresión dalgunhas ideas máis complexas. 

▪ B2.3. Adecuar a produción do texto oral ás funcións 
comunicativas requiridas, seleccionando, dentro dun 
repertorio de expoñentes habituais, os máis 
adecuados ao propósito comunicativo, e os patróns 
discursivos típicos de presentación e organización da 
información, entre outros, o reforzo ou a 
recuperación do tema. 

▪ B2.4. Producir textos atendendo á súa planificación e 
utilizando estratexias de comunicación como o uso 
de circunloquios, paráfrases ou substitucións léxicas 
que permiten sacar proveito dos medios lingüísticos 
dispoñibles. 

▪ B2.5. Construír textos coherentes e ben estruturados 
sobre temas de interese persoal, ou asuntos cotiáns ou 
menos habituais, nun rexistro formal, neutro ou 
informal, utilizando adecuadamente os recursos de 
cohesión máis comúns, e amosando un control 
razoable de expresións e estruturas, e un léxico de 
uso frecuente,  de carácter tanto xeral como máis 
específico.  

▪ B2.6. Coñecer, seleccionar con atención e saber 
aplicar con eficacia as estratexias adecuadas para 
producir textos orais de diversos tipos e de certa 
lonxitude, tentando novas formulacións e 
combinacións dentro do propio repertorio, e 
corrixindo os erros (por exemplo, en tempos verbais, 
ou en referencias temporais ou espaciais) que 
conducen a malentendidos se a persoa interlocutora 
indica que hai un problema. 
 

▪ PLEB2.1. Participa con eficacia en conversas 
informais cara a cara ou por teléfono, ou por outros 
medios técnicos, nas que describe con certo detalle 
feitos, experiencias, sentimentos e reaccións, soños, 
esperanzas e ambicións, e responde adecuadamente 
a sentimentos como a sorpresa, o interese ou a 
indiferenza; conta historias, así como o argumento 
de libros e películas, indicando as súas reaccións; 
ofrece e interésase por opinións persoais sobre 
temas do seu interese; fai comprensibles as súas 
opinións ou reaccións respecto das solucións 
posibles de problemas ou cuestións prácticas; 
expresa con amabilidade crenzas, acordos e 
desacordos, e explica e xustifica as súas opinións e 
os seus proxectos.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB.2.2. Desenvólvese con eficacia en 
transaccións e xestións que xorden mentres viaxa, 
organiza a viaxe ou trata coas autoridades, así como 
en situacións menos habituais en hoteis, tendas, 
axencias de viaxes, centros de saúde, estudo ou 
traballo (por exemplo, para facer reclamacións), 
expondo os seus razoamentos e puntos de vista con 
claridade e seguindo as convencións socioculturais 
que demanda o contexto específico. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB.2.3. Segue unha entrevista cun patrón 
estruturado de preguntas establecido con 
anterioridade, realizando preguntas complementarias 
ou respondendo a elas, sempre que se manteñan 
dentro ámbito predicible da interacción.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB.2.4. Compensa as carencias lingüísticas con 
certa naturalidade pedíndolle axuda ao seu 
interlocutor, e mediante procedementos lingüísticos, 
como a paráfrase ou a explicación, e 
paralingüísticos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

– Lingüísticos: 
– Substituír palabras por outras de 

significado parecido. 
– Definir ou parafrasear un termo ou 

unha expresión. 
– Pedir axuda ou clarificación. 

– Paralingüísticos e paratextuais: 
– Sinalar obxectos, usar deícticos ou 

realizar accións que aclaran o 
significado. 

– Usar linguaxe corporal 
culturalmente pertinente (xestos, 
expresións faciais, posturas, 
contacto visual ou corporal, e 
proxémica). 

– Usar sons cuasilingüísticos. 
– 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. 

▪ B2.7. Realizar una presentación oral planificada de 
certa lonxitude sobre temas xerais e educativos 
propios da idade e do nivel de estudos, nunha 
secuencia lineal, apoiándose en notas e elementos 
gráficos, e respondendo a preguntas complementarias 
de carácter previsíbel. 

▪ B2.8. Amosar certa flexibilidade na interacción polo 
que respecta aos mecanismos de toma e cesión do 
quenda de palabra, a colaboración coa persoa 
interlocutora e o mantemento da comunicación, aínda 
que poida que non sempre se faga de maneira 
acertada. 

▪ PLEB.2.5. Fai presentacións ben estruturadas e de 
certa duración sobre un tema educativo (por 
exemplo, o deseño dun aparello ou dispositivo, ou 
sobre unha obra artística ou literaria), coa suficiente 
claridade como para que se poida seguir sen 
dificultade a maior parte do tempo e cuxas ideas 
principais estean explicadas cunha razoable 
precisión, e responde a preguntas complementarias 
da audiencia formuladas con claridade e a 
velocidade normal. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB.2.6. Inicia, mantén e finaliza espontaneamente 
con certa seguridade conversas e discusións cara a 
cara sobre temas cotiáns de interese persoal ou 
pertinentes para a vida diaria, comunicándose cun 
repertorio lingüístico sinxelo, aínda que ás veces 
precise facer pausas para pensar o que quere dicir. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB.2.7. Toma parte adecuadamente, aínda que ás 
veces teña que pedir que lle repitan ou aclaren 
algunha dúbida, en conversas formais, entrevistas e 
reunións de carácter educativo ou ocupacional, 
intercambiando información relevante sobre aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas cotiáns e 
menos habituais nestes contextos, pedindo e dando 
instrucións ou solucións a problemas prácticos, 
expondo os seus puntos de vista con claridade, e 
xustificando con certo detalle e de maneira coherente 
as súas opinións, os seus plans e as súas suxestións 
sobre futuras actuacións. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB.2.8. Coopera na interacción verificando a 
comprensión propia e das demais persoas, e 
cooperando activamente na realización das tarefas de 
comunicación. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira I. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ f 

▪ m 

▪ n 
 
 

▪ B3.1. Estratexias de comprensión:  
– Mobilización de información previa sobre 

o tipo de tarefa e o tema (coñecementos 
previos sobre o contido de que se trate) a 
partir da información superficial e 
paratextual: proveniencia do texto, imaxes, 
organización na páxina, títulos de 
cabeceira, etc. 

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

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

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

– 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. 

– Identificación das palabras clave. 
– Recoñecemento da información esencial 

que o texto proporciona e que é necesaria 
para lograr o obxectivo de lectura. 

– Supresión de informacións pouco 
relevantes (redundantes, de detalle e pouco 
pertinentes) para o obxectivo de lectura 

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

– Revisión e recapitulación continua e 
autointerrogación sobre a comprensión. 

▪ B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
adecuadas para comprender o sentido xeral, a 
información esencial, os puntos principais, os 
detalles relevantes do texto, a información, as ideas e 
as opinións, tanto implícitas como explícitas, 
claramente sinalizadas. 

▪ B3.2. Distinguir tanto a función ou as funcións 
comunicativas principais do texto como as 
implicacións facilmente discernibles; apreciar as 
intencións comunicativas derivadas do uso de 
expoñentes das devanditas funcións, e identificar os 
propósitos comunicativos xerais asociados a distintos 
formatos, patróns e estilos discursivos típicos.  

▪ B3.3. Identificar as ideas principais, a información 
relevante e as implicacións xerais de textos de certa 
lonxitude, ben organizados e con estruturas 
lingüísticas de certa complexidade, nunha variedade 
de lingua estándar e que traten temas tanto abstractos 
como concretos dentro do propio campo de 
especialización ou interese, nos ámbitos persoal, 
público, educativo ou ocupacional ou laboral, sempre 
que se poidan reler as seccións difíciles. 

▪ B3.4. Distinguir e aplicar á comprensión do texto 
escrito as funcións e os significados específicos 
xeralmente asociados a diversas estruturas sintácticas 
de uso común, segundo o contexto de comunicación 
(por exemplo, unha estrutura interrogativa para dar 
unha orde). 

▪ B3.5. Ler con fluidez textos de ficción e literarios 
contemporáneos, auténticos ou adaptados, e 
relacionados cos propios intereses e as necesidades 
no ámbito persoal, público e educativo, ben 
estruturados en rexistro estándar da lingua, e escritos 
de xeito claro e sinxelo. 
 

▪ PLB3.1. Nas actividades de aula, explica como 
utiliza diferentes estratexias para comprender o 
texto, como a identificación da intención 
comunicativa, a anticipación da información a 
partir dos elementos textuais e non textuais, o uso 
do contexto, a aplicación de regras de formación de 
palabras para inferir significados ou o apoio na 
organización da información e no tipo de texto. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ PLEB3.2. Comprende o sentido xeral, os puntos 
principais e os detalles máis relevantes en noticias e 
artigos xornalísticos ben estruturados e de certa 
lonxitude, nos que se adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de actualidade ou do seu 
interese, redactados nunha variante estándar da 
lingua. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLEB3.3. Entende, en manuais, enciclopedias e 
libros de texto, en soporte tanto impreso como 
dixital, información concreta para a resolución de 
tarefas da clase ou traballos de investigación 
relacionados con temas da súa especialidade, así 
como información concreta relacionada con 
cuestións prácticas ou con temas do seu interese 
educativo ou ocupacional, en páxinas web e outros 
textos informativos oficiais, institucionais, ou 
corporativos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ PLEB3.4. Comprende instrucións dunha certa 
extensión e complexidade dentro da súa área de 
interese ou da súa especialidade, sempre que poida 
volver ler as seccións difíciles (por exemplo, sobre 
cómo redactar un traballo educativo seguindo as 
convencións internacionais). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ PLEB3.5. Comprende información relevante en 
correspondencia formal de institucións públicas ou 
entidades privadas como universidades, empresas ou 
compañías de servizos (por exemplo, carta de 
admisión a un curso). 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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▪ B3.6. Comprender correspondencia persoal breve en 
papel ou soporte dixital, redactada en lingua estándar 
e clara, que narre e describa acontecementos, 
sentimentos básicos ou desexos.  

▪ PLEB3.6. Entende detalles relevantes e implicacións 
de anuncios e material de carácter publicitario sobre 
asuntos do seu interese persoal e educativo (por 
exemplo, folletos, prospectos, programas de estudos 
universitarios). 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB3.7. Segue sen dificultade a liña argumental de 
historias de ficción e de novelas curtas claramente 
estruturadas, de linguaxe sinxela e directa, nunha 
variedade estándar da lingua, e comprende o carácter 
dos personaxes e as súas relacións, cando uns e 
outras están descritos claramente e co suficiente 
detalle. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB3.8. Comprende correspondencia persoal en
calquera soporte, e mensaxes en foros e blogs, nas 
que se transmiten información e ideas, se pregunta 
sobre problemas e se explican con razoable 
precisión, e se describen de maneira clara e 
detallada, experiencias, sentimentos,reaccións, 
feitos, plans e aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas do seu interese. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción  

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ f 

▪ B4.1. Estratexias de produción:  
– Planificación: 

– Mobilizar e coordinar as propias 
competencias xerais e comunicativas co 
fin de realizar eficazmente a tarefa 
(repasar o que se sabe sobre o tema e o 
que se pode ou se quere dicir, xerar ideas 
posibles, etc.)  

– Procurar e usar adecuadamente recursos 
lingüísticos ou temáticos (uso dun 

▪ B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias 
máis adecuadas para elaborar textos escritos de 
estrutura clara e de certa lonxitude, por exemplo, 
desenvolvendo os puntos principais e ampliándoos 
coa información necesaria, a partir dun guión previo. 

▪ B4.2. Escribir, en calquera soporte, textos de 
estrutura clara sobre una serie de temas xerais e máis 
específicos relacionados cos propios intereses ou as 
especialidade, facendo descricións co suficiente 
detalle; redactando en palabras propias, e 

▪ PLEB4.1. Escribe, en calquera soporte, informes 
breves nos que dá información pertinente sobre un 
tema educativo, ocupacional, ou menos habitual 
(por exemplo, un problema xurdido durante unha 
viaxe), describindo co detalle suficiente situacións, 
persoas, obxectos e lugares; narrando 
acontecementos nunha secuencia coherente; 
explicando os motivos de certas accións, e 
ofrecendo opinións e suxestións breves e 
xustificadas sobre o asunto e sobre futuras liñas de 
actuación. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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dicionario ou dunha gramática, 
obtención de axuda, etc.). 

– Execución: 
– Elaborar un borrador. 
– Estruturar o contido do texto. 
– Organizar o texto en parágrafos 

abordando en cada un unha idea 
principal do texto e entre todos  
conformar o significado ou idea global 
deste.  

– Considerar as propiedades textuais de 
coherencia, cohesión e adecuación. 

– Expresar a mensaxe con claridade 
axustándose aos modelos e ás fórmulas 
de cada tipo de texto.  

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

– Apoiarse en sacar o máximo partido dos 
coñecementos previos (utilizar linguaxe 
"prefabricada", como frases feitas ou 
locucións).  

– Xestión de relacións sociais no ámbito 
persoal, público, educativo e profesional.  

– Descrición e apreciación de calidades 
físicas e abstractas de persoas, obxectos, 
lugares, actividades, procedementos e 
procesos. Narración de acontecementos 
pasados puntuais e habituais, descrición de 
estados e situacións presentes, e expresión 

organizando de maneira coherente, información e 
ideas extraídas de diversas fontes, e xustificando as 
propias opinións sobre temas xerais, ou máis 
específicos, utilizando elementos de cohesión e 
coherencia e un léxico de uso común, ou máis 
específico, segundo o contexto de comunicación. 

▪ B4.3. Adecuar a produción do texto escrito ás 
funcións comunicativas requiridas, seleccionando,  
dentro dun repertorio de expoñentes habituais, os 
máis adecuados ao propósito comunicativo, e os 
patróns discursivos típicos de presentación e 
organización da información, entre outros, o reforzo 
ou a recuperación do tema. 

▪ B4.4. Utilizar con razoable corrección as estruturas 
morfosintácticas, os patróns discursivos e os 
elementos de conexión e de cohesión de uso común 
con fin de que o discurso estea ben organizado e 
cumpra adecuadamente a función ou funcións 
comunicativas correspondentes. 

▪ B4.5. Presentar os textos propios, en soporte impreso 
ou dixital, de xeito coidado (con atención ás marxes, 
riscaduras, liñas dereitas, letra clara, etc.) atendendo 
non só á corrección ortográfica da palabra, senón 
tamén ao uso de maiúsculas e minúsculas, e signos 
de puntuación. 

▪ B4.6. Elaborar resumos e sintetizar información e 
argumentos partindo de diferentes fontes, e escribir 
notas recapitulativas, con claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade ao texto orixinal. 

▪ B4.7. Escribir cartas formais e informais a persoas 
ligadas ao seu ámbito persoal e profesional nas que 

▪ PLEB4.2. Nas tarefas de expresión escrita, produce 
habitualmente textos coherentes, con cohesión e 
adecuados aos fins funcionais, con razoable 
corrección tanto ortográfica como de puntuación, na 
orde das palabras e na presentación do escrito 
(marxes, espazos de interliña, uso de maiúsculas e 
minúsculas, etc.)  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB4.3. Completa un cuestionario detallado con 
información persoal, educativa ou laboral (por 
exemplo, para tomar parte nun concurso 
internacional, ou para solicitar unhas prácticas en 
empresas). 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB4.4. Escribe, nun formato convencional e en 
calquera soporte, un currículo detallando e 
ampliando a información que considera relevante en 
relación co propósito e o destinatario específicos.  

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB4.5. Toma notas, facendo unha lista dos 
aspectos importantes, durante unha conferencia 
sinxela, e redacta un breve resumo coa información 
esencial, sempre que o tema sexa coñecido e o 
discurso se formule dun modo sinxelo e se articule 
con claridade. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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de predicións e de sucesos futuros a curto, 
medio e longo prazo. 

– Intercambio de información, indicacións, 
opinións, crenzas e puntos de vista, 
consellos, advertencias e avisos. 

– Expresión da curiosidade, o coñecemento, 
a certeza, a confirmación, a dúbida, a 
conxectura, o escepticismo e a 
incredulidade.  

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

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

– Formulación de suxestións, desexos, 
condicións e hipóteses. 

– Establecemento e xestión da comunicación 
e organización do discurso.  

– Narración de acontecementos pasados 
puntuais e habituais, descrición de estados 
e situacións presentes, e expresión de 
predicións e de sucesos futuros a curto, a 
medio e a longo prazo. 

– Intercambio de información, indicacións, 
opinións, crenzas e puntos de vista, 
consellos, advertencias e avisos. 

– Expresión da curiosidade, o coñecemento, 
a certeza, a confirmación, a dúbida, a 
conxectura, o escepticismo e a 
incredulidade.  

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

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

pide ou transmite información sinxela de carácter 
inmediato, salientando os aspectos que se consideran 
importantes, empregando a estrutura e características 
propias deste tipo de texto (cabeceira, despedida, 
sinatura, marxes, etc.). 

▪ PLEB4.6. Escribe notas, anuncios, mensaxes que 
transmite e solicita información relevante e opinións 
sobre aspectos persoais, educativos u ocupacionais, 
respectando as convencións e as normas de cortesía. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB4.7. Escribe correspondencia persoal e 
participa en foros e blogs nos que transmite 
información e ideas sobre temas abstractos e 
concretos, comproba información e pregunta sobre 
problemas e explícaos con razoable precisión, e 
describe, de maneira detallada, experiencias, 
sentimentos, reaccións, feitos, plans e unha serie de 
temas concretos relacionados cos seus intereses ou a 
súa especialidade. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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– Formulación de suxestións, desexos, 
condicións e hipóteses. 

– Establecemento e xestión da comunicación 
e organización do discurso.  

▪ B4.2. Estruturas sintáctico-discursivas. 

▪ B4.3. Léxico escrito común e máis 
especializado (produción), dentro das propias 
áreas de interese nos ámbitos persoal, público, 
educativo e ocupacional, relativo á descrición 
de persoas e obxectos, tempo e espazo, 
estados, eventos e acontecementos, 
actividades, procedementos e procesos; 
relacións persoais, sociais, educativas e 
profesionais; educación e estudo; traballo e 
emprendemento; bens e servizos; lingua e 
comunicación intercultural; ciencia e 
tecnoloxía; historia e cultura. 

▪ B4.4. Revisión: 
– Identificar problemas, erros e repeticións.  
– Prestar atención ás convencións 

ortográficas e aos signos de puntuación. 
– Realizar a escritura definitiva. 
– Presentar o texto de forma coidada 

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

▪ PLEB4.8. Escribe, en calquera soporte, cartas 
formais dirixidas a institucións públicas ou privadas 
e a empresas, nas que dá e solicita información 
relevante, e expresa puntos de vista pertinentes sobre 
a situación obxecto da correspondencia, no ámbito 
público, educativo ou laboral, respectando as 
convencións formais e de cortesía propias deste tipo 
de textos. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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  Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural  

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ f 

▪ p 

▪ B5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 
de entoación: 
– Discriminación e uso dos trazos fonéticos 

que distinguen fonemas (trazos distintivos 
como sonoridade, nasalidade e apertura de 
vogais). 

– Recoñecemento e produción de unidades 
maiores do nivel fónico (secuencia acentual 
das palabras). 

– Recoñecemento e uso comprensible dos 
elementos prosódicos (acento, ritmo e 
entoación das oracións). 

– Recoñecemento de palabras e frases de uso 
coloquial común emitidas con 
procedementos básicos de redución 
fonética. 

▪ B5.3. Patróns gráficos e convencións 
ortográficas da palabra, da oración e do 
enunciado (punto, coma, punto e coma, 
comiñas, paréntese, signos de interrogación, 
signos de exclamación, puntos suspensivos e 
guión). 

▪ B5.4. Coñecementos morfosintácticos e 
discursivos: 
– Recoñecemento e uso de elementos 

morfosintácticos que permiten recoñecer, 
formular e organizar distintos tipos de 
texto. 

– Recoñecemento e uso de elementos, 
categorías, clases, estruturas, procesos e 
relacións gramaticais habituais en distintos 
tipos de discurso. 

▪ B5.5. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos:  
– Convencións sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe non verbal.  

▪ B5.1. Discriminar e producir con certa fluidez 
patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de 
uso común e máis específicos, recoñecendo e 
dándolles os significados e as intencións 
comunicativas desexados. 

▪ B5.2. Utilizar eficazmente os compoñentes fonéticos, 
léxicos, estruturais e funcionais básicos da lingua 
estranxeira, en contextos reais ou simulados de 
comunicación. 

▪ B5.3. Reproducir os patróns ortográficos, de 
puntuación e de formato de uso común, e algúns de 
carácter máis específico (por exemplo, indicacións 
para acoutar información, como parénteses ou 
guións), con corrección na maioría das ocasións; 
saber manexar procesadores de textos para resolver 
dúbidas ortográficas nos textos producidos en 
formato electrónico, e utilizar con eficacia as 
convencións de escritura que rexen na comunicación 
por internet. 

▪ B5.4. Coñecer e aplicar os trazos socioculturais e 
sociolingüísticos salientables das comunidades en 
que se utiliza a lingua meta, e as súas diferenzas con 
respecto ás culturas propias, relativas a situacións 
cotiás e menos habituais no ámbito persoal, público, 
educativo e ocupacional ou laboral, sobre a estrutura 
socioeconómica, as relacións interpersoais, de 
xerarquía e entre grupos, o comportamento (posturas 
e acenos, expresións faciais, uso da voz, contacto 
visual e códigos proxémicos), as convencións sociais 
(actitudes, valores e tabús), os costumes e os usos, e 
actuar en consecuencia, adaptándose adecuadamente 
ás características das persoas interlocutoras e da 
situación comunicativa na produción do texto oral e 
escrito. 

▪ B5.5. Amosar interese por establecer relacións entre 
a cultura propia e a cultura da lingua meta para 
cumprir o papel de intermediación cultural, e abordar 
con eficacia a resolución de malentendidos 

▪ PLEB5.1. Desenvólvese na maioría das actividades 
de aula facendo un uso espontáneo da lingua 
estranxeira; reflexiona sobre o propio proceso de 
adquisición da lingua e transfire á lingua 
estranxeira coñecementos e estratexias de 
comunicación adquiridas noutras linguas. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

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

▪ B5.6. Plurilingüismo: 
– Identificación de similitudes e diferenzas 

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

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

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

▪ B5.8. Funcións comunicativas:  
– Xestión de relacións sociais no ámbito 

persoal, público, educativo e profesional.  
– Descrición e apreciación de calidades 

físicas e abstractas de persoas, obxectos, 
lugares, actividades, procedementos e 
procesos.  

– Narración de acontecementos pasados 
puntuais e habituais, descrición de estados 
e situacións presentes, e expresión de 
predicións e de sucesos futuros a curto, a 
medio e a longo prazo.  

– Intercambio de información, indicacións, 
opinións, crenzas e puntos de vista, 
consellos, advertencias e avisos.  

– Expresión da curiosidade, o coñecemento, 
a certeza, a confirmación, a dúbida, a 
conxectura, o escepticismo e a 
incredulidade.  

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

– Expresión do interese, a aprobación, o 

interculturais, esforzándose por superar 
comparacións ou xuízos estereotipados. 

▪ B5.6. Utilizar con razoable corrección as estruturas 
morfosintácticas, os patróns discursivos e os 
elementos de conexión e de cohesión de uso común 
co fin de que o discurso estea ben organizado e 
cumpra adecuadamente a función ou as funcións 
comunicativas. 

▪ B5.7. Coñecer e saber seleccionar e utilizar léxico 
oral e escrito común e máis especializado cando se 
conta con apoio visual ou contextual, relacionado cos 
propios intereses e as propias necesidades nos 
ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional ou 
laboral, e expresións e modismos de uso habitual. 

▪ B5.8. Resumir ou parafrasear un texto para facelo 
intelixible a quen necesita esta mediación por 
descoñecemento ou coñecemento insuficiente da 
lingua meta. 

▪ B5.9. Participar en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de 
libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras presentes no 
centro docente, relacionados cos elementos 
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 
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aprecio, o eloxio, a admiración, a 
satisfacción, a esperanza, a confianza e a 
sorpresa, así como os seus contrarios.  

– Formulación de suxestións, desexos, 
condicións e hipóteses.  

– Establecemento e xestión da comunicación 
e organización do discurso.  

▪ B5.9. Léxico: 
– Recoñecemento e uso do léxico común e 

máis especializado relacionado con 
contidos educativos correspondentes e de 
interese nos ámbitos persoal, público, 
educativo e ocupacional, relativo á 
descrición de persoas e obxectos, o tempo e 
o espazo, estados, eventos e 
acontecementos, actividades, 
procedementos e procesos; relacións 
persoais, sociais, educativas e profesionais; 
educación e estudo; traballo e 
emprendemento; bens e servizos; lingua e 
comunicación intercultural; ciencia e 
tecnoloxía; historia e cultura.  

– Recoñecemento e uso de expresións fixas 
frecuentes (locucións idiomáticas, 
esquemas fraseolóxicos como "Está libre 
esta cadeira?" ou "Podo...?", colocacións, 
frases feitas e léxico propio de temas 
relativos a feitos de actualidade. 

– Recoñecemento e uso de antónimos e 
sinónimos, e de procedementos de 
formación de palabras mediante recursos 
de derivación e de composición, e 
recoñecemento de "falsos amigos".  
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Contidos sintáctico-discursivo 

▪ Expresión de relacións lóxicas: conxunción (not only…but also; both…and); disxunción (or); oposición/concesión ((not…) but; …, though); causa (because (of); due to; as); finalidade (to+ infinitive; for); 
comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the highest in the world); resultado (so; so that); condición (if; unless); estilo indirecto(reported information, offers, suggestions and 
commands).  

▪ Relacións temporais (the moment (she left);while). 

▪ Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so). 

▪ Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adv. + Adj., e. g.How very nice!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!). 

▪ Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody, nothing; negative tags; me neither). 

▪ Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; tags). 

▪ Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente (present simple and continuous); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.). 

▪ Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used to); incoativo (be about 
to);terminativo(stop-ing) 

▪ Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able); posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obriga(have(got) to; must; imperative); permiso 
(may) 

▪ capacidade (can; be able); posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obriga(have (got) to; must; imperative); permiso (may; could; allow); intención (present 
continuous). 

▪ Expresión da existencia (e. g.there could be); a entidade (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); a cualidade (e. g. pretty good; much too 
expensive). 

▪ Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. lots/plenty (of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit). 

▪ Expresión do espazo (prepositionsandadverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 

▪ Expresión do tempo (points e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to;during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); 
sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness (just when); frequency (e. g. twice/four times a week; daily). 

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

▪ Uso de conectores. 

▪ Have/get causative.  

▪ Phrasal verbs.  

▪ ▪Gerund and infinitive. 
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4.5.1. Táboas de temporalización trimestral dos estándares coa relación das competencias, 
do grao mínimo de consecución (GMC) e da ponderación deste con respecto ao peso 
anual para 1ºBAC. 
 

1ºBAC 
1ºTRIMESTRE 

 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAXE 

Grao mínimo de consecución para cada estándar 
 

Ponderación Competencia 
clave 

Instrumentos de avaliación 

BLOQUE 1 CO 
 

    

PLEB1.1. 
 

 GMC-PLEB1.1. Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás necesidades da tarefa (de comprensión global, 
selectiva ou detallada). 

 
25% 

CCL 
CAA/ CSC 
CCEC 

 
 Observación diaria. 
 Caderno de aula. 
 Lista de cotexo (V/F) de 

compresión de texto 
 Lista de cotexo (V/F) de 

compresión oral. 
 Probas de actividades gramaticais  
 Probas actividades de vocabulario 
 Rúbrica de valoración da produción 

escrita e/ou oral demandada 
 Rúbrica do proceso de creación a 

produción escdrita. 
 Rúbrica de Comprensión orale/ou 

escrita. 
 Cuestionario sobre convencións, 

normas e diferenzas culturais. 
 Rúbrica de Comprensión/produción 

de rutinas de aula. 
 

 
 

PLEB1.2. 
 

 GMC-PLEB1.2. Comprende correctamente instruccións técnicas dadas cara a cara ou por 
outros medios,relativas á realización de actividades e normas de seguridade. 

 
25% 

CCL // CAA 
CSC // CCEC 
 

PLEB1.3 
 

 GMC-PLEB1.3. Comprende, nunha conversa formal ou entrevista na que participa,  no 
ámbito académico ou ocupacional,toda a información detallada e todos os puntos de vista e 
opinións sobre temas da súa especialidade e relativos a actividades e procedementos 
cotiáns e menos habituais. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CSC 
CCE 
 

BLOQUE 2 PO 
 

   

PLEB2.1. 
 

 GMC-PLEB2.1. Participa activamente en conversacións informais cara a cara ou por teléfono 
ou outros medios,nas que describe experiencias, sentimentos,reaccións,soños,esperanzas e 
ambicións; conta historias, así como o argumento de libros e películas, indicando a súas 
reaccións; da opinións e solicita as dos demais sobre temas do seu interese; explica e 
xustifica as súas opinións e proxectos. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

PLEB2.2. 
 

 GMC-PLEB2.2. Desenvólvese con eficacia en transaccións e xestións que xorden mentres 
viaxa ou trata coas autoridades, así como en situacións menos habituais en hoteis,tendas, 
axencias de viaxe, centros de saúde, estudo o traballo, expoñendo os seus razonamentos e 
puntos de vista con claridade e seguindo as convencións socioculturais que demanda o 
contexto específico. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

BLOQUE 3 CE 
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PLEB3.2. 
 

 GMC-PLEB3.2. Comprende o sentido xeral,os puntos principais e os detalles máis relevantes 
en noticias e artigos xornalísticos nos que se adoptan puntos de vista concretos sobre temas 
de actualidade ou do seu interese e redactados nunha variante estándar da lingua. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 

PLEB3.3. 
 

 GMC-PLEB3.3. Entende perfectamente a información concreta para a resolución de tarefas 
da clase ou traballos de investigación relacionados con temas da súa especialidade, así 
como información concreta relacionada con cuestións prácticas ou con temas do seu interese 
ou ocupacional en diferentes formatos. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 

PLEB3.4. 
 

 GMC-PLEB3.4. Comprende perfectamente instrucións dunha certa extensión e complexidade 
dentro da súa área de interese ou da súa especialidade. 

 
25% 

CCL 
CAA 
 

PLEB3.5. 
 

 GMC-PLEB3.5. Comprende perfectamente información relevante en correspondencia formal 
de institucións públicas ou entidades privadas. 

 
25% 

CCL 
CSC 
CCEC 

BLOQUE 4 PE 
 

   

PLEB4.1. 
 

 GMC-PLEB4.1.escribe, nun formato convencional,informes breves nos que dá información 
pertinente sobre un tema académico, ocupacional,ou menos habitual,describindo co detalle 
suficiente situaciñons,persoas,obxectos e lugares; narrando acontecementos nunha 
secuencia coherente;explicando os motivos de certas accións,e ofrecendo opinións e 
suxestións breves e xustificadas sobre o asunto e sobre futuras liñas de actuación. 

 
25% 

CCL// CAA 
CSC // CCEC 
CD 

PLEB4.3. 
 

 GMC-PLEB4.3. Completa un cuestionario detallado con informacion persoal,académica ou 
laboral. 

 
25% 

CCL// CAA 
CSC // CCEC 

BLOQUE 5 
Coñecemento da 
lingua e consciencia 
intercultural e 
plurilingüe 

 
  

  

PLEB5.1. 
 

 GMC-PLEB5.1. Desenvólvese na maioría das actividades de aula facendo un uso 
espontáneo da lingua estranxeira; reflexiona obre o propio proceso de adquisición da lingua e 
transfire á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación adquiridas 
noutras linguas 

 
25% 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

 

2ºTRIMESTRE 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAXE 

Grao mínimo de consecución para cada estándar 
 

Ponderación Competencia 
clave 

Instrumentos de avaliación 

BLOQUE 1 CO 
 

    

PLEB1.1. 
 

 GMC-PLEB1.1. Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de comprensión, 
axustándoo ás necesidades da tarefa (de comprensión global, selectiva ou detallada). 

 
25% 

CCL/ CAA 
CSC / CCEC 

 
 Observación diaria. 
 Caderno de aula. 
 Lista de cotexo (V/F) de 

PLEB1.2. 
 

 GMC-PLEB1.2. Comprende correctamente instruccións técnicas dadas cara a cara ou por 
outros medios,relativas á realización de actividades e normas de seguridade. 

 
25% 

CCL / CAA 
CSC / CCEC 



111 
 

PLEB1.3. 
 

 GMC-PLEB1.3. Comprende, nunha conversa formal ou entrevista na que participa,  no 
ámbito académico ou ocupacional,toda a información detallada e todos os puntos de vista e 
opinións sobre temas da súa especialidade e relativos a actividades e procedementos 
cotiáns e menos habituais. 

 
25% 

CCL / CAA 
CSC / CCEC 
 
 

compresión de texto 
 Lista de cotexo (V/F) de 

compresión oral. 
 Probas de actividades gramaticais  
 Probas actividades de vocabulario 
 Rúbrica de valoración da produción 

escrita e/ou oral demandada 
 Rúbrica do proceso de creación da 

produción escrita. 
 Rúbrica de Comprensión oral e/ou 

escrita. 
 Cuestionario sobre convencións, 

normas e diferenzas culturais. 
 Rúbrica de Comprensión/produción 

de rutinas de aula. 
 

 
 

PLEB1.4. 
 

 GMC-PLEB1.4. Comprende perfectamente todas as ideas principais e todos os detalles 
relevantes dunha presentación,charla ou conferencia que verse sobre temas do seu interese 
ou da súa especialidade. 

 
50% 

CCL / CAA 
CSC / CCEC 

PLEB1.5. 
 

 GMC-PLEB1.5. Comprende todos os puntos principais e detalles relevantes na maioría de 
programas de radio e televisión relativos a temas de interese persoal ou da súa 
especialidade. 

 
50% 

CCL / CAA 
CSC 
CCE 
 

BLOQUE 2 PO 
 

   

PLEB2.1. 
 

 GMC-PLEB2.1. Participa activamente en conversacións informais cara a cara ou por teléfono 
ou outros medios,nas que describe experiencias, sentimentos,reaccións,soños,esperanzas e 
ambicións; conta historias, así como o argumento de libros e películas, indicando a súas 
reaccións; da opinións e solicita as dos demais sobre temas do seu interese; explica e 
xustifica as súas opinións e proxectos. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

PLEB2.2. 
 

 GMC-PLEB2.2. Desenvólvese con eficacia en transaccións e xestións que xorden mentres 
viaxa ou trata coas autoridades, así como en situacións menos habituais en hoteis,tendas, 
axencias de viaxe, centros de saúde, estudo o traballo, expoñendo os seus razonamentos e 
puntos de vista con claridade e seguindo as convencións socioculturais que demanda o 
contexto específico. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CSC 
CCE 
 

PLEB2.3. 
 

 GMC-PLEB2.3. Fai correctamente presentacións ben estructuradas e de certa duración 
sobre un tema académico, coa suficiente claridade como para que se poida seguir sen 
dificultade a maior parte do tempo e cuxas ideas principais estean explicadas cunha razoábel 
precisión, e responde sen problemas preguntas complemtarias da audiencia formuladas con 
claridade e a velocidade normal. 

 
50% 

CCL 
CAA 
CSC 
CCE 
 

BLOQUE 3 CE 
 

   

PLEB3.2. 
 

 GMC-PLEB3.2. Comprende o sentido xeral,os puntos principais e os detalles máis relevantes 
en noticias e artigos xornalísticos nos que se adoptan puntos de vista concretos sobre temas 
de actualidade ou do seu interese e redactados nunha variante estándar da lingua. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 

PLEB3.3. 
 

 GMC-PLEB3.3. Entende perfectamente a información concreta para a resolución de tarefas 
da clase ou traballos de investigación relacionados con temas da súa especialidade, así 
como información concreta relacionada con cuestións prácticas ou con temas do seu interese 
ou ocupacional en diferentes formatos. 

 
25% 

CCL 
CAA 
CCEC 

PLEB3.4. 
 

 GMC-PLEB3.4. Comprende perfectamente instrucións dunha certa extensión e complexidade 
dentro da súa área de interese ou da súa especialidade. 

 
50% 

CCL 
CAA 
 

PLEB3.5. 
 

 GMC-PLEB3.5. Comprende perfectamente información relevante en correspondencia formal 
de institucións públicas ou entidades privadas. 

 
25% 

CCL / CSC 
CCEC 
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PLEB3.6. 
 

 GMC-PLEB3.6. Entende perfectamente todos os detalles relevantes e implicacións de 
anuncios e material de carácter publicitario sobre asuntos do seu interese persoal e 
académico. 

 
50% 

CCL 
CSC 
CCEC 
 

PLEB3.8. 
 

 GMC-PLEB3. 8. Comprende perfectamente correspondencia persoal en calquera soporte, e 
mensaxes en foros e blogs, nos que se transmite información e ideas; faise preguntas sobre 
problemas e explicase con bastante precisión; describe de modo claro e 
detallado,experiencias,sentimentos,reaccións,feitos,plans e aspectos,tanto abstractos coma 
convretos,de temas do seu interese. 

 
25% 

CCL 
CSC 
CCEC 
CD 

BLOQUE 4 PE 
 

   

PLEB4.1. 
 

 GMC-PLEB4.1.escribe, nun formato convencional,informes breves nos que dá información 
pertinente sobre un tema académico, ocupacional,ou menos habitual,describindo co detalle 
suficiente situaciñons,persoas,obxectos e lugares; narrando acontecementos nunha 
secuencia coherente;explicando os motivos de certas accións,e ofrecendo opinións e 
suxestións breves e xustificadas sobre o asunto e sobre futuras liñas de actuación. 

 
 
50% 

CCL 
CAA 
CSC 
CCE 
CD 

PLEB4.3. 
 

 GMC-PLEB4.3. Completa un cuestionario detallado con informacion persoal,académica ou 
laboral. 

 
25% 

CCL// CAA 
CSC 
CCEC 

PLEB4.4. 
 

 GMC-PLEB4.4 Escribe,nun formato convencional e en calquera soporte,un 
currículo,detallando e ampliando a información que considera relevante co propósito e 
destinatario esoecíficos. 

 
25% 

CCL // CAA 
CSC // CCEC 
CD 

PLEB4.5. 
 

 GMC-PLEB4.5  Tomas notas,facendo unha lista dos aspectos importantes,durante unha 
conferencia sinxela, e redacta un breve resumo coa información esencial,sempre que o tema 
sexa coñecido e o discurso se formule dun modo sinxelo e se articule con claridade. 

 
50% 

CCL // CAA 
CSC 
CCE 

BLOQUE 5 
Coñecemento da 
lingua e consciencia 
intercultural e 
plurilingüe 

 
  

  

PLEB5.1. 
 

 GMC-PLEB5.1. Desenvólvese na maioría das actividades de aula facendo un uso 
espontáneo da lingua estranxeira; reflexiona obre o propio proceso de adquisición da lingua e 
transfire á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación adquiridas 
noutras linguas 

 
25% 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
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3ºTRIMESTRE 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAXE 

Grao mínimo de consecución para cada estándar 
 

Ponderación Competencia 
clave 

Instrumentos de avaliación 

BLOQUE 1 CO 
 

    

PLEB1.1. 
 

 GMC-PLEB1.1. Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de comprensión, 
axustándoo ás necesidades da tarefa (de comprensión global, selectiva ou detallada). 

 
50% 

CCL / CAA 
CSC 
CCEC 

 
 Observación diaria. 
 Caderno de aula. 
 Lista de cotexo (V/F) de 

compresión de texto 
 Lista de cotexo (V/F) de 

compresión oral. 
 Probas de actividades gramaticais  
 Probas actividades de vocabulario 
 Rúbrica de valoración da produción 

escrita e/ou oral demandada 
 Rúbrica do proceso de creación da 

produción escrita. 
 Rúbrica de Comprensión oral e/ou 

escrita. 
 Cuestionario sobre convencións, 

normas e diferenzas culturais. 
 Rúbrica de Comprensión/produción 

de rutinas de aula. 
 

 
 

PLEB1.2. 
 

 GMC-PLEB1.2. Comprende correctamente instruccións técnicas dadas cara a cara ou por 
outros medios,relativas á realización de actividades e normas de seguridade. 

 
50% 

CCL / CAA 
CSC / CCEC 
 

PLEB1.3. 
 

 GMC-PLEB1.3. Comprende, nunha conversa formal ou entrevista na que participa,  no 
ámbito académico ou ocupacional,toda a información detallada e todos os puntos de vista e 
opinións sobre temas da súa especialidade e relativos a actividades e procedementos 
cotiáns e menos habituais. 

 
50% 

CCL 
CAA 
CSC 
CCE 
 

PLEB1.4. 
 

 GMC-PLEB1.4. Comprende perfectamente todas as ideas principais e todos os detalles 
relevantes dunha presentación,charla ou conferencia que verse sobre temas do seu interese 
ou da súa especialidade. 

 
50% 

CCL / CAA 
CSC / CCEC 
 

PLEB1.5. 
 

 GMC-PLEB1.5. Comprende todos os puntos principais e detalles relevantes na maioría de 
programas de radio e televisión relativos a temas de interese persoal ou da súa 
especialidade. 

 
50% 

CCL / CAA 
CSC 
CCE 
 

PLEB1.6. 
 

 GMC-PLEB1.6. Comprende perfectamente,nunha conversación informal ou unha discusión 
na que participa,tanto de vic¡va voz coma por medios técnicos,información específica 
relevante sobre temas xerais ou do seu interese,e capta sentimentos como a sorpresa, o 
interese ou a indiferencia. 

 
100% 

CCL / CAA 
CSC / CCEC 
 

BLOQUE 2 PO 
 

   

PLEB2.1. 
 

 GMC-PLEB2.1. Participa activamente en conversacións informais cara a cara ou por teléfono 
ou outros medios,nas que describe experiencias, sentimentos,reaccións,soños,esperanzas e 
ambicións; conta historias, así como o argumento de libros e películas, indicando a súas 
reaccións; da opinións e solicita as dos demais sobre temas do seu interese; explica e 
xustifica as súas opinións e proxectos. 

 
50% 

CCL 
CAA 
CSC 
CCE 
CD 

PLEB2.2. 
 

 GMC-PLEB2.2. Desenvólvese con eficacia en transaccións e xestións que xorden mentres 
viaxa ou trata coas autoridades, así como en situacións menos habituais en hoteis,tendas, 
axencias de viaxe, centros de saúde, estudo o traballo, expoñendo os seus razonamentos e 
puntos de vista con claridade e seguindo as convencións socioculturais que demanda o 
contexto específico. 

 
50% 

CCL 
CAA 
CSC 
CCE 
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PLEB2.3. 
 

 GMC-PLEB2.3. Segue unha entrevista cun patrón estructurado de preguntas establecido con 
anterioridade,realizando preguntas complementarias ou respondendo a elas, sempre que se 
manteñan dentro do ámbito predicible da interaccción. 

 
 
50% 
 

CCL / CAA 
CSC 
CCE 
 

PLEB2.5. 
 

 GMC-PLEB2..5. Fai correctamente presentacións ben estructuradas e de certa duración 
sobre un tema académico, coa suficiente claridade como para que se poida seguir sen 
dificultade a maior parte do tempo e cuxas ideas principais estean explicadas cunha razoábel 
precisión, e responde sen problemas preguntas complemtarias da audiencia formuladas con 
claridade e a velocidade normal. 

 
100% 

CCL 
CAA 
CSC 
CCE 
CD 

BLOQUE 3 CE 
 

   

PLEB3.2. 
 

 GMC-PLEB3.2. Comprende o sentido xeral,os puntos principais e os detalles máis relevantes 
en noticias e artigos xornalísticos nos que se adoptan puntos de vista concretos sobre temas 
de actualidade ou do seu interese e redactados nunha variante estándar da lingua. 

 
50% 

CCL 
CAA 
CCEC 

PLEB3.3. 
 

 GMC-PLEB3.3. Entende perfectamente a información concreta para a resolución de tarefas 
da clase ou traballos de investigación relacionados con temas da súa especialidade, así 
como información concreta relacionada con cuestións prácticas ou con temas do seu interese 
ou ocupacional en diferentes formatos. 

 
50% 

CCL 
CAA 
CCE 

PLEB3.4. 
 

 GMC-PLEB3.4. Comprende perfectamente instrucións dunha certa extensión e complexidade 
dentro da súa área de interese ou da súa especialidade. 

 
50% 

CCL 
CAA 
 

PLEB3.5. 
 

 GMC-PLEB3.5. Comprende perfectamente información relevante en correspondencia formal 
de institucións públicas ou entidades privadas. 

 
50% 

CCL // CSC 
CCEC 
 

PLEB3.6. 
 

 GMC-PLEB3.6. Entende perfectamente todos os detalles relevantes e implicacións de 
anuncios e material de carácter publicitario sobre asuntos do seu interese persoal e 
académico. 

 
50% 

CCL 
CSC 
CCEC 

PLEB3.7. 
 

 GMC-PLEB3.7 Segue moi ben a liña argumental de historias de ficción e de novelas curtas 
claramente estructuradas, de linguaxe sinxela e directa, nunha variedade estándar da lingua, 
e comprende o carácter dos distintos personaxes e as súas relacións, cando uns e outras 
están descritos claramente e co suficiente detalle.  

 
50% 

CCL 
CSC 
CCEC 

PLEB3.8. 
 

 GMC-PLEB3. 8. Comprende perfectamente correspondencia persoal en calquera soporte, e 
mensaxes en foros e blogs, nos que se transmite información e ideas; faise preguntas sobre 
problemas e explicase con bastante precisión; describe de modo claro e 
detallado,experiencias,sentimentos,reaccións,feitos,plans e aspectos,tanto abstractos coma 
convretos,de temas do seu interese. 

 
50% 

CCL 
CSC 
CCEC 
CD 

BLOQUE 4 PE 
 

   

PLEB4.1. 
 

 GMC-PLEB4.1.escribe, nun formato convencional,informes breves nos que dá información 
pertinente sobre un tema académico, ocupacional,ou menos habitual,describindo co detalle 
suficiente situaciñons,persoas,obxectos e lugares; narrando acontecementos nunha 
secuencia coherente;explicando os motivos de certas accións,e ofrecendo opinións e 
suxestións breves e xustificadas sobre o asunto e sobre futuras liñas de actuación. 

 
50% 

CCL 
CAA 
CSC 
CCE 
CD 
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PLEB4.3. 
 

 GMC-PLEB4.3. Completa un cuestionario detallado con informacion persoal,académica ou 
laboral. 

 
50% 

CCL// CAA 
CSC // CCEC 

PLEB4.4. 
 

 GMC-PLEB4.4 Escribe,nun formato convencional e en calquera soporte,un 
currículo,detallando e ampliando a información que considera relevante co propósito e 
destinatario esoecíficos. 

 
50% 

CCL// CAA 
CSC // CCEC 
CD 

PLEB4.6. 
 

 GMC-PLEB$.6  Escribe notas,anuncios,mensaxes e comentarios,en calquera soporte,nos 
que transmite e solicita información relevante e opinións sobre aspectos 
persoais,académicos ou ocupacionais,respectando as convencións e normas de cortesía e 
de etiqueta. 

 
50% 

CCL // CAA 
CSC // CCEC 
CD 

PLEB4.7.  GMC-PLEB 4. 7. Escribe correspondencia persoal e participa en foros e blog nos que 
transmite información e idea sobre temas abstractos e concretos,comproba información; 
pregunta sobre problemas e pode explicalos con razoábel precisión, e describe 
experiencias,sentimentos,reaccións,feitos,plans e unha serie de temas concretos relacionado 
cos seus intereses ou a súa especialidade. 

 
100% 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

BLOQUE 5 
Coñecemento da 
lingua e consciencia 
intercultural e 
plurilingüe 

 
  

  

PLEB5.1. 
 

 GMC-PLEB5.1. Desenvólvese na maioría das actividades de aula facendo un uso 
espontáneo da lingua estranxeira; reflexiona obre o propio proceso de adquisición da lingua e 
transfire á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación adquiridas 
noutras linguas 

 
50% 

CCL 
CAA 
CSC 
CCE 
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4.6. Desenvolvemento das competencias clave e aspectos curriculares  para 2º BACHARELATO. 

2º BACHARELATO 

O 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 establece os seguintes aspectos curriculares para o 2º curso de bacharelato. 

 Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bachillerato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais  

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ f 

▪ B1.1. Estratexias de comprensión:  
– Mobilización de información previa 

sobre o tipo de tarefa e o tema. 
– Identificación do tipo de escoita 

necesario para realizar a tarefa (global, 
selectiva, detallada, etc.). 

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

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

– 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 
paralingüísticos. 

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

▪ B1.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
adecuadas para comprender o sentido xeral; a 
información esencial; os puntos principais; os 
detalles relevantes; información, ideas e 
opinións tanto implícitas como explicitas do 
texto, formuladas de maneira clara; e matices 
como a ironía ou o humor, ou o uso poético ou 
estético da lingua cando a imaxe facilita a 
comprensión. 

▪ B1.3. Distinguir e aplicar á comprensión do 
texto oral as funcións e os significados 
específicos xeralmente asociados a diversas 
estruturas sintácticas de uso común segundo o 
contexto de comunicación (por exemplo, 
estrutura interrogativa para expresar 
admiración). 

▪ B1.4. Comprender o esencial de conversas ou 
debates sobre temas educativos ou profesionais 
da súa área de interese, desenvolvidos nunha 
linguaxe sen usos idiomáticos, e extraer 
información específica relevante aínda que non 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CCA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bachillerato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

▪ B1.2. Recoñecemento dos marcadores 
conversacionais máis habituais: 
verificadores, expresivos, apelativos e 
fáticos. 

se comprenda a totalidade dos textos. 

▪ B1.5. Recoñecer os significados e intencións 
comunicativas expresas de patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación de uso común 
e máis específicos, así como algunhas de 
carácter implícito (incluíndo a ironía e o 
humor), cando a articulación é clara. 

▪ B1.6. Ientificar as ideas principais, información 
detallada e implicacións xerais de textos de 
certa lonxitude, ben organizados e 
lingüisticamente complexos, nunha variedade 
de lingua estándar e articulados a velocidade 
normal, que traten temas tanto concretos como 
abstractos, incluso se son de carácter técnico 
cando estean dentro do propio campo de 
especialización ou de interese nos ámbitos 
persoal, público, educativo e 
laboral/profesional, sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e se poidan confirmar 
certos detalles. 

▪ B1.7. Comprender as ideas principais e as 
específicas máis relevantes de textos gravados 
ou audiovisuais emitidos en lingua estándar, con 
claridade na fala, e sen condicións externas que 
dificulten a comprensión. 

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

▪ CCL 

▪ CCA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CCA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

 Bloque 2. Producción de textos orais: expresión e interacción  

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ B2.1. Estratexias de produción: 
– Planificación: 

– Identificación do contexto, do 
destinatario e da finalidade da 

▪ B2.1. Coñecer, seleccionar con coidado e saber 
aplicar eficazmente e con certa naturalidade as 
estratexias adecuadas para producir textos orais 
de diversos tipos e de certa lonxitude, 

▪ PLEB2.1. Diferencia adecuadamente a 
produción do texto oral espontáneo (sintaxe 
limitada, estratexias de compensación, 
negociación do significado co interlocutor, 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 
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 Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bachillerato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

▪ f 
produción ou da interacción. 

– Percepción 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, e 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 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.  

– Aproveitamento dos coñecementos 
previos sacándolle o maior partido  

planificando o discurso segundo o propósito, a 
situación, os interlocutores e a canle de 
comunicación; recorrendo á paráfrase ou a 
circunloquios cando non se atopa a expresión 
precisa, e identificando e corrixindo os erros 
que poidan provocar unha interrupción da 
comunicación. 

▪ B2.2. Construír textos claros e co detalle 
suficiente, ben organizados e adecuados ao 
interlocutor e ao propósito comunicativo, sobre 
temas diversos, xerais e máis específicos dentro 
do propio campo de especialidade ou de 
interese, e defender un punto de vista sobre 
temas xerais ou relacionados coa propia 
especialidade, indicando os proles e os contras 
das opcións, así como tomar parte activa en 
conversas formais ou informais de certa 
lonxitude, desenvolvéndose cun grao de 
corrección e fluidez que permita manter a 
comunicación.  

▪ B2.3. Utilizar correctamente, sen erros que 
conduzan a malentendidos, as estruturas 
morfosintácticas, os patróns discursivos e os 
elementos de coherencia e de cohesión de uso 
común e máis específico, seleccionándoos en 
función do propósito comunicativo no contexto 
concreto (por exemplo, o uso da voz pasiva en 
presentacións de carácter educativo, ou de 
frases de relativo para facer unha descrición 

etc.) do planificado, e considera as 
características que este comparte coa lingua 
escrita (planificación, redundancia 
informativa, elementos de cohesión, etc.). 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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 Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bachillerato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

(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 ou paralingüísticos: 
– Lingüísticos: 

– Modificación de palabras de 
significado parecido. 

– Definición ou parafrase dun termo 
ou dunha expresión. 

– Produción de autocorrección, 
falsos comezos, repeticións e 
circunloquios. 

– Paralingüísticos. 
– Petición de axuda ou 

clarificación.  
– Sinalización de obxectos, uso de 

deícticos ou realización de 
accións que aclaran o significado. 

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

– Uso de sons extralingüísticos e 
calidades prosódicas 
convencionais. 

– Uso dos elementos prosódicos 
(pausas, ritmo e entoación) como  

detallada). 

▪ B2.4. Ler en voz alta con énfase expresiva de 
xeito que poidan recoñecerse as ideas clave, 
utilizando o ritmo e as pautas para facer a 
lectura comunicativa, engadindo algún 
comentario persoal ao texto (aclaración de 
palabras, algún novo exemplo, unha alusión a 
experiencias compartidas, etc.) e corrixíndose 
con naturalidade no caso dalgunha 
equivocación. 

▪ B2.5. Planificar e articular o texto oral segundo 
a función ou as funcións comunicativas 
principais e secundarias en cada caso, 
seleccionando os expoñentes das devanditas 
funcións segundo os seus matices de 
significación, e os patróns discursivos dos que 
se dispón para presentar e organizar a 
información, deixando claro o que se considera 
importante (por exemplo, mediante estruturas 
enfáticas), ou os contrastes ou as digresións con 
respecto ao tema principal. 

▪ B2.6. Expresarse con relativa facilidade e 
naturalidade, e cun grao de fluidez que permita 
desenvolver o discurso sen moita axuda do 
interlocutor, aínda que poidan darse algúns 
problemas de formulación que retarden algo o 
discurso ou que requiran expor de maneira 
distinta o que se quere dicir. 

▪ B2.7. Xestionar a interacción de maneira eficaz 
en situacións habituais, respectando e tomando 
a quenda de palabra con amabilidade e cando se 
desexa, e axustando a propia contribución á dos 
interlocutores, percibindo as súas reaccións, e 
defenderse en situacións menos rutineiras, e 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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 Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bachillerato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

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 
segundo o tipo de situación de 
comunicación en contextos informais e 
formais máis habituais. 

mesmo difíciles (por exemplo, cando a persoa  
interlocutora acapara a quenda de palabra, ou 
cando a súa contribución é escasa e hai que 
encher as lagoas comunicativas ou animala a 
participar). 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ f 

▪ B3.1. Estratexias de comprensión: 
– Mobilización de información previa 

sobre o tipo de tarefa e o tema a partir 
da información superficial e paratextual: 
proveniencia do texto, imaxes, 
organización na páxina, títulos de 
cabeceira, etc. 

▪ B3.1. Uso de diferentes estratexias de lectura 
como a identificación da intención 
comunicativa, a anticipación da información a 
partir dos elementos textuais e non textuais, o 
uso do contexto, a aplicación de regras de 
formación de palabras para inferir significados e 
a organización da información e o tipo de texto. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 



121 
 

 Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bachillerato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

– 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, detalles relevantes e 
implicacións). 

– 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. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
adecuadas para comprender o sentido xeral, a 
información esencial, os puntos principais, os 
detalles relevantes; información, ideas e 
opinións tanto implícitas como explícitas do 
texto, se están claramente sinalizadas; e matices 
como a ironía ou o humor, ou o uso poético ou 
estético da lingua, formulados de xeito claro. 

▪ B3.3. Seguir instrucións de certa complexidade 
e extensión tanto do ámbito público como do 
propio da especialidade, aínda que sexa 
necesario apoiarse para a comprensión en 
soportes visuais como debuxos, bosquexos e 
outros.  

▪ B3.4. Identificar as ideas principais, 
información detallada e implicacións xerais de 
textos de certa lonxitude, ben organizados e 
lingüisticamente complexos, nunha variedade 
de lingua estándar e que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, mesmo se son de 
carácter técnico, cando estean dentro do propio 
campo de especialización ou de interese, nos 
ámbitos persoal, público, educativo e laboral ou 
profesional, sempre que se poidan reler as 
seccións difíciles. 

▪ B3.5. Recoñecer globalmente e con detalle a 
liña argumental no tratamento do asunto 
presentado en xornais, revistas, guías, páxinas 
web e novelas, e distinguir entre información, 
opinión e persuasión, así como comprender en 
textos literarios as relacións entre os personaxes 
e os motivos que os impulsan a actuar.  

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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 Primeira Lingua Estranxeira II. 2º de bachillerato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias 
clave 

▪ B3.6. Ler con fluidez textos de ficción e 
literarios contemporáneos e relacionados cos 
propios intereses e as necesidades nos ámbitos 
persoal, público, educativo e laboral ou 
profesional, ben estruturados, en rexistro 
estándar da lingua e escritos sen modismos 
pouco frecuentes. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción  

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ f 

▪ 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.) 

▪ B4.1. Utilizar estratexias que faciliten un estilo 
de escritura sinxelo e fluído, evitando o uso de 
palabras ou estruturas das que non se estea 
seguro e seguindo adecuadamente o proceso de 
escritura: planificación do texto, selección das 
ideas pertinentes ao propósito comunicativo, 
presentación das ideas segundo o tipo de texto, 
organización adecuada en parágrafos, e revisión 
da coherencia, a cohesión, a ortografía, a 
puntuación e as concordancias.  

▪ B4.2. Coñecer, seleccionar e aplicar as 
estratexias máis adecuadas para elaborar textos 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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– Execución: 
– Elaboración dun borrador. 
– Estruturación do contido do texto. 
– Organización do texto en parágrafos 

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

– Discriminación das propiedades 
textuais de coherencia, cohesión e 
adecuación. 

– 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.  

– Aproveitamento dos coñecementos 
previos sacándolles o maior partido 
(utilizar linguaxe "prefabricada", etc.). 

– Revisión: 
– Identificación de problemas, erros e 

repeticións.  
– Verificación da progresión e da 

coherencia. 
– Atención ás convencións ortográficas 

e aos signos de puntuación. 
– Reescritura definitiva. 
– Presentación coidada do texto  

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

escritos ben estruturados e de certa lonxitude; 
por exemplo, integrando de maneira apropiada 
información relevante procedente de fontes 
diversas, ou reaxustando o rexistro ou o estilo 
(incluíndo léxico, estruturas sintácticas e 
patróns discursivos) para adaptar o texto ao 
destinatario e ao contexto específicos. 

▪ B4.3. Escribir, en calquera soporte, textos ben 
estruturados sobre unha ampla serie de temas 
relacionados cos propios intereses ou a 
especialidade, facendo descricións claras e 
detalladas; sintetizando información e 
argumentos extraídos de diversas fontes e 
organizándoos de maneira lóxica; e defendendo 
un punto de vista sobre temas xerais, ou máis 
específico, indicando os proles e os contras das 
opcións, utilizando para iso os elementos 
lingüísticos adecuados para dotar o texto de 
cohesión e coherencia, e manexando un léxico 
adaptado ao contexto e ao propósito 
comunicativo que se persegue. 

▪ B4.4. Planificar e articular o texto escrito 
segundo a función ou as funcións comunicativas 
principais e secundarias en cada caso, 
seleccionando os expoñentes das devanditas 
funcións segundo os seus matices de 
significación, e os patróns discursivos dos que 
se dispón para presentar e organizar a 
información, deixando claro o que se considera 
importante (por exemplo, mediante estruturas 
enfáticas), ou os contrastes ou as digresións con 
respecto ao tema principal. 

▪ B4.5. Elaborar resumos e notas recapitulativas, 
con claridade, exactitude, coherencia e 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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fidelidade ao texto orixinal. 

▪ B4.6. Presentar os textos escritos de maneira 
coidadosa (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. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural  
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▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ f 

▪ p 

▪ B5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entoación: 
– Discriminación e uso dos trazos 

fonéticos que distinguen fonemas 
(trazos distintivos como sonoridade, 
nasalidade e apertura de vogais). 

– Recoñecemento e produción de 
unidades maiores do nivel fónico 
(secuencia acentual das palabras). 

– Recoñecemento e uso comprensible dos 
elementos prosódicos (acento, ritmo e 
entoación das oracións). 

– Recoñecemento de palabras e frases de 
uso coloquial común emitidas con 
procedementos básicos da redución 
fonética. 

▪ B5.2. Patróns gráficos e convencións 
ortográficas. 

▪ B5.3. Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos:  
– Convencións sociais. 
– Recoñecemento das normas e as 

variacións sociais, as convencións 
sociais e as formas, normas de cortesía e 
rexistros; costumes, valores, crenzas e 
actitudes; características básicas do 
sentido do humor; usos lingüísticos 
adecuados ao contexto; referencias 
relativas á identidade nacional ou 
cultural; linguaxe non verbal e 

▪ B5.1. Discriminar e reproducir patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación de uso común 
e máis específicos, axustándose debidamente a 
algunha variedade estándar da lingua, e 
seleccionalos en función das propias intencións 
comunicativas, incluíndo a expresión sinxela da 
ironía e do humor.  

▪ B5.2. Axustarse con consistencia aos patróns 
ortográficos, de puntuación e de formato de uso 
común, e algúns de carácter máis específico. 

▪ B5.3. Distinguir a función ou as funcións 
comunicativas principais e secundarias do texto, 
como implicacións facilmente discernibles, e 
apreciar as diferenzas de significación de 
distintos expoñentes destas, así como distinguir 
os significados e os propósitos xerais asociados 
ao uso de patróns discursivos típicos polo que 
respecta á presentación e á organización da 
información (entre outros, o reforzo ou a 
recuperación do tema; a topicalización, pondo o 
tema da oración ao principio, como por exemplo 
en "Diso non quero falar"; contraste, digresión 
ou recapitulación).  

▪ B5.4. Integrar na propia competencia 
intercultural, para producir textos orais e 
escritos ben axustados ao contexto específico, 
os aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
máis relevantes da lingua e culturas meta 
relativos a costumes, usos, actitudes, valores e 
crenzas, e superar as diferenzas con respecto ás 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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diferenzas específicas entre a propia 
cultura e a cultura portada pola lingua 
obxecto de estudo. 

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

▪ B5.4. Plurilingüismo: 
– Consciencia das habilidades 

metalingüísticas adquiridas durante as 
aprendizaxes lingüísticas, e 
transferencia destes coñecementos e 
estratexias dunha lingua a outra para 
avanzar no seu dominio. 

 
– Participación en proxectos nos que se 

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

▪ B5.5. Funcións comunicativas:  
– Xestión de relacións sociais no ámbito 

persoal, público, educativo e 
profesional.  

– Descrición e apreciación de calidades 
físicas e abstractas de persoas, obxectos, 
lugares, actividades, procedementos e 
procesos.  

– Narración de acontecementos pasados 
puntuais e habituais, descrición de 
estados e situacións presentes, e 

linguas e culturas propias, e os estereotipos, 
demostrando confianza no uso de diferentes 
rexistros ou outros mecanismos de adaptación 
contextual, e evitando erros serios de 
formulación ou presentación textual que poidan 
conducir a malentendidos ou situacións 
potencialmente conflitivas. 

▪ B5.5. Coñecer e saber seleccionar e utilizar 
léxico oral e escrito común e expresións e 
modismos de uso habitual, e máis especializado 
segundo os propios intereses e as necesidades 
no ámbito persoal, público, educativo e laboral 
ou profesional, así como un reducido repertorio 
de palabras e expresións, e as connotacións máis 
discernibles, que permita un uso humorístico, 
poético ou estético sinxelo do idioma. 

▪ B5.6. Coñecer coa profundidade debida e 
aplicar eficazmente á comprensión do texto os 
coñecementos sociolingüísticos relativos á 
estruturación social, ás relacións interpersoais 
en diversos contextos (desde informal ata 
institucional) e as convencións sociais 
(incluíndo crenzas e estereotipos) 
predominantes nas culturas en que se utiliza a 
lingua meta, así como os coñecementos 
culturais máis relevantes (por exemplo, 
históricos, xeográficos, literarios ou artísticos), 
que permitan captar as alusións máis directas 
sobre estes aspectos que poida conter o texto.  

▪ B5.7. Resumir ou parafrasear un texto para 
facelo intelixible a quen necesite desta 
mediación por descoñecemento ou coñecemento 
insuficiente da lingua meta. 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 
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expresión de predicións e de sucesos 
futuros a curto, a medio e a longo prazo.  

– Intercambio de información, 
indicacións, opinións, crenzas e puntos 
de vista, consellos, advertencias e 
avisos.  

– Expresión da curiosidade, o 
coñecemento, a certeza, a confirmación, 
a dúbida, a conxectura, o escepticismo e 
a incredulidade.  

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

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

– Formulación de suxestións, desexos, 
condicións e hipóteses.  

– Establecemento e xestión da 
comunicación e organización do 
discurso. 

▪ B5.6. Léxico: 
– Recoñecemento e uso de léxico oral e 

escrito común e máis especializado 
dentro das propias áreas de interese nos 
ámbitos persoal, público, educativo e 
ocupacional, relativo á descrición de 
persoas e obxectos, tempo e espazo, 
estados, eventos e acontecementos, 
actividades, procedementos e procesos; 
relacións persoais, sociais, educativas e 
profesionais; educación e estudo; 

▪ B5.8. Utilizar o coñecemento sociocultural 
sobre o modo de vida da comunidade que é 
obxecto de estudo e as diferenzas esenciais 
entre as prácticas, os valores e as crenzas desa 
comunidade e as propias, para facer un texto 
comprensible a unha persoa interlocutora que 
descoñece a lingua estranxeira, e resolver 
posibles malentendidos e conflitos 
interculturais. 

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

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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traballo e emprendemento; bens e 
servizos; lingua e comunicación 
intercultural; ciencia e tecnoloxía; 
historia e cultura.  

– Recoñecemento e uso de expresións 
fixas frecuentes (locucións idiomáticas, 
esquemas fraseolóxicos, colocacións, 
frases feitas e léxico propio de temas 
relativos a feitos de actualidade). 

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

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

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 
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1 Contidos sintáctico-discursivos por idiomas 
 
▪ Expresión de relacións lóxicas: conxunción (neither…nor); disxunción (either…or); oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of + NP/VP/sentence); causa because (of); due to; as; since); 

finalidade (so as to); comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than); the best by far); resultado/correlación(such…that); condición (if; unless; in case; supposing); estilo indirecto 
(reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes, warnings).  

▪ Relacións temporais ((just) as;while; once (we have finished). 

▪ Afirmación (emphatic affirmative sentences / the dummy do, e. g. I do love classic music; tags, e. g. I should have). 

▪ Exclamación (What + noun + sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very extraordinary!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is freezing!). 

▪ Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have). 

▪ Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who? Why on earth did she say that?; tags). 

▪ Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous; past perfect simple and continuous); presente (present simple and continuous); futuro (present simple and 
continuous + Adv.; will be + verb+ ing; will + perfect tense (simple and continuous)). 

▪ Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; would); incoativo (start/begin by +verb+ing); terminativo 
(cease +verb+ing).  

▪ Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (it takes/holds/serves…); posibilidade/probabilidade (will; likely; should; ought to); necesidade (want; take); obriga (need/needn’t); 
permiso (may; could; allow) intención (be thinking of +verb+ing). 

▪ Expresión da existencia (e. g.there must have been); a entidade (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); a cualidade (e. g. bluish; nice to look at). 

▪ Expresión da cantidade: Number (e. g. some twenty people; thirty something). Quantity: e. g. twice as many; piles of newspapers; mountains of things. Degree: e. g. extremely; so (suddenly). 

▪ Expresión do espazo (prepositionsandadverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 

▪ Expresión do tempo (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight), and indications (e. g.earlier/later today/in the year) of time; duration (e. g.through(out) the winter; over Christmas); 
anteriority (already; (not) yet; long/shortly before); posteriority (e. g. later (on); long/shortly after); sequence (to begin with, besides, to conclude); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. rarely; on a 
weekly basis). 

▪ Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; upside down, in a mess). 

▪ Uso de conectores. 

▪ Have/get causative.  

▪ Phrasal verbs.  

▪ Gerund and infinitive. 

▪ continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; would); incoativo (start/begin by +verb+ing); terminativo (cease +verb+ing).  

▪ Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (it takes/holds/serves…); posibilidade/probabilidade (will; likely; should; ought to); necesidade (want; take); obriga (need/needn’t); 
permiso (may; could; allow) intención (be thinking of +verb+ing). 
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▪ Expresión da existencia (e. g.there must have been); a entidade (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); a cualidade (e. g. bluish; nice to look at). 

▪ Expresión da cantidade: Number (e. g. some twenty people; thirty something). Quantity: e. g. twice as many; piles of newspapers; mountains of things. Degree: e. g. extremely; so (suddenly). 

▪ Expresión do espazo (prepositionsandadverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 

▪ Expresión do tempo (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight), and indications (e. g.earlier/later today/in the year) of time; duration (e. g.through(out) the winter; over Christmas); 
anteriority (already; (not) yet; long/shortly before); posteriority (e. g. later (on); long/shortly after); sequence (to begin with, besides, to conclude); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. rarely; on a 
weekly basis). 

▪ Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; upside down, in a mess). 

▪ Uso de conectores. 

▪ Have/get causative.  

▪ Phrasal verbs.  

▪ Gerund and infinitive.  
4.6.1. Táboas de temporalización trimestral dos estándares coa relación das competencias, 

do grao mínimo de consecución (GMC) e da ponderación deste con respecto ao peso 
anual para 2ºBAC. 

2ºBAC 
1º AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAXE 

Grao mínimo de consecución para cada estándar  
GMC 

Ponderación. Compet. clave Instrumentos de avaliación 

BLOQUE 1 CO 
 

    

PLEB1.1. 
 

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

25% 
 CCL// CAA 
 CSC// CCEC 
 CD 

 
 
 
 
 
 
 

 Observación diaria. 
 Caderno de aula. 
 Lista de cotexo (V/F) de 

compresión de texto 
 Lista de cotexo (V/F) de 

compresión oral. 
 Probas de actividades 

PLEB1.2. 
 

 GMC.PLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles relevantes e as implicacións 
xerais de conversas debates relativamente extensos entre varias persoas interlocutoras 
que teñen lugar na súa presenza,sobre e temas xerais,de actualidade ou do seu interese 
sempre que o discuro estea ben estructurado. 

25% 
 CCL // CAA 
 CSC 
 CCEC 

PLEB1.3. 
 

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

25% 
 CCL // CAA 
 CSC // CCEC 

BLOQUE 2  PO 
 

   

PLEB2.1. 
 

 GMC.PLEB2.1. Diferencia adecuadamente a produción do texto oral espontáneo do 
planificado, e considera as caracteristicas que este comparte coa lingua 
escrita(planificación, redundancia informativa,elementos de cohesión,etc) 

25% 
 CCL // CAA 
 CSC // CCEC 
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PLEB2.2. 
 

 GMC.PLEB2.2. Fai presentacións de certa duración sobre temas do seu interese 
educativo ou relacionados coa súa especialidade, cunha estructura clara e demostrando 
seguridade á hora de contestar preguntas do audítorio formuladas con claridade e a 
velocidade normal. 

25% 
 CCL // CAA 
 CSC 
 CCEC 

gramaticais  
 Probas actividades de 

vocabulario 
 Rúbrica de valoración da 

produción escrita demandada 
 Rúbrica do proceso de 

creación da produción 
escrita. 

 Cuestionario sobre 
convencións, normas e 
diferenzas culturais. 

 Rúbrica de 
Comprensión/produción de 
rutinas de aula. 
 
 

BLOQUE 3  CE 
 

   

PLEB3.1. 
 

 GMC.PLEB3.1. Entende detalles relevantes e implicacións de anuncios e material de 
carácter publicitario sobre asuntos do seu interese persoal,educativo ou profesional. 25%  CCL // CAA 

 CSC // CCEC 
PLEB3.2. 
 

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

25% 

 CCL // CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

PLEB3.4. 
 

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

25% 
 CCL // CAA 
 CCEC 
 CSC 

BLOQUE 4 PE 
 

   

PLEB4.2. 
 

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

25% 
 CCL // CSC 
 CCEC // CAA 

PLEB4.3. 
 

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

25% 
 CCL // CSC 
 CD // CCEC 
 CAA 

BLOQUE 5 
Coñecemento da 
lingua e consciencia 
intercultural e 
plurilingüe 

   

PLEB5.1. 
 

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

25% 
 CCL// CAA 
 CSC // CD 
 CCEC 

PLEB5.2. 
 

 PLEB5.2. Relacionase oralmente e por escrito comunicando con eficacia 
información,noticias,ideas e puntos de vista; ou solicitando ou transmitindo información 
relacionada con servizos ou outros ámbitos das relacións sociais. 

25% 
 CCL // CSC 
 CCSC 
 CAA 

PLEB5.3. 
 

 PLEB5.3. Intervén oralmente con distintos propósitos comunicativos,con eficacia 
intercultural. 25%  CCL // CAA 

 CSC // CCEC 
PLEB5.4. 
 

 PLEB5.4.Entende os detalles do que se lle di en transaccións e xestións que xorden 
mentras viaxa ou organiza a viaxe,así como en situacións menos habituais en 
hoteis,tendas,axencias de viaxes,centros de saúde,traballo ou estudos,sempre que poda 
pedir confirmación. 

25% 
 CCL 
 CSC 
 CCEC 
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PLEB5.5. 
 

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

25% 
 CCL // CAA 
 CSC 
 CCEC 

 

 

2º AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAXE 

Grao mínimo de consecución para cada estándar  
GMC 

Ponderación Compet. clave Instrumentos de 
avaliación 

BLOQUE 1 CO 
 

    

PLEB1.1. 
 

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

25% 
 CCL // CAA 
 CSC// CCEC 
 CD 

 
 
 
 
 
 
 

 Observación diaria. 
 Caderno de aula. 
 Lista de cotexo (V/F) de 

compresión de texto 
 Lista de cotexo (V/F) de 

compresión oral. 
 Probas de actividades 

gramaticais  
 Probas actividades de 

vocabulario 
 Rúbrica de valoración da 

produción escrita demandada 
 Rúbrica do proceso de 

creación da produción 
escrita. 

 Cuestionario sobre 
convencións, normas e 
diferenzas culturais. 

 Rúbrica de 
Comprensión/produción de 
rutinas de aula. 

PLEB1.2. 
 

 GMC.PLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles relevantes e as implicacións 
xerais de conversas debates relativamente extensos entre varias persoas interlocutoras 
que teñen lugar na súa presenza,sobre e temas xerais,de actualidade ou do seu interese 
sempre que o discuro estea ben estructurado. 

25% 
 CCL // CAA 
 CSC // CCEC 

PLEB1.3. 
 

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

25% 
 CCL // CAA 
 CSC // CCEC 

PLEB1.4. 
 

 PLEB1.4. Comprende,nunha conversa formal na que participa,no ámbito educativo ou 
ocupacional,información detallada e puntos de vista e opinións sobre temas da súa 
especialidade e relativos a liñas de actuación e outros procedementos abstractos. 

50% 
 CCL // CAA 
 CSC // CCEC 

PLEB1.5. 
 

 PLEB1.5. Comprende a liña argumental,as ideas principais,os detalles relevantes e as 
implicacións xerais en presentacións,conferencias ou seminarios de certa extensión e 
complexidade sobre temas educativos ou profesionais da súa área de interese,tanto 
concretos como abstractos. 

50% 
 CCL / CAA 
 CSC // CCEC 

PLEB1.6. 
 

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

50% 
 CCL // CAA 
 CSC // CCEC 
 CD 

BLOQUE 2  PO 
 

   

PLEB2.1. 
 

 GMC.PLEB2.1. Diferencia adecuadamente a produción do texto oral espontáneo do 
planificado, e considera as caracteristicas que este comparte coa lingua 
escrita(planificación, redundancia informativa,elementos de cohesión,etc) 

25% 
 CCL // CAA 
 CSC 
 CCEC 

PLEB2.2. 
 

 GMC.PLEB2.2. Fai presentacións de certa duración sobre temas do seu interese 
educativo ou relacionados coa súa especialidade, cunha estructura clara e demostrando 
seguridade á hora de contestar preguntas do audítorio formuladas con claridade e a 

25% 
 CCL // CAA 
 CSC 
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velocidade normal.  CCEC  
 PLEB2.3. 

 
 GMC.PLEB2.3. Participa en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou por outros 

medios técnicos,nas que describe con detalle feitos,experiencias,sentimentos e 
reaccións,soños,esperanzas e ambicións, e responde aos sentimentos que expresan os 
seus interlocutores; describe experiencias personais e as súas reaccións ante elas; 
expresa creenzas,acordos e desacordos, e explica e xustifica de manera persuasiva as 
súas opinións e proxectos. 

50% 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

PLEB2.4. 
 

 GMC.PLEB2.4. Toma parte en conversas formais,entrevistas, reunións e debates de 
carácter educativo ou ocupacional,achegando e pedindo información relevante e detallada 
sobre aspectos concretos e abstracto de temas cotiáns e menos habituais nestes 
contextos. 

50% 
 CCL // CAA 
 CSC 
 CCEC 

BLOQUE 3  CE 
 

   

PLEB3.1. 
 

 GMC.PLEB3.1. Entende detalles relevantes e implicacións de anuncios e material de 
carácter publicitario sobre asuntos do seu interese persoal,educativo ou profesional. 25%  CCL // CAA 

 CSC // CCEC 
PLEB3.2. 
 

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

25% 
 CCL // CAA 
 CSC // CCEC 
 CD 

PLEB3.3. 
 

 GMC-PLEB3.3 Comprende instrucións extensas e complexas dentro da súa área de 
interese ou a súa especialidade, incluíndo detalles sobre condicións e advertencias. 50%  CCL // CAA 

 CSC// CCEC 
PLEB3.4. 
 

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

25% 
 CCL // CAA 
 CCEC 
 CSC 

PLEB3.5. 
 

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

50% 
 CCL // CAA 
 CD // CSC 
 CCEC 

PLEB3.6. 
 

 GMC.PLEB3.6. Comprende a información , as ideas e as opinións implícitas en noticias e 
artigos xornalísticos e de opinión ben estructurados e de certa lonxitude que tratan de 
temas de actualidade ou máis especializados. 

50% 
 CCL // CAA 
 CCEC // CSC 

PLEB3.7. 
 

 GMC.PLEB3.7. Comprende os aspectos principais, detalles relevantes, algunhas ideas 
implícitas e o uso poético da lingua en textos literarios que presenten unha estructura 
accesible e unha linguaxe non moi idiomática, nos que o tema,os personaxes e as súas 
relacións estean claramente sinalizados con marcadores lingüísticos recoñecibles. 

50% 
 CCL // CAA 
 CSC // CCEC 

BLOQUE 4 PE 
 

   

PLEB4.1. 
 

 PLEB4.1. Escribe informes en formato convencional e de estructura clara relacionados 
coa súa especialidade ou menos habituais,desenvolvendo un argumento,razoando a favor 
ou en contra dun punto de vista concreto,explicando as vantaxes e as desvantaxes de 
varias opcións, e achegando conclusións xustificadas. 

25% 
 CCL // CAA 
 CSC 
 CCEC 

PLEB4.3.  PLEB4.2. Completa un cuestionario detallado con información persoal, educativa ou 25%  CCL // CSC 
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 laboral (nivel de estudos, materias que cursa, preferencias, etc.), cunha finalidade 
específica, como solicitar unha bolsa. 

 CD // CCEC 
 CAA 

PLEB4.4. 
 

 PLEB4.4 Escribe, en calquera soporte ou formato, un currículo detallado,xunto cunha 
carta de motivación (por exemplo, para ingresar nunha universidade estranxeira) 25%  CCL // CSC 

 CAA // CCEC 
PLEB4.5. 
 

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

50% 
 CCL // CAA 
 CCEC // CD 
 CSC 

PLEB4.6. 
 

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

50% 
 CCL // CAA 
 CCSC // CSC 

BLOQUE 5 
Coñecemento da 
lingua e consciencia 
intercultural e 
plurilingüe 

   

PLEB5.1. 
 

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

25% 
 CCL // CAA 
 CSC // CD 
 CCEC 

PLEB5.2. 
 

 PLEB5.2. Relacionase oralmente e por escrito comunicando con eficacia 
información,noticias,ideas e puntos de vista; ou solicitando ou transmitindo información 
relacionada con servizos ou outros ámbitos das relacións sociais. 

25% 
 CCL// CCEC 
 CSC // CAA 

PLEB5.3. 
 

 PLEB5.3. Intervén oralmente con distintos propósitos comunicativos,con eficacia 
intercultural. 25%  CCL // CAA 

 CSC// CCEC 
PLEB5.4. 
 

 PLEB5.4. Entende os detalles do que se lle di en transaccións e xestións que xorden 
mentras viaxa ou organiza a viaxe,así como en situacións menos habituais en 
hoteis,tendas,axencias de viaxes,centros de saúde,traballo ou estudos,sempre que poda 
pedir confirmación. 

25% 
 CCL 
 CCEC 
 CSC 

PLEB5.5 
 

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

25% 
 CCL // CAA 
 CSC 
 CCEC 
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3º AVALIACIÓN 
ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAXE 

Grao mínimo de consecución para cada estándar  
GMC 

Ponderación Compet. clave Instrumentos de avaliación 

BLOQUE 1 CO 
 

    

PLEB1.1. 
 

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

50% 
 CCL // CAA 
 CSC // CCEC 
 CD 

 
 
 
 
 
 
 

 Observación diaria. 
 Caderno de aula. 
 Lista de cotexo (V/F) de 

compresión de texto 
 Lista de cotexo (V/F) de 

compresión oral. 
 Probas de actividades 

gramaticais  
 Probas actividades de 

vocabulario 
 Rúbrica de valoración da 

produción escrita demandada 
 Rúbrica do proceso de 

creación da produción 
escrita. 

 Cuestionario sobre 
convencións, normas e 
diferenzas culturais. 

 Rúbrica de 
Comprensión/produción de 
rutinas de aula. 
 
 

PLEB1.2. 
 

 GMC.PLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles relevantes e as implicacións 
xerais de conversas debates relativamente extensos entre varias persoas interlocutoras 
que teñen lugar na súa presenza,sobre e temas xerais,de actualidade ou do seu interese 
sempre que o discuro estea ben estructurado. 

50% 
 CCL // CAA 
 CSC // CCEC 
 

PLEB1.3. 
 

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

50% 
 CCL // CAA 
 CSC // CCEC 

PLEB1.4. 
 

 PLEB1.4. Comprende,nunha conversa formal na que participa,no ámbito educativo ou 
ocupacional,información detallada e puntos de vista e opinións sobre temas da súa 
especialidade e relativos a liñas de actuación e outros procedementos abstractos. 

50% 
 CCL// CAA 
 CSC // CCEC 

PLEB1.5. 
 

 PLEB1.5. Comprende a liña argumental,as ideas principais,os detalles relevantes e as 
implicacións xerais en presentacións,conferencias ou seminarios de certa extensión e 
complexidade sobre temas educativos ou profesionais da súa área de interese,tanto 
concretos como abstractos. 

50% 
 CCL // CAA 
 CSC // CCEC 

PLEB1.6. 
 

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

50% 
 CCL// CAA 
 CSC // CCEC 
 CD 

BLOQUE 2  PO 
 

   

PLEB2.1. 
 

 GMC.PLEB2.1. Diferencia adecuadamente a produción do texto oral espontáneo do 
planificado, e considera as caracteristicas que este comparte coa lingua 
escrita(planificación, redundancia informativa,elementos de cohesión,etc) 

50% 
 CCL // CAA 
 CSC 
 CCEC 

PLEB2.2. 
 

 GMC.PLEB2.2. Fai presentacións de certa duración sobre temas do seu interese 
educativo ou relacionados coa súa especialidade, cunha estructura clara e demostrando 
seguridade á hora de contestar preguntas do audítorio formuladas con claridade e a 
velocidade normal. 

50% 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

PLEB2.5. 
 

 Participa na interacción verificando a comprensión propia e das demais persoas, e 
cooperando activamente na realización das tarefas de comunicación, cun bo grao de 50%  CCL // CAA 

 CSC 
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fluidez e claridade,malia algúns erros esporádicos.  CCEC 
PLEB2.6. 
 

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

50% 
 CCL // CAA 
 CSC 
 CCEC 

BLOQUE 3  CE 
 

   

PLEB3.1. 
 

 GMC.PLEB3.1. Entende detalles relevantes e implicacións de anuncios e material de 
carácter publicitario sobre asuntos do seu interese persoal,educativo ou profesional. 50% 

 CCL // CAA 
 CSC 
 CCEC 

PLEB3.2. 
 

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

50% 
 CCL // CAA 
 CSC // CCEC 
 CD 

PLEB3.3. 
 

 GMC-PLEB3.3 Comprende instrucións extensas e complexas dentro da súa área de 
interese ou a súa especialidade, incluíndo detalles sobre condicións e advertencias. 50%  CCL // CAA 

 CSC// CCEC 
PLEB3.4. 
 

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

50% 
 CCL// CAA 
 CCEC// CSC 

PLEB3.5. 
 

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

50% 
 CCL // CAA 
 CD // CCEC 
 CSC 

PLEB3.6. 
 

 GMC.PLEB3.6. Comprende a información , as ideas e as opinións implícitas en noticias e 
artigos xornalísticos e de opinión ben estructurados e de certa lonxitude que tratan de 
temas de actualidade ou máis especializados. 

50% 
 CCL // CAA 
 CCEC // CSC 

PLEB3.7. 
 

 GMC.PLEB3.7. Comprende os aspectos principais, detalles relevantes, algunhas ideas 
implícitas e o uso poético da lingua en textos literarios que presenten unha estructura 
accesible e unha linguaxe non moi idiomática, nos que o tema,os personaxes e as súas 
relacións estean claramente sinalizados con marcadores lingüísticos recoñecibles. 

50% 
 CCL // CAA 
 CSC // CCEC 

BLOQUE 4 PE 
 

   

PLEB4.4. 
 

 PLEB4.4 Escribe, en calquera soporte ou formato, un currículo detallado,xunto cunha 
carta de motivación (por exemplo, para ingresar nunha universidade estranxeira) 50%  CCL // CAA 

 CSC // CCEC 
PLEB4.5. 
 

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

50% 
 CCL // CAA 
 CD // CCEC 
 CAA 

PLEB4.6.. 
 

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

50% 
 CCL // CSC 
 CAA // CCEC 
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PLEB4.7. 
 

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

50% 
 CCL // CAA 
 CCEC 
 CD // CSC 

PLEB4.8. 
 

 PLEB4.8 Escribe,en calquera soporte,cartas formais de carácter educativo ou profesional, 
nas que dá e solicita información,describe a súa traxectoria educativa ou profesional e as 
súas competencias, e explica e xustifica co detalle os motivoa das súas accións e dos 
seus plans,respectando as convencións formais e de cortesía propias destes textos. 

50% 
 CCL // CAA 
 CCSC // CSC 
 CD 

BLOQUE 5 
Coñecemento da 
lingua e consciencia 
intercultural e 
plurilingüe 

   

PLEB5.1. 
 

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

50% 
 CCL// CAA 
 CSC// CD 
 CCEC 

PLEB5.2. 
 

 PLEB5.2. Relacionase oralmente e por escrito comunicando con eficacia 
información,noticias,ideas e puntos de vista; ou solicitando ou transmitindo información 
relacionada con servizos ou outros ámbitos das relacións sociais. 

50% 
 CCL // CAA 
 CSC// CCEC 

PLEB5.3. 
 

 PLEB5.3. Intervén oralmente con distintos propósitos comunicativos,con eficacia 
intercultural. 50%  CCL// CAA 

 CSC// CCEC 
PLEB5.4. 
 

 PLEB5.4. Entende os detalles do que se lle di en transaccións e xestións que xorden 
mentras viaxa ou organiza a viaxe,así como en situacións menos habituais en 
hoteis,tendas,axencias de viaxes,centros de saúde,traballo ou estudos,sempre que poda 
pedir confirmación. 

50% 
 CCL 
 CSC 
 CCEC 

PLEB5.5. 
 

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

50% 
 CCL// CAA 
 CSC 
 CCEC 
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5.1. INTRODUCIÓN 

 
A Formación Profesional, no sistema educativo, ten por finalidade preparar ao alumnado para a actividade nun 
campo profesional e facilitar a súa adaptación ás modificacións laborais que poden producirse ao longo da súa 
vida, contribuír ao seu desenvolvemento persoal e ao exercicio dunha cidadanía democrática, e permitir a súa 
progresión no sistema educativo e no sistema de formación profesional para o emprego, así como a 
aprendizaxe ao longo da vida. 
A Formación Profesional no sistema educativo comprende os ciclos de Formación Profesional Básica, de grado 
medio e de grado superior, cunha organización modular, de duración variable, que integre os contidos teórico-
prácticos adecuados aos diversos campos profesionais. 

Os módulos profesionais dos ensinos de Formación Profesional Básica están constituídos por áreas de 
coñecemento teórico-prácticas cuxo obxecto é a adquisición das competencias profesionais, persoais e  

sociais e das competencias da aprendizaxe permanente ao longo da vida. 

Todos os ciclos formativos de Formación Profesional Básica inclúen os seguintes módulos profesionais: 

Módulos asociados a unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionais. 
Módulos asociados á adquisición das competencias da aprendizaxe permanente: 

Módulo de Comunicación e Sociedade I e Módulo de Comunicación e Sociedade II, nos que se desenvolven 
competencias do bloque común de Comunicación e Ciencias Sociais, que inclúen as seguintes materias: 

 
- Lingua castelá. 
-Lingua Estranxeira. 
- Ciencias Sociais. 
- No seu caso, Lingua Cooficial. 

- Módulo de Ciencias Aplicadas I e Ciencias Aplicadas II, nos que se desenvolven competencias das materias do 
bloque común de Ciencias Aplicadas, que inclúe as seguintes materias: 

- Matemáticas Aplicadas ao Contexto Persoal e de Aprendizaxe dun Campo Profesional. 
- Ciencias Aplicadas ao Contexto Persoal e de Aprendizaxe dun Campo Profesional. 

 
5.2. OBXECTIVOS DA FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
A Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para mellóraa da calidade educativa establece os obxectivos da 
Formación Profesional que contribuirán a que o alumnado consiga os resultados de aprendizaxe que lle 
permitan: 
a) Desenvolver as competencias propias de cada título de formación profesional. 
b) Comprender a organización e as características do sector produtivo correspondente, así como os 
mecanismos de inserción profesional. 
c) Coñecer a lexislación laboral e os dereitos e obrigacións que se derivan das relacións laborais. 
d) Aprender por si mesmos e traballar en equipo, así como formarse na prevención de conflitos e na resolución 
pacífica dos mesmos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, con especial atención á prevención 
da violencia de xénero. 
e) Fomentar a igualdade efectiva de oportunidades entre homes e mulleres, así como das persoas con 
discapacidad, para acceder a unha formación que permita todo tipo de opcións profesionais e o exercicio das 
mesmas. 
f) Traballar en condicións de seguridade e saúde, así como previr os posibles riscos derivados do traballo. 
g) Desenvolver unha identidade profesional motivadora de futuras aprendizaxes e adaptacións á evolución dos 
procesos produtivos e ao cambio social. 
h) Afianzar o espírito emprendedor para o desempeño de actividades e iniciativas empresariais. 
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i) Preparar ao alumnado para o seu progresión no sistema educativo. 
j) Coñecer e previr os riscos medioambientales. 

 

5.3. MARCO XERAL DA PROGRAMACIÓN DA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 

 
5.3.1. DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS para a aprendizaxe permanente comúns a todos os títulos 
de Formación Profesional Básica.  
No artigo 40 da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, sinálase que a Formación Profesional ten por 
obxecto conseguir que os alumnos adquiran as capacidades que lles permitan: 
- Desenvolver a competencia xeral correspondente á cualificación ou cualificaciones obxecto dos estudos 
realizados. 
- Comprender a organización e características do sector produtivo correspondente, así como os mecanismos de 
inserción profesional; coñecer a lexislación laboral e os dereitos e obrigacións que se derivan das relacións 
laborais. 
- Aprender por si mesmos e traballar en equipo, así como formarse na prevención de conflitos e na súa 
resolución pacífica en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social. 
- Traballar en condicións de seguridade e saúde, así como previr os posibles riscos derivados do traballo. 
- Desenvolver unha identidade profesional motivadora de futuras aprendizaxes e adaptacións á evolución dos 
procesos produtivos e ao cambio social. 
- Afianzar o espírito emprendedor para o desempeño de actividades e iniciativas profesionais. 
- Lograr as competencias relacionadas coas áreas prioritarias referidas na Lei Orgánica 5/2002, de 19 de xuño, 
das Cualificaciones e da Formación Profesional. 
- Facer realidade a formación ao longo da vida e utilizar as oportunidades de aprendizaxe a través das distintas 
vías formativas para manterse actualizado nos distintos ámbitos: social, persoal, cultural e laboral, conforme ás 
súas expectativas, necesidades e intereses. 

 
No Real Decreto 127/2014, de 28 de febreiro, polo que se regulan aspectos específicos da Formación 
Profesional Básica dos ensinos de formación profesional do sistema educativo, ademais das competencias 
profesionais asociadas a cada Título de Formación Profesional Básica, establécense unha serie de 
COMPETENCIAS COMÚNS a todos os Títulos asociadas á aprendizaxe permanente:  
A. Resolver problemas predecibles relacionados coa súa contorna física, social, persoal e produtivo, utilizando o 
razonamiento científico e os elementos proporcionados polas ciencias aplicadas e sociais.  
B. Actuar de forma saudable en distintos contextos cotiáns que favorezan o desenvolvemento persoal e social, 
analizando hábitos e influencias positivas para a saúde humana.  
C. Valorar actuacións encamiñadas á conservación do medio ambiente diferenciando as consecuencias das 
actividades cotiás que poida afectar ao equilibrio do mesmo.  
D. Obter e comunicar información destinada ao autoaprendizaje e ao seu uso en distintos contextos da súa 
contorna persoal, social ou profesional mediante recursos ao seu alcance e os propios das tecnoloxías da 
información e da comunicación.  
E. Actuar con respecto e sensibilidade cara á diversidad cultural, o patrimonio histórico-artístico e as 
manifestacións culturais e artísticas, apreciando o seu uso e goce como fonte de enriquecimiento persoal e 
social.  
F. Comunicarse con claridade, precisión e fluidez en distintos contextos sociais ou profesionais e por distintos 
medios, canles e soportes ao seu alcance, utilizando e adecuando recursos lingüísticos orais e escritos propios 
da lingua castelá e, no seu caso, da lingua cooficial.  
G. Comunicarse en situacións habituais tanto laborais como persoais e sociais utilizando recursos lingüísticos 
básicos en lingua estranxeira.  
H. Realizar explicacións sinxelas sobre acontecementos e fenómenos característicos das sociedades 
contemporáneas a partir de información histórica e xeográfica á súa disposición.  
I. Adaptarse ás novas situacións laborais orixinadas por cambios tecnolóxicos e organizativos na súa actividade 
laboral, utilizando as ofertas formativas ao seu alcance e localizando os recursos mediante as tecnoloxías da 
información e a comunicación.  
J. Cumprir as tarefas propias do seu nivel con autonomía e responsabilidade, empregando criterios de calidade 
e eficiencia no traballo asignado e efectuándoo de forma individual ou como membro dun equipo.  
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K. Comunicarse eficazmente, respectando a autonomía e competencia das distintas persoas que interveñen no 
seu ámbito de traballo, contribuíndo á calidade do traballo realizado.  
L. Asumir e cumprir as medidas de prevención de riscos e seguridade laboral na realización das actividades 
laborais evitando danos persoais, laborais e ambientais.  
M. Cumprir as normas de calidade, de accesibilidad universal e deseño para todos que afectan á súa actividade 
profesional.  
N. Actuar con espírito emprendedor, iniciativa persoal e responsabilidade na elección dos procedementos da 
súa actividade profesional. 
O. Exercer os seus dereitos e cumprir coas obrigacións derivadas da súa actividade profesional, de acordo co 
establecido na lexislación vigente, participando activamente na vida económica, social e cultural. 

 

5.3.2. Obxectivos Xenerais comúns a todos os Ciclos Formativos da Formación Profesional Básica 

 
1) Comprender os fenómenos que acontecen na contorna natural mediante o coñecemento científico como un 
saber integrado, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar e resolver problemas básicos nos 
diversos campos do coñecemento e da experiencia.  
2) Desenvolver habilidades para formular, suscitar, interpretar e resolver problemas aplicar o razonamiento de 
cálculo matemático para desenvolverse na sociedade, na contorna laboral e gestionar os seus recursos 
económicos.  
3) Identificar e comprender os aspectos básicos de funcionamento do corpo humano e poñelos en relación coa 
saúde individual e colectiva e valorar a higiene e a saúde para permitir o desenvolvemento e afianzamento de 
hábitos saudables de vida en función da contorna no que se atopa.  
4) Desenvolver hábitos e valores acordes coa conservación e sostenibilidad do patrimonio natural, 
comprendendo a interacción entre os seres vivos e o medio natural para valorar as consecuencias que se 
derivan da acción humana sobre o equilibrio medioambiental. 
5) Desenvolver as destrezas básicas das fontes de información utilizando con sentido crítico as tecnoloxías da 
información e da comunicación para obter e comunicar información na contorna persoal, social ou profesional.  
6) Recoñecer características básicas de producións culturais e artísticas, aplicando técnicas de análise básica 
dos seus elementos para actuar con respecto e sensibilidade cara á diversidad cultural, o patrimonio histórico-
artístico e as manifestacións culturais e artísticas.  
7) Desenvolver e afianzar habilidades e destrezas lingüísticas e alcanzar o nivel de precisión, claridade e fluidez 
requiridas, utilizando os coñecementos sobre a lingua castelá e, no seu caso, a lingua cooficial para comunicarse 
na súa contorna social, na súa vida cotiá e na actividade laboral.  
8) Desenvolver habilidades lingüísticas básicas en lingua estranxeira para comunicarse de forma oral e escrita 
en situacións habituais e predecibles da vida cotiá e profesional. 
9) Recoñecer causas e trazos propios de fenómenos e acontecementos contemporáneos, evolución histórica, 
distribución xeográfica para explicar as características propias das sociedades contemporáneas.  
10) Desenvolver valores e hábitos de comportamento baseados en principios democráticos, aplicándoos nas 
súas relacións sociais habituais e na resolución pacífica dos conflitos. 
11) Comparar e seleccionar recursos e ofertas formativas existentes para a aprendizaxe ao longo da vida para 
adaptarse ás novas situacións laborais e persoais. 
12) Desenvolver a iniciativa, a creatividade e o espírito emprendedor, así como a confianza en si mesmo, a 
participación e o espírito crítico para resolver situacións e incidencias tanto da actividade profesional como da 
persoal. 
13) Desenvolver traballos en equipo, asumindo os seus deberes, respectando aos demais e cooperando con 
eles, actuando con tolerancia e respecto aos demais para a realización eficaz das tarefas e como medio de 
desenvolvemento persoal.  
14) Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación para informarse, comunicarse, aprender e 
facilitarse as tarefas laborais.  
15) Relacionar os riscos laborais e ambientais coa actividade laboral co propósito de utilizar as medidas 
preventivas correspondentes para a protección persoal, evitando danos ás demais persoas e no medio 
ambiente.  
16) Desenvolver as técnicas da súa actividade profesional asegurando a eficacia e a calidade no seu traballo, 
propoñendo, se procede, melloras nas actividades de traballo. 
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5.4. O BLOQUE DE COMUNICACIÓN E CIENCIAS SOCIAIS 

 
4.1. Competencias asociadas ao Bloque común de Comunicación e Ciencias Sociais 
Este bloque contribúe a alcanzar as competencias para a aprendizaxe permanente e contén a formación para 
que as alumnas e os alumnos sexan capaces de recoñecer as características básicas dos fenómenos relacionados 
coa actividade humana e mellorar as súas habilidades comunicativas. 
Concretamente, o Bloque de Comunicación e Ciencias Sociais contribúe a alcanzar as competencias D), E), F), 
G), H), I), J), K), L), M), N), e O). 

4.2. Obxectivos xerais do Bloque común de Comunicación e Ciencias Sociais 
O Bloque de Comunicación e Ciencias Sociais relaciónase cos seguintes obxectivos xenerais comúns a toda a 
Formación Profesional Básica: 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), e 16). 

 

5.5. ENGLISH  I 

5.5.1. OBXECTIVOS E COMPETENCIAS 

 
Os OBXECTIVOS xerais do Área son:  
1. Comprender e usar correctamente vocabulario relacionado cos campos semánticos tratados ao longo do 
curso: países e nacionalidades, tecnoloxía, familia, transporte, traballo, roupa, cores, comida, lugares, saúde. 
2. Aprender e utilizar en contextos reais frases útiles para viaxar en países de fala inglesa. 
3. Entender o funcionamento e usar correctamente estruturas gramaticales co verbo to be en tempo presente, 
nas súas formas afirmativa, negativa e interrogativa, e en tempo pasado. 
4. Coñecer e aplicar de xeito correcto have got en tempo presente para diferentes contextos. 
5. Comprender e utilizar o presente simple de diferentes verbos. 
6. Repasar e practicar os adjetivos posesivos de xeito adecuado. 
7. Formular preguntas utilizando as questions words e establecer paralelismos coa lingua materna. 
8. Estudar e aplicar de xeito adecuado os adverbios de frecuencia. 
9. Coñecer a estrutura there is/there are para falar de cousas que hai ou non hai nun lugar. 
10. Coñecer como se constrúe o present continuos e o seu correcto uso. 
11. Utilizar can para falar de habilidades e das cousas que podemos ou non podemos facer. 
12. Estudar a formación do past simple nos verbos regulares e os irregulares para falar do pasado. 
13. Aprender a usar de xeito correcto a estrutura be going to para falar de plans. 
14. Entender o funcionamento dos comparativos e utilizalos de forma adecuada. 
15. Utilizar correctamente e de xeito combinado o vocabulario estudado e as estruturas gramaticales 
presentadas durante o curso. 
16. Aprender e practicar expresións habituais usadas nas presentacións formais e informales e no intercambio 
de información persoal. 
17. Ler distintos tipos de textos, por exemplo unha páxina web, un chat ou un artigo, demostrando unha 
comprensión xeral do mesmo. 
18. Identificar información xeral e específica en textos orais diversos mediante escóitaa activa. 
19. Recoñecer e practicar a pronunciación de certos sons característicos da lingua inglesa e pronuncialos 
correctamente. 
20. Ser consciente da propia aprendizaxe completando as actividades da sección Review.  
21. Comunicarse oralmente de xeito efectivo e utilizando as estruturas e o vocabulario apresos en situacións 
reais.  
22. Escribir de xeito claro e eficiente, respondendo ao nivel esixido, diferentes tipos de texto aplicando os 
coñecementos adquiridos. 

23. Traballar en proxectos colaborativos relacionados coas TIC aplicando os coñecementos adquiridos durante 
o curso. 
24. Aprender técnicas de estudo útiles para a aprendizaxe continua, por exemplo, crear un rexistro do 
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vocabulario, utilizar un dicionario ou mellorar a pronunciación. 
25. Utilizar os coñecementos adquiridos durante o curso en contextos relacionados co mundo laboral. 
26. Aprender técnicas reais de procura de emprego aplicando a lingua inglesa, por exemplo, elaborar un 
Currículum Vitae ou prepararse para unha entrevista de traballo. 
27. Coñecer aspectos culturais de países anglosajones, por exemplo aspectos relacionados cos medios de 
transporte, a roupa, a comida, etc. 

AsCOMPETENCIAS que o estudante desenvolverá para a aprendizaxe permanente nos ámbitos profesionais, 
persoais e sociais neste módulo son as seguintes: 
 
a. Le e comprender un texto escrito e mostrar escóitaa activa cando a comprensión dun texto oral para ser 
capaz de resumir a idea principal e entender as ideas secundarias. 
b. Comunica mensaxes orais e escritos utilizando unha linguaxe apropiada para as diferentes situacións, 
seguindo un modelo. 
c. Comprendere producir textos orais e escritos en resposta a diferentes situacións cotiás, así como para a 
escola e o traballo. 
d. Participa en intercambios comunicativos e de expresar opinións que mostran o respecto e a cooperación. 
e. Aprende a evitar os estereotipos lingüísticos que implican xuízos de valor, o prejuicio racial, o sexismo, etc. 
f. Mostra respecto cara ás opinións e crenzas doutras persoas. 
g. Utiliza as habilidades de pensamento crítico como fonte de enriquecimiento persoal cando se analiza o papel 
dos medios de comunicación. 
h. Pensa críticamente cando se utilizan os medios de comunicación e as novas tecnoloxías e utilizalas dun xeito 
responsable, recoñecendo a súa enorme importancia no mundo actual. 
i. Pronuncia, entoa e  usa ovocabulario co fin de mellorar a competencia comunicativa. 
j. Ve o coñecemento da lingua como medio de comprensión da súa propia realidade e da contorna. 
l. Busca, procesa e organiza a información que atopou a través de diferentes fontes: dicionarios, Internet, 
enciclopedias, etc. 
m. Organiza a información utilizando diferentes tipos de organizadores tales como esquemas, resumos, mapas 
mentais, etc. 
n. Produce traballos en papel ou dixital, tomando en conta unha orde lóxica e seguindo as normas que rexen o 
traballo escrito. 
o. Desenvolve actividades individuais ou en grupo que favorezan a autonomía e a iniciativa persoal. 
p. Coopera activamente en situacións de aprendizaxe. 

 

PROGRAMACIÓN DA ÁREA DE INGLÉS.  

 

5.5.2 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
a) Aplica as estratexias de escoita activa para a comprensión precisa das mensaxes recibidas, como captar 
números de teléfono e avisos.  
b) Identifica o sentido global de textos orais que presentan información de forma secuenciada e progresiva en 
situacións habituais frecuentes e de contido predecible, como un diálogo con información persoal. 
c) Identifica trazos fonéticos e de entonación común e evidente que axudan a entender o sentido xeral da 
mensaxe, poñendo atención ao son vocálico /e?/. 
d) Realiza presentacións orais breves de ámbito persoal ou profesional, de acordo cun guión sinxelo, aplicando 
a estrutura do diálogo sobre información persoal dado.  
e) Utiliza estruturas gramaticales básicas e un repertorio esencial e restrinxido de expresións, frases e palabras 
de situacións habituais: verbo to be e adjetivos posesivos. 
f) Exprésase con certa claridade, usando unha entonación e pronunciación comprensible, aceptando as pausas e 
dúbidas frecuentes.  
g) Identifica as normas de relacións sociais básicas e estandarizadas dos países onde se fala a lingua estranxeira 
nas presentacións persoais.  
h) Identifica costumes ou actividades cotiás da comunidade onde se fala a lingua estranxeira, por exemplo os 
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números de teléfono en inglés ou aeroportos internacionais.  
i) Dialoga de forma dirixida utilizando un guión ben estructurado sobre situacións habituais frecuentes e de 
contido altamente predecible, seguindo un modelo para as presentacións persoais. 
j) Mantén a interacción utilizando estratexias de comunicación sinxelas para mostrar o interese e a 
comprensión ofrecendo e recibindo información persoal.  
k) Utiliza estratexias básicas de compensación para suplir carencias na lingua estranxeira.  
l) Utiliza estruturas gramaticales básicas e un repertorio esencial e restrinxido de expresións, frases e palabras, 
como o verbo to be e vocabulario relacionado con países e nacionalidades, segundo o propósito comunicativo 
do texto. 
m) Exprésase con certa claridade, utilizando unha entonación e pronunciación comprensible, aceptando as 
pausas e dúbidas frecuentes.  
n) Le de forma comprensiva un texto dunha páxina web, recoñecendo os seus trazos básicos e o seu contido 
global. 
ou) Identifica as ideas fundamentais e a intención comunicativa básica do texto.  
p) Identifica estruturas gramaticales básicas e un repertorio limitado de expresións, frases e palabras, como o 
verbo to be e vocabulario relacionado con países e nacionalidades, en situacións habituais frecuentes de 
contido moi predecible.  
q) Completa e reorganiza frases e oracións, atendendo ao propósito comunicativo, a normas gramaticales 
básicas.  
r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, seguindo modelos estructurados, por 
exemplo un formulario dun blog.  
s) Utiliza o léxico esencial apropiado a situacións frecuentes e ao contexto do ámbito persoal ou profesional  
t) Mostra interese pola boa presentación dos textos escritos, respectando as normas gramaticales, ortográficas 
e tipográficas e seguindo sinxelas pautas de revisión.  
ou) Utiliza dicionarios impresos e online e correctores ortográficos dos procesadores de textos na composición 
dos mesmos.  
v) Mostra unha actitude reflexiva e achega da información que supoña calquer discriminación. 

5.5.3.  INDICADORES 
- Utiliza aspectos sonoros da linguaxe (pronunciación, acentuación e entonación de palabras, frases e textos) 
para a comprensión da audición. 
- Interpreta os elementos paralingüísticos (verbales e non verbales), para a comprensión do texto. 
- Identifica información relevante (detalles, datos?). 
- Define e usa o vocabulario. 
- Comprende de forma global a audición: título, intención xeral... 
- Exprésase de xeito claro e fluída con pronunciación, ritmo, entonación e confianza. 
- Desenvolve o discurso de xeito organizado: inicio, progreso e conclusión. 
- Responde a preguntas formuladas sobre a información presentada. 
- Manifesta interese por mostrar coñecementos relacionados coa exposición. 
- Mantén o diálogo e a comunicación de forma ordenada. 
- Usa un vocabulario adecuado. 
- Le de xeito expresiva (pronunciación, acentuación e entonación de palabras, frases e textos) utilizando os 
elementos sonoros para mellorar a comprensión do texto. 
- Identifica ideas principais e secundarias; feitos e opinións; e aspectos reais e fantásticos. 
- Valora e opina achega da información obtida. 
- Autovalora o nivel de comprensión alcanzado. 
- Identifica e interpreta relacións entre o texto e os contidos doutras áreas e situacións. 
- Goza coa lectura autónoma. 
- Presenta o traballo escrito de forma clara, ordenada e adaptada ao formato. 
- Usa un vocabulario adecuado. 
- Revisa e corrixe o texto. 
- Autovalora o texto. 

 

 



146 
 

 

5.5.4.  MEDIDAS PARA O TRATAMENTO DE COMPETENCIAS RELACIONADAS COA COMPRENSIÓN 
LECTORA, A EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA E A COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 
Un dos obxectivos máis importantes da educación é preparar ao alumnado para desenvolverse como acode na 
sociedade actual, plural, multilingüe e multicultural. Isto significa fomentar que os alumnos desenvolvan 
competencias comunicativas que lles permitan actuar na súa contorna, tanto a nivel persoal e social como 
profesional.  
A comprensión lectora e a expresión oral e escrita son destrezas comunicativas que constitúen contidos 
específicos da nosa materia, pero que deben traballarse transversalmente nas demais. Estas habilidades 
constitúen o fío condutor da organización dos bloques de contidos e aparecen incluídas en cada unidade 
didáctica en relación cos contidos gramaticales e léxicos.  

English 1and 2 pretende revisar e estender o coñecemento activo da gramática e do vocabulario a través de 
diferentes actividades, ofrecendo oportunidades para o reciclaje, a revisión, a avaliación e a autoevaluación. Ao 
mesmo tempo, desenvolve e practica as destrezas de reading, writing, speaking e listening.  
Deste xeito, English 1 and 2 desenvolven as destrezas de comunicación lingüística en inglés dun xeito integral e 
sistemática. Os alumnos aprenden a importancia de escoitar distintos tipos de textos e a expresarse dun xeito 
claro e comprensible. 

 
Grazas á variedade de diálogos e outros textos curtos, os alumnos aprenden a entender o sentido global e a 
identificar a información relevante neles. Nas audiciones, comparan os contextos en que se producen as 
mensaxes e aprenden que estes están influídos polas convenciones sociais, a cultura e os valores. 
A través de diálogos, actividades orais personalizadas e traballos, os alumnos aprenden a expresarse usando 
tanto medios de comunicación lingüísticos como non lingüísticos.  
No desenvolvemento das habilidades de lectura, os alumnos aprenden a identificar a información relevante e a 
dar unha resposta persoal a distintos textos escritos. Ademais, os textos adoitan estar relacionados coas 
Tecnoloxías da Información e a Comunicación, co que resultan significativos para o alumno, e tamén poden 
gozar da súa lectura. 

Do mesmo xeito, aprenden a escribir de xeito claro e organizada usando a linguaxe e o vocabulario adecuados 
para expresar as súas ideas e opinións. Tamén aprenden a repasar e autoevaluar o seu traballo escrito. 
Desde a área de Inglés proporciónanse os coñecementos teóricos e a reflexión consciente sobre estas 
actividades comunicativas e preténdese estimular o interese dos alumnos proporcionándolles contido 
genuinamente interesante, significativo e que insta a reflexionar, abarcando desde temas interdisciplinares a 
información actualizada. 

 

7.  MEDIDAS ENCAMIÑADAS AO EMPRENDIMENTO, A ACTIVIDADE EMPRESARIAL E A ORIENTACIÓN 
LABORAL 

 

A revolución tecnolóxica trouxo consigo un cambio no tipo de destrezas máis demandadas polas empresas 
actuais que, ademais do coñecemento técnico necesario para o desenvolvemento profesional, incorporan a 
autonomía na aprendizaxe, a creatividade, o pensamento crítico, a comunicación efectiva como valores de 
primeira orde.  
Sumado a todos os materiais para o desenvolvemento profesional do alumnado, propoñemos unha campaña 
para o desenvolvemento persoal dos nosos alumnos: Macmillan Life Skills, Formación para a Vida. 
O obxectivo desta campaña é dotar aos nosos alumnos para asumir os retos do futuro traballando as "aptitudes 
necesarias para ter un comportamento adecuado e positivo, que nos permiten enfrontarnos eficazmente ás 
esixencias e retos da vida diaria? (OMS, 1993).  
A OMS propón un grupo de 10 habilidades psicosociales que axudan ás persoas a comportarse de xeito 
saudable de acordo coa motivación individual, o campo de acción e o contexto social e cultural en que se vive 
permitíndolles afrontar con éxito as esixencias da vida laboral: 



147 
 

 
 
1. Autocoñecemento 
2. Comunicación asertiva 
3. Toma de decisións 
4. Manexo de sentimentos e emocións 
5. Pensamento creativo 
6. Empatía 
7. Relacións interpersonales 
8. Solución de problemas e conflitos 
9. Pensamento crítico 
10. Manexo das tensións e o estrés 
 
 

5.6. ENGLISH II 

 

5.6.1. OBXECTIVOS E COMPETENCIAS 

Os OBXECTIVOS globais desta área suxeita son: 

1. Entender e uso correctamente o vocabulario relacionou aos campos semánticos cubriron durante o curso: 
saúde, tecnoloxía, diñeiro, habilidades e características persoais, comunicación, viaxe e turismo, roupa e 
compra, actividades de lecer, comercio. 

2.Usa correctamente o presente sinxelo, na afirmativo, negativa e interrogativa . 

3.Entender o uso do presente continuo  afirmativo, negativo e interrogativo, e identifica as diferenzas cos 
presentes sinxelos. 

4.Revisión nunha maneira práctica o pasado sinxelo do verbo para ser, e entender e practicar o pasado sinxelo 
de verbos regulares e irregulares. 

5.Revisar os adverbios da frecuencia estudada no ano escolar anterior, combinado con vocabulario e estruturas 
novos. 

6.Asimilar o uso do pasado continuo  afirmativo, negativo e interrogativo; uso  xunto coas partículas when e 
while e combinar o pasado simple e pasado continuo cando explican acontecementos pasados. 

7.Entender como para formar e utilizar o presente perfecto no afirmativo, negativo e interrogativo, e asimilar o 
uso deste tempo con expresións de tempo e never. 

8.Entende e usa correctamente some, any, a lot of, much e many  consustantivos contables e incontables, así 
como a forma interrogativaHow much? / How many? con sustantivos contables e incontables, e as respostas  
not much, not many, A lot. 

9.Revisra e reforzar a construción correcta das formas comparativas e excepcionais de adxectivos. 

10.A marca e a resposta cuestiona utilizar o interrogative Can I…,  Would you…? How…?. 

11.Revisar o uso de Can e usar correctamente as partículas Could para falar de habilidade no pasado nas formas 
afirmativa, negativa e interrogativa.. 

12.Usa Can and Could, As well as, Will,para facer peticións educadas.. 

13.Entender o significado e uso dos verbos should / shouldn’t e must / mustn’t. 

14.Revisar a estrutura There is / There are  na afirmativa, negativa e interrogativa e practicar as formas curtas 
para facer descricións. 
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15.Revisar as estruturas Going to a para falar sobre vontade e plans futuros para falar sobre predicións futuras 
na afirmativa, negativa e interrogativa , e entender o uso diferente. 

6.Usar correctamente e facendo combinacións o vocabulario estudado e as estruturas de gramática presentadas 
durante o curso. 

17.Aprende e practica as expresións comúns utilizadas en presentacións formais e informais e en intercambios 
de información persoal. 

18 Ler.tipos diferentes de textos, para caso, un foro de internet, un folleto turístico, ofertas de traballo, artigos, 
mostrando uns coñecementos xenerais entendendo de cada deles e sendo capaces de identificar información 
xeral e específica. 

19.Identifica información xeral e específica en textos orais diferentes a través de escoitas activas.  

20.Recoñece e practicar a pronuncia de característica de sons seguros da lingua inglesa e pronunciaos 
correctamente. 

21.É consciente do seu progreso propio que completa as actividades da Revisión de sección. 

22.Comunica oralmente nunha maneira eficaz, utilizando as estruturas e o vocabulario adecuado en situacións 
da vida real. 

23.Escribe claramente e eficientemente, de acordo co nivel requirido, tipos diferentes dos textos que aplican o 
coñecemento adquirido.   

24.Traballo colaborativonos proxectos relacionaron a ICT aplicando o coñecemento adquirido durante o ano 
escolar e desenvolvendo a capacidade de facer traballo de equipo. 

25.Aprende e desenvolver habilidades para todos os  aspectos de vida como administración de tempo, 
mellorando comunicación verbal e asimilando o problema que soluciona con técnicas. 

26.Usa o coñecemento adquirido durante o curso con relación á área de ocupación. 

27.Aprende técnicas de procura de vida real que aplican a lingua inglesa, para caso, facendo un vídeo CV, 
creando un perfil de Internet persoal, sabendo traballo-sitios web de oferta, facendo unha planificación 
profesional boa ou prepararse para unha entrevista. 

28.Sabe r rasgos culturais de países de fala ingleses, como os aspectos relacionados coa  educación, deportes, 
transporte, etc. 

 

As COMPETENCIAS para a aprendizaxe permanente, profesional, persoal e social que o 
alumno desenvolverá con este módulo serán:  
 
a. Realizar unha lectura comprensiva dos textos escritos e unha escoita atenta dos textos 
orais, para sintetizar a idea principal e captar outras ideas secundarias. 
b. Producir mensaxes orais e escritos utilizando formas lingüísticas adecuadas ás distintas 
situacións seguindo modelos dados.  
c. Comprender e elaborar textos orais e escritos como resposta a diferentes situacións da 
vida cotiá, académica e laboral. 
d. Participar en intercambios comunicativos e expresar opinións baixo unha actitude de 
respecto e cooperación.  
e. Aprender a evitar os estereotipos lingüísticos que supoñen xuízos de valor e prejuicios 
racistas, sexistas, etc. 
f. Desenvolver unha actitude de respecto cara ás opinións e crenzas dos demais. 
g. Valorar con espírito crítico o papel dos medios de comunicación como base de 
enriquecimiento e realización persoal. 
h. Utilizar con sentido crítico e responsable os medios de comunicación e as novas 
tecnoloxías recoñecendo a transcendencia que teñen no mundo actual. 
i. Perfeccionar a pronunciación, a entonación e o léxico para mellorar a competencia 



149 
 

comunicativa. 
j. Apreciar o coñecemento da lingua como medio para comprender a realidade e desenvolver 
as capacidades intelectuais. 
k. Valorar a lectura como fonte de información e como actividade de lecer.  
l. Buscar, procesar e organizar a información obtida a través de diferentes fontes: 
dicionarios, internet, enciclopedias, etc. 
m. Organizar a información a través de diversas técnicas de tratamento da información 
como esquemas, resumos, mapas conceptuais, etc. 
n. Confeccionar traballos en papel ou en soporte digital observando a orde lóxica e 
cumprindo coas normas de presentación escritas. 
ou. Desenvolver actividades individuais e colectivas que favorezan o desenvolvemento da 
autonomía e a iniciativa persoal. 
p. Cooperar activamente nas situacións de aprendizaxe. 

5.6.2 .  CONTIDOS  
 
1 .  Int erpret ación e comuni cación de text os orais cot iáns en  l ingua ingl esa:   
1 .1 d ist inción  de ideas princi pais e secundarias de textos orais breves e sinxel os.   
1 .2 descrición  de aspect os concret os de per soas,  lugares,  servi zos básicos,  obxect os e de xest ións 
sinxelas.   
1 .3 experi en cias do ámbit o per soal ,  públ i co e profesi onal .   
1 .4 narración  de acontecement os e experi encias do moment o present e,  pasado e fu turo.   
1 .5 léxico,  fr ases e expresións,  para d esenvol ver se en t ransacciones e xest ións cot iás do ámbit o persoal  
e profesi onal .   
1 .6 t ipos de text os e a súa est ru tura.   
1 .7 recursos gramaticales:  
- tempos e formas verbal es si mpl es e compostas.   
- funcións comuni cat i vas asociad as a si tuación s habi tuais.  
-element os l ingüí st icos fundamentais.  
- marcadores d o d iscur so.  
- oracións subordi nadas de escasa compl ej idad.  
1 .8 est ratexias de comp rensión e escoi ta act i va.  
1 .9 pronun ciación  de fonemas ou grupos fónicos que presenten mai or  d ifi cul tade.   
1 .10  uso de regist ros adecuados nas r elacións sociais.  
 
2 .  Int eracción en con ver sacións en l ingua inglesa :   
2 .1 est ratexias de in teracción para mant e r  e seguir  unha conversaci ón.   
2 .2 uso de fr ases est andari zad as.  
 
3 .  Int erpret ación e elaboración de mensaxes escr i tas sinxel o en  l ingua inglesa:  
3 .1 información gl obal  e especí fi ca d e mensaxes de escasa d ificul t ade re fer entes a asunt os bási cos 
cot iáns d o ámbi t o per soal  e profesi onal .   
3 .2 composición  de text os esc ri tos breves e ben est ructurados.   
3 .3 léxico para desen vol verse en  t ransacci ones e xest ións cot iás,  necesarias,  sinxelas e concret as do 
ámbit o persoal  e profesional .  
3 .4 terminol ogía especí fica d o área profesion al  dos alu mn os.   

 
1 .1 recursos gramaticales:   
- marcadores d o d iscur so.   
- uso das oracións si mples e compostas na l inguaxe escri ta.   
1 .2 est ratexias e técnicas de compresión lectora.   
1 .3 propi edades básicas do text o.   
1 .4 normas soci ocul turales nas r elacións do ámbi to persoal  e profesion al  en  si tuacións cot iás.   
1 .5 est ratexias de plani ficación da mensaxe.  
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5.6.3.CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
a) Sistemáticamente aplica estratexias de escoita activa na comprensión global e específica 
dun texto, sen a necesidade de comprender a totalidade dos seus elementos. 
b) identifica a intención comunicativa das mensaxes directas ou utilizando un repertorio 
limitado de expresións, cláusulas, palabras e marcadores da estrutura do discurso (para 
abrir, desenvolver e pechar). 
c) Identifica o sentido global e as ideas principais de textos orais e estruturas gramaticales 
básicas en oracións simples de situacións frecuentes de todos os días e dun significado 
predecible e específico. 
d) Identifica características esenciais fonéticas e de entonación que axudan a comprender o 
sentido global e as ideas principais e secundarias da mensaxe. 
e) Fai breves composicións e presentacións orais seguindo un esquema estructurado, 
aplicando o formato e as características propias de cada tipo de texto, das áreas persoais e 
profesionais. 
f) Utilíza estruturas gramaticales básicas e os marcadores do discurso para empezar, 
conectar, ordear  e finalizar o discurso, en situacións comúns frecuentes e aspectos 
específicos. 
g) Expresase cun pouco de claridade, utilizando a entonación razoable e a pronunciación, a 
aceptación das pausas e vacilaciones ocasionais. 
h) Mostra unha actitude crítica, reflexiva sobre a información que implica calquera tipo de 
discriminación. 
) Identificaas normas sociais estándar dos países nos que se fala a lingua estranxeira. 
j) Identifica costumes e as actividades cotiás da comunidade e o lugar de traballo nos que se 
fala a lingua estranxeira. 
k) Identifica as principais actitudes e comportamentos profesionais en situacións de 
comunicación comúns da área profesional. 
l) Mantén un diálogo seguindo un esquema de temas específicos frecuentes das áreas 
persoais e profesionais. 
m) Escoitado e mantén unha conversación en interaccións simples da vida profesional e 
persoal diaria, solicita e proporciona información con algún detalle. 
n) Mantén  interacción utilizando estratexias básicas de comunicación para mostrar o 
interese e a comprensión. 
o) Utilíza estratexias básicas de compensación para compensar as lagoas na lingua 
estranxeira (reformulación, a linguaxe corporal, o apoio audiovisual). 
p) Utilíza frases básicas e as estruturas gramaticales e un elemento esencial repertorio 
limitado de expresións, frases, palabras frecuentes e marcadores do discurso lineales. 
q) Exprësase cun pouco de claridade, utilizando a entonación razoable e a pronunciación, a 
aceptación das pausas e vacilaciones ocasionais. 
r) Le o texto coa  identificando as características esenciais do xénero e a súa estrutura, e a 
interpretación do seu contido global e específica, sen necesidade de entender todos os 
elementos no mesmo. 
s) identificou a intención comunicativa básica dun texto cando se organizan de diferentes 
xeitos. 
t) Identifica as estruturas básicas gramaticais e oracións simples, e un repertorio limitado de 
expresións, frases, palabras e marcadores básicos e lineales do discurso, en situacións cotiás 
frecuentes cun contido predecible. 
u) Completado cláusulas simples, oracións e textos, tendo en conta o propósito 
comunicativo, coas estruturas gramaticales de baixa complexidade  en situacións cotiás 
específicas cun contido predecible. 
v) Fai textos breves e sinxelos, adecuados a un propósito comunicativo, utilizando os 
conectores máis comúns para conectar oracións. 
x) O respectado a gramática, a ortografía e a tipografía regras seguintes directrices 
específicas e sistemáticas para a revisión e corrección. 
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5.6.4. INDICADORES 

 
a)Utiliza sons aspectos da linguaxe (Pronunciación, o estrés e entonación de palabras, frases e textos) para 
comprender escóitaa. 
b)Interpreta as características paralingüístico (verbales e non verbal) para entender o texto. 
c)Identifica información relevante (datos, cifras...) 
d)Define e utiliza o vocabulario. 
e)Comprende o significado global dun texto auditivo: título, intención, xeral... 
f) Si mesmo expresa claramente e con fluidez con pronunciación, ritmo, entonación e confianza. 
d) Desenvólvese o discurso dunha forma organizada: inicia, progresa e péchase. 
e)Responde preguntas sobre información que se presenta. 
f)Mostra interese na demostración de coñecementos relacionados cunha presentación. 
g)Mantén a orde lóxica no diálogo e a comunicación. 
h) Utiliza o vocabulario apropiado. 
i) Le con expresión (estrés, pronunciación e entonación de palabras, frases e textos) usando esta información 
para axudar coa comprensión. 

j) Identifica as ideas principais e secundarias, feitos e opinións, aspectos reais e imaxinarios.  
k) Valora e dá unha opinión sobre a información atopada. 
l) Auto-evalúa o nivel de comprensión. 
m) Identifica e interpreta relacións entre un texto e o contido doutras áreas ou situacións. 
n) Goza de lectura autónoma. 
o)Presenta traballo escrito claro e ordenado, adaptado á disposición pertinente. 
p) Utiliza o vocabulario apropiado. 
q)Revisa e corrixe o texto. 
r)Autoavalía o texto. 

 

5.6.5.  MEDIDAS ENCAMIÑADAS AO EMPRENDIMENTO, A ACTIVIDADE EMPRESARIAL E A ORIENTACIÓN 
LABORAL 

 
É importante que o alumnado comprenda a importancia dos estudos humanísticos e, específicamente, dos 
lingüísticos, e facerlles ver as vantaxes dun correcto coñecemento da lingua estranxeira, dos idiomas e da 
comunicación en xeral, como elementos necesarios para a consecución dun posto de traballo ou para 
presentarnos en sociedade e ser xulgados de acordo coa utilización que de devandito coñecemento fagamos.  
As linguas e a comunicación son a base da captación, elaboración e transmisión do coñecemento, e xa que logo, 
o desenvolvemento de competencias comunicativas e lingüísticas fan posible que o ser capaces de actuar nunha 
contorna tanto persoal como profesional.  
Doutra banda, terán que demostrar a súa capacidade para orientarse nunha selva de datos heterogéneos, 
seleccionando os máis relevantes e desechando os superfluos. O coñecemento dos medios tecnolóxicos 
axudaralle a prepararse para que, na vida adulta, sexa capaz de comparar distintas posibilidades e optar pola 
elección dunha delas con miras á consecución dun determinado obxectivo. 
Co fin de achegar o mundo do traballo ao alumnado inclúense técnicas e estratexias de preparación para o 
mundo laboral. Preséntanse técnicas de estudo e de traballo, se fomenta a responsabilidade e o espírito 
emprendedor; faise fincapé no traballo colaborativo, trabállase técnica e linguaxe para a elaboración do 
currículum vitae, a carta de presentación, a entrevista de traballo, as novas formas de buscar emprego e 
presentarse no mercado laboral.  
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5.6.6.  MEDIDAS PARA A UTILIZACIÓN DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN 

 
A disponibilidad no centro de gran cantidade de recursos informáticos tanto en aulas específicas como de xeito 
portátil fai posible que as tecnoloxías da información e a comunicación sexan utilizadas de forma exhaustiva 
polos profesores do departamento como unha forma de manter actualizada a información que reciben os 
alumnos. 
Doutra banda, utilízanse como un recurso que os alumnos aprenden a utilizar para ampliar os seus 
coñecementos e adaptar a información aos seus intereses particulares. 
Tamén se pretende conseguir, de xeito integrado na súa aprendizaxe un dominio das competencias digitales 
necesarias para acceder de forma autónoma e crítica ás tecnoloxías da información e comunicación e poder 
interpretar as mensaxes audiovisuales que nos rodean 
Os medios utilizados son: 
- A dotación informática do aula. 
-Os proyectores. 
- Os medios informáticos da biblioteca ou do aula de Informática. 
Concretamente, especifícanse os seguintes usos: 
1. Internet como recurso educativo no aula, utilizando páxinas suxeridas nos materiais do alumno e do 
profesor. 
2. Noticias, artigos e vídeos relacionados cos temas tratados contidos en youtube, xornais, revistas, blogs, etc. 
3. Proxección de materiais aportados polo profesor ou os alumnos (exercicios, supostos prácticos, proxectos). 
4. Procesadores de textos para a elaboración de composicións escritas. 
5. CD Recursos para a aula con Recursos Multimedia do material do profesor do Área de Inglés. (presentacións 
multimedia, audios, videos, enlaces a videos de interese para o alumno.). 
6. Correo electrónico como instrumento de comunicación para o envío de apuntes, exercicios, comunicacións, 
traballos resoltos, etc. 
 
 

5.6.7.  MEDIDA PARA O TRATAMENTO DE COMPETENCIAS RELACIONADAS COA COMPRENSIÓN 
LECTORA, A EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA E A COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 
Un dos obxectivos máis importantes da educación é preparar ao alumnado para desenvolverse como acode na 
sociedade actual, plural, multilingüe e multicultural. Isto significa fomentar que os alumnos desenvolvan 
competencias comunicativas que lles permitan actuar na súa contorna, tanto a nivel persoal e social como 
profesional.  
A comprensión lectora e a expresión oral e escrita son destrezas comunicativas que constitúen contidos 
específicos da nosa materia, pero que deben traballarse transversalmente nas demais. Estas habilidades 
constitúen o fío condutor da organización dos bloques de contidos e aparecen incluídas en cada unidade 
didáctica en relación cos contidos gramaticales e léxicos.  
English 2 pretende revisar e estender o coñecemento activo da gramática e do vocabulario a través de 
diferentes actividades, ofrecendo oportunidades para o reciclaje, a revisión, a avaliación e a autoevaluación. Ao 
mesmotempo, desenvolve e practica as destrezas de reading, writing, speaking e listening.  
Deste xeito, English 2 desenvolve as destrezas de comunicación lingüística en inglés dun xeito integral e 
sistemática. Os alumnos aprenden a importancia de escoitar distintos tipos de textos e a expresarse dun xeito 
claro e comprensible. 
Grazas á variedade de diálogos e outros textos curtos, os alumnos aprenden a entender o sentido global e a 
identificar a información relevante neles. Nas audiciones, comparan os contextos en que se producen as 
mensaxes e aprenden que estes están influídos polas convenciones sociais, a cultura e os valores. 
A través de diálogos, actividades orais personalizadas e traballos, os alumnos aprenden a expresarse usando 
tanto medios de comunicación lingüísticos como non lingüísticos.  
No desenvolvemento das habilidades de lectura, os alumnos aprenden a identificar a información relevante e a 
dar unha resposta persoal a distintos textos escritos. Ademais, os textos adoitan estar relacionados coas 
Tecnoloxías da Información e a Comunicación, co que resultan significativos para o alumno, e tamén poden 
gozar da súa lectura. 
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6.    Elementos transversais 

 

Os elementos transversais establecidos no currículo estarán presentes na nosa materia. 

Obviamente, lugar preferente ocuparán tanto a CL(comprensión lectora) como a EOE (expresión oral e 

escrita) xa que os alumnos deben expresarse en francés tanto de forama oral como por escrito e 

comprender textos de distintas naturezas. Lugar destacado teñen as TICs(Tecnoloxías da información e 

comunicación) xa que favorecen enormemente a implicación dos alumnos na aprendizaxe. Inculcar o 

respecto pola diversidade cultural étnica e social senta as bases da PV (Prevención da violencia) e unha 

metodoloxía de tipo cooperativo como a que se implementa nas aulas contribuirá a traballar a EC 
(Educación Cívica) a través da participación dos alumnos en tarefas comúns e traballos en equipo 

 

7.     Metodoloxía   

 

No ensino da 1ª Lingua Estranxeira primará  un uso comunicativo da lingua e prevalecerá en todas 

as actividades que se realicen un enfoque pragmático e realista da mesma. 

Utilizaráse sempre que sexa posible como ferramenta de traballo grupal na aula unha metodoloxía de tipo 

cooperativo,a procura de potenciar unha metodoloxía activa, o que esixe levar a cabo  dinámicas de 

cohesión de grupo e estruturas cooperativas.As actividades realizaranse ben en parellas ou ben en grupos 

formados polo profesor segundo criterios que permitan mellorar o rendemento de cada membro do grupo. 

Con esta metodoloxía, o alumnado non debe só desenvolver actividades e ensino-aprendizaxe 

mediante a resolución individual de tarefas, ou interactuar exclusivamente co profesor/a, senón que tamén 

debe interactuar cos compañeiros e compañeiras, pois o desenvolvemento das aprendizaxes dentro dunha 

estrutura cooperativa potencia as sinerxías e incrementa en xeral o nivel de competencia que acadan en 

promedio os membros do grupo. 

 
Ademais, o traballo conxunto e organizado de todos os actores implicados no proceso actúa de 

garante para que afloren nun ambiente propicio as singularidades persoais, educativas e culturais de cada 

un dos membros do grupo, nun modelo de escola inclusiva que a todos/as acolle e lles dá voz, atendendo 

as súas necesidades reais, nun contexto enriquecido pola diversidade e a multiculturalidade. 

Coa aprendizaxe cooperativa procúrase  que o alumnado aprenda máis e mellor, saiba solventar conflitos 

en grupo e desenvolva as habilidades sociais que precisa para integrarse na sociedade como membro de 

pleno dereito. Ademais de contidos propios das áreas curriculares, entenderá  os mecanismos e 

estratexias que interveñen na súa propia aprendizaxe (para que poida regulala e lograr autonomía no 

proceso).  Colaborando, as tarefas cobrarán sentido e significado para todos os alumnos/as,  favorecendo 

o clima de traballo e facendo que se recoñeza o papel que xogan na consecución de obxectivos as 

achegas dos outros/as. 

 

A combinación de traballo individual e cooperativo estará presente e axudará a respectar os 

diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe. 
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As TICs serán un instrumento habitual no desenrolo diario das clases de lnglés.Dende a materia de 

lingua estranxeira, o traballo da competencia dixital é esencial. O tratamento da información vaise traballar 

desde esta área como un contido específico a través de actividades que requiran do alumnado o manexo 

de fontes informativas en distintas linguas, soportes e modelos lingüísticos e o seu procesamento e 

presentación posterior. O traballo coas TICs é fundamental para a creación de distintos contextos 

comunicativos: chats, foros, correo electrónico, blogs, etc., pasando por distintas ferramentas dixitais para 

manexar a información: CD,DVD, internet, presentacións de PowerPoint... ata ouso de distintos recursos 

para a aprendizaxe das linguas:programas de software específicos, páxinas web,dicionarios en liña, 

tradutores automáticos, etc. 

 

 

8.     Materiais e recursos didácticos.  
                                 

O Departamento de Inglés traballará neste curso 2018-19 cos seguintes materiais: 

- 1ºESO– Proxecto Abalar-Edixgal 
 O alumnado deste nivel contará con libros electrónicos proporcionados pola Consellería de 

Educación, traballaremos con " SMART TIME 1" , ed. EDEBÉ, propostos na plataforma MOODLE 

EVA dentro do Proxecto EDIXGAL, evolución do Abalar.  Consta de 9 unidades. Tamén se 

engadirá un libro de lectura graduada no segundo trimestre. 

- 2ºESO - Proxecto Abalar-Edixgal 
 O alumnado deste nivel contará con libros electrónicos proporcionados pola Consellería de 

Educación, traballaremos con "SMART TIME 2" , ed EDEBÉ, propostos na plataforma MOODLE 

EVA dentro do Proxecto EDIXGAL, evolución do Abalar. Consta de 9 unidades.Tamén 

empregaremos un libro de lectura adaptado ao nivel no segundo trimestre. 
- 3ºESO - " WAY TO ENGLISH", ed. Burlington Books 

 Conten 9 unidades con tres secciones de repaso. // Workbook 

Completarase coa lectura dunha lectura en inglés simplificado.. 

- 4ºESO - " WAY TO ENGLISH", ed. Burlington Books 
- Consta de 9 unidades con tres seccións de repaso. // Workbook 

Completarase coa lectura dunha lectura en inglés simplificado 
- 1ºBacharelato- " OUT AND ABOUT", ed. Cambridge 

 Contén 9 unidades didácticas divididas en subapartados segundo o contidos incluídos en cada 

unha delas. Complétase cun Workbook que facilitará as actividades de repaso e reforzo. 

Determinarase a lectura dunha lectura en inglés adaptado ao nivel do curso. Tamén se procederá 

ao uso sistemáticodas gravacións propias do libro de texto así como a outras que o profesor 

considere adecuados para o grupo. 

 -        2º Bacharelato  " OUT AND ABOUT", ed. Cambridge 

 Consta de 6 unidades didácticas totalmente vinculadas aos requisitos do exame de 

ABAU desde o punto de vista gramátical e en canto refírese ao traballo de texto propio do nivel. Os 
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alumnos ,tamen, recibirán unha serie de textos extra co obxetivo de profundar na súa 

preparación.Devanditos textos serán seleccionados en función dos intereses máis inmediatos dos 

alumnos. Presentaranse en versión orixinal,tal e como é o texto dos exames da ABAU e 

presentarán unha asociación predominante co tipo de texto específico: 

narrativo,argumentativo,explicativo ou decritivo. Poderán ser utilizados como textos de exames ao 

longo dos correspondentes períodos evaluador. 

 

 FPB1 : "ENGLISH COMUNICACIÓN E SOCIEDADE I" ed. Macmillan 
Libro de texto // Teacher´s resource book 
Acceso á plataforma "Macmillan Advantage" 

 
 FPB 2 : "ENGLISH COMUNICACIÓN E SOCIEDADE II " ed. Macmillan 

Libro de texto // Teacher´s resource book 

Acceso á plataforma " Macmillan Advantage" 

 

En xeral, para calquera dos niveis, contamos con gran cantidade de recursos na Internet para a 

inmersión lingüística, competencia textual (oral y escrita), comprensión oral e escrita,  elaboración de 

actividades, fichas, unidades, vídeos e documentais para ocoñecemento cultural e lingüístico propios da 

materia de inglés lingua estranxeira. 

 

En canto ao material TICs, o profesorado de Inglés pon a disposición do seu alumnado: 

 

 As Aulas Virtuais creadas trala formación na plataforma MOODLE por parte dos membros do 

departamento. O Departamento ten en marcha un aula virtual para cada nivel no que se imparte a 

materia de forma que todos os alumnos de inglés son tamén alumnos dun entorno virtual onde 

atoparán unha ampla variedade de materiais cos que mellorar o seu nivel de lingua. 

 A biblioteca escolar do centro ofrece ao alumnado certo número de lecturas (adaptadas ou non) 

en inglés que cada ano se trata de enriquecer e actualizar dentro das posibilidades do escueto 

presuposto de que dispón o departamento.Nela o alumnado poderá facer empréstito do  libro 
anual de lectura obrigatoria marcado polo departamento (indicaráse a concreción do título no 

libro de actas), instrumento que nos serve para traballar a parte máis mecánica da lectura oral, por 

un lado, e polo outro a de comprensión lectora global a final de curso con probas rubricadas ao 

efecto. 

 

Ademais, o Departamento conta cun banco de materiais (tanto soporte papel coma dixital) que 

complementarán os utilizados polos métodos escollidos. Moitas ferramentas que se poden atopar na rede 

levarán aos alumnos a emprender tarefas relacionadas con temas de actualidade; tendo a oportunidade de 

traballar con documentos auténticos e en boga.  
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9.   Avaliación, cualificación e promoción. 

9.1   Criterios xerais. 

Dende a experiencia do curso previo no tocante á implatanción da LOMCE e dos criterios de avaliación, 

consideramos a reorganización os estándares de aprendizaxe ofertados na lei coma a mellor opción. Dese 

xeito, vanse traballando diferentes estándares por trimestres, que nalgúns casos se repiten dun trimestre a 

outro; dende o primeiro, ou do segundo ao terceiro trimestre. 
Tal e como se reflicte nas táboas anteriores presentadas no desenvolvemento curricular tendo en 

conta o carácter progresivo e acumulativo da materia, evidenciase o patrón seguinte: 

 

 1º Trimestre con menor número de estándares traballados repetiránse no segundo e terceiro 

coa ponderación seguinte: 25% + 25% + 50%. Entendendo que, a medida que avanza o curso, 

o alumno debe adquirir maior grao competencial e aumentando o abano de estándares a 

manexar ao finalizar o curso. 

 Aqueles estándares que se traballen e avalíen só a partir do segundo trimestre (por seren 

contidos novos ou máis complexos) serán ponderados entre o segundo e o terceiro trimestre 

deste xeito: 50% + 50%. 

 Haberá certos estándares que por demandaren unha madurez e dominio máis fondos da 

materia serán tratados e avaliados únicamente chegados ao terceiro trimestre; sendo así, a súa 

ponderación de cara a un resultado global e final con respecto ao resto será do 100% ao non o 

traballar nos trimestres anteriores. 

 As evidencias e probas estipuladas como instrumentos de avaliación serán sempre trasladados 

a unha puntuacion numérica de xeito que se poida puntuar o grao de consecución dos 

estándares e diferenciar se o mínimo esta superado. 

 Cada bloque de estándares, POR SEPARADO, terá que ser superado, é dicir que o alumnado 

debe alcanzar , tanto na proporción ponderada por trimestres e na valoración global de xuño, o 

Grao Mínimo de Consecución (GMC). O GMCvirá a considerarse numéricamente como un 5, 

o que se traduce, pois, como materia aprobada e superada. Isto é: alcanzar o 100%  do GMC 

en xuño é equivalente a un 5 no boletín de notas de xuño, no caso de obter mellores resultados 

por enriba do GMC, a graduación pode chegar ao máximo du 10. 

 No caso de non obteren o GMC durante un dos trimestres, terán a oportunidade de recuperar a 

través dos resultados do segundo e terceiro trimestre. O profesorado poderá acordar co 

alumnado probas globais ao final de curso a modo de recuperación en caso de necesidade 

antes de rematar o curso ordinario. 

 No caso de non chegaren ao GMC nos resultados de xuño, o alumnado terá a posibilidade de 

se presentar ás probas extraordinarias previstas a principios de setembro de 2019. 
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Dende o principio o alumnado estará informado dos instrumentos de avaliación usados e dos estándares 

pautados no punto 4. por trimestres. Tamén saberá que as puntuacións outorgadas serán sempre sobre 

10 puntos e de que : 

- O feito de non asistir a un exame ou proba prevista e anunciada previamente terá que ser 

debidamente xustificado e debe obedecer a un motivo razoable. Así mesmo a falta de 
puntualidade a unha proba avaliadora  tamén esixe unha xustificación en debida forma. Dado que 

os resultados da avaliación trimestral e final non dependen únicamente destas probas (senón da 

observación diaria, de rúbricas e de listas de cotexo, pequenos cuestionarios, tarefas e proxectos 

entre outras), non será necesario repetilas e serán compensadas con algunha outra evidencia 

posterior. 

- O alumnado terá que chegar ao GMC dos estándares por bloques. O feito de non superar un dos 5 

bloques programados (non chegar ao GMC dos estándares de ese Bloque)implica non alcanzar a 

nota mínima do 5 global necesario para superar a materia; xa que non se pode facer medias 

aritméticas de habilidadesdiferentes da mesma materia. 

- NOTA: Queremos deixar constancia de que o alumno/a sorprendido/a copiando, automaticamente 

anúlaselle o exame e a cualificación correspondente será "0". 

- Non se fará media si o alumno obtén unha puntuación inferior a 2.5 nalgunha das 

destrezas. 

 
 

VALORACIÓN DAS COMPETENCIAS 
 
COMPETENCIA VALOR 
Comunicación Lingüística ( CCL) 70% 
Aprender a aprender ( CAA) 10% 
Sociais e civicas (CSC)  10% 
Conciencia e expresión cultural  (CCEC) 5% 
Dixital ( CD) 5% 

 

Desglose da Competencia en Comunicación Lingüística 
CCL Valor 
Listening 10% 

Speaking 10% 

Vocabulary and 

Grammar 

25% 

Reading and 

Writing 

25% 
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9.2.    Avaliación inicial. 

 

A proba de Avaliación Inicial consistirá nunha proba escrita que avaliará estándares dos bloques 1, 3, 

4 e 5 e terá validez á hora de valorar a aprendizaxe dos alumnos no primeiro trimestre. A elevada ratio de 

alumnos por grupo dificulta enormemente a avaliación inicial da produción oral. Neste caso será  a 

observación  na aula a que proporcionará información ao profesor sobre cada alumno. O feito de traballar 

con alumnos que xa se tivo anteriormente, agás os alumnos de 1º ESO, facilita esa observación. 

Os resultados desta avaliación inicial permitirán reforzar o traballo daqueles estándares doutros niveis 

que non presentan un grao mínimo de consecución por parte do alumnado. 

 

9.3.    Avaliación continua. 

Ao longo de cada avaliación realizaranse distintas probas escritas, tanto de comprensión como de 

produción escrita así como de comprensión oral (exercicios de “listening") para medir o progreso do 

alumno na superación dos estándares de aprendizaxe. A  produción oral avaliarase a través da 

observación diaria e de probas específicas así como a través de probas de lectura. 

Utilízanse todo tipo de ferramentas (rúbricas, listas de cotexo, probas escritas, orais,...) e todas elas 

terán o mesmo peso á hora de trasladar o traballo diario nunha nota numérica. 

Realizarase unha proba final por trimestre que avaliará o conxunto de competencias traballadas 

durante ese período en concreto e a evolución da espiral do coñecemento da lingua estranxeira con 

tódolos seus compoñentes e competencias a valorar así como unha proba final no mes de xuño. Estas 

probas contarían como un dato mais dentro da avaliación continua.  

Dentro da observación do traballo na aula valoraráse o respecto do alumnado para con todos os 

actores e instrumentos da materia como ela mesma; así como a súa implicación na realización das 

actividades propostas, a súa perseverancia na súa progresión na aprendizaxe así como a súa 

colaboración cos compañeiros desde un punto de vista colaborativo. 

 

 

9.4.  Avaliación  extraordinaria. 

No mes de setembro, na data indicada pola Xefatura de Estudos do centro, convocarase unha proba 

extraordinaria que permitirá superar a materia a aquel alumnado que non o fixo na convocatoria ordinaria 

de xuño. 

Tratarase dunha proba escrita que poderá ir acompañada dunha proba de comprensión oral, onde 

se indicará a puntuación de cada actividade así como a de cada unha das partes e do total das mesmas. 
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9.5.  Actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes. 

 

O departamento de Inglés articulará o procedemento de recuperación de materias pendentes. A tal 

efecto, o alumnado que teña a materia pendente deberá realizar os exercicios confeccionados a tal efecto 

polo departamento e entregalos dentro do prazo indicado. Co fin de aclarar dúbidas ou de explicar aquilo 

que o alumno precise, os membros do departamento estarán a disposición do alumnado durante o horario 

estabrecido pola Xefatura de Estudos. Tales dosieres axudarán à preparación das probas escritas de 

recuperación, tanto das dúas parciais como da final de maio. 

 

10.   Medidas de atención à diversidade. 

 

Aos alumnos con necesidades especiais se lles realizará unha programación adecuada ás súas 

necesidades.Normalmente trátase de alumnos que habendo estudado parte da gramática inglesa e 

manexado algunhas habilidades,necesitan centrarse de novo nas áreas básicas da gramática .  

Para traballar a diversidad de niveis,estilos e ritmos de aprendizaxe,de intereses e capacidades dos 

alumnos para este curso,sirva como exemplo,a seguinte relación. 

- ADAPTACIÓN CURRICULAR ( BÁSICA) : Os contidos preséntaranse de forma pautada,con apoio 

gráfico,seguindo unha secuencia de aprendizaxe que facilita a adquisición de Competencias por parte 

do alumnado. 

- (AMPLIACION) : Actividades de maior dificultade na súa resolución, polo tratamento doutros 

contidos relacionados cos do curso,etc. 

 

 

11.   Actividades extraescolares e complementarias. 

 

A maioría destas actividades varían cada curso escolar e están normalmente condicionadas polo 

custo adicional que supón. Intentarase a contratación dun grupo de teatro especializado na ensinanza 

do inglés para distintos niveis así como realizar sesións de "Contacontos Inglés-Galego".  

Por outra parte tratase de fomenta-lo contacto por correspondencia e Internet e o intercambio de 

alumnos-as con outros estranxeiros de fala inglesa. 

Individualmente e en pequenos grupos, os alumnos poderán buscar información en inglés en páxinas 

web para a realización de traballos sobre personaxes e temas que esperten o seu interese.. 
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12.   Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas. 

 

A continuación preséntase a rúbrica que recolle os indicadores de logro que servirán para avaliar tanto 

o proceso de ensino como a práctica docente. 

 

Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente   Escala   
(Indicadores de logro)         
Proceso de ensino: 1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?         

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?         

3. Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual?         

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?         

5. Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?         

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?         
7. Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con 

NEAE?         

8. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?         

9. Usáronse distintos instrumentos de avaliación?         

10. Dáse un peso real á observación do traballo na aula?         
11. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro 

do grupo?         
 

Práctica docente: 1 2 3 4 
1. Como norma xeral fanse explicacións xerais para todo o alumnado         
2. Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.         
3. Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade          
4. Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos 

con NEAE.         
5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a 

tratar.         
6. Intercálase o traballo individual e en equipo.         
7. Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e 

expresión oral.         
8. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe         
9. Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar.         
10. Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das 

probas/exames,etc.         
11. Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas 

/exames, etc.         
12. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus 

fallos.         
13. Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do 

profesorado?         
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14. As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos 
estándares         

 

 

 

Revisión e avaliación da programación didáctica   Escala   
(Indicadores de logro) 1 2 3 4 
1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?         
2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?         
3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e 
temporalización?         
4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?         
5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?         
6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas         
7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a 
materia?         
8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?         
9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?         
10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?         
11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?         
12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?         
13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?         
14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?         
15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?         
16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?         
17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos 
previos?         
18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.         
19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación         
20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?         
21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?         
22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?         
23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?         
24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?         
25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?         
26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?         
27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?         
28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e  instrumentos?         
29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)         
30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso         
31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?         
32.-  Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?         
 


