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        MARCO NORMATIVO  

 

● Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia (DOG do 25 de maio). 
 

● Decreto  229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade 
Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (DOG do 21 de 
decembro). 

 
● Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) (BOE do 10 de decembro). 

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

Bacharelato (BOE do 3 de xaneiro de 2015, corrección de erros BOE do 1 de maio e BOE do 13 de febreiro de 2017). 
 

● Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade                     
Autónoma de Galicia (DOG do 29 de xuño) 

 
● Resolución do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan 

instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2019–2020, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da 
Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 11 de xuño, 
corrección de erros DOG do 20 de xuño). 
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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN.  

O IES de Porto do Son atópase situado no lugar denominado Fraga de Novio, pertencente a parroquia de San Vicente de Noal, a uns 2 km                          
escasos da capitalidade municipal, dividido en dous edificios que albergan, respectivamente, o pavillón deportivo e as restantes dependencias.                  
Encóntrase nunha zona rural, nun entorno natural envexable limitado por zonas arboradas e costa, apartado dos núcleos de vivendas do lugar.  
A docencia vese moi limitada no uso das TIC pola baixa conetividade a internet. 
 
 Niveis educativos que acolle: 
- Os catro niveis de ESO. 
- Bacharelato con dúas modalidades: Ciencias e Humanidades e Ciencias Sociais . 
- Un ciclo formativo de grao medio: Condución de actividades físico-deportivas no medio natural. 
 
 Número de grupos en funcionamento neste curso: 
- 4 grupos de 1º de ESO.  
- 3 grupos de 2º de ESO. 
- 1 grupo de 2º ESO PMAR.  
- 3 grupos de 3º de ESO. (os 3 desdobrados en inglés e dous deles con bioloxía bilingüe ) 
- 3 grupos de 4º de ESO. ( 2 con tecnoloxía bilingüe )  
- 1 Ciclo Formativo de Grao Medio 
- 2 grupos de 1º de Bacharelato 
- 2 grupos de 2º de Bacharelato 
 
Obxectivos de mellora: 
O centro ten unha porcentaxe mellorable de alumnado que non acaba a ESO e enfróntase á perda constante de alumnado en cada nova promoción.                        
Ademais, nalgúns casos, hai un problema moi arraigado de falta de preocupación familiar polo traballo na casa ou, ás veces, a asistencia a clase. 
 
NNEE: Adaptacións curriculares  
Temos una serie de alumnos con necesidades educativas especiais: TDAH, ACIs, Autismo,, etc. Estes casos engádense á diversidade xeral da aula.  
 
Centros adscritos:  
- CEIP Santa Irene (Porto do Son) 
- CEIP Portosín  
- CEIP Xuño 
- CEIP Campanario (Baroña) 
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- CEIP Sobrado (Nebra) 
Cabe sinalar que todas as compoñentes do departamento observamos que os alumnos procedentes de Xuño que non foron a clases extraescolares                     
de Inglés, teñen un nivel significativamente inferior ao do resto. 

 
 
 
 
 

2. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA ÁS COMPETENCIAS CLAVE.  
A LOMCE propón que os alumnos da ESO desenvolvan unhas competencias fundamentais para poder lograr a súa realización persoal, exercer a 
cidadanía activa, incorporarse á vida adulta de xeito satisfactorio e ser capaz de desenvolver unha aprendizaxe permanente ao longo da vida.  

A continuación descríbense as competencias clave e a forma concreta que temos dende o departamento de traballalas, aínda que se pode adiantar,                      
de xeito xeral, que todas se traballarán a través dos contidos curriculares e a metodoloxía comunicativa. 

 
1. Comunicación lingüística (CCL) 
 

Para o adecuado desenvolvemento desta competencia resulta necesario abordar a análise e a consideración dos distintos aspectos que                  
interveñen nela, debido á súa complexidade. Para isto, débese atender aos cinco compoñentes que a constitúen e ás dimensións en que se                      
concretan: 

– O compoñente lingüístico comprende diversas dimensións: a léxica, a gramatical, a semántica, a fonolóxica, a ortográfica e a ortoépica,                    
entendida esta como a articulación correcta do son a partir da representación gráfica da lingua. 

 
– O compoñente pragmático-discursivo comprende tres dimensións: a sociolingüística (vinculada coa adecuada produción e recepción de                

mensaxes en diferentes contextos sociais); a pragmática (que inclúe as microfuncións comunicativas e os esquemas de interacción), e a discursiva                    
(que inclúe as macrofuncións textuais e as cuestións relacionadas cos xéneros discursivos). 

 
– O compoñente sociocultural inclúe dúas dimensións: a que se refire ao coñecemento do mundo e a dimensión intercultural. 
 
– O compoñente estratéxico permite ao individuo superar as dificultades e resolver os problemas que xorden no acto comunicativo. Inclúe tanto                     

destrezas e estratexias comunicativas para a lectura, a escritura, a fala, a escoita e a conversa, como destrezas vinculadas co tratamento da                      
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información, a lectura multimodal e a produción de textos electrónicos en diferentes formatos; así mesmo, tamén forman parte deste compoñente as                     
estratexias xerais de carácter cognitivo, metacognitivo e socioafectivas que o individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentais                 
na aprendizaxe das linguas estranxeiras. 

 
– Por último, a competencia en comunicación lingüística inclúe un compoñente persoal que intervén na interacción comunicativa en tres                   

dimensións: a actitude, a motivación e os trazos de personalidade. 
 
O profesorado do noso departamento traballa todos os aspectos desta competencia, que é o alicerce sobre o que se sustentan os coñecementos                      

que construímos ano tras ano. Para iso, realízanse tarefas que implican as catro destrezas (auditiva, oral, escrita e lectora) e que expoñen a                       
mobilización de estratexias de distinto tipo (exercicios gramaticais, lecturas de libros, realización de redaccións, proxectos, presentacións orais,                 
participación activa en clase, escoita de audios/vídeo, xogos, etc.) 

 

 

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

A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía inducen e fortalecen algúns aspectos esenciais da formación das                    
persoas que resultan fundamentais para a vida. Nunha sociedade onde o impacto das matemáticas, as ciencias e as tecnoloxías é determinante, a                      
consecución e sostibilidade do benestar social esixe condutas e toma de decisións persoais estreitamente vinculadas á capacidade crítica e á visión                     
razoada e razoable das persoas.  

 
No sentido matemático esta competencia trabállase moi pouco desde a área de inglés e non se avalían resultados neste sentido. 

 
 

3. Competencia dixital (CD) 

A competencia dixital é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e da comunicación para alcanzar os                       
obxectivos relacionados co traballo, a empregabilidade, a aprendizaxe, o uso do tempo libre, a inclusión e participación na sociedade. Esta                    
competencia supón, ademais da adecuación aos cambios que introducen as novas tecnoloxías na alfabetización, a lectura e a escritura, un conxunto                     
novo de coñecementos, habilidades e actitudes necesarias hoxe en día para ser competente nun contorno dixital. Require de coñecementos                   
relacionados coa linguaxe específica básica: textual, numérica, icónica, visual, gráfica e sonora, así como as súas pautas de decodificación e                    
transferencia. Isto comporta o coñecemento das principais aplicacións informáticas. Supón tamén o acceso ás fontes e o procesamento da                   
información, e o coñecemento dos dereitos e as liberdades que asisten as persoas no mundo dixital. 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia dixital resulta necesario abordar a información (xestión e coñecemento e manexo de                  
diferentes motores de busca e bases de datos, análise e interpretación da información avaliando a validez, fiabilidade e adecuación e transformala                     
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en coñecemento a través da selección de opcións de almacenamento. 
Tamén supón tomar conciencia dos diferentes medios de comunicación dixital e de varios paquetes de software de comunicación e do seu                     

funcionamento, saber que recursos se poden compartir publicamente e o valor que teñen, con coñecemento de cuestións éticas como a identidade                     
dixital e as normas de interacción dixital. 

Outro aspecto necesario é a creación de contidos en diversos formatos (texto, audio, vídeo, imaxes) e con diferentes programas/aplicacións e                    
contribuír ao coñecemento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas).  

Todo isto tendo en conta a seguridade, coñecendo os riscos e as estratexias actuais para evitalos, identificando os comportamentos para                    
protexer a información, propia e doutras persoas, así como coñecer os aspectos adictivos das tecnoloxías. 

Finalmente, a resolución de problemas supón coñecer a composición dos dispositivos dixitais, os seus potenciais e as súas limitacións, así como                     
saber onde buscar axuda para a resolución de problemas teóricos e técnicos. 

 
A materia de inglés fomenta o desenvolvemento destas habilidades sobre todo a través da realización de proxectos para os cales é necesaria a                       

procura de información en diferentes formatos. Tamén se incentiva a creación de presentacións con programas de ofimática ou online e                    
puntualmente o uso de editores de imaxes ou páxinas web. 

 
 
4. Aprender a aprender (CAA) 

A competencia de aprender a aprender é fundamental para a aprendizaxe permanente que se produce ao longo da vida e que ten lugar en                        
distintos contextos formais, non formais e informais. Esta competencia caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir na                  
aprendizaxe. Isto esixe, en primeiro lugar, a capacidade para motivarse por aprender.  

 
Esta motivación depende de que se xere a curiosidade e a necesidade de aprender, de que o estudante se sinta protagonista do proceso e do                         

resultado da súa aprendizaxe e, finalmente, de que chegue a alcanzar as metas de aprendizaxe propostas e, con isto, que se produza nel unha                        
percepción de autoeficacia. Todo o anterior contribúe a motivalo para abordar futuras tarefas de aprendizaxe. 

 
En segundo lugar, en canto á organización e xestión da aprendizaxe, desemboca nunha aprendizaxe cada vez máis eficaz e autónoma, incluíndo                     

coñecementos sobre os procesos mentais implicados na aprendizaxe (como se aprende). Ademais, esta competencia incorpora o coñecemento que                  
posúe o estudante sobre o seu propio proceso de aprendizaxe que se desenvolve en tres dimensións: a) o coñecemento que ten acerca do que sabe                         
e descoñece, do que é quen de aprender, do que lle interesa, etcétera; b) o coñecemento da disciplina en que se localiza a tarefa de aprendizaxe e o                            
coñecemento do contido concreto e das demandas da tarefa mesma, e c) o coñecemento sobre as distintas estratexias posibles para afrontar a                      
tarefa. 

 
Todo este coñecemento tradúcese en destrezas de autorregulación e control inherentes á competencia de aprender a aprender, que se                   

concretan en estratexias de planificación nas cales se reflicte a meta de aprendizaxe que se persegue, así como o plan de acción que se ten previsto                          
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aplicar para alcanzala; estratexias de supervisión desde as que o estudante vai examinando a adecuación das accións que está desenvolvendo e a                      
aproximación á meta, e estratexias de avaliación desde as cales se analiza tanto o resultado como do proceso que se levou a cabo. A planificación,                         
supervisión e avaliación son esenciais para desenvolver aprendizaxes cada vez máis eficaces.  

 
Aprender a aprender maniféstase tanto individualmente como en grupo. En ambos os casos o dominio desta competencia iníciase cunha                   

reflexión consciente acerca dos procesos de aprendizaxe a que se entrega un mesmo ou o grupo. Non só son os propios procesos de coñecemento,                        
senón que, tamén, o modo en que os demais aprenden se converte en obxecto de escrutinio. De aí que a competencia de aprender a aprender se                          
adquira tamén no contexto do traballo en equipo. Os profesores deben procurar que os estudantes sexan conscientes do que fan para aprender e                       
busquen alternativas. Moitas veces estas alternativas póñense de manifesto cando se trata de pescudar que é o que fan os demais en situacións de                        
traballo cooperativo. 

 
Respecto ás actitudes e valores, a motivación e a confianza son cruciais para a adquisición desta competencia. Ambas se potencian desde a                      

formulación de metas realistas a curto, medio e longo prazo. Ao alcanzarse as metas aumenta a percepción de autoeficacia e a confianza, e con isto                         
elévanse os obxectivos de aprendizaxe de forma progresiva. As persoas deben ser quen de apoiarse en experiencias vitais e de aprendizaxe previas                      
co fin de utilizar e aplicar os novos coñecementos e capacidades noutros contextos, como os da vida privada e profesional, a educación e a                        
formación. 

 
A materia de inglés contribúe ao desenvolvemento desta competencia mediante a realización de diferentes tipos de tarefas. Partimos dunha                   

avaliación inicial que compartimos co alumnado para propoñer unha práctica controlada que desemboca no uso autónomo dos coñecementos                  
traballados, creando a necesidade de que o alumno os aplique a novas situacións, xeralmente como resultado dun proxecto. Así, traballando tanto                     
individualmente como en grupo, o alumno ten ademais que planificar o seu propio proceso de traballo, así como poder autoavalialo. 

 

5. Competencias sociais e cívicas (CSC) 

As competencias sociais e cívicas implican a habilidade e capacidade para utilizar os coñecementos e actitudes sobre a sociedade, entendida                    
desde as diferentes perspectivas, na súa concepción dinámica, cambiante e complexa, para interpretar fenómenos e problemas sociais en contextos                   
cada vez máis diversificados; para elaborar respostas, tomar decisións e resolver conflitos, así como para interactuar con outras persoas e grupos                     
conforme normas baseadas no respecto mutuo e en conviccións democráticas. Ademais de incluír accións a un nivel máis próximo e mediato ao                      
individuo como parte dunha implicación cívica e social. 

 
A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo, de saúde física e mental óptimo, tanto para elas mesmas como para as súa                       

familias e para o seu contorno social próximo. Para poder participar plenamente nos ámbitos social e interpersoal é fundamental adquirir os                     
coñecementos que permitan comprender e analizar de maneira crítica os códigos de conduta e os usos xeralmente aceptados nas distintas                    
sociedades e contornos, así como as súas tensións e procesos de cambio, á organización do traballo, á igualdade e á non discriminación entre                       
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homes e mulleres e entre diferentes grupos étnicos ou culturais, á sociedade e á cultura. Así mesmo, é esencial comprender as dimensións                      
intercultural e socioeconómica das sociedades europeas e percibir as identidades culturais e nacionais como un proceso sociocultural dinámico e                   
cambiante en interacción coa europea, nun contexto de crecente globalización. 

 
Os elementos fundamentais desta competencia inclúen o desenvolvemento de certas destrezas como a capacidade de comunicarse dunha                 

maneira construtiva en distintos contornos sociais e culturais, mostrar tolerancia, expresar e comprender puntos de vista diferentes, negociar                  
sabendo inspirar confianza e sentir empatía. As persoas deben ser quen de xestionar un comportamento de respecto ás diferenzas expresado de                     
maneira construtiva. Así mesmo, esta competencia inclúe actitudes e valores como unha forma de colaboración, a seguridade nun mesmo e a                     
integridade e honestidade.  

 

A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e dereitos humanos e civís,                   
así como da súa formulación na Constitución española, na Carta dos dereitos fundamentais da Unión Europea e en declaracións internacionais, e da                      
súa aplicación por parte de diversas institucións a escala local, rexional, nacional, europea e internacional. As destrezas desta competencia están                    
relacionadas coa habilidade para interactuar eficazmente no ámbito público e para manifestar solidariedade e interese por resolver os problemas que                    
afecten o contorno escolar e a comunidade, xa sexa local ou máis ampla.  

 
Adquirir estas competencias supón ser quen de se pór no lugar do outro, aceptar as diferenzas, ser tolerante e respectar os valores, as crenzas,                        

as culturas e a historia persoal e colectiva dos outros, o cal está directamente relacionado co coñecemento doutra cultura, a anglosaxoa, que é en                        
realidade un crisol das culturas que formaron parte do Imperio Británico. Por tanto, é rara a unidade na que non se traballa o respecto a diferentes                          
maneiras de pensar, organizarse e sentir, se ben no primeiro curso da ESO é basicamente un traballo de adquisición de vocabulario mais                      
relacionado ca competencia lingüística. 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

A competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor implica a capacidade de transformar as ideas en actos. Isto significa adquirir                    
conciencia da situación a intervir ou resolver, e saber elixir, planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e actitudes necesarios                     
con criterio propio, co fin de alcanzar o obxectivo previsto.  

 
Aínda que desde inglés non se traballa o sentido socio-económico desta competencia, si que fomentamos o sentido de traballo en grupo,                     

liderado, autonomía e esforzo.  
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7. Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

A competencia en conciencia e expresión cultural implica coñecer, comprender, apreciar e valorar con espírito crítico, cunha actitude aberta e                    
respectuosa, as diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de enriquecemento e desfrute persoal e consideralas como                  
parte da riqueza e patrimonio dos pobos. 

 
Así pois, para o adecuado desenvolvemento da competencia para a conciencia e expresión cultural resulta necesario abordar: 

– O coñecemento, estudo e comprensión tanto dos distintos estilos e xéneros artísticos como das principais obras e producións do patrimonio                     
cultural e artístico en distintos períodos históricos, as súas características e as súas relacións coa sociedade en que se crean, así como as                       
características das obras de arte producidas, todo isto mediante o contacto coas obras de arte. Está relacionada, igualmente, coa creación da                     
identidade cultural como cidadán dun país ou membro dun grupo. 

 
– A aprendizaxe das técnicas e recursos das diferentes linguaxes artísticas e formas de expresión cultural, así como da integración de distintas                      

linguaxes. 
 
– O desenvolvemento da capacidade e intención de expresarse e comunicar ideas, experiencias e emocións propias, partindo da identificación                   

do potencial artístico persoal (aptitude/talento). Refírese, tamén, á capacidade de percibir, comprender e enriquecerse coas producións do mundo da                   
arte e da cultura. 

 
– A potenciación da iniciativa, a creatividade e a imaxinación propias de cada individuo de cara á expresión das propias ideas e sentimentos. É                        

dicir, a capacidade de imaxinar e realizar producións que supoñan recreación, innovación e transformación. Implica o fomento de habilidades que                    
permitan reelaborar ideas e sentimentos propios e alleos e esixe desenvolver o autocoñecemento e a autoestima, así como a capacidade de                     
resolución de problemas e asunción de riscos. 

 
– O interese, aprecio, respecto, desfrute e valoración crítica das obras artísticas e culturais que se producen na sociedade, cun espírito aberto,                      

positivo e solidario. 
 
– A promoción da participación na vida e a actividade cultural da sociedade en que se vive, ao longo de toda a vida. Isto leva implícitos                          

comportamentos que favorecen a convivencia social. 
 
– O desenvolvemento da capacidade de esforzo, constancia e disciplina como requisitos necesarios para a creación de calquera produción                   

artística de calidade, así como habilidades de cooperación que permitan a realización de traballos colectivos. 
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A lingua inglesa é a manifestación artística da cultura anglófona e, como tal, non podemos separala dos contidos culturais que xorden no día a                        
día na aula. Fomentase o coñecemento dos costumes e maneiras de pensar tanto dos tanto dos países anglosaxóns como das súas antigas                      
colonias ca finalidade de valorar as súas manifestacións culturais e relativizar o que o alumnado coñece como “propio”.  

 
Respecto da variante máis artística da lingua, a literaria, téntase poñer clásicos da literatura anglosaxoa e universal en cada nivel. Tamén se                      

potencia este aspecto mediante a visualización de películas. Doutra banda, o alumnado ten que ser creativo para realizar os produtos dos proxectos:                      
presentacións, imaxes, narracións en diversos formatos, descricións en soportes variados (papel, blogues, etc). 

 
 

 
Perfil competencial da área de Inglés  

 
Número de estándares onde se traballa cada competencia. 

 
COMPETENCIAS 1º ESO 2º ESO  3º ESO 4º ESO 1º BACH  2º BACH 

CCL 32 34 36 37 42 36 
CMCCT 0 0 0 0 0 0 

CD 23 31 15 15 16 12 
CAA 32 21 36 35 36 32 
CSC 0 33 36 36 39 36 

CSIEE 0 0 0 0 0 0 
CCEC 32 33 36 30 40 36 
TOTAL 89 152 159 153 173 152 
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3. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS E DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES EN RELACIÓN 
ÁS COMPETENCIAS CLAVE. 

  
1º ESO 

Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

Obxectivos 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

a 
c 
d 
i 
 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 

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

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción   

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

a 
c 
d 
i ▪ PLEB2.2. Fai presentacións moi breves e ensaiadas comprensibles e con apoio visual de distintos soportes multimedia que lle                  

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos   

▪ PLEB3.1. Comprende, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas e básicas de funcionamento e manexo de aparellos electrónicos                 
ou de máquinas de uso común e coñecidos, e segue instrucións básicas e predicibles para a realización de actividades e normas                     

▪ CCL 
▪ CD 

a 
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de seguridade (por exemplo, nun centro docente, un lugar público ou unha zona de lecer). ▪ CAA 
▪ CCEC 

c 
d 
e 
i 
 

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

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

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción   

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

 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

a 
c 
d 
i 
 

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

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

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural   

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 

a 
c 
d 
i 
o 
 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
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 ▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 
▪ CD 

 

 

 

2º ESO. 

Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

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

 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

a 
c 
d 
i 
 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CCEC 
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 ▪ CSC 

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CCEC 
▪ CSC 

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

▪  

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CCEC 
▪ CSC 

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CCEC 
▪ CSC 

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CCEC 
▪ CSC 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción   

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

a 
c 
d 
e 
i 
 

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

▪ CCL 
▪ CSC 

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CCEC 
▪ CSC 

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

▪ CCL 
▪ CD 
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falando amodo e con claridade, e repetindo ou reformulando. ▪ CCEC 
▪ CSC 

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CCEC 
▪ CSC 

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CCEC 
▪ CSC 

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CCEC 
▪ CSC 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos   

▪ PLB3.1. Segue, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas de funcionamento e manexo de aparellos electrónicos ou de máquinas                  
de uso común e coñecidos, así como instrucións básicas e predicibles para a realización de actividades e normas de seguridade                    
(por exemplo, manexo dun móbil ou prevención de riscos nunha excursión). 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

a 
c 
d 
i 
 ▪ PLB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de revistas propias da súa idade ou de internet,                   

formulados de xeito simple e claro, e relacionados con asuntos do seu interese, nos ámbitos persoal e educativo e ocupacional                    
moi básico. 

 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

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

▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción   

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

a 
c 
d 
i 
 ▪ PLB4.2. Escribe textos moi breves en formato convencional con información sinxela e relevante sobre feitos moi coñecidos e                  

habituais no ámbito educativo, describindo de xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e lugares.  
 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

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

 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
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▪ CD 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural   

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

▪  

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

a 
c 
d 
i 
o 
 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

21 



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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

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

 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

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

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 
▪ CD 

 

 

 

 

 
 
 
3º  ESO 
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Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

a 
c 
d 
i 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ PLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, narracións, puntos de vista e opinións sobre                
asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas do seu interese, cando se lle fala con claridade, amodo e directamente, e se a                       
persoa interlocutora está disposta a repetir ou reformular o dito. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 
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Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción   

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

a 
c 
d 
i ▪ PLEB2.2. Interactúa para obter ou ofrecer bens e servizos relativos a necesidades inmediatas e cotiás, sempre que se fale amodo                    

e con estruturas moi sinxelas e habituais, e reacciona adecuadamente sempre que poida solicitar, mediante preguntas sinxelas e                  
directas, a colaboración da persoa interlocutora para entender e facerse entender. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

▪ PLEB2.6. Toma parte nunha conversa formal, nunha reunión ou nunha entrevista de carácter educativo ou ocupacional (por                 
exemplo, para realizar un curso de verán ou integrarse nun grupo de voluntariado), intercambiando información suficiente,                
expresando as súas ideas sobre temas habituais, dando a súa opinión sobre problemas prácticos cando se lle pregunta                  
directamente, e reaccionando de forma sinxela ante comentarios, sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos clave se o                     
necesita. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos   

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

▪ CCL 
▪ CAA 

a 
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unha zona de lecer). ▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

c 
d 
e 
i ▪ PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de revistas ou de internet formulados de xeito simple e                    

claro, e relacionados con asuntos do seu interese, nos ámbitos persoal, educativo e ocupacional.  
▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción   
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▪ PLEB4.1. Escribe correspondencia formal básica e breve, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades comerciais,                
solicitando ou dando a información requirida de xeito sinxelo e observando as convencións formais e normas de cortesía básicas                   
deste tipo de textos. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

a 
c 
d 
i ▪ PLEB4.2. Escribe informes moi breves en formato convencional con información sinxela e relevante sobre feitos habituais e os                  

motivos de certas accións, nos ámbitos educativo e ocupacional, describindo de xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e                 
lugares, e sinalando os principais acontecementos de forma esquemática.  

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural   
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▪ PLEB5.1. Desenvólvese na maioría das actividades de aula facendo un esforzo por utilizar a lingua estranxeira, cunha                 
pronunciación clara, aceptable e comprensible dos esquemas fónicos e fonolóxicos básicos, aínda que teña que repetir algunha                 
vez por solicitude das persoas interlocutoras, e pide axuda e aclaracións aos compañeiros e ás compañeiras cando non progresa                   
a comunicación.  

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

a 
c 
d 
i 
o 
 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ PLEB5.5. Identifica e utiliza os expoñentes máis comúns propios do seu nivel para realizar as funcións comunicativas, así como                   
os patróns discursivos de uso máis frecuente para o propósito comunicativo.  

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

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

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 
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4º  ESO 
Estándares de aprendizaxe Competencia

s clave 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orais   

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

 
 

 
 

a 
c 
d 
i 
 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 

 

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

▪ CCL 
▪ CSC 

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

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CCEC 

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

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción   

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

a 
c 
d 
i 
 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
 

▪ PLEB2.5. Participa adecuadamente en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, sobre                  
asuntos cotiáns ou menos habituais, nas que intercambia información e se expresa e xustifica brevemente opinións e puntos de                   

▪ CCL 
▪ CAA 
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vista; narra e describe de forma coherente feitos ocorridos no pasado ou plans de futuro reais ou inventados; formula hipóteses;                    
fai suxestións; pide e dá indicacións ou instrucións con certo detalle; expresa e xustifica sentimentos, e describe aspectos                  
concretos e abstractos de temas como, por exemplo, a música, o cine, a literatura ou os temas de actualidade. 

▪ CSC 
▪ CCEC 

 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos   

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 
 

a 
c 
d 
e 
i 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 
 
 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

 

31 



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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción   

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
 

a 
c 
d 
i 
 

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

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CD 

 

▪ PLEB4.6. Escribe o seu currículo en formato electrónico, seguindo, por exemplo, o modelo Europass. ▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 

 

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

▪ CCL 
▪ CAA 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural   

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

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

o 
 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ PLEB5.6. Comprende e utiliza un léxico relativamente rico e variado, o que implica, entre outros, o emprego de sinónimos de uso                     
máis frecuente e de palabras de significación próxima para evitar a repetición léxica. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

 

 

 

1º BACHARELATO 
Estándares de aprendizaxe Competencia  
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s clave 

Bloque 1. Comprensión de textos orais   

▪ PLEB1.1. Nas actividades de aula, reflexiona sobre o seu proceso de compresión, axustándoo e mellorándoo se é o caso,                   
sacando conclusións sobre a actitude do falante e sobre o contido, baseándose na entoación e na velocidade da fala; deducindo                    
intencións a partir do volume da voz do falante; facendo anticipacións do que segue (palabra, frase, resposta, etc.), e intuíndo o                     
que non se comprende e o que non se coñece mediante os propios coñecementos e as propias experiencias.  

 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

 
b 
c 
f 
 ▪ PLEB1.2. Comprende instrucións técnicas, dadas cara a cara ou por outros medios, relativas á realización de actividades e                  

normas de seguridade no ámbito persoal (por exemplo, nunha instalación deportiva), público (por exemplo, nunha situación de                 
emerxencia), educativo ou ocupacional (por exemplo, unha visita guiada a unha pinacoteca, ou sobre o uso de máquinas,                  
dispositivos electrónicos ou programas informáticos). 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ PLEB 1.3. Comprende, nunha conversa formal na que participa, no ámbito educativo ou ocupacional, información detallada e                 
puntos de vista e opinións sobre temas da súa especialidade e relativos a actividades e procedementos cotiáns e menos                   
habituais, sempre que poida expor preguntas para comprobar que comprendeu o que o interlocutor quixo dicir e conseguir                  
aclaracións sobre algúns detalles. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ PLEB1.4. Comprende as ideas principais e detalles relevantes dunha presentación, charla ou conferencia que verse sobre temas                 
do seu interese ou da súa especialidade, sempre que o discurso estea articulado de maneira clara e en lingua estándar (por                     
exemplo, unha presentación sobre a organización da universidade noutros países). 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ PLEB1.5. Comprende os puntos principais e detalles relevantes na maioría de programas de radio e televisión relativos a temas                   
de interese persoal ou da súa especialidade (por exemplo, entrevistas, documentais, series e películas), cando se articulan de                  
forma relativamente lenta e cunha pronuncia clara e estándar, e que traten temas coñecidos ou do seu interese. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ PLEB1.6. Identifica os puntos principais e detalles relevantes dunha conversa formal ou informal de certa duración entre dúas ou                   
máis persoas interlocutoras, que se produce ao seu ao redor, sempre que as condicións acústicas sexan boas, o discurso estea                    
estruturado e non se faga un uso moi idiomático da lingua. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ PLEB1.7. Identifica os puntos principais e detalles relevantes dunha conversa formal ou informal de certa duración entre dúas ou                   
máis persoas interlocutoras, que se produce ao seu ao redor, sempre que as condicións acústicas sexan boas, o discurso estea                    
estruturado e non se faga un uso moi idiomático da lingua. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
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▪ PLEB1.8. Comprende, nunha conversa informal ou nunha discusión na que participa, tanto de viva voz como por medios técnicos,                   
información específica relevante sobre temas xerais ou do seu interese, e capta sentimentos como a sorpresa, o interese ou a                    
indiferenza, sempre que as persoas interlocutoras eviten un uso moi idiomático da lingua e se non haxa interferencias acústicas.  
 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

▪ PLEB1.9. Entende, en transaccións e xestións cotiás e menos habituais, a exposición dun problema ou a solicitude de información                   
respecto desta (por exemplo, no caso dunha reclamación), sempre que poida pedir confirmación sobre algúns detalles. 
 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción   

▪ PLEB2.1. Participa con eficacia en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, nas que                    
describe con certo detalle feitos, experiencias, sentimentos e reaccións, soños, esperanzas e ambicións, e responde               
adecuadamente a sentimentos como a sorpresa, o interese ou a indiferenza; conta historias, así como o argumento de libros e                    
películas, indicando as súas reaccións; ofrece e interésase por opinións persoais sobre temas do seu interese; fai comprensibles                  
as súas opinións ou reaccións respecto das solucións posibles de problemas ou cuestións prácticas; expresa con amabilidade                 
crenzas, acordos e desacordos, e explica e xustifica as súas opinións e os seus proxectos. 

 
 
 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

a 
b 
c 
f 

▪ PLEB.2.2. Desenvólvese con eficacia en transaccións e xestións que xorden mentres viaxa, organiza a viaxe ou trata coas                  
autoridades, así como en situacións menos habituais en hoteis, tendas, axencias de viaxes, centros de saúde, estudo ou traballo                   
(por exemplo, para facer reclamacións), expondo os seus razoamentos e puntos de vista con claridade e seguindo as convencións                   
socioculturais que demanda o contexto específico. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ PLEB.2.3. Segue unha entrevista cun patrón estruturado de preguntas establecido con anterioridade, realizando preguntas              
complementarias ou respondendo a elas, sempre que se manteñan dentro ámbito predicible da interacción.  

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ PLEB.2.4. Compensa as carencias lingüísticas con certa naturalidade pedíndolle axuda ao seu interlocutor, e mediante               
procedementos lingüísticos, como a paráfrase ou a explicación, e paralingüísticos. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ PLEB.2.5. Fai presentacións ben estruturadas e de certa duración sobre un tema educativo (por exemplo, o deseño dun aparello                   ▪ CCL 
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ou dispositivo, ou sobre unha obra artística ou literaria), coa suficiente claridade como para que se poida seguir sen dificultade a                     
maior parte do tempo e cuxas ideas principais estean explicadas cunha razoable precisión, e responde a preguntas                 
complementarias da audiencia formuladas con claridade e a velocidade normal. 

▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ PLEB.2.6. Inicia, mantén e finaliza espontaneamente con certa seguridade conversas e discusións cara a cara sobre temas                 
cotiáns de interese persoal ou pertinentes para a vida diaria, comunicándose cun repertorio lingüístico sinxelo, aínda que ás veces                   
precise facer pausas para pensar o que quere dicir. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ PLEB.2.7. Toma parte adecuadamente, aínda que ás veces teña que pedir que lle repitan ou aclaren algunha dúbida, en                   
conversas formais, entrevistas e reunións de carácter educativo ou ocupacional, intercambiando información relevante sobre              
aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotiáns e menos habituais nestes contextos, pedindo e dando instrucións ou                  
solucións a problemas prácticos, expondo os seus puntos de vista con claridade, e xustificando con certo detalle e de maneira                    
coherente as súas opinións, os seus plans e as súas suxestións sobre futuras actuacións. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ PLEB.2.8. Coopera na interacción verificando a comprensión propia e das demais persoas, e cooperando activamente na                
realización das tarefas de comunicación. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos   

▪ PLB3.1. Nas actividades de aula, explica como utiliza diferentes estratexias para comprender o texto, como a identificación da                  
intención comunicativa, a anticipación da información a partir dos elementos textuais e non textuais, o uso do contexto, a                   
aplicación de regras de formación de palabras para inferir significados ou o apoio na organización da información e no tipo de                     
texto. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 

a 
b 
c 
f 
m 
n 

▪ PLEB3.2. Comprende o sentido xeral, os puntos principais e os detalles máis relevantes en noticias e artigos xornalísticos ben                   
estruturados e de certa lonxitude, nos que se adoptan puntos de vista concretos sobre temas de actualidade ou do seu interese,                     
redactados nunha variante estándar da lingua. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ PLEB3.3. Entende, en manuais, enciclopedias e libros de texto, en soporte tanto impreso como dixital, información concreta para                  
a resolución de tarefas da clase ou traballos de investigación relacionados con temas da súa especialidade, así como información                   
concreta relacionada con cuestións prácticas ou con temas do seu interese educativo ou ocupacional, en páxinas web e outros                   
textos informativos oficiais, institucionais, ou corporativos. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ PLEB3.4. Comprende instrucións dunha certa extensión e complexidade dentro da súa área de interese ou da súa especialidade,                  
sempre que poida volver ler as seccións difíciles (por exemplo, sobre cómo redactar un traballo educativo seguindo as                  
convencións internacionais). 

▪ CCL 
▪ CAA 

▪ PLEB3.5. Comprende información relevante en correspondencia formal de institucións públicas ou entidades privadas como              ▪ CCL 
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universidades, empresas ou compañías de servizos (por exemplo, carta de admisión a un curso). ▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ PLEB3.6. Entende detalles relevantes e implicacións de anuncios e material de carácter publicitario sobre asuntos do seu interese                  
persoal e educativo (por exemplo, folletos, prospectos, programas de estudos universitarios). 

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ PLEB3.7. Segue sen dificultade a liña argumental de historias de ficción e de novelas curtas claramente estruturadas, de linguaxe                   
sinxela e directa, nunha variedade estándar da lingua, e comprende o carácter dos personaxes e as súas relacións, cando uns e                     
outras están descritos claramente e co suficiente detalle. 

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ PLEB3.8. Comprende correspondencia persoal en calquera soporte, e mensaxes en foros e blogs, nas que se transmiten                 
información e ideas, se pregunta sobre problemas e se explican con razoable precisión, e se describen de maneira clara e                    
detallada, experiencias, sentimentos,reaccións, feitos, plans e aspectos tanto abstractos como concretos de temas do seu               
interese. 

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción   

▪ PLEB4.1. Escribe, en calquera soporte, informes breves nos que dá información pertinente sobre un tema educativo, ocupacional,                 
ou menos habitual (por exemplo, un problema xurdido durante unha viaxe), describindo co detalle suficiente situacións, persoas,                 
obxectos e lugares; narrando acontecementos nunha secuencia coherente; explicando os motivos de certas accións, e ofrecendo                
opinións e suxestións breves e xustificadas sobre o asunto e sobre futuras liñas de actuación. 
 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

a 
b 
c 
f 

▪ PLEB4.2. Nas tarefas de expresión escrita, produce habitualmente textos coherentes, con cohesión e adecuados aos fins                
funcionais, con razoable corrección tanto ortográfica como de puntuación, na orde das palabras e na presentación do escrito                  
(marxes, espazos de interliña, uso de maiúsculas e minúsculas, etc.)  
 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

▪ PLEB4.3. Completa un cuestionario detallado con información persoal, educativa ou laboral (por exemplo, para tomar parte nun                 
concurso internacional, ou para solicitar unhas prácticas en empresas). 
 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ PLEB4.4. Escribe, nun formato convencional e en calquera soporte, un currículo detallando e ampliando a información que                 
considera relevante en relación co propósito e o destinatario específicos. 
 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 
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▪ PLEB4.5. Toma notas, facendo unha lista dos aspectos importantes, durante unha conferencia sinxela, e redacta un breve resumo                  
coa información esencial, sempre que o tema sexa coñecido e o discurso se formule dun modo sinxelo e se articule con claridade. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ PLEB4.6. Escribe notas, anuncios, mensaxes que transmite e solicita información relevante e opinións sobre aspectos persoais,                
educativos u ocupacionais, respectando as convencións e as normas de cortesía. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

▪ PLEB4.7. Escribe correspondencia persoal e participa en foros e blogs nos que transmite información e ideas sobre temas                  
abstractos e concretos, comproba información e pregunta sobre problemas e explícaos con razoable precisión, e describe, de                 
maneira detallada, experiencias, sentimentos, reaccións, feitos, plans e unha serie de temas concretos relacionados cos seus                
intereses ou a súa especialidade. 

 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

▪ PLEB4.8. Escribe, en calquera soporte, cartas formais dirixidas a institucións públicas ou privadas e a empresas, nas que dá e                    
solicita información relevante, e expresa puntos de vista pertinentes sobre a situación obxecto da correspondencia, no ámbito                 
público, educativo ou laboral, respectando as convencións formais e de cortesía propias deste tipo de textos. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural   

▪ PLEB5.1. Desenvólvese na maioría das actividades de aula facendo un uso espontáneo da lingua estranxeira; reflexiona sobre o                  
propio proceso de adquisición da lingua e transfire á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación adquiridas                 
noutras linguas. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

a 
b 
c 
f 
p 

▪ PLEB5.2. Utiliza as normas ortográficas sen erros moi significativos e para estruturar o texto, ordenar as ideas e xerarquizalas en                    
principais e secundarias, e utiliza o corrector informático para detectar e corrixir erros tipográficos e ortográficos. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

 

▪ PLEB5.3. 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                   
comunicación reais ou simuladas, como medio de comunicación e entendemento entre persoas de procedencias, linguas e                

▪ CCL 
▪ CAA 
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culturas distintas, evitando calquera tipo de discriminación e de estereotipos lingüísticos e culturais. ▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

 

▪ PLEB5.4. Explica valores e comportamentos propios dunha cultura a membros de outra diferente, consciente da importancia desta                 
actividade de mediación intercultural. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

▪ PLEB5.5. 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                   
comunicación. 

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CCEC 

 

▪ PLEB5.6. Produce textos orais e escritos en diferentes soportes suficientemente cohesivos, coherentes e adecuados ao propósito                
comunicativo. 

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

▪ PLEB5.7. 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. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

▪ PLEB5.8. 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.). 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 
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2º  BACHARELATO 

Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orais   

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

a 
b 
c 
f 

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

▪ CCL 
▪ CCA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CCA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CCA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 
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Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción   

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

 

a 
b 
c 
f 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos   

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 

a 
b 
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▪ CCEC c 
f ▪ PLEB3.2. Comprende a información, a intención e as implicacións de notas e correspondencia persoal en calquera soporte,                 

incluídos foros e blogs, nos que se transmiten e se xustifican de xeito detallado información, ideas e opinións sobre temas                    
concretos e abstractos de carácter persoal e dentro da súa área de interese. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción   

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

a 
b 
c 
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opcións, e achegando conclusións xustificadas. f 
▪ PLEB4.2. Describe un tema, un texto, un suceso ou un evento dando unha idea xeral que permita recoñecelo con claridade,                    

explicando as súas partes ou circunstancias, e ofrecendo unha opinión persoal argumentada. 
▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 
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Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural   

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

a 
b 
c 
f 
p ▪ PLEB5.2. Relaciónase oralmente e por escrito comunicando con eficacia información, noticias, ideas e puntos de vista sobre                 

temas tanto abstractos como concretos; ou solicitando ou transmitindo información relacionada con servizos ou outros ámbitos                
das relacións sociais, adaptando a súa expresión e os medios de expresalo á situación de comunicación.  

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ PLEB5.3. Intervén oralmente con distintos propósitos comunicativos, con eficacia intercultural. ▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

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

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

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 
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4. OBXECTIVOS XERAIS DA ESO. 

O departamento de inglés fixo a seguinte concreción e adaptación dos obxectivo que a LOMCE marca para a ESO no DOG 29 Xuño 2015: 
 
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a                     
cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de                        
oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual tanto na casa como na aula, como condición necesaria para unha                      
realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Ser capaz de traballar en grupo respectando as diferenzas. 

d) Ser capaz de resolver conflitos pacificamente. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha                   
preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para                       
aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

i) Comprender e expresarse en inglés de maneira apropiada. 

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

m) Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa                       
conservación e á súa mellora. 
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5. OBXECTIVOS XERAIS DO BACHARELATO. 

O departemento de inglés fai a seguinte adaptación dos obxectivos LOMCE do DOG 29 Xuño para o bacharelato, ca intención de que a través                        
do inglés o alumnado do IES de Porto do Son acabe esta etapa con capacidades que lle permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, que respete os dereitos                   
humanos, e que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico.  

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

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

f) Expresarse con fluidez e corrección en inglés. 

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

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

l) Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e                          
o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio. 

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

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

ñ) Favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables.  
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6. METODOLOXÍA NA ESO. 
A metodoloxía que se segue en todos os cursos impartidos polo departamento de inglés é heteroxénea, baseada no enfoque comunicativo e por                      
tarefas, pero sen perder de vista aquelas actividades que traballan a gramática e o vocabulario de maneira explícita para que o alumnado sexa                       
competente á hora de  crear estruturas comunicativas apropiadas con corrección. 
 

“Esta metodoloxía pretende axudar o alumnado a organizar o seu pensamento favorecendo neles a reflexión, a crítica, a elaboración de hipóteses e a tarefa                        
investigadora a través dun proceso en que cada un asume a responsabilidade da súa aprendizaxe, aplicando os seus coñecementos e habilidades a proxectos                       
reais.” Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, p.18 

 
Todos os profesores do departamento traballamos cunha metodoloxía variada que presta atención ao vocabulario, a gramática e as estruturas,                   

contidos que se poñen en práctica mediante pequenos proxectos trimestrais relacionados cos temas propostos polo libro de texto. Tamén se realiza                     
un proxecto anual relacionado co tema interdisciplinar proposto polo centro (emerxencia climática e migración). O traballo destes temas detállase                   
nos apartados “Fomento da lectura” e “Fomento das TIC”. 
 
O punto de partida da aprendizaxe dos alumnos son os seus primeiros coñecementos previos; centrándonos naquilo que resulta familiar e próximo                     
ao alumnado pero cunha vertente de fantasía para lograr o equilibrio entre a seguridade/benestar co interese/imaxinación. O alumno pode transferir                    
conceptos e estratexias adquiridas para construír así significados e atribuír sentido ao que aprende (partindo do que coñece e formulando hipótese                     
para elaborar regras que axudan a interiorizar o novo sistema). Favorécese así o seu crecemento persoal, o seu desenvolvemento e a súa                      
socialización. 
 
Da mesma maneira, favorécese o traballo en agrupamentos diversos: desde a inferencia das normas gramaticais en gran grupo, ata o traballo 
cooperativo para a realización de proxectos, pasando pola titoría entre iguais ou o traballo individual (no computador, na realización de exercicios 
tipo "drill", na lectura silenciosa, etc.) 
 
Evidentemente, valoramos o progreso, pero tamén o erro como algo natural no proceso de aprendizaxe. O erro acontece como unha evidencia do                      
dinamismo subxacente da comprensión e do dominio progresivo do novo sistema comunicativo.  
 
En resumo, pretendemos dotar ao noso alumnado dos recursos lingüísticos, conceptuais e procedimentais necesarios para que poidan interactuar,                  
creando información e construíndo coñecementos en lingua inglesa. O feito de incluír proxectos permítenos prestar unha mellor atención á                   
diversidade dentro da aula, xa que nos permite avaliar o grao de consecución dunha competencia e a súa evolución.  
Por iso, os contidos trabállanse mediante actividades variadas, que presenten formas de traballo adaptadas ás "intelixencias múltiples" e aos                   
diferentes estilos de aprendizaxe. Os agrupamentos tamén varían, dende o gran grupo aos equipos, pasando polo traballo individual e a titoría entre                      
iguais. 
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Miramos tamén que a aprendizaxe sexa globalizada, o cal xera o desenvolvemento da realidade como un todo nos alumnos. Por isto, intentamos                      
ofrecer actividades interrelacionadas coas outras áreas curriculares, empezando polo coñecemento do mesmo alumno e a continuación coa                 
exploración do mundo que os rodea; a súa casa, o seu colexio, o seu medio e a súa sociedade en xeral. Este desenvolvemento reflíctese nos temas                          
de cada unidade, que se relacionan coas demais áreas do Currículo: Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais, a Educación Artística, as Matemáticas,                     
a Educación Física, etc. 
 
Por último, cremos no principio da aprendizaxe permanente. Con todo o que o alumno aprende nas diferentes materias (e non só na institución                       
escolar) constrúe unha bagaxe cultural e de información que debe servilo para o conxunto da súa vida, que debe ser capaz de utilizalo en momentos                         
precisos e en situacións distintas (a linguaxe é, para estes efectos, paradigmático). Ser competente debe ser garantía de ter alcanzado determinadas                     
aprendizaxes, pero tamén permitirá alcanzar outros, tanto na propia institución escolar como fóra dela, garantía da súa aprendizaxe permanente (ou,                    
neste caso, capaz de comunicarse en situacións moi diversas, algunhas das cales o propio alumno nin sequera pode considerar aínda que terá que                       
facelo). 
De novo,este curso imos reforzar significativamente o enfoque comunicativo grazas á colaboración dun auxiliar de conversa que nos vai acompañar                    
ás aulas durante case todo o curso. Grazas a isto os alumnos van poder poñer en práctica o aprendido dun xeito totalmente real ó ter que interactuar                           
cunha persoa nativa. Isto ademais vai facer que teñan máis interese en aprender para poder expresarse con corrección ante os demais de maneira                       
inmediata. 

7. METODOLOXÍA NO BACHARELATO 
 

A metodoloxía do Bacharelato baséase nos mesmos principios que a da ESO, se ben, polo carácter desta etapa, que orienta a preparar ao                       
alumnado para as probas da reválida, a preocupación por cubrir-lo currículo, deixa menos tempo para actividades de traballo en grupo e axuda entre                       
iguais. Con todo, seguimos fomentando a realización de pequenos proxectos e, como non, o traballo competencial en toda a etapa. 
O curso onde a metodoloxía é mais conceptual e enfocada á ampliación de vocabulario e estruturas gramaticais máis complexas é 2º de                      
Bacharelato, onde o apertado do currículo e o fin das clases en maio dificulta a realización de proxectos en grupo. Con todo, promóvese a                        
investigación, a participación e o uso constante do inglés na aula. 
Ao longo do curso, combínase o traballo da linguaxe con oportunidades para escoitar e falar, pero coa flexibilidade de facer posible a adaptación das                        
actividades ás necesidades específicas da clase.  
As prácticas de exame e as tarefas típicas de exame inclúense ao longo do curso, apoiados con consellos e suxestións para a revisión e técnicas de                          
exame. 
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8.TEMPORALIZACIÓN. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA. PROCEDEMENTOS          
E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
Os estándares sérvennos para avaliar o progreso do alumnado ao longo do curso e establecer a liña de aprobado, pero tamén para facer                       
adaptacións non significativas para atender á diversidade na aula e ser o referente á hora de facer exames de recuperación en setembro ou como                        
materia pendente en cursos posteriores. Como nestes dous últimos casos unicamente dispoñemos de 60 minutos, os contidos que fan referencia á                     
escoita e produción oral non poden ser avaliados e a lectura de libros substituirase por textos máis breves. 
 

1º ESO 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN TEMPORALIZACIÓN PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 
 1ª AV 2ª AV 3ª AV Procedemento  Instrumento 
PLEB1.1. Comprende a maioría das frases e expresións habituais         
relacionadas con necesidades inmediatas e temas cos que se estea          
moi familiarizado/a, sempre que se fale de xeito pausado e ben           
articulado. 

x x x Observació
n  
Rexistro 
cuantitativo 
Entrevista 

Caderno do profesor 
Proba (Listening) 
Guión, rúbrica 

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

x x x Rexistro 
cuantitativo 
Entrevista 

Proba (Listening) 
Guión, rúbrica 

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

x x x Observació
n  

 Caderno do 
profesor 

PLEB1.4. Identifica o sentido xeral e a maioría dos puntos principais           
dunha conversa informal entre dúas persoas que ten lugar na súa           
presenza, ou procedente dunha gravación pedagóxica cando o tema lle          

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba (Listening) 
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resulta coñecido e o discurso estea articulado con claridade, a          
velocidade baixa. 
PLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, a         
maioría das descricións, narracións, peticións de información, a        
expresión da vontade, a certeza e os desexos sobre asuntos prácticos           
da vida diaria e sobre temas do seu interese, cando se lle fala con              
claridade, amodo e directamente, e se a persoa interlocutora está          
disposto a repetir ou a reformular o dito. 

x x x Entrevista Guión, rúbrica 

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

x x x Observació
n  

Caderno do profesor 

 
 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN TEMPORALIZACIÓN PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN 
 1ª AV 2ª AV 3ª AV  

Procedemento 
 Instrumento 

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

x x x Observación  Caderno do 
profesor 

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

x x x Observación  Rúbrica 

PLEB2.3. Desenvólvese, aínda que con dificultade, en xestións e         
transaccións cotiás básicas, e ofrece e obtén información básica en          
situacións habituais e concretas propias de viaxes, aloxamento,        

x x x Proba oral Rúbrica 
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transporte, compras e lecer, seguindo normas de cortesía básicas         
(saúdo e tratamento). 
PLEB2.4. Establece contacto social en función da situación de         
comunicación, real ou simulada, e reformula ou rectifica se non se lle            
comprende, e pide aclaración se non entende algo. (usa “classroom          
vocabulary”) 
 

x x x Observación  Caderno do 
profesor 

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

x x x Proba oral Rúbrica 

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

x x x Observación  Caderno do 
profesor 

 
Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN TEMPORALIZACIÓN PROCEDEMENTO DE 
AVALIACIÓN 

 1ª AV 2ª AV 3ª AV Procedemento  Instrumento 

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

x   Observación 
cualitativa 

Caderno do  
profesor 

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

x x x Observación 
cualitativa 

Caderno do  
profesor 
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pedagóxico claramente estruturados e nun rexistro estándar e con         
imaxes ilustrativas redundantes sobre temas relativos a materias        
educativas ou do seu interese (por exemplo, sobre un tema curricular,           
un programa informático, unha cidade, un deporte ou o ambiente),          
sempre que poida reler as seccións difíciles. 
PLEB3.3. Entende os puntos principais de anuncios e material         
publicitario de publicacións propias da súa idade ou de internet,          
formulados de xeito simple e claro, e relacionados con asuntos do seu            
interese, nos ámbitos persoal e educativo. 

  x Observación Caderno do 
profesor 

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

x x x Observación  Caderno do 
profesor 

PLEB3.5. Entende información básica (lugar, prezo, horarios, datos ou         
preguntas relativas á información persoal, etc.) en un texto sobre          
asuntos do seu interese. 

x x x Rexistro 
cuantitativ
o 

Proba 

PLEB3.6. Comprende dentro das súas capacidades textos adaptados        
(por exemplo, en lecturas para a xente nova) de historias de ficción. 

x x x Rexistro 
cuantitativ
o 

Proba 

 
 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN TEMPORALIZACIÓN PROCEDEMENTO DE 
AVALIACIÓN 

 1ª AV 2ª AV 3ª AV Procedemento  Instrumento 
PLEB4.1. Escribe notas e mensaxes sinxelos (por exemplo, posts e          
chats en redes sociais), en situacións reais ou simuladas, nas que dá e             
solicita breve información sobre citas, preferencias e sentimentos,        
relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá e do seu           
interese. 
 

  x Observació
n 

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

x x x Rexistro 
cualitativo 

Caderno do 
alumno 

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

 x  Observació
n  

Caderno do 
profesor 

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

x x x Rexistro 
cualitativo 

Proba escrita 

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

 x  Rexistro 
cualitativo 

Proba escrita 

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

x x x Rexistro 
cualitativo 

Proba escrita 
Caderno do 
alumno 

 
 
 
 
 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 
 

55 



ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN TEMPORALIZACIÓN PROCEDEMENTO DE 
AVALIACIÓN 

 1ª AV 2ª AV 3ª AV Procedemento  Instrumento 
PLB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, e produce          
comprensiblemente trazos fonéticos que distinguen fonemas      
(nasalización, sonorización, etc.) e patróns moi básicos de ritmo,         
entoación e acentuación de palabras e frases. 

x x x Observación  
Presentación/e
n-trevista 

Caderno do 
profesor 
Rúbrica 

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

x x x Observación  Caderno do 
profesor 

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

x x x Observación  Caderno do 
profesor 

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

x x x Observación  Caderno do 
profesor 

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

x x x Observación  Caderno do 
profesor 

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

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba 
gramatical 

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

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba de 
vocabulario 
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nivel educativo. 
EB5.8. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia,        
folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.)           
nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos          
transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as         
competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

x x  Proxecto 
Observación 

Rúbrica 
Caderno do 
profesor 

 
 
 
 
 
CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS MÍNIMOS 1º ESO 

1. Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals). 
2. Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); causa (because); comparación more comfortable/                 

quickly, faster (than); the fastest); 
3. Afirmación (affirmative sentences). 
4. Negación (negative sentences with not, never). 
5. Interrogación: Basic Wh- questions; Aux. Questions. 
6. Expresión do tempo: presente (simple and continuous). 
7. Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present simple). 
8. Expresión da modalidade: habitual (simple tenses + Adv., e. g. usually); factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able to); 

capacidade (can); obriga (have (got) to; must; imperative); permiso (could). 
9. Expresión da existencia: there is/ are; a entidade (count/uncount, pronouns; determiners); a calidade (e. g. good at maths). 
10. Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction,origin and arrangement: above, behind, 

between, in , in front of, next to, on, opposite, under, next to). 
11.   Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season); duration (from…to; during; until); sequence (first, next, last); ; 

frequency (e. g. often, usually). 
12.  Exclamación:  exclamatory sentences and phrases,( Fine! Great! Terrific!). 
13.  Expresión do modo: adverbs of manner. 
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2 º ESO / 2º ESO PMAR 
 

Como ben se indica no DOG Núm.109 do martes 11 xuño 2019 (páx. 27951), a avaliación do alumnado que participa no programa de mellora da 
aprendizaxe e o rendemento (PMAR) terá como referente fundamental as competencias e os obxectivos da ESO, así como os criterios de avaliación 
e os estándares de aprendizaxe avaliables. Deste xeito traballarase para acadar, ó rematar o curso, os contidos sintáctico-discursivos mínimos e o 
grao mínimo dos estándares de aprendizaxe que se indican a continuación. Cando as condicións o permitan, ampliaranse a tantos do resto como 
sexa posible. 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CO GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

TEMPORALIZACIÓN PROCEDEMENTO DE 
AVALIACIÓN 

 1ª AV 2ª 
AV 

3ª AV Procedemento Instrumento 

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

x x x Observación  Caderno do 
profesor 

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

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba 
(listening) 

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

x x x Rexistro 
cuantitativo 

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

x x x Rexistro 
cuantitativo 
Observación 

Proba 
(listening) 
Caderno 
do 
Profesor 

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

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba 
(listening) 

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

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba 
(speaking) 

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

x x x Observación  Caderno 
do 
profesor 

 
 
 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CO GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

 TEMPORALIZACIÓN 
 

PROCEDEMENTO DE 
AVALIACIÓN 

 1ª AV 2ª 
AV 

3ª AV Procedemento Instrumento 

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

x x x Observación  Caderno do 
profesor 

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

x x x Observación  Caderno do 
profesor 

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

x x  Observación 
do proxecto 
Presentación 
oral 
Autoavaliación 
 

Caderno do 
profesor 
Rúbrica 
Cuestionario 

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

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba 
(speaking) 

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

x x  Rexistro 
cuantitativo 

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

x x x Observación  Caderno do 
profesor 

PLEB2.7. Toma parte nunha conversa formal ou entrevista moi sinxela de           
carácter educativo ou ocupacional moi habitual e traballado previamente,         
intercambiando información suficiente e básica de carácter persoal e         
sobre hábitos, gustos ou estudos. 

x x  Observación Caderno do 
profesor 

 
Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CO GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 
 

PROCEDEMENTO DE 
AVALIACIÓN 

 1ª AV 2º AV 3ª AV Procedemento Instrumento 
PLB3.1. Segue, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas de         
funcionamento e manexo de aparellos electrónicos ou de máquinas de          
uso común e coñecidos, así como instrucións básicas e predicibles para a            
realización de actividades e normas de seguridade (por exemplo, manexo          
dun móbil ou prevención de riscos nunha excursión). 

  x Rexistro 
cualitativo 

Proba 
escrita 

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

 

x   Observación Caderno  
do profesor 

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

 x  Observación 
da realización 
de proxectos 

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

x   Rexistro 
cuantitativo 

Proba 
(reading) 

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

x   Rexistro 
cualitativo 

Proba escrita 

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

 

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba 
(Reader 
Book) 

 
 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CO GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

TEMPORALIZACIÓN 
 

PROCEDEMENTO DE 
AVALIACIÓN 

 1ª AV 2ª 
AV 

3ª AV Procedemento Instrumento 

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

x x x Observación da 
practica escrita 
Rexistro 
cualitativo 

Caderno do 
profesor 
Proba escrita 

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

 

x x x Rexistro 
cualitativo 

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

 

x   Observación Caderno do 
profesor 

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

x x x Rexistro 
cualitativo 

Proba escrita 

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

   Observación 
 

Rexistro 
cualitativo 

Caderno do 
profesor 
Proba escrita 

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

x x x Rexistro 
cualitativo 

Proba escrita 

 
Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CO GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

TEMPORALIZACIÓ
N 
 

PROCEDEMENTO DE 
AVALIACIÓN 

 1
ª 
A
V 

2
º 
A
V 

3ª 
AV 

Procedemento Instrumento 

PLEB5.1. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas intervencións          
nas actividades de aula, e na participación en simulacións con diversos           
fins comunicativos, facéndose comprender, producindo     
comprensiblemente,,entoación e acentuación de palabras e frases. (usa        
“classroom Enlgish”) 

x x x Observación  Caderno do 
profesor 
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PLEB5.2. Escribe case sempre cun dominio ortográfico suficiente para         
facer comprensible os textos, sen cometer erros moi básicos sobre as           
regularidades ortográficas máis relevantes.  

x x x Rexistro 
cualitativo 

Proba escrita 

PLEB5.3. Utiliza a maioría das veces 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.) (usa “classroom Enlgish”) 

x x x Observación  Caderno do 
profesor 

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

x x x Observación  Caderno do 
profesor 

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

x x x Observación  Caderno do 
profesor 

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

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba de 
gramática 

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

 

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba de 
vocabulario 

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

 x  Rexistro 
cualitativo 

Rúbrica 
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  CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS  MÍNIMOS 2º ESO / 2º ESO PMAR. 
 

1. Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too); disxunción (or); oposición (but); causa (because ); finalidade (to + infinitive );                   
comparación ( more comfortable/ quickly, faster (than); the fastest);  condición (if, type 1).  

2. Afirmación (affirmative sentences) 
3. Exclamación (exclamatory sentences and phrases,  Fine! Great! Terrific!). 
4. Negación (negative sentences with not, never). 
5. Interrogación (basic Wh- questions; Aux. Questions). 
6. Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous); presente (present simple and continuous); futuro (going to; will). 
7. Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually).  
8. Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can); posibilidade/probabilidade (may; might); necesidade (must;             

 have (got) to); obriga (have (got) to; must; imperative); permiso (could). 
9. Expresión da existencia ; a entidade (count/uncount  nouns; pronouns ; determiners); a calidade (e. g. good at maths. 
10.  Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity. 
11.  Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 
12. Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of state; duration (from…to;                        

during; until; since);  posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); frequency (e. g. often, usually). 
13.  Expresión do modo (Adverbs of manner). 
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Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN TEMPORALIZACIÓN PROCEDEMENTO DE 
AVALIACIÓN 

 1ª AV 2ª V 3ª AV PROCEDEMENTO INSTRUMENTO 

▪ PLEB1.1. Distingue, co apoio da imaxe, a maioría das 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). 

x x x Observación Caderno do 
profesor 

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

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba 
(Listening) 

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

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba 
(Listening, 
Speaking) 

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

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba 
(Listening) 

▪ PLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións,         
narracións, puntos de vista e opinións sobre asuntos prácticos da vida diaria e             
sobre temas do seu interese, cando se lle fala con claridade, amodo e             
directamente, e se a persoa interlocutora está disposta a repetir ou reformular            
o dito. 

x x x Rexistro 
cuantitativo 

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

  x Rexistro 
cuantitativo 

Proba 
(Listening) 

▪ 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. 

  x Observación Caderno do 
profesor 

 
Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN TEMPORALIZACIÓN  AVALIACIÓN 
 1ª AV 2ªA

V 
3ª AV PROCEDEMENTO INSTRUMENTO 

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

x x x Observación Caderno do 
profesor 

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

x x x Observación Caderno do 
profesor 

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

 x x Observación Caderno do 
profesor 

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

 x x Rexistro 
cuantitativo 

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

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba oral 

▪ PLEB2.6. Toma parte nunha conversa formal, nunha reunión ou nunha           
entrevista de carácter educativo ou ocupacional (por exemplo, para realizar un           
curso de verán ou integrarse nun grupo de voluntariado), intercambiando          
información suficiente, expresando as súas ideas sobre temas habituais, dando          
a súa opinión sobre problemas prácticos cando se lle pregunta directamente, e            
reaccionando de forma sinxela ante comentarios, sempre que poida pedir que           
se lle repitan os puntos clave se o necesita. 

 x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba oral 

 
Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN TEMPORALIZACIÓN  AVALIACIÓN 
 1ª 

AV 
2ª AV 3ª AV PROCEDEMENT

O 
INSTRUMENTO 

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

x x x Observación Caderno do 
profesor 

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

x x x Observación Caderno do 
profesor 

▪ PLEB3.3. Capta aceptablemente 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.  

 x x Observación Caderno do 
profesor 

PLEB3.4. Entende aceptablemente información específica esencial en páxinas        
web e outros materiais de referencia, ou consulta claramente estruturados sobre           
temas relativos a materias educativas, asuntos ocupacionais ou do seu interese           

x x x Observación Caderno do 
profesor 
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(por exemplo, sobre un tema curricular, un programa informático, unha cidade, un            
deporte ou o ambiente), sempre que poida reler as seccións difíciles. 
▪ PLEB3.5. Comprende na medida do posible correspondencia persoal en         

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

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba escrita 

▪ 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).  

  x Rexistro 
cuantitativo 

Proba escrita 

  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. 

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba escrita 
(Reader Book) 

 
 
 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN TEMPORALIZACIÓN  AVALIACIÓN 
 1ª AV 2ª 

AV 
3ª AV PROCEDEMENT

O 
INSTRUMENTO 

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

  x Observación Caderno do 
profesor 

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

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba escrita 

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

x x x Observación Caderno do 
profesor 
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asociarse a un club deportivo).  

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

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba escrita 

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

x x x Observación Caderno do 
profesor 

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

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba escrita 

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

x x x Observación Caderno do 
profesor 

 
 
 
Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN TEMPORALIZACIÓN  AVALIACIÓN 
 1ª AV 2ª 

AV 
3ª AV PROCEDEMENT

O 
INSTRUMENTO 

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

x x x Observación Caderno do 
profesor 

70 



 

▪ 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. 

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba escrita 

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

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba oral 

▪ 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. 

x x x Observación Caderno do 
profesor 

▪ PLEB5.5. Identifica e utiliza os expoñentes máis comúns propios do seu nivel            
para realizar as funcións comunicativas, así como os patróns discursivos de uso            
máis frecuente para o propósito comunicativo.  

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba oral 

▪ 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. 

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba de 
gramática 

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

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba de 
vocabulario e 
“writing” 
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   CONTIDOS SINTÁCTICO DISCURSIVOS MÍNIMOS 3º ESO.  

 
1. Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); causa (because);finalidade (to + infinitive; for);                  

comparación as/not so +Adj.+ as; more comfortable/ quickly, faster (than); the fastest); resultado (so…); condición (if,  types 0 &1). 
2. Relacións temporais (while) 
3. Exclamación (How + Adj., e. g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a     surprise!    Fine!    Great!) 
4. Afirmación (affirmative sentences). 
5. Negación (negative sentences with not, never, no  (e.g. no problem).  
6. Interrogación : Wh- questions; Aux. Questions; What is this for? 
7. Expresión do tempo: presente (simple, continuous and perfect);pasado (past simple and continuous); futuro (going to; will; present simple + 

Adv.). 
8. Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple); habitual (simple tenses + Adv., e. g. usually);  
9. Expresión da modalidade:  factualidade (declarative sentences); capacidade (can);  necesidade (must, have (got) to); obriga (have (got) to; 

must; imperative);  permiso (could); intención (present continuous). 
10. Expresión da existencia (e. g. there is/ are, there will be; a entidade (count/uncount /collective/compound nouns); * pronouns (relative); 

determiners; a calidade (e. g. good at maths). 
11. Expresión da cantidade : singular/plural; cardinal and ordinal numerals.Quantity: e. g. some, any, a lot of,a few. 
12. Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement: above, behind, 

between, in , in front of, next to, on, opposite, under, next to, around, off, over, up, down, inside, outside, here, there, over there, everywhere) 
13. Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of state; duration (from…to; 

during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); 
frequency (e. g. often, usually). 

14.  Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e.g. by post). 
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4º ESO 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN TEMPORALIZACIÓN  AVALIACIÓN 
 1ª AV 2ª AV 3ª AV PROCEDEMENT

O 
INSTRUMENTO 

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

X X x Rexistro 
cuantitativo 

Proba 
(Listening) 

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

x x x Observación Caderno do 
Profesor 

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

x x x Observación Caderno do 
Profesor 

▪ PLEB1.4. Capta os puntos principais e os detalles salientables de mensaxes           
gravadas ou de viva voz, claramente articuladas, que conteñan instrucións,          

x x x Observación Caderno do 
Profesor 
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indicacións ou outra información, mesmo de tipo técnico (por exemplo, en           
contestadores automáticos, ou sobre como realizar un experimento na clase,          
ou como utilizar unha máquina ou un dispositivo no ámbito ocupacional). 

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

x x x Observación Caderno do 
Profesor 

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

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba Oral 

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

 x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba Oral 

 
 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN TEMPORALIZACI
ÓN 

 AVALIACIÓN 

 1ª 
AV 

2ª 
AV 

3ª 
AV 

PROCEDEMENTO INSTRUMENTO 

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

x x x Observación Caderno do 
Profesor 

▪ PLEB2.2. Nas actividades de aula, a maioría das veces interactúa ou intervén na             
lingua estranxeira de xeito claro e comprensible, e persevera no seu uso cunha             
actitude positiva, aínda que cometa erros e teña que pedir axuda ou aclaracións,             

x x x Observación Caderno do 
Profesor 
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manifestando interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros e das           
súas compañeiras. 

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

x x x Observación Caderno do 
Profesor 

PLEB2.4. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e menos habituais         
que poden xurdir durante unha viaxe ou estadía noutros países por motivos            
persoais, educativos ou ocupacionais (transporte, aloxamento, comidas, compras,        
estudos, traballo, relacións coas autoridades, saúde e lecer), e sabe solicitar           
atención, información, axuda ou explicación. 

  x Observación Caderno do 
Profesor 

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

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Caderno do 
Profesor 

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

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba oral 
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN TEMPORALIZACI
ÓN 

 AVALIACIÓN 

 1ªA
V 

2ª 
AV 

3ª 
AV 

PROCEDEMENTO INSTRUMENTO 

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

x x x Observación Caderno do 
Profesor 

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

x x x Observación Caderno do 
Profesor 

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

x x x Observación Caderno do 
Profesor 

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

x x x Rexistro 
cuantitativo 

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

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba de 
comprensión 
lectora 

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

 x x Observación Caderno do 
Profesor 

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

x x x Observación Caderno do 
Profesor 

 
 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN TEMPORALIZACIÓ

N 
 AVALIACIÓN 

 1ªA
V 

2ª 
AV 

3ª AV PROCEDEMENTO INSTRUMENTO 

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

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba escrita 

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

x x x Rexistro 
cuantitativo 

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

x x x Observación Caderno do 
Profesor 

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

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba escrita 

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

x x x Observación Caderno do 
Profesor 

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

  x Traballo de clase caderno do 
profesor 

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

x x x Observación Caderno do 
Profesor 

 
 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN TEMPORALIZACIÓ

N 
 AVALIACIÓN 

 1ª 
AV 

2ª 
AV 

3ª AV PROCEDEMENTO INSTRUMENTO 

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

x x x Rexistro 
cuantitativo 

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

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba escrita 

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

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba oral 

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

x x x Observación Caderno do 
Profesor 

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

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba de 
gramática 

▪ PLEB5.6. Comprende e utiliza un léxico relativamente rico e variado, o que            
implica, entre outros, o emprego de sinónimos de uso máis frecuente e de             
palabras de significación próxima para evitar a repetición léxica. 

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba de 
vocabulario 

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

x x x Observación Caderno do 
Profesor 
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CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS MÍNIMOS 4º ESO 
 

1. Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); causa (because);finalidade (to + infinitive; for);                  
comparación as/not so +Adj.+ as; more comfortable/ quickly, faster (than); the fastest); resultado (so…); condición (if) types 1 & 2; estilo                     
indirecto; voz pasiva. 

2. Relacións temporais (while) 
3. Exclamación (How + Adj., e. g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a     surprise!    Fine!    Great!) 
4. Afirmación (affirmative sentences). 
5. Negación (negative sentences with not, never, no  (e.g. no problem); nobody;nothing.  
6. Interrogación : Wh- questions; Aux. Questions; What is this for? 
7. Expresión do tempo: presente (simple, continuous and perfect);pasado (past simple and continuous); futuro (going to; will; present simple + 

Adv.). 
8. Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple); habitual (simple tenses + Adv., e. g. usually); used to. 
9. Expresión da modalidade:  factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able to);  necesidade (must; need; have (got) to); obriga 

(have (got) to; must; imperative);  permiso (could); intención (present continuous). 
10. Expresión da existencia (e. g. there is/ are, there will be; a entidade (count/uncount /collective/compound nouns); * pronouns (relative, 

reflexive/emphatic); determiners; a calidade (e. g. good at maths). 
11. Expresión da cantidade : singular/plural; cardinal and ordinal numerals.Quantity: e. g. all (the); most; both; a little; a bit; lots (of). 
12. Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement: above, behind, 

between, in , in front of, next to, on, opposite, under, next to, around, off, over, up, down, inside, outside, here, there, over there, everywhere) 
13. Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of state; duration (from…to; 

during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last; after that; finally; in the end); 
simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually; twice; four times a week). 

14.  Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e.g. by post). 
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1º BACHARELATO 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 
 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN TEMPORALIZACIÓ
N 

AVALIACIÓN 

 1ª 
AV 

2ª AV 3ª 
AV 

PROCEDEMENTO INSTRUMENTO 

▪ PLEB1.1. Nas actividades de aula, reflexiona sobre o seu proceso de           
compresión, axustándoo e mellorándoo se é o caso, sacando conclusións          
sobre a actitude do falante e sobre o contido, baseándose na entoación e na              
velocidade da fala; deducindo intencións a partir do volume da voz do            
falante; facendo anticipacións do que segue (palabra, frase, resposta, etc.), e           
intuíndo o que non se comprende e o que non se coñece mediante os              
propios coñecementos e as propias experiencias.  

x x x Observación  Caderno do 
Profesor 

▪ PLEB1.2. Comprende aceptablemente iinstrucións técnicas, dadas cara a        
cara ou por outros medios, relativas á realización de actividades e normas de             
seguridade no ámbito persoal (por exemplo, nunha instalación deportiva),         
público (por exemplo, nunha situación de emerxencia), educativo ou         
ocupacional (por exemplo, unha visita guiada a unha pinacoteca, ou sobre o            
uso de máquinas, dispositivos electrónicos ou programas informáticos). 

x x x Observación  Caderno do 
Profesor 

▪ PLEB 1.3. Comprende, nunha conversa formal na que participa, no ámbito           
educativo ou ocupacional,a maioría da 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. 

x x x Observación  Caderno do 
Profesor 

▪ PLEB1.4. Comprende as ideas principais e detalles relevantes dunha         
presentación, charla ou conferencia que verse sobre temas do seu interese           
ou da súa especialidade, sempre que o discurso estea articulado de maneira            

x x x Observación  Caderno do 
Profesor 
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clara e en lingua estándar (por exemplo, unha presentación sobre a           
organización da universidade noutros países). 

▪ PLEB1.5. Comprende os puntos principais e detalles relevantes na maioría          
de programas de radio e televisión relativos a temas de interese persoal ou             
da súa especialidade (por exemplo, entrevistas, documentais, series e         
películas), cando se articulan de forma relativamente lenta e cunha          
pronuncia clara e estándar, e que traten temas coñecidos ou do seu interese. 

x x x Observación  Caderno do 
Profesor 

▪ PLEB1.6. Identifica os puntos principais e detalles relevantes dunha         
conversa formal ou informal de certa duración entre dúas ou máis persoas            
interlocutoras, que se produce ao seu ao redor, sempre que as condicións            
acústicas sexan boas, o discurso estea estruturado e non se faga un uso moi              
idiomático da lingua. 

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba Listening 

▪ PLEB1.7. Identifica os puntos principais e detalles relevantes dunha         
conversa formal ou informal de certa duración entre dúas ou máis persoas            
interlocutoras, que se produce ao seu ao redor, sempre que as condicións            
acústicas sexan boas, o discurso estea estruturado e non se faga un uso moi              
idiomático da lingua. 

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba Listening 

▪ PLEB1.8. Comprende, nunha conversa informal ou nunha discusión na que          
participa, tanto de viva voz como por medios técnicos, información específica           
relevante sobre temas xerais ou do seu interese, e capta sentimentos como            
a sorpresa, o interese ou a indiferenza, sempre que as persoas interlocutoras            
eviten un uso moi idiomático da lingua e se non haxa interferencias            
acústicas.  
 

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba Listening 

▪ PLEB1.9. Entende, en transaccións e xestións cotiás e menos habituais, a           
exposición dun problema ou a solicitude de información respecto desta (por           
exemplo, no caso dunha reclamación), sempre que poida pedir confirmación          
sobre algúns detalles. 
 

x x x Observación  Caderno do 
Profesor 
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Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN TEMPORALIZACIÓ
N 

AVALIACIÓN  

 1ª 
AV 

2ª AV 3ª 
AV 

PROCEDEMENTO INSTRUMENTO 

▪ PLEB2.1. Participa con eficacia en conversas informais cara a cara ou por            
teléfono, ou por outros medios técnicos, nas que describe con certo detalle            
feitos, experiencias, sentimentos e reaccións, soños, esperanzas e        
ambicións, e responde adecuadamente a sentimentos como a sorpresa, o          
interese ou a indiferenza; conta historias, así como o argumento de libros e             
películas, indicando as súas reaccións; ofrece e interésase por opinións          
persoais sobre temas do seu interese; fai comprensibles as súas opinións ou            
reaccións respecto das solucións posibles de problemas ou cuestións         
prácticas; expresa con amabilidade crenzas, acordos e desacordos, e explica          
e xustifica as súas opinións e os seus proxectos. 

x x x Observación  Caderno do 
Profesor 

▪ PLEB.2.2. Desenvólvese con eficacia en transaccións e xestións que xorden          
mentres viaxa, organiza a viaxe ou trata coas autoridades, así como en            
situacións menos habituais en hoteis, tendas, axencias de viaxes, centros de           
saúde, estudo ou traballo (por exemplo, para facer reclamacións), expondo          
os seus razoamentos e puntos de vista con claridade e seguindo as            
convencións socioculturais que demanda o contexto específico. 

x x x Observación  Caderno do 
Profesor 

▪ PLEB.2.3. Segue unha entrevista cun patrón estruturado de preguntas         
establecido con anterioridade, realizando preguntas complementarias ou       
respondendo a elas, sempre que se manteñan dentro ámbito predicible da           
interacción.  

x x x Observación  Caderno do 
Profesor 

▪ PLEB.2.4. Compensa as carencias lingüísticas con certa naturalidade        
pedíndolle axuda ao seu interlocutor, e mediante procedementos lingüísticos,         
como a paráfrase ou a explicación, e paralingüísticos. 

x x x Observación  Caderno do 
Profesor 
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▪ PLEB.2.5. Fai presentacións ben estruturadas e de certa duración sobre un           
tema educativo (por exemplo, o deseño dun aparello ou dispositivo, ou sobre            
unha obra artística ou literaria), coa suficiente claridade como para que se            
poida seguir sen dificultade a maior parte do tempo e cuxas ideas principais             
estean explicadas cunha razoable precisión, e responde a preguntas         
complementarias da audiencia formuladas con claridade e a velocidade         
normal. 

x x x Observación  Caderno do 
Profesor 

▪ PLEB.2.6. Inicia, mantén e finaliza espontaneamente aceptablemente con        
certa seguridade conversas e discusións cara a cara sobre temas cotiáns de            
interese persoal ou pertinentes para a vida diaria, comunicándose cun          
repertorio lingüístico sinxelo, aínda que ás veces precise facer pausas para           
pensar o que quere dicir. 

x x x Observación  Caderno do 
Profesor 

▪ PLEB.2.7. Toma parte adecuadamente, aínda que ás veces teña que pedir           
que lle repitan ou aclaren algunha dúbida, en conversas formais, entrevistas           
e reunións de carácter educativo ou ocupacional, intercambiando información         
relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotiáns          
e menos habituais nestes contextos, pedindo e dando instrucións ou          
solucións a problemas prácticos, expondo os seus puntos de vista con           
claridade, e xustificando con certo detalle e de maneira coherente as súas            
opinións, os seus plans e as súas suxestións sobre futuras actuacións. 

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba Oral 

▪ PLEB.2.8. Coopera na interacción verificando a comprensión propia e das          
demais persoas, e cooperando activamente na realización das tarefas de          
comunicación. 

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba Oral 

 
 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN TEMPORALIZACIÓ
N 

AVALIACIÓN  

 1ª 
AV 

2ªAV 3ª 
AV 

PROCEDEMENTO INSTRUMENTO 

▪ PLB3.1. Nas actividades de aula, explica como utiliza diferentes estratexias          
para comprender o texto, como a identificación da intención comunicativa, a           

x x x Observación  Caderno do 
Profesor 
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anticipación da información a partir dos elementos textuais e non textuais, o            
uso do contexto, a aplicación de regras de formación de palabras para inferir             
significados ou o apoio na organización da información e no tipo de texto. 

▪ PLEB3.2. Comprende o sentido xeral, os puntos principais e os detalles máis            
relevantes en noticias e artigos xornalísticos ben estruturados e de certa           
lonxitude, nos que se adoptan puntos de vista concretos sobre temas de            
actualidade ou do seu interese, redactados nunha variante estándar da          
lingua. 

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba Escrita 

▪ PLEB3.3. Entende, en manuais, enciclopedias e libros de texto, en soporte           
tanto impreso como dixital, información concreta para a resolución de tarefas           
da clase ou traballos de investigación relacionados con temas da súa           
especialidade, así como información concreta relacionada con cuestións        
prácticas ou con temas do seu interese educativo ou ocupacional, en páxinas            
web e outros textos informativos oficiais, institucionais, ou corporativos. 

x x x Observación  Caderno do 
Profesor 

▪ PLEB3.4. Comprende instrucións dunha certa extensión e complexidade        
dentro da súa área de interese ou da súa especialidade, sempre que poida             
volver ler as seccións difíciles (por exemplo, sobre cómo redactar un traballo            
educativo seguindo as convencións internacionais). 

x x x Observación  Caderno do 
Profesor 

▪ PLEB3.5. Comprende información relevante en correspondencia formal de        
institucións públicas ou entidades privadas como universidades, empresas        
ou compañías de servizos (por exemplo, carta de admisión a un curso). 

  x Observación  Caderno do 
Profesor 

▪ PLEB3.6. Entende detalles relevantes e implicacións de anuncios e material          
de carácter publicitario sobre asuntos do seu interese persoal e educativo           
(por exemplo, folletos, prospectos, programas de estudos universitarios). 

x x x Observación  Caderno do 
Profesor 

▪ PLEB3.7. Segue sen dificultade a liña argumental de historias de ficción e de             
novelas curtas claramente estruturadas, de linguaxe sinxela e directa, nunha          
variedade estándar da lingua, e comprende o carácter dos personaxes e as            
súas relacións, cando uns e outras están descritos claramente e co suficiente            
detalle. 

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba: Reader 
Test 

▪ PLEB3.8. Comprende correspondencia persoal en calquera soporte, e        
mensaxes en foros e blogs, nas que se transmiten información e ideas, se             
pregunta sobre problemas e se explican con razoable precisión, e se           
describen de maneira clara e detallada, experiencias, sentimentos,reaccións,        
feitos, plans e aspectos tanto abstractos como concretos de temas do seu            

x x x Observación  Caderno do 
Profesor 
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interese. 
 
 
 
 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CO GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

TEMPORALIZACIÓN AVALIACIÓN 

 1ª 
AV 

2ª AV 3ª AV PROCEDEMENTO INSTRUMENTO 

▪ PLEB4.1. Escribe, en calquera soporte, informes breves nos que dá          
información pertinente sobre un tema educativo, ocupacional, ou menos         
habitual (por exemplo, un problema xurdido durante unha viaxe),         
describindo co detalle suficiente situacións, persoas, obxectos e lugares;         
narrando acontecementos nunha secuencia coherente; explicando os       
motivos de certas accións, e ofrecendo opinións e suxestións breves e           
xustificadas sobre o asunto e sobre futuras liñas de actuación. 
 

x x x Observación  Caderno do 
Profesor 

▪ PLEB4.2. Nas tarefas de expresión escrita, produce habitualmente        
textos coherentes, con cohesión e adecuados aos fins funcionais, con          
razoable corrección tanto ortográfica como de puntuación, na orde das          
palabras e na presentación do escrito (marxes, espazos de interliña, uso           
de maiúsculas e minúsculas, etc.)  
 

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba Escrita 

▪ PLEB4.3. Completa un cuestionario detallado con información persoal,        
educativa ou laboral (por exemplo, para tomar parte nun concurso          
internacional, ou para solicitar unhas prácticas en empresas). 
 

x x x Observación  Caderno do 
Profesor 
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 PLEB4.4. Escribe, nun formato convencional e en calquera soporte, un 
currículo detallando e ampliando a información que considera relevante en 
relación co propósito e o destinatario específicos. 

  x Traballo de clase caderno do 
profesor 

▪ PLEB4.5. Toma notas, facendo unha lista dos aspectos importantes,         
durante unha conferencia sinxela, e redacta un breve resumo coa          
información esencial, sempre que o tema sexa coñecido e o discurso se            
formule dun modo sinxelo e se articule con claridade. 

x x x Observación  Caderno do 
Profesor 

▪ PLEB4.6. Escribe notas, anuncios, mensaxes que transmite e solicita         
información relevante e opinións sobre aspectos persoais, educativos u         
ocupacionais, respectando as convencións e as normas de cortesía. 

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba Escrita 

PLEB4.7. Escribe correspondencia persoal e participa en foros e blogs          
nos que transmite información e ideas sobre temas abstractos e          
concretos, comproba información e pregunta sobre problemas e calquera         
soporte, cartas formais dirixidas a institucións públicas ou privadas e a           
empresas, nas que dá e solicita información relevante, e expresa puntos           
de vista pertinentes sobre a situación obxecto da correspondencia, no          
ámbito público, educativo ou laboral, respectando as convencións formais         
e de cortesía propias deste tipo de textos.explícaos con razoable          
precisión, e describe, de maneira detallada, experiencias, sentimentos,        
reaccións, feitos, plans e unha serie de temas concretos relacionados cos           
seus intereses ou a súa especialidade. 
 

x x x Observación  Caderno do 
Profesor 

▪ PLEB4.8. Escribe, en calquera soporte, cartas formais dirixidas a         
institucións públicas ou privadas e a empresas, nas que dá e solicita            
información relevante, e expresa puntos de vista pertinentes sobre a          
situación obxecto da correspondencia, no ámbito público, educativo ou         
laboral, respectando as convencións formais e de cortesía propias deste          
tipo de textos. 

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba Escrita 

 
 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CO GRAO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN 

TEMPORALIZACIÓN AVALIACIÓN 

 1ª 
AV 

2ª AV 3ª AV PROCEDEMENTO INSTRUMENTO 

▪ PLEB5.1. Desenvólvese na maioría das actividades de aula facendo un          
uso espontáneo da lingua estranxeira; reflexiona sobre o propio proceso          
de adquisición da lingua e transfire á lingua estranxeira coñecementos e           
estratexias de comunicación adquiridas noutras linguas. 

x x x Observación  Caderno do 
Profesor 

▪ PLEB5.2. Utiliza as normas ortográficas sen erros moi significativos e          
para estruturar o texto, ordenar as ideas e xerarquizalas en principais e            
secundarias, e utiliza o corrector informático para detectar e corrixir          
erros tipográficos e ortográficos. 

x x x Realización de 
proxectos 

Caderno do 
Profesor 

▪ PLEB5.3. 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 comunicación reais ou simuladas,          
como medio de comunicación e entendemento entre persoas de         
procedencias, linguas e culturas distintas, evitando calquera tipo de         
discriminación e de estereotipos lingüísticos e culturais. 

x x x Realización de 
proxectos 

Caderno do 
Profesor 

▪ PLEB5.4. Explica valores e comportamentos propios dunha cultura a         
membros de outra diferente, consciente da importancia desta actividade         
de mediación intercultural. 

x x x Observación  Caderno do 
Profesor 

▪ PLEB5.5. 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 comunicación. 

x x x webquests Caderno do 
Profesor 

▪ PLEB5.6. Produce textos orais e escritos en diferentes soportes         
suficientemente cohesivos, coherentes e adecuados ao propósito       
comunicativo. 

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba Escrita 
Proba Oral 

▪ PLEB5.7. 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. 

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba Escrita 
Proba Oral 
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▪ PLEB5.8. 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.). 

x x x Observación  Caderno do 
Profesor 

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

x x x Observación  Caderno do 
Profesor 

▪ PLEB5.EXTRA 1. Comprende e utiliza un léxico relativamente rico e          
variado, o que implica, entre outros, o emprego de sinónimos de uso            
máis frecuente e de palabras de significación próxima para evitar a           
repetición léxica. 

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba de 
vocabulario 

▪ PLEB5.EXTRA 2. Comprende e utiliza con corrección suficiente e         
adecuación sociolingüística os recursos lingüísticos propios do seu nivel,         
e frases feitas e locucións idiomáticas sinxelas e habituais da          
comunidade lingüística correspondente á lingua meta. 

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba de 
gramática 
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CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS MÍNIMOS 1º BACHARELATO. 

  
● Expresión de relacións lóxicas: conxunción (not only…but also; both…and); disxunción (or); oposición/concesión ((not…) but; …, though);                

causa (because (of); due to; as); finalidade (to+ infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better;                      
the highest in the world); resultado (so; so that); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and                   
commands).   

● Relacións temporais (the moment (she left); while).  
●  Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so). 
● Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adv. + Adj., e. g. How very nice!; exclamatory sentences and phrases,                         

e.  g. Hey, that’s my bike!). 
● Negación: negative sentences with not, never, no (+noun, e. g. no books), nobody, nothing. 
● Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; tags). 
● Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente (present simple and continuous); futuro                  

(going to; will; present simple and continuous + Adv.). 
● Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+                  

Adv., e. g. every Sunday morning); used to).  
● Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able); posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps);              

necesidad (must; need; have to); obriga (have to; must; imperative); permiso (may; could); intención (present continuous). 
● Expresión da existencia e a entidade (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive, one(s); determiners); a              

cualidade (e. g. pretty good; much too expensive). 
● Uso de conectores: also, as well as, in addition to this, what is more, however, on the one hand... on the other hand., although, despite, in                          

spite of (the fact), but, yet, although,because, since, as, that is why, due to, for this/that reason, therefore, as a result, as a consequence,                        
consequently, so, in order to, so that, for that purpose, if, as long as, unless, firstly, first of all, secondly, next, thirdly, finally, lastly, o begin with,                           
at first, then, next, after that, in the end, eventually, finally, afterwards, after all, at last. 

● Phrasal verbs: Go back, go off, go on, go through, go with, go without, bump into, call round, come/go along, come round/over, go out, pick sb                          
up, stay in,  ask out, break up with, get on well with, get over, get to know, go out with, end up, find out, put up with, stand up for, take off. 
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2º BACHARELATO 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN TEMPORALIZACIÓN AVALIACIÓN 
 1ª 

AV 
2ª AV 3ª AV PROCEDEMENT

O 
INSTRUMENTO 

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

*  * Rexistro 
cuantitativo . 

Listening test .  

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

*   Visionado dun 
vídeo na aula e 
recollida de 
datos sobre o 
mesmo para 
entregar ao 
profesor. 

Caderno do 
profesor. 

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

* * * Observación da 
práctica oral na 
clase. 
 

Caderno do 
profesor 

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

* * * Rexistro 
cuantitativo . 

Proba oral.  

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

 *   
Rexistro 
cualitativo. 
 

Anotacións 
durante as 
presentación dos 
proxectos dos 
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seus 
compañeiros. 

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

 *  Rexistro 
cuantitativo . 

Listening test .  

 
 

 
 
 
 
 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN TEMPORALIZACIÓ

N 
AVALIACIÓN 

 1ª 
AV 

2ª 
AV 

3ª 
AV 

PROCEDEMENT
O 

INSTRUMENTO 

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

* * * Rexistro 
cuantitativo . 

Proba oral.  

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

 *  Presentación 
ante os 
compañeiros e o 
profesor 
 

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

* * * Rexistro 
cuantitativo con 
rúbrica. 

Proba oral.  

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

* * * Rexistro 
cuantitativo con 
rúbrica. 

Proba oral.  

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

* * * Observación 
 

Caderno do 
profesor 

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

  * Rexistro 
cuantitativo. 

Proba oral.  
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN TEMPORALIZACIÓN AVALIACIÓN 
 1ª 

AV 
2ª AV 3ª AV PROCEDEMENT

O 
INSTRUMENTO 

PLEB3.1. Entende a maioría dos 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). 

  * Rexistro 
cuantitativo 

Writing test ( 
covering email 
) despois de 
ler un anuncio. 

PLEB3.2. Comprende con pouca dificultade 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. 

 *   
Rexistro 
cuantitativo 

Writing test ( 
responder un 
email )  

PLEB3.3. Comprende aceptablemente 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). 

*   Webquest. 
 

Caderno do 
profesor. 

PLEB3.4. Comprende a maioría dos 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. 

 
* 

 
 

 
 

Observacion: 
Reading 
practice. 
 

Caderno do 
profesor. 

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

* * * Busca de 
información para 
webquests, 
presentación e 
elaboración do 
seu CV. 

Caderrno do 
profesor e 
rúbricas. 
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PLEB3.6. Comprende aceptablemente 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. 

* * * Rexistro 
cuantitativo 

Reading test. 

PLEB3.7. Comprende con pouca dificultade 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. 

*   Rexistro 
cuantitativo 

Reader Book 
test 

 
 
 
 
 
 
 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN TEMPORALIZACIÓN AVALIACIÓN 
 1ª 

AV 
2ª AV 3ª AV PROCEDEMENTO INSTRUMENTO 

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

 *   rexistro 
cuantitativo 
 
Writing practice 

Writing test 
 
Caderno do 
profesor 
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PLEB4.2. Describe con bastante fluidez 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. 

*    rexistro 
cuantitativo 
 
Writing practice 

Writing test 
 
Caderno do 
profesor 

PLEB4.3. Completa aceptablemente 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). 

 
 

 
 

* 
 

Writing practice. 
 

Caderno do 
profesor. 
 

PLEB4.4. Escribe de maneira aceptable, 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).  

  * CV 
 

Rúbrica 

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

* *  Visionado dun 
vídeo. 
 

Caderno do 
profesor. 

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

*    Rexistro 
cuantitativo 
 
Writing practice 

Writing test 
 
Caderno do 
profesor 

PLEB4.7. Escribe con bastante soltura 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.  

 *  Writing practice. 
 

Caderno do 
profesor. 
 

PLEB4.8. Escribe aceptablemente, 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. 

 *   Rexistro 
cuantitativo 
 
Writing practice 

Writing test 
 
Caderno do 
profesor 
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▪ PLEB5.6. Comprende e utiliza un léxico relativamente rico e variado, o que            
implica, entre outros, o emprego de sinónimos de uso máis frecuente e de             
palabras de significación próxima para evitar a repetición léxica. 

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba de 
vocabulario 

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

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba de 
gramática 

 
 
 
 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN TEMPORALIZACIÓN AVALIACIÓN 
 1ª 

AV 
2ª AV 3ª AV PROCEDEMENT

O 
INSTRUMENTO 

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

* * * Observación 
 

Caderno do 
profesor 

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

* * * Observación 
 

Caderno do 
profesor 

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

* * * Observación 
 

Caderno do 
profesor 

▪ PLEB 5.4. Entende os detalles do que se lle di en transaccións e xestións que               
xorden mentres viaxa, organiza a viaxe ou trata coas autoridades, así como en             
situacións menos habituais en hoteis, tendas, axencias de viaxes, centros de           

     

97 



saúde, traballo ou estudos (por exemplo, para recibir asistencia sanitaria como           
turista ou como residente, cambiar unha reserva de hotel, anular billetes ou            
cambiar un artigo defectuoso), sempre que poida pedir confirmación.  

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

     

PLEB5.6. Exprésase aceptablemente 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. 

* * * Rexistro 
cuantitativo. 

Speaking e 
writing test. 

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

* * * Vídeos. 
Rexistro 
cualitativo. 
 

Preguntas 
orais ao 
finalizar o 
visionado e 
caderno do 
profesor. 

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

x x x Observación caderno do 
profesor. 
 

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

 
 

*  Presentación 
 

Rúbrica 

▪ PLEB5.EXTRA 1. Comprende e utiliza un léxico relativamente rico e variado, o            
que implica, entre outros, o emprego de sinónimos de uso máis frecuente e de              
palabras de significación próxima para evitar a repetición léxica. 

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba de 
vocabulario 

▪ PLEB5.EXTRA 2. Comprende e utiliza con corrección suficiente e adecuación          
sociolingüística os recursos lingüísticos propios do seu nivel, e frases feitas e            
locucións idiomáticas sinxelas e habituais da comunidade lingüística        
correspondente á lingua meta. 

x x x Rexistro 
cuantitativo 

Proba de 
gramática 
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CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS MÍNIMOS 2º BACHARELATO 
 
▪ Expresión de relacións lóxicas: oposición/concesión despite/in spite of + NP/VP/sentence); causa because (of); due to; as; since); finalidade (so                   

as to); comparación (as/not so Adj. as; ; ; condición (if; unless; ); estilo indirecto (reported information, statements, questions, suggestions and                     
commands).  

▪ Relacións temporais ((just) as; while; . 
▪ Exclamación (What + noun + sentence), e. g. What a nuisance (he is)!,  exclamatory sentences and phrases. 
▪ Negación . 
▪ Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions.) 
▪ Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous; past perfect simple and continuous); presente                   

(present simple and continuous); futuro (present simple and continuous + Adv.; will be + verb+ ing; will + perfect tense (simple and continuous)). 
▪ Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+                  

Adv.); used to; would).  
▪ Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); ; posibilidade/probabilidade (will; likely; should; ought to); necesidade (want;               

take); obriga (need/needn’t); permiso (may; could; allow) intención . 
▪ Expresión da existencia , a entidade (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, ; determiners); a cualidade . 
▪ Expresión da cantidade: Number . Quantity,. Degree: e. g. extremely; so . 
▪ Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 
▪ Expresión do tempo (points , divisions , and indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time; duration ; anteriority (already; (not) yet; ;                        

posteriority (e. g. later (on); ; sequence (to begin with, besides, to conclude); simultaneousness ; frequency . 
▪ Expresión do modo (Adv. and phrases of manner). 
▪ Gerund and infinitive 
▪  Have/get causative.  
▪ Phrasal verbs: 

Ask out, break into, bump into, call round, carry out, cheer up, come across, dress up, eat out, end up, face up to, feel like, find out, give back,                              
give up, go back, go on, go off, go out, go through, go with, hand over, look after, look for, look into, meet up with, pick up, put up with, set off, stay in                                  
, take  off, take out, tell off, turn down . 
  ▪  Uso de conectores:  

Also, as well as, in addition to this, what is more, however, on the one hand... on the other hand, although,despite, in spite of (the fact), but, yet,                             
although, because, since, as, that is why, due to, for this/that reason, therefore, as a result, as a consequence, consequently, so,in order to, so that,                         
for that purpose, if, as long as, unless, firstly, first of all, secondly, next, thirdly, finally, lastly, to begin with, at first, then, next, after that, in the end,                             
eventually, finally, afterwards, after all, at last, due to, because of. 
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9. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN UTILIZAR. 
 
Os criterios metodolóxicos expresados no punto 6 desta programación lévannos a facer unha selección de materiais e recursos didácticos variados.                    
Isto van desde o libro de texto (especificado abaixo), as lecturas obrigatorias (especificadas abaixo, recursos audiovisuais (tanto propostos no libro                    
como seleccionados por nós) e as TIC coa finalidade de realizar presentacións, buscar información para proxectos, aprender a utilizar programas,                    
etc. 
 
 
 
LIBROS DE TEXTO 
 

Curso  Título, autor, editorial e ano de publicación ISBN 

1º ESO Smart Planet 1. Student’s Book with DVD. Goldstein, Ben / Jones, Ceri. 2015. 
Cambridge University Press 978-84-8323-917-9 

2º ESO 
Smart Planet 2. Student’s Book with DVD. Goldstein, Ben / Jones, Ceri. 2015. 
Cambridge University Press. 

978-84 8323-660-4 

3º ESO PULSE 3. Student’s Book. McBeth, Catherine. 2014. Macmillan. 978-0-230-43945-0 
4º ESO PULSE 4. Student’s Book. McBeth, Catherine. 2014. Macmillan. 978-0-230-43962-7 
1º BAC Key to Bachillerato 1. Student’s Book. Wetz, Ben. 2014 Oxford University Press 978-0-19-461105-3 
2º BAC Key to Bachillerato 2. Student’s Book. Wetz, Ben. 2014 Oxford University Press 978-0-19-461119-0 
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LECTURAS OBRIGATORIAS 
 
  

CURSO TRIMESTRE TÍTULO  EDITORIAL 

1º ESO 1 Wonderful Water Oxford 

2 The Ghost Teacher Burlington 

3 Dr Dolittle Burlington 

2º ESO 1 All About the USA, 
Emily Winston 

Burlington 

2 

3 

2º ESO 
PMAR 

1 All About the USA, 
Emily Winston 

Burlington 

2 

3 

3ºESO 

 

1 Three Child Rulers,  
Brad Mayhew 

Burlington 

2 The Case of the Ancient Artefact,  
 Samuel Sheely 

Burlington 

3 A Sherlock Holmes Collection, 
Sir Arthur Conan Doyle 

Burlington 
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4º ESO 1 Channel to the Future, 
Sandra Sherwood 

Burlington 

2 Dr Jekyll and Mr Hyde, 
Robert Louis Stevenson 

Burlington 

3 People Who Changed the World 
Eleanor Sutherland 

Burlington 

1º BAC 1  Burlington 

 2 My Family and Other Animals, 
Gerald Durrell 

Burlington 

 3 Two Shakespearean Tragedies 
Shakespeare 

Burlington 

2º BAC 1 A Foreigner in New York, 
Ramón Ybarra Rubio 

Burlington 

2 

3 
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10- AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN NA ESO E NO BACHARELATO 
 
Aprender unha nova lingua é, seguramente, un dos retos máis difíciles aos que se enfrontan os estudantes ao longo da súa vida académica, sobre                        
todo porque supón mergullarse de forma activa nunha cultura e nunha visión da vida moi diferentes da súa. A medida que aprenden un idioma,                        
desenvolven unha serie de competencias clave da aprendizaxe. Ademais de adquirir a Competencia lingüística, estas unidades tamén levan á                   
adquisición doutras competencias: 
 
- A Competencia conciencia e expresións culturais e a Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, a través dos textos                      
e dos temas elixidos. 
 
- A Competencia dixital, mediante as actividades de Internet, os materiais dixitais e os pequenos proxectos e presentacións. 
 
- As Competencias sociais e cívicas a partir do traballo en grupo, das interaccións e as dinámicas da clase que desenvolven a aprendizaxe                       
colaborativa. 
 
O noso obxectivo primordial é facilitar o proceso de aprendizaxe e servir de ponte para que os alumnos/as coñezan os lugares nos que se fala inglés                          
e a forma en que o utiliza a xuventude nativa da súa mesma idade. 
 
Durante o proceso de adquisición da lingua inglesa é habitual que os alumnos/as mostren claras preferencias por determinadas áreas da                    
aprendizaxe. Por isto ofrecémoslles un amplo abano de actividades coas que desenvolver os seus intereses e demostrar os seus puntos fortes, á                      
vez que practican en profundidade todas as áreas da aprendizaxe de linguas.  
 

10. 1 PROCEDEMENTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
AVALIACIÓN INICIAL 
Todo o profesorado de inglés realiza ó principio do curso unha avaliación diagnostica ca finalidade de obter unha visión das necesidades individuais                      
de cada alumno/a e prestarlles a atención apropiada. Esta avaliación non contará para a nota do trimestre e neste curso 2019-2020 realizarase da                       
seguinte maneira: 
 
1º ESO 
DESEÑO DA PROBA 
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Durante a primeira semana de clase, os alumnos farán unha proba que avaliará o seu vocabulario e a súa gramática. Tamén se terá en conta a súa                           
produción oral e escrita durante as primeiras semanas mediante a observación e toma de notas por parte do profesor. 
 
MEDIDAS A ADOPTAR EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS 
Adaptaranse as actividades e prestarase unha atención máis individualizada a aqueles alumnos que o necesiten. 
 
2º ESO 
DESEÑO DA PROBA 
O profesor empezará a desenvolver a Unit 1 do temario e mirará o rendemento de cada un dos estudantes nos seguintes aspectos: 

● Participación adecuada na realización dos exercicios. 
● Atención ó desenvolvemento do tema. 
● Asimilación correcta do tema. 

 
MEDIDAS A ADOPTAR EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS 
Se o profesor observa que cada alumno responde ben ás tarefas que se lle presentan na Unit 1, seguirá traballando na mesma liña. Se, polo 
contrario, nota que algún alumno amosa dificultades, fará os axustes necesarios nas súas explicacións ou na súa forma de traballar os exercicios 
para que o alumno venza eses problemas. 
 
3º ESO 
DESEÑO DA PROBA 
A segunda semana de clase os alumnos farán na clase un reading con preguntas de comprensión lectora  e un writing  sen axuda do dicionario que 
a profesora recollerá e analizará para identificar a aqueles alumnos con dificultades. A súa produción oral tamén se terá en conta mediante a 
observación e toma de notas por parte da profesora. 
 
MEDIDAS A ADOPTAR EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS 
Aqueles alumnos con dificultades importantes recibirán atención máis individualizada dentro das clases. 
 
4º ESO 
DESEÑO DA PROBA 
Na primeira quincena do curso os alumnos farán na clase unha proba de gramática e vocabulario  e un writing  sen axuda do dicionario que a 
profesora recollerá e analizará para identificar a aqueles alumnos con dificultades. A súa producción oral tamén se terá en conta mediante a 
observación e toma de notas por parte da profesora. 
 
MEDIDAS A ADOPTAR EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS 
Aqueles alumnos con dificultades importantes recibirán atención máis individualizada dentro das clases. 
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1º BAC 
DESEÑO DA PROBA 
A segunda semana de clase os alumnos farán na clase un reading con preguntas de comprensión lectora  e un writing  sen axuda do dicionario que 
a profesora recollerá e analizará para identificar a aqueles alumnos con dificultades. A súa producción oral tamén se terá en conta mediante a 
observación e toma de notas por parte da profesora. 
 
 
MEDIDAS A ADOPTAR EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS 
Aqueles alumnos con dificultades importantes recibirán atención máis individualizada dentro das clases. 
 
2º BAC 
DESEÑO DA PROBA 
O profesor empezará a desenvolver a Unit 1 do temario e mirará o rendemento de cada un dos estudantes nos seguintes aspectos: 

● Participación adecuada na realización dos exercicios. 
● Atención ó desenvolvemento do tema. 
● Asimilación correcta do tema. 

 
 
 
 
MEDIDAS A ADOPTAR EN FUNCIÓN DOS RESULTADOS 
Se o profesor observa que cada alumno responde ben ás tarefas que se lle presentan na Unit 1, seguirá traballando na mesma liña. Se, polo 
contrario, nota que algún alumno amosa dificultades, fará os axustes necesarios nas súas explicacións ou na súa forma de traballar os exercicios 
para que o alumno venza eses problemas. 
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AVALIACIÓN ORDINARIA 
 
Os integrantes do departamento dispoñen de diferentes instrumentos para levar un rexistro do rendemento diario de cada alumno, así como das                     
diferentes cualificacións obtidas cas diferentes probas que realizamos ( exames ó rematar cada tema, exames por avaliación de gramática e                    
vocabulario, de lectura, proxectos, presentacións, probas orais, etc). Estes instrumentos están indicados no punto 8 desta programación. Con todo,                   
o factor máis importante para medir o desenvolvemento dos alumnos/as é o progreso individual que consigan dende o inicio do curso até o final de                         
cada trimestre.  
Como a aprendizaxe do inglés se expón de maneira cíclica e non como bloques illados,os exames poderán conter preguntas de temas ou 
avaliacións anteriores. 
A nota de cada avaliación obterase segundo os criterios de cualificación de cada curso detallados no punto 10.2 desta programación. A nota final 
será a media ponderada das tres avaliacións: 1ª avaliación 10%, 2ª avaliación 20% e 3ª avaliación 70% salvo no caso de 2º ESO e 2º 
BACHARELATO, onde a nota de final de curso virá dada pola nota media das 3 avaliacións, xa que nestes grupos os alumnos van facer un exame 
despois de cada tema  ó longo de  todo o curso. 
Para o alumnado con circunstancias especiais, estes criterios adaptaranse en función desas circunstancias. 
Nesta etapa, a avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado é continua e a decisión do profesor/a de promover ao alumno/a será adoptada                       
atendendo á consecución das competencias clave e aos criterios de avaliación descritos no seguinte punto. 
 
AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 
Na convocatoria de setembro avalíanse os contidos mínimos detallados no punto 8 desta programación. Os criterios de cualificación veñen                   
indicados no punto 10.2 da mesma. 
 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
1º ESO  
Bloque 1. Comprensión de textos orais 
▪ B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou                        

os detalles relevantes do texto: anticipación do contido xeral do que se escoita con axuda de elementos verbais e non verbais e uso dos                        
coñecementos previos sobre a situación (quen fala a quen, con que intencións, onde e cando) que dan lugar a inferencias do significado baseadas                       
no contexto. 

▪ B1.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou                       
os detalles relevantes do texto: anticipación do contido xeral do que se escoita con axuda de elementos verbais e non verbais, e uso dos                        
coñecementos previos sobre a situación (quen fala a quen, con que intencións, onde e cando) que dan lugar a inferencias do significado                      
baseadas no contexto. 
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▪ B1.3. Identificar a información esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes en textos orais breves e ben estruturados, transmitidos                     
de viva voz ou por medios técnicos e articulados a velocidade lenta, nun rexistro estándar formal, e que versen sobre asuntos cotiáns en                       
situacións habituais escolares e da familia ou do propio campo de interese, sempre que as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e se                       
poida volver escoitar o dito. 

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

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

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

 
Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 
▪ B2.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se cometan erros de pronuncia polos que os interlocutores teñan que solicitar                       

repeticións de cando en vez. 
▪ B2.2. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados, utilizando fórmulas ou xestos simples para tomar ou ceder a quenda                    

de palabra, aínda que se dependa en grande medida da actuación do interlocutor. 
▪ B2.3. Utilizar as estratexias máis adecuadas para producir textos monolóxicos que aborden descricións, narracións e explicacións breves e                  

sinxelas sobre acontecementos, experiencias, condicións de vida e coñecementos diversos, con certa fluidez e pronuncia intelixible, utilizando                 
conectores textuais, e con dominio do vocabulario elemental para lograr a finalidade da comunicación. 

▪ B2.4. Producir textos breves e comprensibles, en conversas cara a cara, nun rexistro neutro ou informal, cunha linguaxe sinxela, nos que se dá,                       
se solicita e intercambia información básica sobre temas de importancia na vida cotiá e asuntos coñecidos ou de interese persoal ou educativo                      
propios da súa idade e do seu nivel escolar, e se xustifican brevemente e de xeito básico os motivos de determinadas accións e plans sinxelos,                         
aínda que ás veces haxa interrupcións ou vacilacións, resulten evidentes 

▪ as pausas e a reformulación para organizar o discurso e seleccionar expresións e estruturas, e o interlocutor teña que solicitar ás veces que se                        
lle repita o dito, e mesmo solicite axuda ao interlocutor para expresar adecuadamente o seu texto.  

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

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

▪ B2.7. Utilizar estratexias de cooperación na interacción e no traballo con outras persoas, colaborando coas demais persoas na interacción,                    
verificando a comprensión propia e a das demais persoas mediante estratexias de compensación lingüísticas e non verbais, e cooperando                   
activamente na realización das tarefas de comunicación. 
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
▪ B3.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas (identificación do tema dun texto coa axuda de elementos textuais e non textuais, uso dos                     

coñecementos previos sobre o tema, inferencia de significados polo contexto, por comparación de palabras ou frases similares nas linguas que xa                     
coñecen, etc.), para a comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto. 

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

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

▪ B3.4. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte                     
dixital, breves, sinxelos e ben estruturados, escritos nun rexistro informal ou estándar, que traten de asuntos cotiáns, de temas coñecidos e                     
previsibles de interese ou relevantes para os propios estudos, e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico básico de uso común e habitual. 

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

⬝B3.6. Ler con certa autonomía textos adaptados de certa lonxitude adecuados á idade, aos intereses e ao nivel escolar. 
 
Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 
▪ B4.1. Aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos breves e de estrutura simple (por exemplo, copiando formatos, fórmulas e                   

modelos convencionais propios de cada tipo de texto, identificando as ideas pertinentes e necesarias, pondo una idea principal en cada parágrafo,                     
etc.). 

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

▪ B4.3. Completar documentos básicos nos que se solicite información persoal. 
▪ B4.4. Escribir mensaxes sinxelas con información, instrucións e indicacións moi básicas relacionadas con actividades cotiás e de inmediata                  

necesidade.  
▪ B4.5. Intercambiar correspondencia persoal breve e moi sinxela, sobre temas da vida cotiá, empregando palabras e expresións moi básicas de                    

uso habitual, de encabezamento e despedida, e frases e oracións simples illadas e enlazadas con conectores elementais. 
▪ B4.6. Presentar os textos escritos de xeito coidado (con atención ás marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, letras maiúsculas e minúsculas                     

cando corresponda, etc.), en soporte impreso e dixital. 
 
Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

108 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2º  ESO  
 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 
▪ B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou                       

os detalles relevantes do texto: uso do contexto verbal e non verbal, e dos coñecementos previos sobre a situación (quen fala a quen, con que                         
intencións, onde e cando), que permiten inferencias do significado baseadas no contexto; uso dos coñecementos referenciais sobre o tema, así                    
como identificación de palabras clave. 

▪ B1.2. Comprender instrucións moi básicas pronunciadas lentamente e claramente, e seguir indicacións sinxelas e breves que conteñan                 
vocabulario propio do nivel.  

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

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

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

▪ B1.6. Comprender transaccións moi básicas de bens e servizos (datos persoais, horarios e prezos), transmitidas de viva voz ou por medios                     
técnicos, e articuladas con certa lentitude e claridade, sempre que as condicións acústicas sexan boas e se poidan escoitar máis dunha vez.  
 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 
▪ B2.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas para producir textos monolóxicos que aborden descricións, narracións e explicacións breves e                  

sinxelas sobre acontecementos, experiencias, condicións de vida e coñecementos diversos, con certa fluidez e pronuncia intelixible, utilizando                 
conectores textuais e con dominio do vocabulario elemental, para lograr a finalidade da comunicación. 

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

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

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

▪ B2.5. Manexar con certa fluidez frases feitascurtas, grupos de palabras e fórmulas básicas para desenvolverse de xeito suficiente en breves                    
intercambios en situacións habituais e cotiás, aínda que se interrompa o discurso para procurar expresións e articular palabras menos                   
frecuentes.  

▪ B2.6. Intercambia información ou responde a preguntas directas simples e breves, relativas a información persoal, hábitos, gustos, estudos etc.,                   
en relación con ámbitos e temas inmediatos cos que xa estea familiarizado. 

▪ B2.7. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados, utilizando fórmulas ou xestos simples para tomar ou ceder a quenda                    
de palabra, aínda que se dependa en grande  medida da actuación do interlocutor. 
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

 
▪ B3.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas (identificación do tema dun texto coa axuda de elementos textuais e non textuais, uso dos                     

coñecementos previos sobre o tema, inferencia de significados polo contexto, por comparación de palabras ou frases similares nas linguas que                    
xa coñecen, etc.), para a comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do                       
texto.  

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

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

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

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

▪ B3.6. Ler con certa autonomía textos adaptados de certa lonxitude adecuados á idade, aos intereses e ao nivel escolar. 
 
Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 
▪ B4.1. Aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos breves e de estrutura simple, por exemplo copiando formatos, fórmulas e                   

modelos convencionais propios de cada tipo de texto, identificando as ideas pertinentes e necesarias, ou pondo una idea principal en cada                     
parágrafo. 

▪ B4.2. Escribir en papel ou en soporte electrónico textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas cotiáns ou de interese persoal, nun                       
rexistro estándar ou informal, utilizando adecuadamente os recursos básicos de cohesión e de coherencia, e as convencións ortográficas                  
básicas, os signos de puntuación máis comúns, cun control razoable de expresións e estruturas sinxelas e un léxico de uso frecuente para a súa                        
idade e o seu nivel escolar; así como as convencións ortográficas máis habituais na redacción de textos en soporte electrónico. 

▪ B4.3. Describir de forma moi sinxela lugares, obxectos e persoas, e narrar de xeito lineal feitos e experiencias sinxelas, así como expor                      
información básica e previamente preparada relacionada con temas cotiáns ou con materias do currículo. 

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

▪ B4.5. Escribir mensaxes sinxelas en diferentes soportes con información, instrucións e indicacións moi básicas relacionadas con actividades                 
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cotiás e de inmediata necesidade. 
▪ B4.6. Escribir correspondencia breve e sinxela en papel ou soporte dixital, na que se dea información persoal básica e se expresen gustos,                      

sentimentos e opinións.  
▪ B4.7. Presentar os textos escritos de maneira coidada (con atención a marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, letras maiúsculas e                    

minúsculas cando corresponda, etc.) en soporte impreso e dixital, adecuados aos fins funcionais e valorando a importancia da presentación nas                    
comunicacións escritas. 
 
 
Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

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

solicitar repeticións.  
▪ B5.2, Aplicar á comprensión e á produción de textos escritos as normas ortográficas básicas da palabra e da oración. 
▪ B5.3. Incorporar á produción do texto oral e escrito os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos a estruturas sociais, 

relacións interpersoais, patróns de actuación, comportamento e convencións sociais, respectando as normas de cortesía máis importantes nos 
contextos respectivos. 

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

▪ B5.5. Utilizar as experiencias e os coñecementos adquiridos en todas as linguas que coñece para establecer similitudes e diferenzas coa nova 
lingua e desenvolver unha competencia comunicativa plurilingüe; apreciar a riqueza persoal e social que proporciona ser unha persoa plurilingüe, 
e valorar as linguas como medio para comunicarse e relacionarse con compañeiros e compañeiras doutros países, como recurso de acceso á 
información e como instrumento de enriquecemento persoal, ao coñecer culturas e maneiras de vivir diferentes. 

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

▪ B5.7. Comprender e utilizar rutinas e o léxico propio do nivel en situacións comunicativas sinxelas reais ou simuladas. 
▪ B5.8. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen 

varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no centro docente, relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 
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3º  ESO  
 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 
 
▪ B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas                       

principais, ou os detalles relevantes do texto.B1.2. Identificar información xeral e específica relevante de textos sinxelos emitidos cara a cara ou                     
por medios audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos (información básica sobre algunha materia do currículo, temas do seu interese ou                    
ocupacionais propios da súa idade e do seu nivel escolar), pronunciadas con lentitude e claridade. 

▪ B1.3. Comprender os puntos principais e información específica en mensaxes e anuncios públicos breves, claros e sinxelos, que conteñan                   
instrucións, indicacións ou outra información, sempre que as condicións acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado.  

▪ B1.4. Identificar a información esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes en textos orais breves ou de lonxitude media,                     
claramente estruturados, e transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados a unha velocidade media, nun rexistro formal, informal                     
ou neutro, e que versen sobre asuntos cotiáns en situacións habituais ou sobre temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos                       
persoal, público, educativo e ocupacional, sempre que as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e que se poida volver escoitar o dito. 

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

▪ B1.6. Comprender preguntas, solicitude de informacións e cambios moi evidentes de tema en situacións comunicativas cara a cara en que se lle                      
pregunte sobre asuntos básicos e coñecidos persoais, educativos, ocupacionais ou do seu interese, sempre que poida pedir que se lle repita,                     
aclare ou elabore algo do que se lle dixo. 

▪ B1.7. Comprender o sentido xeral e a información específica sinxela de programas de televisión, tales como boletíns meteorolóxicos ou                   
informativos, cando os comentarios conten cun apoio de imaxes moi redundantes.  

 
Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 
 
▪ B2.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais monolóxicos ou dialóxicos breves e de estrutura simple e                      

clara, utilizando, entre outros, procedementos como a adaptación da mensaxe a patróns da primeira lingua ou outras, ou o uso de elementos                      
léxicos aproximados, se non se dispón doutros máis precisos.  

▪ B2. 2. Manexar frases curtas, grupos de palabras e fórmulas para desenvolverse de xeito suficiente e comprensible en breves intercambios en                     
situacións habituais e cotiás, interrompendo en ocasións o discurso para procurar expresións, articular palabras menos recuentes e reparar a                   
comunicación en situacións menos comúns.  
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▪ B2.3. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados, utilizando fórmulas ou xestos simples para tomar ou ceder a quenda                    
de palabra, aínda que se dependa en grande medida da actuación da persoa interlocutora. 

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

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

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

 
 
 
 
Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
▪ B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas (identificación do tema dun texto coa axuda de elementos textuais e non textuais,                      

uso dos coñecementos previos sobre o tema, inferencia de significados polo contexto, por comparación de palabras ou frases similares nas                    
linguas que xa coñece, etc.), para a comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles                       
relevantes do texto.  

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

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

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

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

▪ B3.6. Ler con certa autonomía textos adaptados de certa lonxitude adecuados á idade, aos intereses e ao nivel escolar, seguindo a liña                      
argumental, o carácter básico dos personaxes e as súas relacións. 

 
 
Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 
▪ B4.1. Escribir en papel ou en soporte electrónico textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas cotiáns ou de interese persoal, nun                        
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rexistro formal, neutro ou informal, utilizando adecuadamente os recursos básicos de cohesión, as convencións ortográficas básicas e os signos                   
de puntuación máis comúns, cun control razoable de expresións e estruturas sinxelas e un léxico de uso frecuente.  

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

▪ B4.3. Empregar para comunicarse mecanismos sinxelos de cohesión textual axustados ao contexto e á intención comunicativa (repetición léxica,                  
elipse, deíxe persoal, espacial e temporal, xustaposición, e conectores e marcadores discursivos frecuentes). 

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

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

 
Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 
▪ B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que resulte evidente o acento  estranxeiro ou se cometan erros de pronunciación, 

sempre que non interrompan a comunicación, polos que as persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións de cando en vez. 
▪ B5.2. Valorar as linguas como medio para comunicarse e relacionarse con compañeiros e compañeiras doutros países, como recurso de acceso                    

á información, e como instrumento de enriquecemento persoal ao coñecer culturas e maneiras de vivir diferentes. 
▪ B5.3. Producir textos escritos sen faltas de ortografía significativas en palabras e expresións habituais propias do nivel. 
▪ B5.4. Coñecer e utilizar, para a comprensión e a produción do texto oral monolóxico ou dialóxico e escrito, os aspectos socioculturais e                      

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

▪ B5.5. Na propia lingua, identificar diferenzas e semellanzas nos aspectos culturais visibles dos países onde se fala a lingua estranxeira e da                      
propia cultura, coas diversas culturas do resto do alumnado, de ser o caso, amosando curiosidade e respecto perante as diferenzas. 

▪ B5.6. Distinguir, e aplicar á comprensión e á produción do texto, a función ou as funcións comunicativas máis relevantes do texto e un  repertorio 
dos seus expoñentes máis comúns e de uso máis frecuente na comunicación oral e escrita, así como os seus significados asociados (por 
exemplo, estrutura interrogativa para facer unha suxestión), e patróns discursivos de uso frecuente relativos á organización textual (introdución 
do volver unha competencia comunicativa plurilingüe, e apreciar a riqueza persoal e social que proporciona ser unha persoa plurilingüe. 

▪ B5.8. Recoñecer e utilizar léxico oral e escrito de uso común relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais ou relacionados cos propios intereses,                        
os estudos e as ocupacións; inferir do contexto e do cotexto, con apoio visual, os significados de palabras e expresións de uso menos frecuente                        
ou máis específico, e comunicar información, opinións e puntos de vista breves, simples e directos en situacións habituais e cotiás, aínda que en                       
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situacións menos correntes haxa que adaptar a mensaxe.  
▪ B5.9. Reformular o sentido dun texto, resumíndoo ou reformulándoo na propia lingua, explicándoo a un interlocutor próximo que descoñece a                    

lingua estranxeira, coa finalidade de facer o texto comprensible e garantir a relación fluída entre falantes e culturas. 
▪ B5.10. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen 

varias linguas, tanto curriculartema, desenvolvemento e cambio temático, e pechamento textual).  
▪ B5.7. Utilizar as experiencias lingüísticas e os coñecementos adquiridos en todas as linguas que coñece, para establecer similitudes e diferenzas 

coa nova lingua e desenes como outras presentes no centro docente, relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos 
ou culturais. 
 

 
 
 
4º  ESO  
Bloque 1. Comprensión de textos orais 
▪ B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas                      

principais, ou os detalles relevantes do texto.  
▪ B1.2. Identificar o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes en textos orais breves ou de lonxitude                       

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

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

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

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

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 
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▪ B2.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais monolóxicos ou dialóxicos breves ou de lonxitude media,                     
e de estrutura simple e clara, explotando os recursos dos que se dispón e limitando a expresión a estes; recorrendo, entre outros, a                       
procedementos como a definición simple de elementos para os que non se teñen as palabras precisas, ou comezando de novo cunha nova                      
estratexia cando falla a comunicación. 

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

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

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

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

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

 
 
Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
▪ B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas                       

principais, ou os detalles relevantes do texto. 
▪ B3.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas (identificar os conceptos principais e palabras clave do tema, coñecer sinónimos                    

destas e procurar termos relacionados en internet; e localizar recursos da biblioteca do seu centro docente), para a procura de información en                      
diferentes fontes, e analizar a súa credibilidade seguindo criterios como a autoría, a data de publicación, ligazóns relevantes, funcionalidade e                    
tipo de texto (divulgativo, educativo, de opinión, etc.). 

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

▪ B3.4. Comprender a intención de comunicación, fórmulas de saúdo, despedida e outras convencións básicas de correspondencia de carácter                  
persoal e formal, sempre que non conteña expresións idiomáticas, e poder reaccionar de xeito adecuado a tarxetas postais, felicitacións,                   
invitacións, citas médicas solicitude de información, etc. 
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▪ B3.5. Seguir instrucións básicas que lle permitan, por exemplo, pór en marcha, manexar ou instalar aparellos ou aplicacións informáticas sinxelas                    
(sempre que conteñan diagramas ou imaxes que faciliten a súa comprensión), entender unha prescrición médica, matricularse nun centro de                   
estudos, etc. 

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

 
 
Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 
▪ B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para elaborar textos escritos breves ou de media lonxitude (por exemplo,                    

reformulando estruturas a partir doutros textos de características e propósitos comunicativos similares, ou redactando borradores previos, e                 
revisando contido, ortografía e presentación do texto antes da súa escritura definitiva). 

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

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

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

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

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

 
 
Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 
▪ B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común, e recoñecer os significados e as intencións comunicativas                    

xerais relacionados con eles. 
▪ B5.2. Recoñecer e utilizar as principais convencións de formato, tipográficas, ortográficas e de puntuación, e de uso de maiúsculas e minúsculas,                     

así como abreviaturas e símbolos de uso común e máis específico; e saber manexar os recursos básicos de procesamento de textos para corrixir                       
os erros ortográficos dos textos que se producen en formato electrónico, e adaptarse ás convencións comúns de escritura de textos en internet                      
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(por exemplo, abreviacións ou outros en chats). 
▪ B5.3. Coñecer e utilizar para a comprensión e a produción do texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos e                       

actividades de estudo, traballo e lecer), condicións de vida (hábitat e estrutura socioeconómica), relacións interpersoais (xeracionais, entre                 
homes e mulleres, no ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamento (posturas, expresións faciais, uso da voz, contacto visual e                   
proxémica) e convencións sociais (actitudes e valores), así como os aspectos culturais xerais que permitan comprender información e ideas                   
presentes no texto (por exemplo, de carácter histórico ou literario). 

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

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

▪ B5.6. Apreciar a riqueza persoal e social que proporciona ser unha persoa plurilingüe. 
▪ B5.7. Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre os constituíntes e a organización de patróns sintácticos e discursivos de uso                     

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

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

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

1º  BACHARELATO  
Bloque 1. Comprensión de textos orais 
▪ B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para comprender o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais, os                    

detalles relevantes ou a información, as ideas e as opinións, tanto implícitas como explícitas do texto, se están claramente sinaladas. 
▪ B1.2. Identificar as ideas principais, a información relevante e as implicacións xerais de textos de certa lonxitude, ben organizados e con                     

estruturas lingüísticas de certa complexidade, nunha variedade de lingua estándar e articulados a velocidade media ou normal, que traten de                    
temas tanto concretos como abstractos dentro do propio campo de especialización ou de interese, nos ámbitos persoal, público, educativo e                    
ocupacional ou laboral, sempre que as condicións acústicas sexan boas e se poidan confirmar certos detalles.  

▪ B1.3. Comprender o esencial de conversas ou debates reais entre varias persoas interlocutoras, e de descricións e narracións breves                   
reproducidas por medio de dispositivos multimedia (radio, televisión, vídeo, internet, etc.), expresadas nunha linguaxe sen sentidos implícitos nin                  
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usos idiomáticos. 
▪ B1.4. Comprender o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes de textos orais transmitidos por                     

medios técnicos, claramente estruturados e en lingua estándar, articulados a velocidade lenta, sempre que as condicións acústicas sexan boas e                    
se poida volver escoitar o que se dixo.  

▪ B1.5. Recoñecer as fórmulas de contacto social e as normas de cortesía, e as utilizadas para iniciar e terminar o discurso, así como a intención                         
comunicativa das persoas que as utilizan en situacións comunicativas variadas, relativas a temas coñecidos ou de interese persoal, emitidos en                    
lingua estándar, nun rexistro neutro, formal ou informal, que conteñan variedade de expresións, estruturas e locucións idiomáticas frecuentes, e                   
termos habituais e cultos de uso común non especializados. 

▪ B1.6. Distinguir e aplicar á comprensión do texto oral as funcións e os significados específicos xeralmente asociados a diversas estruturas                    
sintácticas de uso común, segundo o contexto de comunicación (por exemplo, unha estrutura interrogativa para dar unha orde).  

▪ B1.7. Comprender a información esencial de conversas ou discusións en que se traten temas cotiáns xerais ou do seu interese (necesidades                     
materiais, sensacións físicas e sentimentos, opinións e experiencias persoais) relacionados co traballo, os estudos e o tempo de lecer, se as                     
persoas participantes articulan con claridade, pausadamente e en lingua estándar, e se non hai interferencias acústicas.  

▪ B1.8. Recoñecer os significados e as intencións comunicativas expresas de patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común e                     
máis específicos, así como algunhas de carácter implícito (incluíndo o interese ou a indiferenza), cando a articulación é clara. 

▪ B1.9. Perseverar por acceder ao sentido do texto oral (cambiando o tipo de escoita, pedindo axuda ou escoitando varias veces os textos                      
gravados) aínda que en ocasións e mesmo con frecuencia, as hipóteses de significado do texto oral non poidan ser verificadas con claridade.  
 
 
 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 
▪ B2.1. Facer un uso consciente dos patróns sonoros acentuais, rítmicos e de entoación de carácter xeral, para expresar distintos significados                    

segundo as demandas do contexto. 
▪ B2.2. Amosar a fluidez necesaria para manter a comunicación e garantir o obxectivo comunicativo principal da mensaxe, aínda que poida haber                     

algunhas pausas, para buscar palabras e vacilacións na expresión dalgunhas ideas máis complexas. 
▪ B2.3. Adecuar a produción do texto oral ás funcións comunicativas requiridas, seleccionando, dentro dun repertorio de expoñentes habituais, os                   

máis adecuados ao propósito comunicativo, e os patróns discursivos típicos de presentación e organización da información, entre outros, o                   
reforzo ou a recuperación do tema. 

▪ B2.4. Producir textos atendendo á súa planificación e utilizando estratexias de comunicación como o uso de circunloquios, paráfrases ou                   
substitucións léxicas que permiten sacar proveito dos medios lingüísticos dispoñibles. 

▪ B2.5. Construír textos coherentes e ben estruturados sobre temas de interese persoal, ou asuntos cotiáns ou menos habituais, nun rexistro                    
formal, neutro ou informal, utilizando adecuadamente os recursos de cohesión máis comúns, e amosando un control razoable de expresións e                    
estruturas, e un léxico de uso frecuente,  de carácter tanto xeral como máis específico.  
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▪ B2.6. Coñecer, seleccionar con atención e saber aplicar con eficacia as estratexias adecuadas para producir textos orais de diversos tipos e de                      
certa lonxitude, tentando novas formulacións e combinacións dentro do propio repertorio, e corrixindo os erros (por exemplo, en tempos verbais,                    
ou en referencias temporais ou espaciais) que conducen a malentendidos se a persoa interlocutora indica que hai un problema. 

▪ B2.7. Realizar una presentación oral planificada de certa lonxitude sobre temas xerais e educativos propios da idade e do nivel de estudos,                      
nunha secuencia lineal, apoiándose en notas e elementos gráficos, e respondendo a preguntas complementarias de carácter previsíbel. 

▪ B2.8. Amosar certa flexibilidade na interacción polo que respecta aos mecanismos de toma e cesión do quenda de palabra, a colaboración coa                      
persoa interlocutora e o mantemento da comunicación, aínda que poida que non sempre se faga de maneira acertada.  
 
 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
▪ B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para comprender o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais, os                    

detalles relevantes do texto, a información, as ideas e as opinións, tanto implícitas como explícitas, claramente sinalizadas. 
▪ B3.2. Distinguir tanto a función ou as funcións comunicativas principais do texto como as implicacións facilmente discernibles; apreciar as                   

intencións comunicativas derivadas do uso de expoñentes das devanditas funcións, e identificar os propósitos comunicativos xerais asociados a                  
distintos formatos, patróns e estilos discursivos típicos. 

▪ B3.3. Identificar as ideas principais, a información relevante e as implicacións xerais de textos de certa lonxitude, ben organizados e con                     
estruturas lingüísticas de certa complexidade, nunha variedade de lingua estándar e que traten temas tanto abstractos como concretos dentro do                    
propio campo de especialización ou interese, nos ámbitos persoal, público, educativo ou ocupacional ou laboral, sempre que se poidan reler as                     
seccións difíciles. 

▪ B3.4. Distinguir e aplicar á comprensión do texto escrito as funcións e os significados específicos xeralmente asociados a diversas estruturas                    
sintácticas de uso común, segundo o contexto de comunicación (por exemplo, unha estrutura interrogativa para dar unha orde). 

▪ B3.5. Ler con fluidez textos de ficción e literarios contemporáneos, auténticos ou adaptados, e relacionados cos propios intereses e as                    
necesidades no ámbito persoal, público e educativo, ben estruturados en rexistro estándar da lingua, e escritos de xeito claro e sinxelo. 

▪ B3.6. Comprender correspondencia persoal breve en papel ou soporte dixital, redactada en lingua estándar e clara, que narre e describa                    
acontecementos, sentimentos básicos ou desexos.  
 
 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 
▪ B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para elaborar textos escritos de estrutura clara e de certa lonxitude, por                     

exemplo, desenvolvendo os puntos principais e ampliándoos coa información necesaria, a partir dun guión previo. 
 

▪ B4.2. Escribir, en calquera soporte, textos de estrutura clara sobre una serie de temas xerais e máis específicos relacionados cos propios                     
intereses ou as especialidade, facendo descricións co suficiente detalle; redactando en palabras propias, e organizando de maneira coherente,                  
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información e ideas extraídas de diversas fontes, e xustificando as propias opinións sobre temas xerais, ou máis específicos, utilizando                   
elementos de cohesión e coherencia e un léxico de uso común, ou máis específico, segundo o contexto de comunicación. 

▪ B4.3. Adecuar a produción do texto escrito ás funcións comunicativas requiridas, seleccionando, dentro dun repertorio de expoñentes habituais,                  
os máis adecuados ao propósito comunicativo, e os patróns discursivos típicos de presentación e organización da información, entre outros, o                    
reforzo ou a recuperación do tema. 

▪ B4.4. Utilizar con razoable corrección as estruturas morfosintácticas, os patróns discursivos e os elementos de conexión e de cohesión de uso                     
común con fin de que o discurso estea ben organizado e cumpra adecuadamente a función ou funcións comunicativas correspondentes. 

▪ B4.5. Presentar os textos propios, en soporte impreso ou dixital, de xeito coidado (con atención ás marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara,                      
etc.) atendendo non só á corrección ortográfica da palabra, senón tamén ao uso de maiúsculas e minúsculas, e signos de puntuación. 

▪ B4.6. Elaborar resumos e sintetizar información e argumentos partindo de diferentes fontes, e escribir notas recapitulativas, con claridade,                  
exactitude, coherencia e fidelidade ao texto orixinal. 

▪ B4.7. Escribir cartas formais e informais a persoas ligadas ao seu ámbito persoal e profesional nas que pide ou transmite información sinxela de                       
carácter inmediato, salientando os aspectos que se consideran importantes, empregando a estrutura e características propias deste tipo de texto                   
(cabeceira, despedida, sinatura, marxes, etc.).  

 
Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 
▪ B5.1. Discriminar e producir con certa fluidez patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común e máis específicos, recoñecendo                     

e dándolles os significados e as intencións comunicativas desexados. 
▪ B5.2. Utilizar eficazmente os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da lingua estranxeira, en contextos reais ou                  

simulados de comunicación. 
▪ B5.3. Reproducir os patróns ortográficos, de puntuación e de formato de uso común, e algúns de carácter máis específico (por exemplo,                     

indicacións para acoutar información, como parénteses ou guións), con corrección na maioría das ocasións; saber manexar procesadores de                  
textos para resolver dúbidas ortográficas nos textos producidos en formato electrónico, e utilizar con eficacia as convencións de escritura que                    
rexen na comunicación por internet. 

▪ B5.4. Coñecer e aplicar os trazos socioculturais e sociolingüísticos salientables das comunidades en que se utiliza a lingua meta, e as súas                      
diferenzas con respecto ás culturas propias, relativas a situacións cotiás e menos habituais no ámbito persoal, público, educativo e ocupacional                    
ou laboral, sobre a estrutura socioeconómica, as relacións interpersoais, de xerarquía e entre grupos, o comportamento (posturas e acenos,                   
expresións faciais, uso da voz, contacto visual e códigos proxémicos), as convencións sociais (actitudes, valores e tabús), os costumes e os                     
usos, e actuar en consecuencia, adaptándose adecuadamente ás características das persoas interlocutoras e da situación comunicativa na                 
produción do texto oral e escrito. 

▪ B5.5. Amosar interese por establecer relacións entre a cultura propia e a cultura da lingua meta para cumprir o papel de intermediación cultural, e                        
abordar con eficacia a resolución de malentendidos interculturais, esforzándose por superar comparacións ou xuízos estereotipados. 

▪ B5.6. Utilizar con razoable corrección as estruturas morfosintácticas, os patróns discursivos e os elementos de conexión e de cohesión de uso                     
común co fin de que o discurso estea ben organizado e cumpra adecuadamente a función ou as funcións comunicativas. 
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▪ B5.7. Coñecer e saber seleccionar e utilizar léxico oral e escrito común e máis especializado cando se conta con apoio visual ou contextual,                       
relacionado cos propios intereses e as propias necesidades nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional ou laboral, e expresións e                    
modismos de uso habitual. 

▪ B5.8. Resumir ou parafrasear un texto para facelo intelixible a quen necesita esta mediación por descoñecemento ou coñecemento insuficiente                   
da lingua meta. 

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

 
 
 

 
2º  BACHARELATO  
Bloque 1. Comprensión de textos orais 
▪ B1.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para comprender o sentido xeral; a información esencial; os puntos principais; os                    

detalles relevantes; información, ideas e opinións tanto implícitas como explicitas do texto, formuladas de maneira clara; e matices como a ironía                     
ou o humor, ou o uso poético ou estético da lingua cando a imaxe facilita a comprensión. 

▪ B1.3. Distinguir e aplicar á comprensión do texto oral as funcións e os significados específicos xeralmente asociados a diversas estruturas                    
sintácticas de uso común segundo o contexto de comunicación (por exemplo, estrutura interrogativa para expresar admiración). 

▪ B1.4. Comprender o esencial de conversas ou debates sobre temas educativos ou profesionais da súa área de interese, desenvolvidos nunha                    
linguaxe sen usos idiomáticos, e extraer información específica relevante aínda que non se comprenda a totalidade dos textos. 

▪ B1.5. Recoñecer os significados e intencións comunicativas expresas de patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común e                    
máis específicos, así como algunhas de carácter implícito (incluíndo a ironía e o humor), cando a articulación é clara. 

▪ B1.6. Ientificar as ideas principais, información detallada e implicacións xerais de textos de certa lonxitude, ben organizados e lingüisticamente                   
complexos, nunha variedade de lingua estándar e articulados a velocidade normal, que traten temas tanto concretos como abstractos, incluso se                    
son de carácter técnico cando estean dentro do propio campo de especialización ou de interese nos ámbitos persoal, público, educativo e                     
laboral/profesional, sempre que as condicións acústicas sexan boas e se poidan confirmar  certos detalles. 

▪ B1.7. Comprender as ideas principais e as específicas máis relevantes de textos gravados ou audiovisuais emitidos en lingua estándar, con                    
claridade na fala, e sen condicións externas que dificulten a comprensión. 
 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 
▪ B2.1. Coñecer, seleccionar con coidado e saber aplicar eficazmente e con certa naturalidade as estratexias adecuadas para producir textos orais                    

de diversos tipos e de certa lonxitude, planificando o discurso segundo o propósito, a situación, os interlocutores e a canle de comunicación;                      
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recorrendo á paráfrase ou a circunloquios cando non se atopa a expresión precisa, e identificando e corrixindo os erros que poidan provocar                      
unha interrupción da comunicación. 

▪ B2.2. Construír textos claros e co detalle suficiente, ben organizados e adecuados ao interlocutor e ao propósito comunicativo, sobre temas                    
diversos, xerais e máis específicos dentro do propio campo de especialidade ou de interese, e defender un punto de vista sobre temas xerais ou                        
relacionados coa propia especialidade, indicando os proles e os contras das opcións, así como tomar parte activa en conversas formais ou                     
informais de certa lonxitude, desenvolvéndose cun grao de corrección e fluidez que permita manter a comunicación.  

▪ B2.3. Utilizar correctamente, sen erros que conduzan a malentendidos, as estruturas morfosintácticas, os patróns discursivos e os elementos de                   
coherencia e de cohesión de uso común e máis específico, seleccionándoos en función do propósito comunicativo no contexto concreto (por                    
exemplo, o uso da voz pasiva en presentacións de carácter educativo, ou de frases de relativo para facer unha descrición detallada). 

▪ B2.4. Ler en voz alta con énfase expresiva de xeito que poidan recoñecerse as ideas clave, utilizando o ritmo e as pautas para facer a lectura                          
comunicativa, engadindo algún comentario persoal ao texto (aclaración de palabras, algún novo exemplo, unha alusión a experiencias                 
compartidas, etc.) e corrixíndose con naturalidade no caso dalgunha equivocación. 

▪ B2.5. Planificar e articular o texto oral segundo a función ou as funcións comunicativas principais e secundarias en cada caso, seleccionando os                      
expoñentes das devanditas funcións segundo os seus matices de significación, e os patróns discursivos dos que se dispón para presentar e                     
organizar a información, deixando claro o que se considera importante (por exemplo, mediante estruturas enfáticas), ou os contrastes ou as                    
digresións con respecto ao tema principal. 

▪ B2.6. Expresarse con relativa facilidade e naturalidade, e cun grao de fluidez que permita desenvolver o discurso sen moita axuda do interlocutor,                      
aínda que poidan darse algúns problemas de formulación que retarden algo o discurso ou que requiran expor de maneira distinta o que se quere                        
dicir. 

▪ B2.7. Xestionar a interacción de maneira eficaz en situacións habituais, respectando e tomando a quenda de palabra con amabilidade e cando se                      
desexa, e axustando a propia contribución á dos interlocutores, percibindo as súas reaccións, e defenderse en situacións menos rutineiras, e                    
mesmo difíciles (por exemplo, cando a persoa interlocutora acapara a quenda de palabra, ou cando a súa contribución é escasa e hai que encher                        
as lagoas comunicativas ou animala a participar).  
 
 
 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
▪ B3.1. Uso de diferentes estratexias de lectura como a identificación da intención comunicativa, a anticipación da información a partir dos                    

elementos textuais e non textuais, o uso do contexto, a aplicación de regras de formación de palabras para inferir significados e a organización                       
da información e o tipo de texto. 

▪ B3.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para comprender o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais, os                    
detalles relevantes; información, ideas e opinións tanto implícitas como explícitas do texto, se están claramente sinalizadas; e matices como a                    
ironía ou o humor, ou o uso poético ou estético da lingua, formulados de xeito claro. 

▪ B3.3. Seguir instrucións de certa complexidade e extensión tanto do ámbito público como do propio da especialidade, aínda que sexa necesario                     
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apoiarse para a comprensión en soportes visuais como debuxos, bosquexos e outros.  
▪ B3.4. Identificar as ideas principais, información detallada e implicacións xerais de textos de certa lonxitude, ben organizados e lingüisticamente                   

complexos, nunha variedade de lingua estándar e que traten de temas tanto concretos como abstractos, mesmo se son de carácter técnico,                     
cando estean dentro do propio campo de especialización ou de interese, nos ámbitos persoal, público, educativo e laboral ou profesional, sempre                     
que se poidan reler as seccións difíciles. 

▪ B3.5. Recoñecer globalmente e con detalle a liña argumental no tratamento do asunto presentado en xornais, revistas, guías, páxinas web e                     
novelas, e distinguir entre información, opinión e persuasión, así como comprender en textos literarios as relacións entre os personaxes e os                     
motivos que os impulsan a actuar.  

▪ B3.6. Ler con fluidez textos de ficción e literarios contemporáneos e relacionados cos propios intereses e as necesidades nos ámbitos persoal,                     
público, educativo e laboral ou profesional, ben estruturados, en rexistro estándar da lingua e escritos sen modismos pouco frecuentes. 
 

 
 
Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 
▪ B4.1. Utilizar estratexias que faciliten un estilo de escritura sinxelo e fluído, evitando o uso de palabras ou estruturas das que non se estea                        

seguro e seguindo adecuadamente o proceso de escritura: planificación do texto, selección das ideas pertinentes ao propósito comunicativo,                  
presentación das ideas segundo o tipo de texto, organización adecuada en parágrafos, e revisión da coherencia, a cohesión, a ortografía, a                     
puntuación e as concordancias.  

▪ B4.2. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para elaborar textos escritos ben estruturados e de certa lonxitude; por                    
exemplo, integrando de maneira apropiada información relevante procedente de fontes diversas, ou reaxustando o rexistro ou o estilo (incluíndo                   
léxico, estruturas sintácticas e patróns discursivos) para adaptar o texto ao destinatario e ao contexto específicos. 

▪ B4.3. Escribir, en calquera soporte, textos ben estruturados sobre unha ampla serie de temas relacionados cos propios intereses ou a                    
especialidade, facendo descricións claras e detalladas; sintetizando información e argumentos extraídos de diversas fontes e organizándoos de                 
maneira lóxica; e defendendo un punto de vista sobre temas xerais, ou máis específico, indicando os proles e os contras das opcións, utilizando                       
para iso os elementos lingüísticos adecuados para dotar o texto de cohesión e coherencia, e manexando un léxico adaptado ao contexto e ao                       
propósito comunicativo que se persegue. 

▪ B4.4. Planificar e articular o texto escrito segundo a función ou as funcións comunicativas principais e secundarias en cada caso, seleccionando                     
os expoñentes das devanditas funcións segundo os seus matices de significación, e os patróns discursivos dos que se dispón para presentar e                      
organizar a información, deixando claro o que se considera importante (por exemplo, mediante estruturas enfáticas), ou os contrastes ou as                    
digresións con respecto ao tema principal. 

▪ B4.5. Elaborar resumos e notas recapitulativas, con claridade, exactitude, coherencia e fidelidade ao texto orixinal. 
▪ B4.6. Presentar os textos escritos de maneira coidadosa (con atención a marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, letras maiúsculas e                    

minúsculas cando corresponda, etc.), en soporte impreso e dixital, adecuados aos fins funcionais e valorando a importancia da presentación nas                    
comunicacións escritas.  
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Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

 
▪ B5.1. Discriminar e reproducir patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común e máis específicos, axustándose debidamente a                    

algunha variedade estándar da lingua, e seleccionalos en función das propias intencións comunicativas, incluíndo a expresión sinxela da ironía e                    
do humor.  

▪ B5.2. Axustarse con consistencia aos patróns ortográficos, de puntuación e de formato de uso común, e algúns de carácter máis específico. 
▪ B5.3. Distinguir a función ou as funcións comunicativas principais e secundarias do texto, como implicacións facilmente discernibles, e apreciar                   

as diferenzas de significación de distintos expoñentes destas, así como distinguir os significados e os propósitos xerais asociados ao uso de                     
patróns discursivos típicos polo que respecta á presentación e á organización da información (entre outros, o reforzo ou a recuperación do tema;                      
a topicalización, pondo o tema da oración ao principio, como por exemplo en "Diso non quero falar"; contraste, digresión ou recapitulación).  

▪ B5.4. Integrar na propia competencia intercultural, para producir textos orais e escritos ben axustados ao contexto específico  os aspectos 
socioculturais e sociolingüísticos máis relevantes da lingua e culturas meta relativos a costumes, usos, actitudes, valores e crenzas, e superar as 
diferenzas con respecto ás linguas e culturas propias, e os estereotipos, demostrando confianza no uso de diferentes rexistros ou outros 
mecanismos de adaptación contextual, e evitando erros serios de formulación ou presentación textual que poidan conducir a malentendidos ou 
situacións potencialmente conflitivas. 

▪ B5.5. Coñecer e saber seleccionar e utilizar léxico oral e escrito común e expresións e modismos de uso habitual, e máis especializado segundo                       
os propios intereses e as necesidades no ámbito persoal, público, educativo e laboral ou profesional, así como un reducido repertorio de palabras                      
e expresións, e as connotacións máis discernibles, que permita un uso humorístico, poético ou estético sinxelo do idioma. 

▪ B5.6. Coñecer coa profundidade debida e aplicar eficazmente á comprensión do texto os coñecementos sociolingüísticos relativos á estruturación                  
social, ás relacións interpersoais en diversos contextos (desde informal ata institucional) e as convencións sociais (incluíndo crenzas e                  
estereotipos) predominantes nas culturas en que se utiliza a lingua meta, así como os coñecementos culturais máis relevantes (por exemplo,                    
históricos, xeográficos, literarios ou artísticos), que permitan captar as alusións máis directas sobre estes aspectos que poida conter o texto.  

▪ B5.7. Resumir ou parafrasear un texto para facelo intelixible a quen necesite desta mediación por descoñecemento ou coñecemento insuficiente                   
da lingua meta. 

▪ B5.8. Utilizar o coñecemento sociocultural sobre o modo de vida da comunidade que é obxecto de estudo e as diferenzas esenciais entre as 
prácticas, os valores e as crenzas desa comunidade e as propias, para facer un texto comprensible a unha persoa interlocutora que descoñece a 
lingua estranxeira, e resolver posibles malentendidos e conflitos interculturais. 

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

1º ESO 
10%  Grammar test 

10%  Vocabulary test 

15%  Listening test 

10%  Reading test  

15%  Speaking test  

15%  Writing 

10%  Reader 

15%  Classwork and homework, notebook and digital tasks. 

 

2º ESO e 2º  ESO PMAR 

 20%  Grammar  
 
10%  Vocabulary 
 
10 %  Reading 
 
10%  Writing 
 
10%  Speaking  
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10%  Listening 
 
10%  Reader 
 
 20%  Daily work in class, homework, speaking English in class and attitude towards learning 
 
 

3º  ESO  
10%  Grammar 
 
10%  Vocabulary 
 
10 %  Listening 
 
10%  Speaking 
 
10%  Writing 
 
10%  Reading 
 
10%  Reader 
 
10%  Project (1st term) / Online exercises (2nd and 3rd term)  
 
20%  Classwork, homework, digital tasks, participation, attitude, speaking English in class. 
 
 
4º  ESO 
10%  Grammar 
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10%  Vocabulary 
 
10 %  Listening 
 
10%  Speaking 
 
10%  Writing 
 
10%  Reading 
 
10%  Reader 
10%  Project (1st term) / Online exercises (2nd and 3rd term)  
 
20%  Classwork, homework, digital tasks, participation, attitude, speaking English in class. 
 
 
1º BACHARELATO 
20%   Grammar  
 
20 %  Vocabulary 
 
10%   Reading 
 
10 %  Writing 
 
10 %  Listening 
 
10%   Speaking 
 
10%   Reader / project 
 
10%  Daily work in class, homework, speaking English in class and attitude towards learning 
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2º BACHARELATO 
 20%  Grammar  
 
20%  Vocabulary 
 
10 %  Reading 
 
10%  Writing 
 
10%  Speaking  
 
10%  Listening 
 
10%  Reader 
 
 10%  Daily work in class, homework, speaking English in class and attitude towards learning 
 
 
 

 

10.3 AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA (SETEMBRO) 
 
 Debido a que soamente temos 60 minutos para facer os exames da ESO e 1h 20 min para Bacharelato, os contidos orais téñense que eliminar, 
 quedando a cualificación como segue: 
 
 1º ESO 

50% Reading & Writing 
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30% Grammar & Vocabulary 
20% Listening 

 
2º ESO e 2º ESO PMAR 

40% Reading & Writing 
50 % Grammar & Vocabulary 
10% Listening 
 
 

3º ESO   
50% Reading & Writing 
30% Grammar & Vocabulary 
20% Communication 

 
4º ESO 

50% Reading & Writing 
30% Grammar & Vocabulary 
20% Communication 

 
 
1º BAC 
     50% Reading & Writing 

50% Grammar & Vocabulary 

2º BAC 
40% Reading & Writing 
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50 % Grammar & Vocabulary 
10% Listening 
 

10.4 RECUPERACIÓN DE PENDENTES  
 
Dado que as linguas estranxeiras son materias de contido progresivo, o seminario de inglés decidiu avaliar ós alumnos de ESO co inglés pendente                       
mediante avaliación continua. Esta avaliación levarase a cabo no curso que estea matriculado o alumno, e será feita polo profesor que lle imparte                       
clases nese curso. Dado tamén que os libros de texto utilizados fan sempre na 1ª e na 2ª avaliación unha revisión e ampliación do curso anterior, se                           
o alumno co inglés pendente aprobase esas dúas avaliacións tería aprobado xa o inglés do curso anterior. De non ser así, o seminario de inglés fará                          
tamén unha proba final de avaliación o 22 abril e outra en Setembro.  
O grao mínimo de consecución dos estándares de avaliación para estes alumnos pendentes serán os do curso anterior ó que estea matriculado o                       
alumno, detallados na sección 8 desta programación.  
 
No exame de pendentes non se avalía a escoita xa que a proba faise no mesmo sitio e hora para todos os niveis. 
Polo tanto, as porcentaxes de cualificación para todos os cursos son: 

 
50% (Reading & Writing) 
50% (Grammar & Vocabulary) 
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11.-  ATENCIÓN Á DIVERSIDADE:  
 
 

11.1. MEDIDAS ORDINARIAS. 
 

 
 

 
Organizativas 

 
Curriculares 

1. Adecuouse a estrutura organizativa do centro e/ou da aula para algún            
alumno/a ou grupo? 
Non 
 

a) Tempos diferenciado, horarios específicos, etc. 
Na materia de inglés non. 
 

b)  Espazos diferenciados? 
Na materia de inglés non. 
 

c) Materiais e recursos didácticos diferenciados? 
Cos alumnos con máis dificultade trabállanse outras lecturas obrigatorias. 
Con un alumno estranxeiro en 4º ESO utilízase material de nivel máis básico. 
 
2. Faise algún desdobramento de grupos? 
 
Si, en terceiro da ESO 
 
 
3. Faise algún reforzo educativo e/ou apoio de profesorado na aula? 
Non 
 
 

1. Faise algunha adaptación metodolóxica para algún       
alumno/grupo como traballo colaborativo en grupos      
heteroxéneos, titoría entre iguais, aprendizaxe por proxectos,       
etc.? 
Traballamos todo o que podemos por proxectos, sobre todo en 1º e            
2º ESO, para que entre os propios alumnos proporcionen unha          
axuda máis axustada. 
 
2. Adáptanse os tempos e/ou os instrumentos de avaliación         
para algún alumno/a? 
Damos máis tempo aos alumnos con ACIs cando o necesitan. 
Exames de diferentes niveis en 1º  ESO. 
No caso de alumnos con trastorno da linguaxe non se terán en            
conta as faltas. 
 
3. Existe algún programa de reforzo en áreas instrumentais         
(LC/LG/MT) para alumnado de 1º e 2º da ESO? 
Si. Non afecta á nosa materia.. 
 
4. Existe algún programa de recuperación de materias non         
instrumentais? 
Os alumnos co inglés pendente do curso anterior, apróbano cando          
aproban a primeira e segunda avaliación do ano seguinte. De non           
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4. Faise algún reforzo e/ou apoio fóra da/s aula/as a algún alumno/a? 
 
Un alumno con TEA asiste a clase con outro profesor de inglés fóra da aula 1                
hora por semana.  
Un alumno estranxeiro tamén acude a apoio de inglés fóra da aula 1 hora por               
semana. 
 
5. Que medidas se propoñen para o alumno enviado á aula de            
convivencia? 
Facer o traballo da clase ou ben dos cadernos con tarefas por cursos que hai               
no andel da sala. 
 
 
 

ser así, teñen que facer un exame de mínimos coa data indicada no             
apartado 10.4 desta programación. 
 
5. Existe algún programa específico para alumnado repetidor        
da materia? 
Non 
 
6. Aplicase ese programa específico personalizado para       
repetidores da materia?. 
Non 
 

 
 
11.2. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS: ADAPTACIÓNS CURRICULARES. 
 

 
Organizativas 

 
Curriculares 

1. Canto alumnado recibe apoio por profesorado especialista en PT/AL? 
 
O que consta no departamento de Orientación. 
 
 
2. Existe algún grupo de adquisición das linguas (para alumnado          
estranxeiro)? 
 
Non. 
 
 
3. Existe algún grupo de adaptación da competencia curricular( Al.          
estranxeiro)? 
 

1. Existe algunha Adaptación Curricular na materia? ¿Cantas? 
 
Si, 3 en 1º ESO, 3 en 2º ESO, 2 en 3º ESO e 1 en 4º ESO. 
 
2. Foi autorizado para a materia algún agrupamento        
flexible/específico? 
 
Non. 
 
3. Existe algún Programa de Mellora do Aprendizaxe e         
Rendemento (PMAR)? 
 
Si, 2º ESO PMAR 
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Non. 
 
 
4. Existe algunha outra medida organizativa: escolarización domiciliaria,        
escolarización combinada, etc.? 
 
PROA os mércores á tarde. 
 
 
 
 
 
 
 

4. Flexibilizouse para algún alumno/a o período de        
escolarización? 
Non. 
 
5. Describide o protocolo de coordinación co profesorado que         
comparte co titular da materia, os reforzos, apoios,        
adaptación, etc. (Coordinación cos PT/AL/Outro profesorado      
de apoio/profesorado agrupamento/ etc. 
 
Facemos reunións de departamento para falar dos mínimos para o          
alumnado con máis dificultades.  
En setembro facemos as adaptacións curriculares. 
Entre os membros do departamento imos comentando o que se          
necesita reforzar na hora de apoio semanal de inglés. 
 
Tamén se vai falando ó longo do curso coa profesora da aula            
específica, para ver como se pode ir traballando co alumnado con           
necesidades específicas que acude a ela nalgunha das nosas         
horas. 
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12. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
 
12.1 EDUCACIÓN EN VALORES. 

 
En todos os cursos imos traballar o tema interdisplinar do IES deste ano: a emerxencia climática e as migracións. 
 
Dentro do departamento de inglés imos propoñer a realización de proxectos en tódolos niveis, analizando as causas da migración, os problemas cos 
que se atopan os migrantes no novo país e posibles solucións. Estes proxectos vanse realizar maiormente no 1º trimestre, dado que os 
departamentos de lingua castelá e lingua galega vanos propoñer no 2º e 3º trimestre, cumprindo así un dos acordos do Tratamento Integrado de 
Linguas. Relacionado coas migracións, en 2º ESO vaise realizar tamén un posible contacto por correo electrónico con nenos migrantes e en 4º ESO 
farase unha actividade de imaxe denuncia utilizando o Espazo Maker. 
 
Xa dentro da emerxencia climática, en 2º ESO vaise analizar a procedencia dos alimentos que tomamos a diario e a súa incidencia no cambio 
climático e, en 3º ESO, vaise investigar onde se fabrican as prendas que vestimos habitualmente e como isto repercute no medio ambiente e na vida 
das persoas. 
 
De maneira conxunta cos outros departamentos de linguas e utilizando os medios do Espazo Maker, vaise realizar en distintos idiomas a cartelería 
para o horto que se está a desenvolver no IES. Tamén de maneira conxunta imos realizar un glosario de produtos de temporada. 
 
Ó longo do curso vanse ir incluíndo pequenas actividades que de seguro van xurdir relacionadas co tema interdisciplinar, ven da adaptación de 
textos ou actividades xa propostas no libro de texto ou ben en colaboración con outros departamentos. 
 
 
 
12.2. FOMENTO DAS TIC 
 
Contamos cun ordenador e un proxector por aula o cal nos permite traballar con material dixital. Tamén nos permite ver películas en versión orixinal                        
con maior calidade e traballar con material audiovisual adaptado os distintos niveis.  
Deste xeito crearemos novos ámbitos de aprendizaxe nos cales os alumnos/as se sintan máis motivados e así acadar unha participación máis                     
activa. Ademais temos conexión a Internet en todas as aulas o cal nos permite acceder os recursos dispoñibles na rede. Os alumnos/as poderán                       
realizar tarefas comunicativas e expresarse por escrito en diferentes formatos. Reproduciremos na aula o uso de contextos auténticos e obteremos                    
información sobre países de fala inglesa, os seus hábitos e costumes. 
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Vaise utilizar a aula virtual para preparar ós alumnos na procura e organización da información que atopan en rede para a realización de proxectos,                        
así como no uso legal de internet. 
 
Tamén se vai utilizar Google Classroom a partir de 3º ESO para realizar e entregar tarefas ó profesor. 
 
As achegas específicas da nosa materia ao plan TIC quedan recollidas nese documento. 
 
12.3 FOMENTO DA LECTURA 
 
Así como en lingua castelá e en lingua galega , en 1º e en 3º ESO adícanse 10 minutos á lectura silenciosa un día á semana. 
 
Ademais, teremos libros de lectura obrigatoria en tódolos niveis. Son lecturas adaptadas de distinta temática. Os títulos pódense atopar no apartado                     
9 “materiais e recursos didácticos”. 
 
En 1º ESO empezaremos a ler o libro na aula e unha vez rematado terán que contestar por escrito a unha serie de preguntas. En 3º ESO, en 4º ESO                              
e en 1º Bacharelato os alumnos terán que ler os libros na casa e despois farán un exame escrito no cal terán que responder en inglés a unha serie                             
de preguntas sobre as lecturas. En 2º ESO e en 2º Bacharelato os alumnos van ir analizando o libro na aula co profesor. O listado de títulos pódese                            
consultar no apartado 9 desta programación. 
Ademais das lecturas obrigatorias, os alumnos/as dispoñen de moitos libros en versión orixinal na biblioteca do centro. 
A nosa achega detallada ao Plan de Lectura queda recollida nese documento. 
 

13. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
Este ano proponse unha viaxe a Londres para os alumnos de 1º Bacharelato e 4º ESO. 
Tamén en 2º ESO, xunto co departamento de  xeografía e historia, farase unha viaxe a Santiago onde se realizarán pequenas enquisas a peregrinos 
estranxeiros. 
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14. INDICADORES DE LOGRO. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE. 
Durante o curso e sobre todo despois do último trimestre, aplicaranse estes indicadores e recollerase toda a información  relevante na memoria final 
para introducir os cambios necesarios no curso seguinte.  
 
 Escala 

(Indicadores de logro) 1 2 3 4 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo? 

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos? 

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e temporalización? 

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación? 

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista? 

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas 

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia? 

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ? 

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación? 

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver? 

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento? 

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula? 

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados? 

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado? 

15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma? 

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares? 

17.- Fixouse para o bacharelato un procedemento de acreditación de coñecementos previos? 

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc. 
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19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación 

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final? 

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria? 

22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes? 

23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes? 

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar? 

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares? 

26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NNEE? 

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas? 

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e instrumentos? 

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15) 

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso 

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro? 

32.- Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia? 
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15. MECANISMOS DE REVISIÓN E AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN. MODIFICACIÓNS E PROPOSTAS DE 
MELLORA EN RELACIÓN COS RESULTADOS. 
 
Para avaliar a programación unha vez ó mes, na reunión do departamento, falarase sobre a marcha do curso e o cumprimento da programación.                       
Ademais a finais de curso, cando o departamento se reúne para facer a memoria final, faremos unha análise detallada deste documento, valorando                      
se é necesario modificalo. 
En canto ás modificacións realizadas este curso, incluíronse as referencias lexislativas vixentes e reducíronse un pouco os contidos                  
sintáctico-discursivos mínimos en cada curso de ESO para facilitar a avaliación positiva a alumnos con dificultades, a alumnos de 2º PMAR e a                       
alumnos pendentes. 
Co fin de mellorar os resultados do alumnado e, tal e como se recolleu na memoria final do curso pasado, en 2º Bacharelato vaise facer incidencia                          
na práctica de comentarios e listenings tipo ABAU para que o alumnado vaia ben preparado e con seguridade á realización das probas. En 3º ESO                         
fixéronse desdobres para poder traballar mellor as destrezas e atender con maior facilidade ós alumnos con dificultades e, por último, asegurámonos                     
de ter dispoñibilidade nas aulas de informática para poder levar ó alumnado con regularidade a realizar tarefas usando internet.  
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