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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles – 1º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

1. Comprende frases e expresións habituais relacionadas con necesida-
des inmediatas e temas co que está familiarizado/a, sempre que se fa-
le de xeito pausado e ben articulado. 

 

1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de comprensión do sentido 
xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os deta-
lles 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. 

 

2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de instrucións, 
preguntas, explicacións, diálogos e outras mensaxes orais sinxelas, ar-
ticuladas con claridade e pausadamente e relacionadas con activida-
des de aula ou do seu interese. 

 

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

 

3. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información rele-
vante en presentacións moi básicas sobre temas educativos, que es-
tea a aprender, ou do seu interese, sempre que poida escoitalas máis 

1.3. Comprender os puntos esenciais e os detalles máis salientables en con-
versas sinxelas, reais ou simuladas, que se refiran a necesidades prácti-
cas ou materiais, gustos ou sensacións físicas moi básicas, expresadas 
pausadamente e con boa articulación, e que se poidan citar de novo ou 
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dunha vez. 

 

solicitar que se repita ou se reformule o dito. 

 

4. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa in-
formal entre dúas persoas na súa presenza, ou procedente dunha gra-
vación pedagóxica, sobre un tema coñecido, e que estea articulada 
con claridade e pausadamente. 

 1.4. 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 
habitualmente para iniciar e terminar o discurso. 

 

5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, 
narracións, peticións de información, a expresión de vontade, a certe-
za e os desexos sobre asuntos prácticos da vida cotiá e sobre temas 
do seu interese, sempre e cando se lle fale con claridade, amodo e di-
rectamente, e se o interlocutor está disposto a repetir ou reformular 
o dito. 

 

6. Identifica a información esencial do tema e da situación de comunica-
ción de gravacións auténticas ou pedagóxicas sinxelas, sobre asuntos 
cotiáns ou do seu interese, articuladas pausadamente e con claridade, 
co apoio de imaxes e que se poida escoitar máis dunha vez 

1.5. 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. 

 

 

RELACIÓN COAS COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 

 Competencia en Aprender a aprender (CAA) 

  Competencia Dixital (CD) 
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 Competencia en Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 

 

 

OBXECTIVOS 

Obxectivo (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, 
..... 
 Obxectivo (c): Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade dedereitos de 
oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou 
outra condición ou circunstancia persoal ou social. ... 
Obxectivo (d): Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 
personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, .... 
Obxectivo (i): Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de 
maneira apropiada. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Dado o carácter progresivo deste bloque de contidos, a temporalización vaise 
concretando nas distintas actividades de comprensión oral que se especifican na 
táboa das unidades didácticas. 

 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Probas de comprensión oral: entrevistas co profesor titular e/ ou diálogos cos 
compañeiros sobre temas dados na clase, a partires dun guión proporcionado polo 
docente sempre que os medios tecnolóxicos o permitan; audicións procedentes de 
medios audiovisuais, adecuados ao seu nivel educativo e sobre temas relacionados 
cos temas dados. 
Valoración da súa comprensión oral no traballo diario: comprensión de mensaxes 
emitidos ben polo profesor titular ou os seus compañeiros.  
 

 



 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 6 DE 61 CENTRO: 

CURSO: 
MATERIA 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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 as instrucións básicas e predicibles 
para a realización de actividades e normas de seguridade (por exem-
plo, do instituto, un lugar público ou unha zona de lecer). 

 

1.1. 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 com-
paración 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. 

 

2. Entende información específica esencial en páxinas web e outros ma-
teriais de referencia ou consulta de carácter pedagóxico claramente 
estruturados e nun rexistro estándar e con imaxes ilustrativas redun-
dantes sobre temas relativos a materias educativas ou do seu interese 
(por exemplo, sobre un tema curricular, un programa informático, 
unha cidade, un deporte, etc.), sempre que poida reler as seccións di-
fíciles. 

 

1.2. 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.) 

 

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 ámbi-
tos persoal e educativo. 

 

1.3. Identificar e interpretar palabras e enunciados clave sinxelos e contex-
tualizados, 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 cu-
rrículo. 

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

1.4. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles 
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte dixi-
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dicionarios, catálogos, etc. 

 

tal, breves, sinxelos e ben estruturados, escritos nun rexistro informal ou 
estándar, que traten de asuntos cotiáns, de temas coñecidos e previsi-
bles de interese ou relevantes para os propios estudos, e que conteñan 
estruturas sinxelas e un léxico básico de usos común e habitual. 

 

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

 

1.5. 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. 

 

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

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

 

RELACIÓN COAS COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 

 Competencia en Aprender a aprender (CAA) 

 Competencia Dixital (CD) 

 Competencia en Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

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

 Obxectivo (a): Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus 
dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a 
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solidariedade entre as persoas e o grupos, exercitarse no diálogo, ..... 

Obxectivo (c): Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos de 
oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou 
outra condición ou circunstancia persoal ou social. ... 

Obxectivo (d): Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da per-
sonalidade e nas súas relacións coas demais persoas, .... 

Obxectivo (e): Desenvoler destrezas básicas na utilización das fontes de información, 
para adquirir coñecementos novos con sentido crítico. ... 

Obxectivo (i): Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de ma-
neira apropiada. 

TEMPORALIZACIÓN 
Dado o carácter progresivo deste bloque de contidos, a temporalización vaise con-
cretando nas distintas actividades de comprensión escrita que se especifican na tá-
boa das unidades didácticas. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

TRABALLO PERSOAL 
- Valoración da comprensión lectora dos enunciados das preguntas, as indica-

cións, as táboas de información, os textos tratados, etc. así como da correcta 
lectura en voz alta dos mesmos. 

- Realización das tarefas e deberes sobre textos sinxelos escritos procedentes 
do seu libro de texto ou doutros textos sinxelos proporcionados polo profe-
sor/a, así como do libro de lectura. 
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PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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

 

1.1. 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 per-
tinentes e necesarias, cunha idea principal en cada parágrafo, etc.) 

 

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

 

1.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves, sinxelos e de 
estrutura clara sobre temas cotiáns ou de interese persoal, nun rexistro 
estándar ou informal, utilizando adecuadamente os recursos máis bási-
cos de cohesión e de coherencia e as convencións ortográficas básicas e 
os signos de puntuación máis comúns, cun control razoable de expre-
sións 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. 

 

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). 

 

1.3. Completar documentos básicos nos que se solicite información persoal. 

 

4. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en soporte impreso e dixi-
tal, 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 corte-

1.4. Escribir mensaxes sinxelas con información, instrucións e indicacións 
moi básicas relacionadas con actividades cotiás e de inmediata necesi-
dade. 
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sía, e a etiqueta se utiliza as redes sociais. 

 

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

 

1.5. Intercambiar correspondencia persoal breve e moi sinxela, sobre temas 
da vida cotiá, empregando palabras e expresións moi básicas de uso ha-
bitual, de encabezamento e despedida, e frases e oracións simples illa-
das e enlazadas con conectores elementais. 

 

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

1.6. 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 ou dixital. 

COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE E INTERCULTURAL 

1. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, e produce comprensi-
blemente trazos fonéticos que distinguen fonemas e patróns moi bá-
sicos de ritmo, entoación e acentuación en palabras e frases. 

 

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

 

2. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas intervencións nas acti-
vidades de aula, e na participación en simulacións sobre temas co-
tiáns e de interese persoal, con diversos fins comunicativos, estable-
cendo contacto social en función da situación de comunicación, re-
formulando e rectificando se non se comprende, e pedindo aclaración 

1.2. Interactuar segundo as convencións sociais máis básicas da cultura es-
tranxeira, e utilizar os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos 
básicos para unha comprensión adecuada do texto oral e escrito. 
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se non se entende algo. 

 

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

 

1.3. Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, uti-
lizando os expoñentes máis comúns e básicos desas funcións e os pa-
tróns discursivos igualmente básicos de uso máis frecuente, e amosar 
control sobre un conxunto de estruturas gramaticais e modelos de ora-
cións e frases dentro dun repertorio básico memorizado. 

 

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. 

 

1.4. Na propia lingua, identificar diferenzas e semellanzas nos aspectos cul-
turais máis visibles dos países anglófonos e da propia cultura, e coas di-
versas culturas, se é o caso, do resto do alumnado, e amosar curiosidade 
e respecto ante as diferenzas. 

1.5. 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 coñe-
cer culturas e maneiras de vivir diferentes. 

 

5. Nas actividades de aula, reflexiona sobre a utilización para a com-
prensión e a elaboración de textos do coñecemento adquirido nou-
tras linguas sobre elementos morfosintácticos e discursivos básicos e 
habituais no uso da lingua. 

 

1.6. Utilizar as experiencias lingüísticas e os coñecementos adquiridos en to-
das 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 plu-
rilingüe. 
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6. Comunica con eficacia, comprendendo adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas básicas para realizar as funcións comunicativas pro-
pias do seu nivel, e estratexias de comunicación e de redundancia do 
significado (imaxes, elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos e pa-
ratextuais). 

 

1.7. Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, uti-
lizando os expoñentes máis comúns e básicos desas funcións e os pa-
tróns discursivos igualmente básicos de uso máis frecuente, e amosar 
control sobre un conxunto de estruturas gramaticais e modelos de ora-
cións e frases dentro dun repertorio básico memorizado. 

 

7. Recoñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente pa-
ra comprender e elaborar textos sinxelos propios do seu nivel educa-
tivo. 

 

1.8. Comprender e utilizar o repertorio léxico oral básico suficiente para co-
municar 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. 

 

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 

1.9. 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, re-
lacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos lingüísti-
cos ou culturais. 

 

 

RELACIÓN COA COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 

 Competencia en Aprender a aprender (CAA) 

 Competencia Dixital (CD) 

 Competencia en Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 Obxectivo (a): Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus 
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        OBXECTIVOS 

dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a 
solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, ..... 

Obxectivo (c): Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos de 
oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo 
ou outra condición ou circunstancia persoal ou social. ... 

Obxectivo (d): Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da per-
sonalidade e nas súas relacións coas demais persoas, .... 

Obxectivo (e): Desenvoler destrezas básicas na utilización das fontes de información, 
para adquirir coñecementos novos con sentido crítico. ... 

Obxectivo (i): Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de ma-
neira apropiada. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Dado o carácter progresivo deste bloque de contidos, a temporalización vaise con-
cretando nas distintas actividades de expresión escrita que se especifican na táboa 
das unidades didácticas. 

 

 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Traballo persoal: 

- Exercicios de expresión escrita (conectores, orden de palabras, organización 
dun texto, etc.) 

- Presentación de redacións comenzadas na clase (presentación dun modelo, 
pautas, ideas, vocabulario, etc.) e rematadas na casa, valorando negativa-
mente cando se teña a mínima certeza de que dito traballo non foi realizado 
en parte ou na súa totalidade polo alumno/ alumna. 

- Elaboración de esquemas sobre os temas explicados, seguindo o modelo 
presentado polo profesor/a. 
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- Exercicios sobre técnicas de expresión escrita: uso de conectores, orden de 
palabras, etc. 

- redacción dun texto ou/ e un diálogo máis ou menos complexo, relacionado 
cos modelos traballados na clase. 

 
Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles – 2º ESO 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estándares de 
Aprendizaxe 

 
1. Comprende fórmulas básicas de relación social para iniciar e terminar o discurso e expresar benvidas, desculpas e agradecemen-

tos, e identifica a relación de formalidade entre as persoas interlocutoras e o propósito comunicativo. 
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 liga-
dos a temas sinxelos e habituais na súa idade e no seu contexto escolar. 

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 pau-
sadamente e con claridade, e se poida escoitar máis dunha vez. 

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). 

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. 

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. 

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

clave 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 
 Competencia Social e cívica (CSC) 
 Competencia Dixital (CD) 
 Competencia en Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 
 
 
 
 

Obxectivos  

 Obxectivo (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, ..... 

 Obxectivo (c): Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos de oportunidades entre eles. Rexeitar a discrimina-
ción das persoas por razón de sexo ou outra condición ou circunstancia persoal ou social. ... 

 Obxectivo (d): Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais per-
soas, .... 

 Obxectivo (i): Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
Temporalización Dado o carácter progresivo deste bloque de contidos, a temporalización vaise concretando nas distintas actividades de comprensión oral 

que se especifican na táboa das unidades didácticas. 
Procedementos 
e instrumentos 

de avaliación 

 Probas de comprensión oral: entrevistas co profesor titular e a profesora de conversa e/ ou diálogos cos compañeiros sobre te-
mas dados na clase, a partires dun guión proporcionado polo docente; audicións procedentes de medios audiovisuais, adecuados 
ao seu nivel educativo e sobre temas relacionados cos temas dados na clase. 

 Valoración da súa comprensión oral no traballo diario de clase: comprensión de mensaxes emitidos ben polo profesor titular, a 
profesora de conversa ou os seus compañeiros, no seu traballo en grupos ou ben das exposicións de proxectos realizadas por ou-
tros estudantes. 

 
 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 
 
 
 
 
 
 

 
1. Comprende, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas e básicas de funcionamento e manexo de aparellos electrónicos ou de má-

quinas de uso común e coñecidos, e segue as instrucións básicas e predeicibles para a realización de actividades e normas de se-
guridade (por exemplo, do instituto, un lugar público ou unha zona de lecer). 

2. Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais de referencia ou consulta de carácter pedagóxico cla-
ramente estruturados e nun rexistro estándar e con imaxes ilustrativas redundantes sobre temas relativos a materias educativas 
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Estándares de 
Aprendizaxe 

ou do seu interese (por exemplo, sobre un tema curricular, un programa informático, unha cidade, un deporte, etc.), sempre que 
poida reler as seccións difíciles. 

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. 

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. 

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. 

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

Relación coas 
competencias 

clave 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 
 Competencia en Aprender a aprender (CAA) 
 Competencia Dixital (CD) 
 Competencia en Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
 Competencia Social e Cívica (CSC) 

 
 
 
 
 
 

Obxectivos  

 Obxectivo (a): Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, prac-
ticar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, ..... 

 Obxectivo (c): Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos de oportunidades entre eles. Rexeitar a discri-
minación das persoas por razón de sexo ou outra condición ou circunstancia persoal ou social. ... 

 Obxectivo (d): Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais 
persoas, .... 

 Obxectivo (i): Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
Temporalización Dado o carácter progresivo deste bloque de contidos, a temporalización vaise concretando nas distintas actividades de comprensión 

escrita que se especifican na táboa das unidades didácticas. 
 
 
 
 

Procedementos 

 Traballo de clase e deberes: 
 Valoración da comprensión lectora dos enunciados das preguntas, as indicacións, as táboas de información, os textos trata-

dos na clase, etc. así como da correcta lectura en voz alta dos mesmos. 
 Realización das tarefas de clase e deberes sobre textos sinxelos escritos procedentes do seu libro de texto ou doutros textos 

sinxelos proporcionados polo profesor/a, así como do libro de lectura. 
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e instrumentos 
de avaliación 

 Proba escrita consistente na lectura e comprensión dun texto sinxelo sobre temas relacionados co vocabulario e contidos de cada 
unidade didáctica.  

 Proba escrita consistente na lectura e comprensión dalgún capítulo ou sección do libro de lectura. 
 

BLOQUE 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estándares de 
Aprendizaxe 

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

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. 

3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa aos seus datos, aos seus intereses ou ás súas afeccións. 
4. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en soporte impreso e dixital, en situacións de comunicación reais ou simuladas, rela-

cionados con actividades e situacións da vida cotiá e do seu interese persoal, ou sobre temas de actualidade de especial relevan-
cia e facilmente comprensibles para a súa idade, respectando as convencións e as normas de cortesía, tamén cando se utilizan as 
redes sociais. 

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 vaca-
cións), se dan instrucións sinxelas, se fan e aceptan ofrecementos e suxestións (por exemplo, cancelación, confirmación ou modi-
ficación dunha invitación ou duns plans) e se expresan opinións de xeito sinxelo. 

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

 
Relación coas 
competencias 

clave 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 
 Competencia en Aprender a aprender (CAA) 
 Competencia Social e Cívica (CSC) 
 Competencia Dixital (CD) 
 Competencia en Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 
 
 

 Obxectivo (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, ..... 

 Obxectivo (c): Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos de oportunidades entre eles. Rexeitar a discrimina-
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Obxectivos  

ción das persoas por razón de sexo ou outra condición ou circunstancia persoal ou social. ... 
 Obxectivo (d): Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais per-

soas, .... 
 Obxectivo (i): Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

Temporalización  Dado o carácter progresivo deste bloque de contidos, a temporalización vaise concretando nas distintas actividades de produción es-
crita que se especifican na táboa das unidades didácticas. 

 
 
 
 
 

Procedementos 
e instrumentos 

de avaliación 

 Traballo na clase e deberes: 
 Exercicios de expresión escrita (conectores, orden de palabras, organización dun texto, etc.) 
 Presentación de redacións comenzadas na clase (presentación dun modelo, pautas, ideas, vocabulario, etc.) e rematadas na 

casa, valorando negativamente cando se teña a mínima certeza de que dito traballo non foi realizado en parte ou na súa to-
talidade polo alumno/ alumna. 

 Elaboración de esquemas sobre os temas explicados na clase, seguindo o modelo presentado polo profesor/a. 
 Proba escrita:  

 Exercicios sobre técnicas de expresión escrita: uso de conectores, orden de palabras, etc. 
 redacción dun texto ou/ e un diálogo máis ou menos complexo, relacionado cos modelos traballados na clase. 

 
 

 
BLOQUE 5: Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas intervencións nas actividades de aula, e na participación en simulacións con di-
versos 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. 

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

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.). 

4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos e visibles dos países nos que se fala a lingua estranxeira, analizándoos 
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Estándares de 
aprendizaxe 

comparativamente coas diversas culturas, de ser o caso, do resto do alumnado, e evitando estereotipos e valoracións etnocéntri-
cas. 

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 compren-
sión e produción. 

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

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

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. 

Relación coas 
competencias 

clave 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 
 Competencia en Aprender a aprender (CAA) 
 Competencia Socia e Cívica (CSC) 
 Competencia Dixital (CD) 
 Competencia en Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 
 
 
 
 

Obxectivos 
 
 
 

 Obxectivo (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, ..... 

 Obxectivo (c): Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos de oportunidades entre eles. Rexeitar a discrimina-
ción das persoas por razón de sexo ou outra condición ou circunstancia persoal ou social. ... 

 Obxectivo (d): Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais per-
soas, .... 

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

 Obxectivo (o): Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental ....  

Temporalización Dado o carácter progresivo deste bloque de contidos, a temporalización vaise concretando nas distintas actividades de cada unha das 
unidades didácticas esecificadas na táboa do punto 6.2.2. 
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Procedementos 
e instrumentos 

de avaliación 

 Traballo na casa e na aula: exercicios sobre o coñecemento da lingua: gramática, vocabulario, concienciación cultural e normas de 
convivencia, ben do libro de texto, de fotocopias proporcionadas polo docente ou tarefas de reforzo e extensión subidas á aula vir-
tual. 

 Probas escritas de carácter formativo: tests de final de unidade que o profesor poderá recoller e avaliar como nota de clase. 
 Probas escritas de carácter sumativo: exame de gramática e vocabulario de final de trimestre. 

 
 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 3º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
                                                                                     COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

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

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). 

      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. 

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 es-
tá articulado con claridade, a velocidade media e nunha variedade estándar da 
lingua. 
 

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. 

PLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, na-
rracións, 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. 

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 articula-
dos a unha velocidade media, nun rexistro formal, informal ou neutro, e 
que versen sobre asuntos cotiáns en situacións habituais ou sobre temas 

       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 comen-
tarios sinxelos e predicibles relacionados con estes, sempre que poida pedir que 
se lle repita, aclare ou elabore algo do que se lle dixo. 
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xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos persoal, público, edu-
cativo e ocupacional, sempre que as condicións acústicas non distorsionen 
a mensaxe e que se poida volver escoitar o dito. 
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 temén en situacións comunicativa cara a cara en que se lle 
pregunte sobre asuntos básicos e coñecidos persoais, educativos, ocupa-
cionais ou do seu interese, sempre que poida pedir que se lle repita, aclare 
ou elabore algo do que se lle dixo. 

 

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

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. 

 

RELACIÓN COAS COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 

 Competencia en Aprender a aprender (CAA) 

 Competencia Dixital (CD) 

 Competencia en Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 Competencia Social e Cívica (CSC) 

OBXECTIVOS 

Obxectivo (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, ..... 
Obxectivo (c): Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos de 
oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou 
outra condición ou circunstancia persoal ou social. ... 



 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 22 DE 61 CENTRO: 

CURSO: 
MATERIA 

 

Obxectivo (d): Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da per-
sonalidade e nas súas relacións coas demais persoas, .... 
Obxectivo (i): Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de ma-
neira apropiada 

TEMPORALIZACIÓN 
Dado o carácter progresivo deste bloque de contidos, a temporalización vaise con-
cretando nas distintas actividades de comprensión oral que se especifican na táboa 
das unidades didácticas. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

- Probas de comprensión oral: entrevistas co profesor titular  ou diálogos cos 
compañeiros sobre temas dados, a partires dun guión proporcionado polo 
docente; audicións procedentes de medios audiovisuais, adecuados ao seu 
nivel educativo e sobre temas relacionados cos temas vistos. 

-  Valoración da súa comprensión oral no traballo diario: comprensión de 
mensaxes emitidos  polo profesor titular ou os seus compañeiros, no seu 
traballo en grupos ou ben das exposicións de proxectos realizadas por outros 
estudantes sempre que a tecnoloxía o permita. 

                                                                                           COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

B3.2. Comprender, en notas persoais e anuncios públicos, mensaxes bre-
ves que conteñan información, instrucións e indicacións básicas relaciona-
das con actividades e situacións da vida cotiá. 

PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de re-
vistas ou de internet formulados de xeito simple e claro, e relacionados con asun-
tos do seu interese, nos ámbitos 
persoal, educativo e ocupacional  

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 ocupa-
cións, e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico básico de uso común 
e habitual. 

      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. 

B3.4. Comprender correspondencia persoal breve e sinxela na que se des-
criben persoas, obxectos e lugares, se narran acontecementos sinxelos e 

PLEB3.4. Entende información específica esencial en páxinas web e outros mate-
riais de referencia, ou consulta claramente estruturados sobre temas relativos a 
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se expresan sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, coñeci-
dos ou do seu interese. 

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. 

B3.5. Comprender corresponou dencia formal breve sobre cuestións prác-
ticas relativas aos seus intereses nos ámbitos propios da súa idade e do 
seu nivel escolar. 

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

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. 

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

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

RELACIÓN COAS COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 

 Competencia en Aprender a aprender (CAA) 

 Competencia Dixital (CD) 

 Competencia en Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 Competencia Social e Cívica (CSC) 

OBXECTIVOS 

Obxectivo (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, ..... 
Obxectivo (c): Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos de 
oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou 
outra condición ou circunstancia persoal ou social. ... 
 Obxectivo (d): Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da per-
sonalidade e nas súas relacións coas demais persoas, .... 



 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 24 DE 61 CENTRO: 

CURSO: 
MATERIA 

 

Obxectivo (e): Desenvoler destrezas básicas na utilización das fontes de información, 
para adquirir coñecementos novos con sentido crítico. ... 
Obxectivo (i): Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de ma-
neira apropiada. 

TEMPORALIZACIÓN 
Dado o carácter progresivo deste bloque de contidos, a temporalización vaise con-
cretando nas distintas actividades de comprensión escrita que se especifican na tá-
boa das unidades didácticas. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Traballo persoal: 
- Valoración da comprensión lectora dos enunciados das preguntas, as indica-

cións, as táboas de información, os textos tratados, etc. Así como da correcta 
lectura en voz alta dos mesmos. 

- Realización das tarefas sobre textos escritos procedentes do seu libro de tex-
to ou doutros textos proporcionados polo profesor/a, ben en papel ou de 
páxinas Web, así como do libro de lectura. 

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

PLEB4.2. Escribe informes moi breves en formato convencional con información 
sinxela e relevante sobre feitos habituais e os motivos 
de certas accións. 

B4.2. Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar 
textos escritos breves e de estrutura simple. 

PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal 
e relativa á súa formación, á súa ocupación, aos seus intereses 
ou ás súas afeccións.  

B4.3. Empregar para comunicarse mecanismos sinxelos de cohesión 
textual axustados ao contexto e á intención comunicativa. 

PLEB4.4. Escribe notas e mensaxes (mensaxes instantáneas, 
chats, etc.) onde se fan breves comentarios ou se dan instrucións 

B4.4. Escribir, en soporte impreso ou nas redes sociais, textos 
sinxelos e breves (notas, cartas persoais, postais, felicitacións, 

PLEB4.5. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves nas redes 
sociais relacionados con actividades e situacións da vida cotiá, 
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etc.), que conteñan información persoal ou relativa á vida cotiá, 
de primeira necesidade ou do seu interese, a partir de modelos 
previos.  

do seu interese persoal ou sobre temas de actualidade, respectando 
as convencións e as normas de cortesía. 

RELACIÓN COAS COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 

 Competencia en Aprender a aprender (CAA) 

 Competencia Dixital (CD) 

 Competencia en Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 Competencia Social e Cívica (CSC) 

OBXECTIVOS 

Obxectivo (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, ..... 
Obxectivo (c): Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos de 
oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou 
outra condición ou circunstancia persoal ou social. ... 
 Obxectivo (d): Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da per-
sonalidade e nas súas relacións coas demais persoas, .... 
Obxectivo (e): Desenvoler destrezas básicas na utilización das fontes de información, 
para adquirir coñecementos novos con sentido crítico. ... 
Obxectivo (i): Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de ma-
neira apropiada. 

TEMPORALIZACIÓN 
Dado o carácter progresivo deste bloque de contidos, a temporalización vaise con-
cretando nas distintas actividades de produción escrita que se especifican na táboa 
das unidades didácticas. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Traballo persoal: 
Exercicios de expresión escrita (conectores, orden de palabras, organización dun 
texto, etc.) 
Presentación de redacións feitas na casa, a partir dun modelo estudado na clase, 
seguindo as pautas indicadas e valorando negativamente cando se teña a mínima 
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certeza de que dito traballo non foi realizado en parte ou na súa totalidade polo 
alumno/alumna. 
Elaboración de esquemas sobre os temas explicados, seguindo o modelo presentado 
polo profesor/a. 

                                                                     COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE E INTERCULTURAL 

B5.2. Valorar as linguas como medio para comunicarse e relacionarse con 
compañeiros e compañeiras doutros países 

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. 

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

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 

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. 

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.  

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.  

PLEB5.7. Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para compren-
der e elaborar textos sinxelos en rexistro estándar propios do seu nivel educati-
vo. 

B5.9. Reformular o sentido dun texto, resumíndoo ou reformulándoo na 
propia lingua, explicándoo a un interlocutor próximo que descoñece a lin-
gua estranxeira.  

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. 
 

B5.10. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folle-
tos, carteis, recensión 
de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas.  

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

RELACIÓN COAS COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 

 Competencia en Aprender a aprender (CAA) 

 Competencia Dixital (CD) 

 Competencia en Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

 Competencia Social e Cívica (CSC) 

OBXECTIVOS 

Obxectivo (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, ..... 
Obxectivo (c): Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos de 
oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou 
outra condición ou circunstancia persoal ou social. ... 
 Obxectivo (d): Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da per-
sonalidade e nas súas relacións coas demais persoas, .... 
Obxectivo (e): Desenvoler destrezas básicas na utilización das fontes de información, 
para adquirir coñecementos novos con sentido crítico. ... 
Obxectivo (i): Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de ma-
neira apropiada. 
 Obxectivo (o): Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como ele-
mento fundamental .... 

TEMPORALIZACIÓN 
Dado o carácter progresivo deste bloque de contidos, a temporalización vaise con-
cretando nas distintas actividades de cada unha das unidades didácticas esecificadas 
na táboa do punto 6.4.2. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Traballo persoal:  
- exercicios sobre o coñecemento da lingua: gramática, vocabulario, concien-

ciación cultural e normas de convivencia, ben do libro de texto, de fotoco-
pias proporcionadas polo docente ou tarefas de reforzo e extensión subidas 
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á aula virtual. 

- Probas escritas de carácter formativo: tests de final de unidade que o profe-
sor poderá recoller e avaliar como nota de clase. 

 
 

 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles – 4º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

1. Identifica a idea principal e aspectos significativos de noticias de 
televisión claramente articuladas cando hai apoio visual que com-
plementa 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. 

 

 

1.1. 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. 

 

 

2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de mensaxes 
gravadas ou de viva voz, claramente articuladas, que conteñan ins-
trucións, indicacións ou outra información, mesmo de tipo técnico 
(por exemplo, en contestadores automáticos, ou sobre como rea-
lizar un experimento na clase, ou como utilizar unha máquina ou 

1.2. 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 téc-
nicos e articulados a unha velocidade media, nun rexistro formal, infor-
mal ou neutro, e que traten de aspectos concretos ou abstractos de te-
mas xerais, sobre asuntos cotiáns en situacións correntes ou menos ha-
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un dispositivo no ámbito ocupacional). 

 

bituais, ou sobre os propios intereses nos ámbitos persoal, público, edu-
cativo e ocupacional ou laboral, sempre que exista apoio visual e as con-
dicións acústicas non distorsionen a mensaxe, e que se poida volver es-
coitar o dito. 

 

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

 

1.3. Comprender os detalles de información relativa a datos persoais, hora-
rios, prezos e números, así como comprender preguntas e instruccións 
básicas e seguir indicacións breves relativas a necesidades cotiás ou ocu-
pacionais relativas a situacións de comunicación básicas dos ámbitos 
persoal e profesional. 

 

4. Comprende, nunha conversa formal, ou entrevista na que partici-
pa (por exemplo, en centros de estudos ou de traballo), informa-
ción relevante e detalles sobre asuntos prácticos relativos a activi-
dades educativas ou ocupacionais de carácter habitual e predici-
ble, sempre que poida pedir que se lle repita, ou que se reformule, 
aclare ou elabore, algo do que se lle dixo. 

 

1.4. Comprender textos orais sinxelos nos que soliciten ou dean información 
de carácter básico e sinxelo, identificando funcións de comunicación va-
riadas 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. 

 

5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, explica-
cións ou xustificacións de puntos de vista e opinións sobre diver-
sos 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 músi-

1.5. Comprender as ideas principais e outros aspectos relevantes para o pro-
pósito comunicativo de textos orais de carácter informal que relaten ex-
periencias persoais (viaxes, estudos, experiencias laborais, relacións per-
soais, etc.), e expresen opinións ou puntos de vista, cunha fala lenta e 
nunha linguaxe estándar, identificando aspectos como a secuencia tem-
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ca, o cine, a literatura ou os temas de actualidade). poral das experiencias (por exemplo, dunha película), e os sentimentos 
que suscitan. 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Nas actividades de lectura da aula, explica como sabe inferir signi-
ficados a partir do seu coñecemento do mundo, do coñecemento 
doutros idiomas, do contexto lingüístico, dos apoios visuais (ima-
xes, tipografía, deseño, etc.), así como das características do me-
dio en que aparece impresa a información (carteis, folletos, revis-
tas, xornais, páxinas web, etc.). 

1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a compren-
sión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas princi-
pais, ou os detalles relevantes do texto. 

 

2. Procura e entende información específica de carácter concreto en 
páxinas web e outros materiais de referencia ou consulta clara-
mente estruturados (por exemplo, enciclopedias, dicionarios, 
monografías, presentacións) sobre temas relativos a materias 
educativas ou asuntos ocupacionais relacionados coa súa especia-
lidade 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.  

1.2. 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 bi-
blioteca do seu centro docente), para a procura de información en dife-
rentes 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.). 

 

3. Entende o sentido xeral, os puntos principais e información rele-
vante de anuncios e comunicacións de carácter público, institu-
cional 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). 

1.3. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles 
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte dixi-
tal, breves ou de lonxitude media e ben estruturados, escritos nun rexis-
tro formal, informal ou neutro, que traten de asuntos cotiáns ou menos 
habituais, de temas de interese ou salientables para os propios estudos, 
a súa  ocupación ou o traballo, e que conteñan estruturas sinxelas e un 4. Localiza con facilidade información específica de carácter concre-
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to 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 con-
clusións principais en textos de carácter claramente argumentati-
vo, sempre que poida reler as seccións difíciles. 

léxico de uso común, de carácter tanto xeral como máis específico. 

 

5. Comprende correspondencia persoal en calquera soporte incluín-
do foros en liña ou blógs, na que describen con certo detalle fei-
tos e experiencias, impresións e sentimentos, onde se narran fei-
tos e experiencias, reais ou imaxinarios, e se intercambian infor-
mación,   ideas e opinións sobre aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

 

1.4. 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 reac-
cionar de xeito adecuado a tarxetas postais, felicitacións, invitacións, ci-
tas médicas, solicitude de información, etc. 

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

 

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 convi-
vencia (por exemplo, nun evento cultural, nunha residencia de es-
tudantes ou nun contexto ocupacional). 

 

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

 

8. Comprende os aspectos xerais e os detalles máis relevantes de 1.6. Ler con fluidez textos de ficción e literarios contemporáneos breves ou 
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textos de ficción e textos literarios contemporáneos breves, ben 
estruturados e nunha variante estándar da lingua, nos que o ar-
gumento é lineal e se pode seguir sen dificultade, e os personaxes 
e as súas relacións se describen de maneira clara e sinxela. 

adaptados, ben estruturados, en rexistro estándar da lingua, con argu-
mento lineal e con personaxes, situacións e relacións descritas de xeito 
claro e sinxelo. 

 

PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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 expli-
cando de maneira sinxela os motivos de certas accións. 

1.1. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves ou de lonxi-
tude 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. 

 

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

 

1.2. Tratar a información obtida de diversas fontes, seguindo os patróns dis-
cursivos habituais, para iniciar e concluír o texto escrito adecuadamen-
te, organizar a información de xeito claro, ampliala con exemplos ou re-
sumila con claridade, exactitude, coherencia e fidelidade ao texto orixi-
nal. 

 

3. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios breves, en cal-
quera soporte, nos que solicita e se transmite información e opi-
nións sinxelas e nos que resalta os aspectos que lle resultan im-

1.3. Coñecer, seleccionar e aplicar estratexias adecuadas para elaborar tex-
tos escritos breves ou de media lonxitude (por exemplo, reformulando 
estruturas a partir doutros textos de características e propósitos comu-
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portantes (por exemplo, nunha páxina web ou unha revista 
xuvenil, ou dirixidos a un profesor ou a unha profesora), respec-
tando as convencións e as normas de cortesía. 

 

nicativos similares, eou redactando borradores previos, e revisando o 
contido, ortografía e presentación do texto antes da súa escritura defini-
tiva.  

 

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 ám-
bito de interese, actividades e experiencias pasadas (por exem-
plo, sobre unha viaxe, as súas mellores vacacións, un acontece-
mento importante, un libro ou unha película), ou feitos imaxina-
rios, e intercambia información e ideas sobre temas concretos, 
sinalando os aspectos que lle parecen importantes, e xustificando 
brevemente as súas opinións sobre eles. 

 

1.4. Seleccionar e achegar información necesaria e pertinente, axustando de 
maneira adecuada a expresión ao destinatario, ao propósito comunica-
tivo, ao tema tratado e ao soporte textual, e expresando opinións e pun-
tos de vista coa cortesía necesaria. 

 

5. 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 especia-
lidade ou área de interese. 

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

1.5. Saber manexar os recursos básicos de procesamento de textos para co-
rrixir os erros ortográficos dos textos que se producen en formato elec-
trónico, e adaptarse ás convencións comúns de escritura de textos en 
internet (por exemplo, abreviacións ou outros en chats). 

 
7. Escribe o seu currículo en formato electrónico, siguindo, por 

exempo, o modelo Europass. 

8. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte 
impreso e dixital, utilizando correctamente as convencións orto-

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

COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE E INTERCULTURAL 

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 inter-
locutoras. 

 

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

 

2. Produce textos escritos en diferentes soportes, sen erros ortográ-
ficos e de puntuación que impidan a comprensión, e utiliza o co-
rrector informático para detectar e corrixir erros tipográficos e 
ortográficos. 

 

1.2. 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). 

3. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e menos habi-
tuais que poden xurdir durante unha viaxe ou estadía noutros 
países por motivos persoais, educativos ou ocupacionais (trans-
porte, aloxamento, comidas, compras, estudos, traballo, rela-
cións 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. 

1.3. 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 coñe-
cer culturas e maneiras de vivir diferentes. 
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4. Recoñece os elementos culturais más relevantes dos países onde 
se fala inglés, e establece relación entre aspectos da cultura pro-
pia e da cultura meta para cumprir, de ser o caso, o papel de in-
termediario lingüístico e cultural, abordando con eficacia a reso-
lución de malentendidos interculturais, e valorando positivamen-
te as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

 

1.4. Coñecer e utilizar para a comprensión e a produción do texto os aspec-
tos socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos e ac-
tividades de estudo, traballo e lecer), condicións de vida (hábitat e es-
trutura socioeconómica), relacións interpersoais (xeracionais, entre ho-
mes e mulleres, no ámbito educativo, ocupacional e institucional), com-
portamento (posturas, expresións faciais, uso da voz, contacto visual e 
proxémica) e convencións sociais (actitudes e valores), así como os as-
pectos culturais xerais que permitan comprender información e ideas 
presentes no texto (por exemplo, de carácter histórico ou literario). 

 

5. Comprende e utiliza con corrección suficiente e adecuación so-
ciolingüística os recursos lingüísticos propios do seu nivel, e fra-
ses feitas e locucións idiomáticas sinxelas e habituais da lingua 
inglesa. 

 

1.5. 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 distin-
guir a función ou as funcións comunicativas máis relevantes do texto e 
un repertorio dos seus expoñentes máis comúns, así como patróns dis-
cursivos de uso frecuente relativos á organización e á ampliación ou a 
restruturación da información (por exemplo, nova fronte a coñecida; 
exemplificación e resumo). 

 

6. Comprende e utiliza un léxico relativamente rico e variado, o que 
implica, entre outros, o emprego de sinónimos de uso máis fre-
cuente e de palabras de significación próxima para evitar a repe-

1.6. 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 
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tición léxica. ou o apoio visual facilitan a comprensión. 

 

7. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, fo-
lletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, 
etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elemen-
tos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e va-
lora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

1.7. 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, re-
lacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos lingüísti-
cos ou culturais. 

 

 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 1º Bacharelato 

BLOQUE 1: Comprensión de textos orais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Nas actividades de aula, reflexiona sobre o seu proceso de comprensión, axustandoo e mellorándoo se é o caso, sacando conclusións 

sobre a actitude do falante e sobre o contido, baseándose na entoación e na velociade da fala; deducindo intencións a partir do vo-
lume 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. 

2. Comprende instrucións técnicas, dadas cara a cara ou por outros medios, relativas á realización de actividades e normas de segurida-
de 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 pro-
gramas informáticos). 

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. 
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Estándares de 
Aprendizaxe 

4. Comprende as ideas principais e detalles relevantes dunha presentación, charla ou conferencia que verse sobre temas do seu intere-
se ou da súa especialidade, sempre que o discurso estea articulado de maneira clara e en lingua estándar (por exemplo, unha presen-
tación sobre a organización da universidade noutros países). 

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 exemlo, 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. 

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. 

7. Comprende, nunha conversa informal ou nunha discusión na que participa, tanto de viva voz como por medios técnicos, información 
específica relvante 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 non haxa interferencias acústicas. 

8. 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. 

 
Relación coas 
competencias 

clave 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 
 Competencia en Aprender a aprender (CAA) 
 Competencia Dixital (CD) 
 Competencia en Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
 Competencia Social e Cívica (CSC) 

 
 
 
 
 

Obxectivos  

 Obxectivo (ii): Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desnvolver o seu 
espíritu crítico. Ser quen de resolver pacíficamente os conflitos persoais, familiares e socias. 

 Obxectivo (iii): Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar críticamente as 
desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discrimina-
ción das persoas por calquere condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

 Obxectivo (vi): Expresarse con fluidez e corrección nunhca ou máis linguas estranxeiras. 
Temporalización Dado o carácter progresivo deste bloque de contidos, a temporalización vaise concretando nas distintas actividades de comprensión oral que se 

especifican na táboa das unidades didácticas. 
  Probas de comprensión oral: 
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Procedementos e 
instrumentos de 

avaliación 

  Comprensión de conversas, preguntas, explicacións, comunicacións, indicacións, debates, etc. realizados cara a cara na clase. 
 Audicións procedentes de medios audiovisuais, adecuados ao seu nivel educativo e sobre temas relacionados cos temas dados na clase. 
 Comprensión das presentacións feitas polos compañeiros 

 

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estándares de 

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 re-
gras de formación de palabras para inferir significados ou o apoio na organización da información e no tipo de texto. 

2. Comprende o sentido xeral, os puntos principais e os detalles máis relevantes en noticias e artigos xornalísticos ben estrutura-
dos 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. 

3. Entende , en manuais, enciclopedias e libros de texto, en soporte tanto impreso como dixital, información concreta para a resolu-
ción de tarefas da clase ou traballos de investigación relacionados con temas da súa especialidade, así como nformación concreta 
relacionada con cuestións prácticas ou con temas do seu interese educativo ou ocupacional, en páxinas web e outros textos in-
formativos oficiais, institucionais ou corporativos. 

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 in-
ternacionais). 

5. Comprende información relevante en correspondencia formal de institucións públicas ou entidades privadas como universida-
des, empresas ou compañías de servizos (por exemplo, carta de admisión a un curso). 

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). 

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 es-
tán descritos claramente e c on suficiente detalle. 

8. Comprende correspondencia persoal en calquera soporte, e mensaxes en foros e blogs, nos  que se transmiten información e 
ideas, se pregunta sobre problemas e se explica con razoable precisión, e se describen de maneira clara e detallada, experiencias, 
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Aprendizaxe sentimentos, reaccións, feitos, plans e aspectos tanto abstractos como concretos de temas do seu interese. 
 

Relación coas 
competencias 

clave 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 
 Competencia en Aprender a aprender (CAA) 
 Competencia Dixital (CD) 
 Competencia en Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
 Competencia Social e Cívica (CSC) 

 
 
 
 
 
 

Obxectivos  

 Obxectivo (i): Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspi-
rada 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. 

 Obxectivo (ii): Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desnvolver o 
seu espíritu crítico. Ser quen de resolver pacíficamente os conflitos persoais, familiares e socias. 

 Obxectivo (iii): Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar críticamente 
as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non dis-
criminación das persoas por calquere condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapaci-
dade. 

 Obxectivo (vi): Expresarse con fluidez e corrección nunhca ou máis linguas estranxeiras. 
 Obxectivo (xiv): Afianzar actitudes de respeto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
 Obxectivo (xv): Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e  mello-

ra no contexto dun mundo globalizado 
 

Temporalización 
Dado o carácter progresivo deste bloque de contidos, a temporalización vaise concretando nas distintas actividades de comprensión escrita 
que se especifican na táboa das unidades didácticas. 

Procedementos 
e instrumentos 

de avaliación 

 Proba escrita consistente na lectura e comprensión dun texto (descritivo, argumentativo, informativo, narrativo, epistolar, etc): respos-
ta a distintos tipos de preguntas de comprensión (preguntas abertas, información verdadeira e falsa, razoando a resposta, opcións múl-
tiples) e de comprensión do vocabulario dentro no contexto. 

 Proba escrita consistente na lectura e comprensión dalgún capítulo ou sección do libro de lectura. 
 

BLOQUE 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción 
 1. Escribe, en calquera soporte, informes breves nos que dá información pertinente sobre un tema educativo, ocupacional, ou me-
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nos 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. 

2. Nas tarefas de expresión escrita, produce habitualmente textos coherentes, con cohesión e adecuados aos fins funcionais, con ra-
zoable 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.) 

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). 

4. Escribe, nun formato convencional e en calquera soporte, un currículo detallado e ampliando a información que considera rele-
vante en relación co propósito e o destinatario específicos. 

5. Toma notas, facendo unha lista dos aspectos importante, durante unha conferencia sinxela, e redacta un breve resumo coa in-
formación esencial, sempre que o tema sexa coñecido e o discurso se formule dun modo sinxelo e se articule con claridade. 

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. 

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 explicaos con razoable precisión, e describe, de maneira deta-
llada, experiencias, sentimentos, reaccións, feitos, plans e unha serie de temas concretos relacionados cos seus intereses ou a súa 
especialidade. 

8. Escribe, en calquera soporte, cartas formais dirixidas a institucións públicas ou privadas e a empresas, nas que dá e solicita in-
formación 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. 

 
 

Relación coas 
competencias 

clave 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 
 Competencia en Aprender a aprender (CAA) 
 Competencia Dixital (CD) 
 Competencia en Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
 Competencia Social e Cívica (CSC) 

  Obxectivo (i): Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspi-
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Obxectivos  

rada 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. 

 Obxectivo (ii): Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desnvolver o 
seu espíritu crítico. Ser quen de resolver pacíficamente os conflitos persoais, familiares e socias. 

 Obxectivo (iii): Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar críticamente 
as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non dis-
criminación das persoas por calquere condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapaci-
dade. 

 Obxectivo (vi): Expresarse con fluidez e corrección nunhca ou máis linguas estranxeiras. 
Temporalización Dado o carácter progresivo deste bloque de contidos, a temporalización vaise concretando nas distintas actividades de produción escrita que 

se especifican na táboa das unidades didácticas. 
Procedementos 
e instrumentos 

de avaliación 

 Exercicios sobre técnicas de expresión escrita: uso de conectores, orden de palabras, etc. 

 Redacción dun texto sobre distintos temas relacionados coas unidades didácticas: narración, descrición de persoas ou/e lugares, ex-
presión de opinión, argumentación das ventaxas e desventaxas sobre un determinado tema, cartas ou mails formais e informais, bio-
grafías, textos informativos, resumes, reseñas literarias ou cinematográficas, etc. 

 
BLOQUE 5: Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estándares de 
aprendizaxe 

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. 

2. Utiliza as normas ortográficas sen erros moi significativos e para estruturar o texto, ordenar as ideas e xerarquizalas en princi-
pais e secundarias, e utiliza o corrector informático para detectar e corrixir erros tipográficos e ortográficos. 

3. Utiliza a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información procedente de diversas fontes (biblioteca, internet, etc.) e 
como ferramenta de aprendizaxe de contidos diversos, e, durante as actividades de aula, en situacións de comunicacións reais ou 
simuladas, como medio de comunicación e entendemento entre persoas de procedencias, linguas e culturas distintas, evitando 
calquera tipo de discriminación e de estereoptipos lingüísticos e culturais. 

4. Explica valores e comportamentos propios dunha cultura a membros de outra diferente, consciente da importancia desta activi-
dade de mediación intercultural. 
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5. Coñece algúns aspectos significativos históricos, xeográficos e de produción cultural dos países onde se fala a lingua estranxeira, 
obtendo a información por diferentes medios, entre eles a biblioteca, internet e outras tecnoloxías da información e da comuni-
cación. 

6. Produce textos orais e escritos en diferentes soportes suficientemente cohesivos, coherentes e adecuados ao propósito comuni-
cativo. 

7. 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. 

8. Realiza actividades de mediación lingüística (reformula o sentido dun texto, oral ou escrito para facelo comprensible a persoas 
interlocutoras que descoñecen a lingua en que se produce, escribe o resumo dun debate oral ou un artigo lido noutra lingua, fai 
unha exposición oral a partir de notas, cambia de modalidade semiótica, como do texto ao esquema, etc.). 

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. 

Relación coas 
competencias 

clave 

 Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 
 Competencia en Aprender a aprender (CAA) 
 Competencia Dixital (CD) 
 Competencia en Conciencia e expresións culturais (CCEC) 
 Competencia Social e Cívica (CSC) 

 
 
 
 
 
 
 

Obxectivos 
 
 
 

 Obxectivo (i): 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. 

 Obxectivo (ii): Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desnvolver 
o seu espíritu crítico. Ser quen de resolver pacíficamente os conflitos persoais, familiares e socias. 

 Obxectivo (iii): Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar crítica-
mente 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 calquere condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 
discapacidade. 

 Obxectivo (vi): Expresarse con fluidez e corrección nunhca ou máis linguas estranxeiras. 



 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 43 DE 61 CENTRO: 

CURSO: 
MATERIA 

 

 
Temporalización 

Dado o carácter progresivo deste bloque de contidos, a temporalización vaise concretando nas distintas actividades de gramática, vocabula-
rio e uso da lingua  que se especifican na táboa de contidos. 

Procedementos 
e instrumentos 

de avaliación 

 

 Probas escritas de carácter sumativo: exame de gramática, uso do inglés  e vocabulario. 

 

 
Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 2º Bacharelato 

 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS      

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.C. DO 
ESTÁNDAR 

GRAO 
MÍNIMO 

PARA 
SUPERAR O 
ESTÁNDAR 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

(cfr. Táboa de procedementos e instrumentos) 

TEMPORALIZACIÓN   

PROCEDEMENTOS 
(puntos 8 – 9) 

INSTRUMENTOS 
(puntos 8.1. – 9.1.) 

T 1 T 2 T 3  

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 
 

 
 
 

3 

Observación sistemática e 
análise na clase do traballo 
de comprensión escrita  ... 
(8)  
 
 
Probas específicas de 
comprensión escrita (9)  

Resolución de 
exercicios de 
comprensión escrita 
dun texto do libro ... 
(8.1.) 
Resolución de 
exercicios de 
comprensión escrita 
de textos ...  ou na 
Aula Virtual (8.2.) 
Probas obxectivas e/ 
ou probas abertas ... 
modelo PPAAUU 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
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(9.1.) 
 

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 
 

 
 
 
 

2 

 
Observación sistemática e 
análise na clase do traballo 
de comprensión escrita  ... 
(8)  
 
 
Probas específicas de 
comprensión escrita (9) 

 
Resolución de 
exercicios de 
comprensión escrita 
dun texto do libro ... 
(8.1.) 
Resolución de 
exercicios de 
comprensión escrita 
de textos ...  ou na 
Aula Virtual (8.2.) 
Probas obxectivas e/ 
ou probas abertas ...  
modelo PPAAUU 
(9.1.) 
 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 

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 
 

 
 
 

2 
 

 
Observación sistemática e 
análise na clase do traballo 
de comprensión escrita  ... 
(8)  
 
 
Probas específicas de 
comprensión escrita (9) 

 
Resolución de 
exercicios de 
comprensión escrita 
dun texto do libro ... 
(8.1.) 
Resolución de 
exercicios de 
comprensión escrita 
de textos ...  ou na 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
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Aula Virtual (8.2.) 
Probas obxectivas e/ 
ou probas abertas ... 
modelo PPAAUU 
(9.1.) 
 

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 
 

 
 
 
 
 

2 
 

 
Observación sistemática e 
análise na clase do traballo 
de comprensión escrita  ... 
(8)  
 
 
 
Probas específicas de 
comprensión escrita (9) 

 
Resolución de 
exercicios de 
comprensión escrita 
dun texto do libro ... 
(8.1.) 
Resolución de 
exercicios de 
comprensión escrita 
de textos ...  ou na 
Aula Virtual (8.2.) 
 
Probas obxectivas e/ 
ou probas abertas ... 
modelo PPAAUU 
(9.1.) 
 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 

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 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

 
 
 
 

2 

 
Observación sistemática e 
análise na clase do traballo 
de comprensión escrita  ... 
(8)  

 
Resolución de 
exercicios de 
comprensión escrita 
dun texto do libro ... 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
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prácticas en textos informativos oficiais, institucionais 
ou corporativos. 

  
 
 
Probas específicas de 
comprensión escrita (9) 

(8.1.) 
Resolución de 
exercicios de 
comprensión escrita 
de textos ...  ou na 
Aula Virtual (8.2.) 
 
Probas obxectivas e/ 
ou probas abertas ... 
modelo PPAAUU 
(9.1.) 
 

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 
 

 
 
 
 

2 
 

 
Observación sistemática e 
análise na clase do traballo 
de comprensión escrita  ... 
(8)  
 
 
 
Probas específicas de 
comprensión escrita (9) 
 

 
Resolución de 
exercicios de 
comprensión escrita 
dun texto do libro ... 
(8.1.) 
Resolución de 
exercicios de 
comprensión escrita 
de textos ...  ou na 
Aula Virtual (8.2.) 
 
Probas obxectivas e/ 
ou probas abertas ... 
modelo PPAAUU 
(9.1.) 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
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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 
 

 
 
 

2 

Observación sistemática e 
análise na clase do traballo 
de comprensión escrita  ... 
(8)  
 
 
 
Probas específicas de 
comprensión escrita (9) 
 

Resolución de 
exercicios de 
comprensión 
escrita ...  libro de 
lectura graduada ... 
(8.3.) 
 
 
 
Probas obxectivas e/ 
ou probas abertas ... 
Modelo PPAAUU 
(9.1.) 
 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: expresión e interacción      
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.C. DO 

ESTÁNDAR 
GRAO 

MÍNIMO 
PARA 

SUPERAR O 
ESTÁNDAR 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

(cfr. Táboa de procedementos e instrumentos) 

TEMPORALIZACIÓN 

PROCEDEMENTOS 
(puntos 10 -11) 

INSTRUMENTOS 
(puntos 10.1. – 

11.1.) 

T 1 T 2 T 3  

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 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

 
 
 
 
 

2 

 
 
Análise da produción 
escrita dos alumnos feita 
na casa ou na clase (10) 
 

 
 
Produción individual 
de textos escritos de 
diversos xéneros ... 
(10.1.) 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 
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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. 

 
Probas específicas de 
expresión escrita (11) 

 
 
 
Produción de textos 
de diversos 
xéneros ... Modelo 
PPAAUU (11.1.) 

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 
 

 
 

3 

Análise da produción 
escrita dos alumnos feita 
na casa ou na clase (10) 
 
Probas específicas de 
expresión escrita (11) 

Produción individual 
de textos escritos de 
diversos xéneros ... 
(10.1.) 
 
 
Produción de textos 
de diversos 
xéneros ... Modelo 
PPAAUU (11.1.) 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

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 
 

 
 

3 

 
 
Análise da produción 
escrita dos alumnos feita 
na casa ou na clase (10) 

 
 
Produción individual 
de textos escritos de 
diversos xéneros ... 
(10.1.) 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

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 
 

 
 

2 

Análise da produción 
escrita dos alumnos feita 
na casa ou na clase (10) 
 
Probas específicas de 

Produción individual 
de textos escritos de 
diversos xéneros ... 
(10.1.) 
 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
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expresión escrita (11)  
Produción de textos 
de diversos 
xéneros ... Modelo 
PPAAUU (11.1.) 

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 
 

 
 

2 

 
 
Análise da produción 
escrita dos alumnos feita 
na casa ou na clase (10) 
 

 
 
Produción individual 
de textos escritos de 
diversos xéneros ... 
(10.1.) 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

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 
 

 
 

2 

Análise da produción 
escrita dos alumnos feita 
na casa ou na clase (10) 
 
Probas específicas de 
expresión escrita (11) 

Produción individual 
de textos escritos de 
diversos xéneros ... 
(10.1.) 
 
 
Produción de textos 
de diversos 
xéneros ... Modelo 
PPAAUU (11.1.) 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 

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 
 

 
 
 

2 

 
Análise da produción 
escrita dos alumnos feita 
na casa ou na clase (10) 
 
Probas específicas de 

 
Produción individual 
de textos escritos de 
diversos xéneros ... 
(10.1.) 
 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
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expresión escrita (11)  
Produción de textos 
de diversos 
xéneros ... Modelo 
PPAAUU (11.1.) 

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 
 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
Análise da produción 
escrita dos alumnos feita 
na casa ou na clase (10) 
 
Probas específicas de 
expresión escrita (11) 

 
 
Produción individual 
de textos escritos de 
diversos xéneros ... 
(10.1.) 
 
 
Produción de textos 
de diversos 
xéneros ... Modelo 
PPAAUU (11.1.) 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS      
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.C. DO 

ESTÁNDA
R 

GRAO 
MÍNIMO 
PARA SU-
PERAR O 

ESTÁNDAR 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIA-
CIÓN 

(cfr. Táboa de procedementos e instrumentos) 

TEMPORALIZACIÓN   

PROCEDEMENTOS 
(puntos 8 – 9) 

INSTRUMENTOS 
(puntos 8.1. – 9.1.) 

T 1 T 2 T 3  

Entende detalles relevantes e implicacións de anun-
cios e material de carácter publicitario sobre asuntos 
do seu interese persoal (por exemplo, carteis, folle-
tos, pancartas ou grafitti), educativo (por exemplo, 
carteis científicos) ou profesional (por exemplo, bole-

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

 
 
 

3 

Observación sistemática e 
análise na clase do traballo 
de comprensión escrita  ... 
(8)  
 

Resolución de exer-
cicios de compren-
sión escrita dun tex-
to do libro ... (8.1.) 
Resolución de exer-

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
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tíns informativos ou documentos oficiais).  
Probas específicas de com-
prensión escrita (9)  

cicios de compren-
sión escrita de textos 
...  ou na Aula Virtual 
(8.2.) 
Probas obxectivas e/ 
ou probas abertas ... 
modelo PPAAUU 
(9.1.) 
 

Comprende a información, a intención e as implica-
cións de notas e correspondencia persoal en calquera 
soporte, incluídos foros e blogs, nos que se transmi-
ten 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 
 

 
 
 
 

2 

 
Observación sistemática e 
análise na clase do traballo 
de comprensión escrita  ... 
(8)  
 
 
Probas específicas de com-
prensión escrita (9) 

 
Resolución de exer-
cicios de compren-
sión escrita dun tex-
to do libro ... (8.1.) 
Resolución de exer-
cicios de compren-
sión escrita de textos 
...  ou na Aula Virtual 
(8.2.) 
Probas obxectivas e/ 
ou probas abertas ...  
modelo PPAAUU 
(9.1.) 
 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 

Comprende instrucións extensas e complexas dentro 
da súa área de interese ou a súa especialidade, inclu-
índo detalles sobre condicións e advertencias, sempre 
que poida volver ler as seccións difíciles (por exem-

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

 
 
 

2 

 
Observación sistemática e 
análise na clase do traballo 
de comprensión escrita  ... 

 
Resolución de exer-
cicios de compren-
sión escrita dun tex-
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plo, sobre instrumentos de medición ou de procede-
mentos científicos). 

  (8)  
 
 
Probas específicas de com-
prensión escrita (9) 

to do libro ... (8.1.) 
Resolución de exer-
cicios de compren-
sión escrita de textos 
...  ou na Aula Virtual 
(8.2.) 
Probas obxectivas e/ 
ou probas abertas ... 
modelo PPAAUU 
(9.1.) 
 

X X X 

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 abs-
tractos de carácter persoal e educativo, dentro da súa 
área de interese ou a súa especialidade. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

 
 
 
 
 

2 
 

 
Observación sistemática e 
análise na clase do traballo 
de comprensión escrita  ... 
(8)  
 
 
 
Probas específicas de com-
prensión escrita (9) 

 
Resolución de exer-
cicios de compren-
sión escrita dun tex-
to do libro ... (8.1.) 
Resolución de exer-
cicios de compren-
sión escrita de textos 
...  ou na Aula Virtual 
(8.2.) 
 
Probas obxectivas e/ 
ou probas abertas ... 
modelo PPAAUU 
(9.1.) 
 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 

Entende, en textos de referencia e consulta, en so- CCL        
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porte tanto impreso como dixital, información deta-
llada sobre temas da súa especialidade nos ámbitos 
educativo ou ocupacional, así como información con-
creta relacionada con cuestións prácticas en textos 
informativos oficiais, institucionais ou corporativos. 

CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
 

 
 
 

2 

Observación sistemática e 
análise na clase do traballo 
de comprensión escrita  ... 
(8)  
 
 
 
Probas específicas de com-
prensión escrita (9) 

Resolución de exer-
cicios de compren-
sión escrita dun tex-
to do libro ... (8.1.) 
Resolución de exer-
cicios de compren-
sión escrita de textos 
...  ou na Aula Virtual 
(8.2.) 
 
Probas obxectivas e/ 
ou probas abertas ... 
modelo PPAAUU 
(9.1.) 
 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

Comprende a información, as ideas e as opinións 
implícitas en noticias e artigos xornalísticos e de opi-
nión 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 facili-
dade detalles relevantes neses textos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

 
 
 
 

2 
 

 
Observación sistemática e 
análise na clase do traballo 
de comprensión escrita  ... 
(8)  
 
 
 
Probas específicas de com-
prensión escrita (9) 
 

 
Resolución de exer-
cicios de compren-
sión escrita dun tex-
to do libro ... (8.1.) 
Resolución de exer-
cicios de compren-
sión escrita de textos 
...  ou na Aula Virtual 
(8.2.) 
 
Probas obxectivas e/ 
ou probas abertas ... 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 
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modelo PPAAUU 
(9.1.) 
 

Comprende os aspectos principais, detalles relevan-
tes, algunhas ideas implícitas e o uso poético da lin-
gua 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 marcado-
res lingüísticos doadamente recoñecibles. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

 
 
 

2 

Observación sistemática e 
análise na clase do traballo 
de comprensión escrita  ... 
(8)  
 
 
 
Probas específicas de com-
prensión escrita (9) 
 

Resolución de exer-
cicios de compren-
sión escrita ...  libro 
de lectura graduada 
... (8.3.) 
 
 
 
Probas obxectivas e/ 
ou probas abertas ... 
Modelo PPAAUU 
(9.1.) 
 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

X 

 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: expresión e interacción      
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE C.C. DO 

ESTÁNDA
R 

GRAO 
MÍNIMO 
PARA SU-
PERAR O 

ESTÁNDAR 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIA-
CIÓN 

(cfr. Táboa de procedementos e instrumentos) 

TEMPORALIZACIÓN 

PROCEDEMENTOS 
(puntos 10 -11) 

INSTRUMENTOS 
(puntos 10.1. – 

11.1.) 

T 1 T 2 T 3  

Escribe informes en formato convencional e de estru-
tura 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 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

 
 
 
 
 

 
 
Análise da produción escri-
ta dos alumnos feita na 
casa ou na clase (10) 

 
 
Produción individual 
de textos escritos de 
diversos xéneros ... 
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habituais (por exemplo, un problema xurdido durante 
unha estadía no estranxeiro), desenvolvendo un ar-
gumento, razoando a favor ou en contra dun punto 
de vista concreto, explicando as vantaxes e as des-
vantaxes de varias opcións, e achegando conclusións 
xustificadas. 

2  
 
Probas específicas de ex-
presión escrita (11) 

(10.1.) 
 
 
 
Produción de textos 
de diversos xéneros 
... Modelo PPAAUU 
(11.1.) 

X X X 

Describe un tema, un texto, un suceso ou un evento 
dando unha idea xeral que permita recoñecelo con 
claridade, explicando as súas partes ou circunstan-
cias, e ofrecendo unha opinión persoal argumentada. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

 
 

3 

Análise da produción escri-
ta dos alumnos feita na 
casa ou na clase (10) 
 
Probas específicas de ex-
presión escrita (11) 

Produción individual 
de textos escritos de 
diversos xéneros ... 
(10.1.) 
 
 
Produción de textos 
de diversos xéneros 
... Modelo PPAAUU 
(11.1.) 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

Completa un cuestionario detallado con información 
persoal, educativa ou laboral (por exemplo, para ma-
tricularse nunha universidade, solicitar un traballo, 
abrir unha conta bancaria ou tramitar un visado). 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
 

 
 

3 

 
 
Análise da produción escri-
ta dos alumnos feita na 
casa ou na clase (10) 

 
 
Produción individual 
de textos escritos de 
diversos xéneros ... 
(10.1.) 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

Escribe, en calquera soporte ou formato, un currículo 
detallado, xunto cunha carta de motivación (por 
exemplo, para ingresar nunha universidade estranxei-
ra, ou presentarse como candidato/a a un posto de 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

 
 

2 

Análise da produción escri-
ta dos alumnos feita na 
casa ou na clase (10) 
 

Produción individual 
de textos escritos de 
diversos xéneros ... 
(10.1.) 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
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traballo).   Probas específicas de ex-
presión escrita (11) 

 
 
Produción de textos 
de diversos xéneros 
... Modelo PPAAUU 
(11.1.) 

Toma notas co suficiente detalle durante unha confe-
rencia, 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 
 

 
 

2 

 
 
Análise da produción escri-
ta dos alumnos feita na 
casa ou na clase (10) 
 

 
 
Produción individual 
de textos escritos de 
diversos xéneros ... 
(10.1.) 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

Escribe notas, anuncios, mensaxes que transmite, e 
solicita información relevante e opinións sobre aspec-
tos persoais, educativos u ocupacionais, respectando 
as convencións e as normas de cortesía. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
 

 
 

2 

Análise da produción escri-
ta dos alumnos feita na 
casa ou na clase (10) 
 
Probas específicas de ex-
presión escrita (11) 

Produción individual 
de textos escritos de 
diversos xéneros ... 
(10.1.) 
 
 
Produción de textos 
de diversos xéneros 
... Modelo PPAAUU 
(11.1.) 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 

Escribe correspondencia persoal, en calquera sopor-
te, e comunícase con seguridade en foros e blogs, 
transmitindo emoción, resaltando a importancia per-
soal de feitos e experiencias, e comentando de ma-
neira persoal e detallada as noticias e os puntos de 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

 
 
 

2 

 
Análise da produción escri-
ta dos alumnos feita na 
casa ou na clase (10) 
 

 
Produción individual 
de textos escritos de 
diversos xéneros ... 
(10.1.) 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
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vista das persoas ás que se dirixe.  Probas específicas de ex-
presión escrita (11) 

 
 
Produción de textos 
de diversos xéneros 
... Modelo PPAAUU 
(11.1.) 

Escribe, en calquera soporte, cartas formais de carác-
ter educativo ou profesional dirixidas a institucións 
públicas ou privadas e a empresas, nas que dá e soli-
cita 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 moti-
vación para matricularse nunha universidade estran-
xeira, ou para solicitar un posto de traballo), respec-
tando as convencións formais e de cortesía propias 
deste tipo de textos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 
 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
Análise da produción escri-
ta dos alumnos feita na 
casa ou na clase (10) 
 
Probas específicas de ex-
presión escrita (11) 

 
 
Produción individual 
de textos escritos de 
diversos xéneros ... 
(10.1.) 
 
 
Produción de textos 
de diversos xéneros 
... Modelo PPAAUU 
(11.1.) 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

P   Procedementos:  

O Os criterios de cualificación para tódolos cursos, tendo en conta que a avaliación é continua, 
serán os seguintes: 

    Alumnos/as con a primeira avaliación suspensa e a segunda aprobada: Aprobado 

A  Alumnos/as con a primeira avaliación aprobada e a segunda avaliación suspensa: Suspensos 
Estes alumnos deberán facer as actividades de recuperación que se lles envíen. 

A Alumnos/as con as dúas avaliacións aprobadas: Aprobados. Estes alumnos poderán enviar 
tarefas dos contidos da terceira avaliación que se envíen  para poder mellorar a cualificación. 

    Os/As alumnos/as suspensos e pendentes acadarán o aprobado sempre que envíen as tarefas 
correspondentes correctamente e no tempo límite que se lles indique. Cada destreza sumará 
un 20%. 

    Os/As alumnos/as aprobados poderán mellorar a nota en 2 puntos se envían o 100% das 
tarefas e 1 punto se envían o 50% das mesmas. 

     Instrumentos:  

       Os criterios de avaliación definidos polo currículo. 

 Os estándares de aprendizaxe do currículo enriba mencionados. 

 As tarefas escritas Comprensión (Reading) e Produción Escrita (Writing) 

 As tarefas sobre o coñecemento da lingua: gramática e vocabulario, con distintos tipos de 
preguntas: tipo test, completar, reescribir, emparellar, unir imaxes e palabras, etc. 

 As rúbricas para a avaliación das destrezas comunicativas de produción escrita, que 
constitúen unha guía para a corrección obxectiva destes traballos, que pola súa natureza 
poderían prestarse a subxectividade.  

 O rexistro do profesor onde se recollerán, as tarefas recollidas de traballos feitos en casa  
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(redacións, exercicios, etc.)  

Cualificación 
final 

 
 
A nota final  dos alumnos que teñen as dúas avaliacións aprobadas será a suma do 40% da 
nota da primeira avaliación máis o 60% da segunda. Como se dixo anteriormente se o 
alumno/a  envía as tarefas de ampliación poderá sumar ata 2 puntos. 
 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

As probas extraordinarias de setembro faranse conforme os criterios que aparecen na 
Programación Didáctica do departamento. 

Avaliación de  
materia 

pendentes 

Criterios de avaliación: 
Comprensión de textos escritos. 
Produción de textos escritos: expresión e interacción. 
 

Criterios de cualificación: 
 Cada apartado será puntuado sobre 20, estando o APROBADO na suma de a lo menos 50 

puntos. Haberá, pois, unha nota cada quince días. Ao final do trimestre farase a media 
das actividades entregadas. Se o alumno acada unha media igual ou superior a 5 terá 
aprobada a materia cunha cualificación de APROBADO 5. 

 
 

 
       Os criterios de avaliación definidos polo currículo. 

 Os estándares de aprendizaxe do currículo enriba mencionados. 

 As tarefas escritas Comprensión (Reading) e Produción Escrita (Writing) 

 As tarefas sobre o coñecemento da lingua: gramática e vocabulario, con distintos tipos de 
preguntas: tipo test, completar, reescribir, emparellar, unir imaxes e palabras, etc. 

 As rúbricas para a avaliación das destrezas comunicativas de produción escrita, que 
constitúen unha guía para a corrección obxectiva destes traballos, que pola súa natureza 
poderían prestarse a subxectividade.  

O rexistro do profesor onde se recollerán, as tarefas enviadas  polo alumnado de traballos 
feitos en casa  (redacións, exercicios, etc.) 
 

 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 60 DE 
61 

CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA 

 

 
 
 
 
 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 
As tarefas a entregar consistirán nun apartado de cada unha das destrezas a 

avaliar, é dicir,  

o unha lectura con preguntas de comprensión,  
o unha redacción 
o exercicios de  gramática,  
o exercicios de  vocabulario  
o Audición ou vídeo (con preguntas de comprensión) 

Os pendentes non terán audición. 

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade): 

AULA VIRTUAL/EMAIL / PÁX WEB OU PLATAFORMA 

Materiais e recursos Exercicios do Student’s book , Workbook ou elaborados polo propio docente 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

. 

 
AULA VIRTUAL/EMAIL / PÁX WEB OU PLATAFORMA 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 
 
NOTA: Os estándares de aprendizaxe dos ciclos formativos adaptados aparecerán na aplicación que hai 
para tal efecto.  
 
En Santiago de Compostela, 6 de maio de 2020 
O Departamento de Inglés 


