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1. Introdución e contextualización 
 

O Seminario de Francés está formado polas seguintes profesoras: 

Patricia Fernández Llamas, Xefa do Departamento de Francés.  

María Teresa García Gómez, profesora interina. 

O reparto de grupos ós que se vai impartir docencia é o seguinte: 

 

CURSO Nº GRUPOS 

1ºESO 2 

2ºESO 2 

3ºESO 2 

1ºBAC 2LEF+2LEI=2 

2ºBAC 2LEF+2LEI=2 

 

O reparto de horas queda da seguinte maneira: 

Patricia Fernández Llamas (17h): 1 grupo de 1º de ESO, 2 grupos de 2ºESO, 1 grupo de 3º de ESO, 1 grupo de 2ºLE italiano de 1 

de Bac,  1 grupo de 2ºLE italiano de 2º Bac + Lingua castelá en 1º de ESO. 

María Teresa García Gómez (18 h): 1 grupo de 1º ESO,  1 grupo de 3º de ESO, 1 grupo de 2ºLE 1º de Bac e 1 grupo de 2LE de 2º 

de Bac. Ademais tamén imparte lingua galega en 1º de ESO, un apoio de lingua galega en 1º de ESO (1h) e un apoio  de lingua 

galega nos dous grupos de en 2º de ESO (1h+1h) e un apoio de lingua castelá nos 2 grupos de 2º de ESO (1h+1h) .  

Ademais imos contar co apoio dun auxiliar de conversa, pero por mor do Coronavirus, virá dende xaneiro ata maio. 
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Normativa de referencia empregada na elaboración desta 
programación 

 

• Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de maio (LOE), modificada pola Lei Orgánica de Educación para la Mejora de la 

Calidad Educativa 8/2013, de 9 de diciembre (LOMCE). 

• Real Decreto 1105/2014, do26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria 

e do Bacharelato. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios 

de avaliación da educación primaria, a educación secundaria obrigatoria e do bacharelato. 

• 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. 

2. Tratamento integrado de linguas(TIL) 

A transformación da sociedade actual precisa de cambios nos centros de ensino. Estes  han ser espazos de aprendizaxe que 

preparen o alumnado para o futuro. A escola é o lugar do  que xurdirán homes e mulleres críticos e comprometidos. Mais este labor 

atinxe tamén á  comunidade educativa nun sentido amplo: ás familias, ao entorno. E supón, por suposto, un  cambio metodolóxico 

no profesorado, que ha de contemplar o saber facer, non só o feito de  asimilar información. A adquisición das competencias debe 

ser integrada, plural. A vida tamén o  é. Neste sentido, o ámbito lingüístico ten especial responsabilidade, pois a 

competencia  comunicativa é a que abre a porta do coñecemento. A lingua permite aprender a aprender;  fainos cidadáns cívicos; 

estimula o espírito emprendedor, a creación e o desfrute da arte, o  interese científico.  

No relativo ao contexto lingüístico do noso centro cómpre dicir que este é  maioritariamente galego-falante polo que debemos seguir 

potenciando a nosa lingua así como  impulsar tamén a competencia plurilingüística do noso alumnado, favorecendo que aprendan  e 

empreguen outros códigos lingüísticos que forman parte da oferta educativa do noso centro e  que lles sexan útiles nas súas 
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interaccións comunicativas cotiás así como para o descubrimento  e coñecemento doutros contextos culturais.  

Polo tanto, a importancia do deseño dun proxecto integrado de linguas no contexto  do noso centro educativo non xa como unha 

esixencia legal, tal como se recolle na norma,  senón como unha necesidade de traballo compartido e colaborativo entre o 

profesorado así  como unha oportunidade de mellorar a aprendizaxe e as competencias do noso alumnado,  facendo que os saberes 

adquiridos sexan integrados a xeito dunha constelación de  aprendizaxes conxuntas e comúns. Así que cómpre ter en conta o 

documento elaborado no noso centro a hora do desenvolvemento da programación diaria de aula. 

3. Obxectivos por curso 

Entendemos como obxectivos os referentes relativos aos logros que o alumnado debe alcanzar ao rematar o proceso educativo 

como resultado das experiencias de ensino e aprendizaxe intencionalmente planificadas para tal fin. Os escenarios posibles para 

este curso son o presencial e o non presencial. En caso de voltar a este segundo escenario, dende o principio do curso o alumnado 

terá claro cales on as ferramentas e a metodoloxía que se empregará de maneira telemática.  

a. ESO (Decreto 86/2015) 

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 e en equipo, coa condición necesaria para unha 

realización eficaz das tarefas de aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación 

das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que 

supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

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

e) Desenvolver destreza básicas na utilización das fontes de información para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. 

Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a inicitiva persoal e a 

capacidade para aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

g) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

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

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

outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

b. BACHARELATO (Decreto 86/2015) 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada 

polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 

corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

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

espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as 

desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non 

discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

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

e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
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f) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

g) Coñecer e valorar críticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais 

factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemente e na mellora do seu contorno social. 

h) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no 

contexto dun mundo globalizado. 
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4. As aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior 

Tomaremos como referencia a avaliación inicial que comprenderá as seguintes accións coas que pretendemos identificar as 

dificultades do alumnado, así como as súas necesidades de atención educativa:  

o Análise dos informes de avaliación individualizados do curso anterior. 

o Detección das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 2019/2020 así como a súa correspondencia coa falta 

do desenvolvemento das correspondentes competencias clave. 

o Coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional co fin de tomar as e decisións profesionais de 

actuación por parte do profesorado.  

 
5. Contribución ó desenvolvemento das competencias clave 

Tendo en conta a evolución actual da didáctica das linguas estranxeiras, un alumno pode desenvolver a capacidade de interactuar 

nas situacións das habilidades do uso oral da lingua (escoitar, falar, conversar), así como do uso escrito (ler e escribir), e potenciar 

tanto as destrezas produtivas como as receptivas, dándoselle á comprensión un lugar relevante. O Decreto 86/2015 do 25 de xuño 

no seu artigo 3 fala das seguintes competencias clave á hora de desenvolver o currículo (entendendo por competencias, as 

capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa co fin de lograr a realización 

adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos): 

a) Competencia en comunicación lingüística - CCL 

b) Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía - CMCCT 

c) Competencia dixital – CD 

d) Competencia para aprender a aprender - CAA 

e) Competencia social e cívica - CSC 
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f) Competencia en sentido de iniciativa e espírito emprendedor – CSIEE 

g) Competencia para a conciencia e expresións culturais - CCEC  

Neste sentido: 

a) A metodoloxía utilizada divide a lingua, como o define o MCER, en progresións nas 4 competencias (comprensión e expresión 

oral / comprensión e expresión escrita). Dáselle unha maior importancia ás competencias orais no primeiro ciclo da etapa de 

secundaria e á inversa no segundo ciclo desa mesma etapa e nas etapa do bacharelato. Esta característica vincúlao directamente 

á competencia en comunicación lingüística 

b) Un dos papeis fundamentais do profesor é facilitarlle ós alumnos unhas estratexias de aprendizaxe que lles permiten 

diversificar as súas formas de aprender. Explícanse numerosas técnicas de memorización, e de pronuncia ao longo das leccións de 

xeito que xunto coa competencia en comunicación lingüística, aquí desenvólvese a competencia para aprender a aprender, con 

habilidades para iniciarse na aprendizaxe e seguir aprendendo de maneira cada vez máis eficaz e autónoma. 

c) Ao longo de todo o curso, realízanse actividades en grupo e deste modo os alumnos van adquirindo uns valores como a 

cooperación, no cadro dunha perspectiva comunicativa e accional. O ensino da segunda lingua estranxeira participa así na 

adquisición da competencia social e cívica (coñecerse e valorarse, expresar as propias ideas e escoitar as alleas). 

d) Os traballos que se leven a cabo teñen que interesar persoalmente aos adolescentes de hoxe e, neste caso, un enfoque 

orientado cara  a cultura e a civilización francesas invítanos a considerar estes temas  que lles interesan persoalmente dende 

outro punto de vista: a aparencia, os deportes, os alimentos, as viaxes, o aloxamento... para rematar viaxando por toda a Francofonía. 

Ademais, dado que se lles invita a realizar un número determinado de esquemas e debuxos durante algunhas actividades, os 

alumnos melloran a súa competencia cultural así coma o competencia social e cívica. 
e) A metodoloxía de traballo anima ós alumnos a establecer un número determinado de hipóteses gramaticais, comunicativas 
ou léxicas privilexiando así a aprendizaxe por dedución-indución de regras, entre outras gramaticais. O alumno entra nun proceso 

de pensamento lóxico relacionado coa competencia matemática para a obtención de datos e solución de problemas. 

f) As autoavaliacións propostas polo Portfolio, e que toman en conta cada unha das catro competencias, demostran ao alumno 
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que el é o dono da súa aprendizaxe permitíndolle analizar á súa aprendizaxe e proporciónanlle as bases esenciais para ser autónomo 

máis rapidamente. Neste caso desenvólvese a competencia de sentido da iniciativa e espírito emprendedor e se fomentan as 

habilidades para a formulación de metas, a autocrítica e a aprendizaxe a partir do recoñecemento do erro. 

g) Por último, o departamento é consciente da evolución de Internet e do ensino a distancia (E-learning) aplicado ao ensino das 

linguas estranxeiras, todo o cal pon ao alcance do alumno a posibilidade dunha autoaprendizaxe individual, oral e escrita (en varios 

niveis) e unha capacidade de consulta ilimitada traballándose así a competencia dixital e axudando ó alumnado no tratamento da 

información. 
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6. Estándares de aprendizaxe avaliables: temporalización, grao mínimo de consecución, procedementos e 
instrumentos de avaliación. 

         
1º ESO 

1º ESO  Estándares de aprendizaxe  Temporalización 
por avaliacións  

Grao mínimo de consecución  Procedementos e instrumentos de avaliación  

Competencias 
clave  

1ª  2ª  3ª    PROBA 
ESCRITA  

PROBA 
ORAL  

TRAB.  
IND. /  

GRUPO  

CAD./ 
RUB.  

  

   

Bloque 1. Comprensión de textos orais  

 

▪ CCL  
▪ CD  
▪ CAA  
▪ CCEC  

SLEB1.1. Comprende preguntas 
básicas moi  sinxelas e habituais sobre 
asuntos persoais ou educativos (nome, 
idade, enderezo, nivel de estudos, 
etc.)Sempre que se fale de xeito 
pausado e ben articulado, e se repita se 
o necesita.  

x  x  x  Proba pechada (50% do 
valor da proba)    X  X      

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CCEC  

SLEB1. 2Comprende frases e 
expresións habituais relacionadas con 
necesidades Inmediatas (números, 
datas, prezos, etc.) e temas con que 
teña moita familiaridade, e segue 
instrucións e consignas de aula.  

x  x  x  Proba pechada (50% do 
valor da proba)    X  X      

▪ CCL  
▪ CD  
▪ CCEC  
▪ CD  

SLEB1.3. Comprende o sentido global e 
a información máis relevante de textos 
orais breves (instrucións e 
comunicados) con estructuras 
previamente traballadas, léxico moi 
común relacionado con necesidades 
inmediatas, procedentes de medios 
audiovisuais ou de internet, sempre que 
se fale de xeito pausado e ben 
articulado, e poida volver escoitar o dito.  

x  x  x  Proba pechada (50% do 
valor da proba)    X  X      
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▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CCEC ▪ 
CD  
  
  

SLEB 1.4. Comprende a información 
esencial en conversas breves e moi 
sinxelas nas que participa, que traten 
sobre temas familliares como, por 
exemplo, un/unha mesmo/mesma, a 
familia, a escola, o tempo libre, ou a 
descrición moi básica dunha persoa, un 
obxecto ou  un lugar  

             
  

x  x  Proba pechada (50% do 
valor da proba)    X  X      

 
Bloque 2. Producción de textos orais  

• CCL  
• CD  
• CAA  
• CCEC  

SLEB2.1. Na maioría das actividades 
de aula, amosa unha actitude positiva 
polo uso da Lingua estranxeira en 
diferentes situacions comunicativas, 
esforzándose por utilizala aínda que 
teña que recorrer a outras linguas para 
pedir axuda ou aclaracións.  

  X  X  PLB-R1-CCL-EO-1   
  
(5 de 10 puntos)  

  X  X  X    

▪ CCL  
▪ CD  
▪ CAA  
▪ CCEC  

  

SLEB2.2. Fai e responde 
intelixiblemente e  con accións 
colaborativas,  preguntas sinxelas 
Sobre si mesmo/a e sobre actividades 
moi comúns da vida diaria e do tempo 
libre en situacións de comunicación 
significativas para a súa idade e o seu 
nivel escolar.  

  x  x  PLB-R1-CCL-EO-1  
(5 de 10 puntos)  

  X  X  x    

▪ CCL  
▪ CD  
▪ CAA  
▪ CCEC  

  

SLEB2.3. Desenvólvese entendendo o 
suficiente e facéndose entender en 
situacións moi habituais relacionadas 
con necesidades inmediatas nas que 
pide e se dá información sobre lugares 
horarios, datas, prezos, cantidades e 
actIvidades máis comúns para a súa 
idade e o  seu nivel escolar.  
  

  x  x  PLB-R1-CCL-EO-1  
(5 de 10 puntos)  

  X  X  X    
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▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CCEC  

  

SLEB2.4. Participa en conversas 
informais breves e moi básicas, cara a 
cara, nas que establece contacto 
social elemental  intercambia 
información moi básica, manifesta os 
seus gustos, fai invitacións elementais 
e ofrecementos, e pide  e dá 
indicacións moi básicas para ir a un 
lugar.  

  x  x  PLB-R1-CCL-EO-1  
(5 de 10 puntos)  

  X  X  X    

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CCEC  

SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén 
información básica e sinxela sobre si 
mesmo/a e sobre gustos, preferencias 
e intereses relativos a temas moi 
cotiáns, en conversas moi básicas 
sobre temas predicibles, se pode 
solicitar, con preguntas sinxelas e 
directas, a colaboraciónda persoa.  

x  x  x  PLB-R1-CCL-EO-1  
(5 de 10 puntos)  

  X  X  X    

 
   Bloque 3. Comprensión de Textos 

Escritos  
    

▪ CAA    
▪ CCEC  
▪ CCL  
▪ CD  

SLEB 3.1. Comprende con fluidez textos 
adaptados relativos a temas do seu 
interese.  
           

  x  x  Proba pechada (50% do valor da 
proba)    X  X  X    

▪   
▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CCEC  

SLEB 3.2. Comprende avisos, obrigas e 
prohibicións básicas e predicibles, 
referidas a necesidades inmediatas, de 
estrutura moi sinxela, especialmente se 
contan con apoio visual.  

x  x  x  Proba pechada (50% do valor da 
proba)  

  

  X  X  X    

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CCEC  

SLEB 3.3. Comprende información 
básica e sinxela de correspondencia 
persoal breve na que se fala de si 
mesmo/a e sobre gustos, preferencias e 
intereses referidos a temas  moi cotiáns 
e propios da súa idade.  

  x  x  Proba pechada (50% do valor da 
proba)  

  

  X  X  X    

▪ CCL  
▪ CD  
▪ CAA  
▪ CCEC  

SLEB 3.4. Comprende información 
esencial e localiza información 
específica en material informativo 
sinxelo como menús, horarios, 
catálogos e listas de prezos.  
  

  x  x  Proba pechada (50% do valor da 
proba)  

X    X  X    
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   Bloque 4. Producción de Textos 
Escritos  

    

▪ CCL  
▪ CD  
▪ CAA  
▪ CCEC  

SLEB 4.1. Elabora textos sinxelos a 
partir de modelos, empregando 
expresións e enunciados traballados 
previamente, para transmitir 
información, ou con intencións 
comunicativas propias da súa idade e 
do seu nivel  escolar.  

x  x  x  PLB-R1-CCL-EE-1  
(5 de 10 puntos)  

X    X  X    

▪ CCL  
▪ CD  
▪ CAA  
▪ CCEC  

SLEB 4.2. Completa un cuestionario 
sinxelo con información persoal moi 
básica e relativa ao seus datos persoais 
e intereses ou afeccións ( nome, idade, 
enderezo, gustos, etc.).  

x  x  x  PLB-R1-CCL-EE-1  
(5 de 10 puntos)  

X    X  X    

▪ CCL  
▪ CD  
▪ CAA  

SLEB 4.3. Escribe notas, listaxes, 
tarxetas postais, felicitacións e 
mensaxes en soporte dixital moi 
sinxelas e breves, relativas a 
necesidades inmediatas.  

x  x  x  PLB-R1-CCL-EE-1  
(5 de 10 puntos)  

X    X  X    

▪ CCL  
▪ CD  
▪ CAA  
▪ CCEC  

SLEB 4.4. Escribe correspondencia 
moi breve e sinxela, a partir dun 
modelo, substituíndo unha palabra ou 
expresión por outra para unha 
funcionalidade ou tarefa determibada 
(fellicitar, informar, preguntar, etc.) 
tanto de forma manuscrita como en 
formato dixital, cunha presentación 
limpa e ordenada.  

  x  x  PLB.R1-CCL-EE-1  
(5 de 10 puntos)  

X    X  X    

 

Bloque 5. Coñecemento da Lingua e Consciencia intercultural e plurilingüe.  
▪ CCL  
▪ CD  
▪ CAA  
▪ CCEC  

SLEB 5.1. Identifica sons e grafías de 
fonemas léxicos e estruturas moi 
básicas, e trazos fonéticos que 
distinguen fonemas ( nasalización, 
sonorización, etc.), e iníciase no uso 
de patróns moi básicos de ritmo, 
entoación e acentuación de palabras e 
frases.  

  
  
  

X  X  PLB-R1-CCL-EE-1  
  
(5 de 10 puntos)  

X    X  X  
  

  



 15 

▪ CCL  
▪ CD  
▪ CAA  
▪ CCEC  

SLEB 5.2. Utiliza adecuadamente as 
convencións orais e escritas básicas 
propias da lingua extranxeira  no 
desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral he escrito ( saúdos, 
despedidas, fórmulas moi básicas de 
tratamento, etc.), e amosa respecto 
polas diferenzas que poidan existir en 
aspectos culturais como hábitos, 
horarios,etc.    

x  x  x  PLB-R1-CCL-EE-1  
(5 de 10 puntos)  

X    X  X    

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CCEC  

SLEB 5.3. Nas actividades de aula, 
pode explicar o proceso de produción 
de textos e de hipóteses de 
significados tomando en  
consideración os coñecementos e as 
experiencias noutras linguas.  

  x  x  PLB-R1-CCL-EE-1  
(5 de 10 puntos)  

X    X  X    

▪ CCL  
▪ CD  
▪ CAA  
▪ CCEC  

SLEB 5.4. Comprende e comunica o 
propósito solicitado na tarefa ou ligado 
a situacións de necesidade inmediata 
da aula (pedir ou dar información sobre 
datos persoais, felicitar, invitar,etc) 
utilizando adecuadamente as 
estruturas sintáctico-discursivas e o 
léxico necesarios, moi básicos e 
traballados previamente  

  x  x  PLB-R1-CCL-EE-1  
(5 de 10 puntos)  

X    X  X    

▪ CCL  
▪ CD  
▪ CAA  
▪ CCEC  

SLEB.5.5. 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 pusúe 
como persoa plurilingüe.  

x  x  x  PLB-R1-CCL-EE-1  
(5 de 10 puntos)  

X    X  X    
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2º ESO 
2º ESO  

  
Estándares de aprendizaxe  Temporalización 

por avaliacións  
Grao mínimo de 

consecución  
Procedementos e instrumentos de avaliación  

Comp. 
clave  

  
  

  
1ª  

  
2ª  

  
3ª  

  
  

PROBA 
ESCRITA  

PROBA 
ORAL  

TRAB.IND.  
GRUPO  

CAD./ 
RUB.  

  

  Bloque 1. Comprensión de textos orais.   
CCL  
CAA  
CCEC  
CD  

SLEB 1.1. Comprende preguntas 
básicas moi sinxelas e habituais sobre 
asuntos persoais ou educativos 
(información básica de carácter 
persoal,solicitudes de enderezo sinxelas 
e lugares moi coñecidos, etc.) sempre 
que se fale de xeito pausado e ben 
articulado,e se repita se o necesita.  

X  X  X      X  X      

▪ CCL  
▪ CD  
▪ CCEC  
▪ CAA  

SLEB 1.2. Comprende frases e 
expresións habituais relacionadas con 
necesidades inmediatas (datas, prezos, 
pequenas doenzas, etc.) e temas con que 
está moi familiarizado, e segue 
instrucións e consignas de aula.  
  

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

  X  X      

▪ CCL  
▪ CD  
▪ CCEC 
▪ CAA  
  

SLEB 1.3. Comprende o sentido global e 
a información máis salientable de textos 
orais procedentes de medios audiovisuais 
ou de internet,    
breves como instrucións e comunicados,  
con estruturas previamente traballadas, 
léxico moi común relacionado con 
necesidades inmediatas e accions 
presentes moi habituais, sempre que se 
fale de xeito moi pausado e ben 
articulado, e poida volver escoitar o dito.  
  

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

  X  X      
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▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CD  
▪ CCEC  

▪   

SLEB 1.4. Comprende a información 
esencial en conversas breves e moi 
sinxelas nas que participa, que traten 
sobre temas familiares como, por 
exemplo, un/unha mesmo/a, a familia, a 
escola, o tempo libre, a descrición moi 
básica dunha persoa, un obxecto ou un 
lugar, e estados de saúde, sensacións e 
sentimentos moi elementais.  

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

  X  X  X    

 

Bloque 2. Producción de textos orais.  

▪ CSIEE  
▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CCEC  
▪ CD  

SLEB 2.1. Na maioría das actividades de 
aula, amosa unha actitude positiva polo 
uso da lingua estranxeira en diferentes 
situacións comunicativas, esforzándose 
por utilizala aínda que teña que recorrer a 
outras linguas para pedir axuda ou 
aclaracións.  

X  X  X  PLE-R2-CCL-EO-1  
(5 de 10 puntos)  

  X  X  X    

▪ CCL  
▪ CD  
▪ CCEC  
▪ CAA  

SLEB 2.2. Utiliza de xeito espontáneo as 
formas de cortesía máis sinxelas e 
habituais relativas a saúdos, despedidas, 
agradecementos e presentacións, 
colaborando para entender e facerse 
entender, e fai e responde 
intelixiblemente preguntas sinxelas sobre 
si mesmo/a e sobre actividades moi 
comuns da vida social diaria e do tempo 
libre, en situacións de comunicación 
significativas para a súa idade e o seu 
nivel escolar.  

X  X  X  PLE-R2-CCL-EO-1  
(5 de 10 puntos)  

  X  X  X    

▪ CCL  
▪ CD  
▪ CCEC  
▪ CAA  

SLEB 2.3. Desenvólvese entendendo o 
suficiente e facéndose entender en 
situacións moi habituais relacionadas coa 
xestión e transaccións moi sinxelas 
relativas a necesidades inmediatas nas 
que pide e dá información sobre lugares, 
horarios, datas, prezos, cantidades e 
actividades máis comúns para a súa 
idade e o seu nivel escolar.  

X  

  

X   X  PLE-R2-CCL-EO-1  
(5 de 10 puntos)  

  X  X      X    
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▪ CCL  
▪ CD  
▪ CCEC  
▪ CAA  

 SLEB 2.4. Participa en conversas informais 
breves e moi básicas, cara a cara, e reacciona 
adecuadamente para establecer contacto 
social elemental, intercambiando información 
moi básica, manifestar os seus gustos, facer 
invitacións e ofrecementos elementais (invitar 
a ir a unha actividade, pedir ou ofrecer algo na 
clase, etc.), pedir e dar indicacións moi 
básicas para ir a un lugar  

  X  X  PLE-R2-CCL-EO-1  
(5 de 10 puntos)  

  X  X  X    

▪ CCL  
▪ CD  
▪ CCEC  
▪ CAA  

SLEB 2.5. Preséntase e dá e obtén 
información básica e sinxela sobre si 
mesmo/a e sobre o funcionamento de bens e 
servizos relativos a temas moi cotiáns 
(horarios dun museo, maneira de chegar, 
etc.), en conversas moi básicas sobre temas 
predicibles, se pode solicitar, con preguntas 
sinxelas e directas, a colaboración da persoa 
interlocutora para entender e facerse 
entender.  

  X  X  PLE-R2-CCL-EO1  
(5 de 10 puntos)  

  X  X  X    

 

   Bloque 3. Comprensión de textos 
escritos  

    

▪ CCL  
▪ CD  
▪ CAA  
▪ CSIEE  

SLEB.3.1. Comprende con  fluidez textos 
adaptados relativos a temas do seu interese.    X  X  Proba pechada  

(50% do valor da proba)  
X    X  X    

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CCEC  

  

SLEB 3.2. Comprende avisos, obrigas, 
prohibicións e consignas básicas e 
predicibles, referidas a necesidades 
inmediatas, de estrutura moi sinxela, 
especialmente  se contan con apoio visual.  

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

X    X  X    

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CCEC  

  

SLEB 3.3. Comprende información básica e 
moi sinxela de correspondencia persoal breve 
na que se fala de si mesmo/a e sobre 
sentimentos, preferencias e afeccións, 
referidos a temas moi cotiáns e propios da 
súa idade.  

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

X    X  X    
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▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CCEC  
▪ CD  

SLEB 3.4. Comprende información esencial e 
localiza información específica en material 
informativo moi  sinxelo, e con  apoio visual, 
sobre temas coñecidos como actividades 
escolares e de lecer, hábitos saudables, etc., 
próximos á súa idade e á súa experiencia.  

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

X    X  X    

 
 Bloque 4. Producción de textos escritos    

▪ CCL  
▪ CD  
▪ CAA  
▪ CSIEE  

  

SLEB 4.1. Elabora textos sinxelos a partir de 
modelos, empregando expresións e 
enunciados traballados previamente, para 
transmitir información ou con intencións 
comunicativas propias da súa idade e do 
seu nivel escolar.   

X  X  

  

  X  PLE-R2-CCL-EE1   
(5 de 10 puntos)  

X    X  

  

X    

  

  
▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CCEC  
▪ CD  

SLEB 4.2. Completa un cuestionario sinxelo 
con información persoal moi básica e 
relativa aos seus datos persoais, aos seus 
intereses ou ás súas afeccións.   

X  X  X  PLE-R2-CCL-EE1  
(5 de 10 puntos)  

X    X  X    

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CCEC  
▪ CD  

SLEB 4.3. Escribe avisos, notas, 
instrucións, tarxetas postais, felicitacións, 
bandas deseñadas, tiras cómicas e 
mensaxes en soporte dixital moi sinxelas e 
breves, relativos a actividades presentes e 
a necesidades inmediatas.  

X  X  X  PLE-R2-CCL-EE1   
(5 de 10 puntos)  

X  

  
  X  

  

X    

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CD  
▪ CCEC  

SLEB 4.4. Escribe correspondencia moi 
breve e sinxela, a partir dun modelo, 
substituíndo unha palabra ou expresión por 
outra para unha funcionalidade ou tarefa 
determinada (informar, preguntar, invitar, 
etc.) tanto de forma manuscrita como en 
formato dixital, cunha presentación limpa e 
ordenada.  

X  X  X  PLE-R2-CCL-EE1   
(5 de 10 puntos)  

X    

  

X  X    
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 Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe.    
▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CCEC  
▪ CD  

SLEB 5.1. Identifica sons e grafías de 
fonemas básicos, produce con suficiente 
intelixibilidade léxico e estruturas moi 
básicas, e trazos fonéticos que distinguen 
fonemas (nasalización, sonorización, etc.) e 
persevera no uso de patróns moi básicos de 
ritmo, entoación e acentuación de palabras 
e frases.  

X  

  

X  X  PLE-R2-CCL-EO1  
(5 de 10 puntos)  

  X  X  X    

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CCEC  
▪ CD  

SLEB 5.2. Utiliza adecuadamente as 
convencións orais e escritas básicas da 
lingua estranxeira no proceso comunicativo 
oral he escrito (saúdos, despedidas, 
fórmulas de tratamento, etc.), e amosa 
respecto polas diferenzas que poidan existir 
en aspectos culturais como hábitos, 
horarios, etc.   

X  X  X  PLE-R2-CCL-EE/EO1  
(5 de 10 puntos)  

X  X  X  X    

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CCEC  
▪ CD  

SLEB 5.3. Nas actividades de aula, pode 
explicar o proceso de produción de textos e 
de hipóteses de significados tomando en 
consideración os coñecementos e as 
experiencias noutras linguas.  

X  X  X  PLE-R2-CCL-EE/EO1  
(5 de 10 puntos)  

X    X  X    

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CD  
▪ CCEC  

  

SLEB 5.4. Participa en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, obra de teatro, etc.) nos que Se 
utilizan varias linguas e relacionados cos 
elementos transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou culturais, e 
valora as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe.  

  X  X  PLE-R2-CCL-EE1  
(5 de 10 puntos)  

X    X  X    

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CCEC  

  

SLEB 5.5. Comprende e comunica o 
propósito solicitado na tarefa ou ligado a 
situacións de necesidade inmediata da aula 
(pedir ou dar información sobre datos 
persoais, felicitar, invitar, etc.) utilizando 
adecuadamente as estruturas 
sintácticodiscursivas e o léxico necesario, 
moi básicos e traballados previamente.  

X  X  X  PLE-R2-CCL-EE1  
(5 de 10 puntos)  

X      X  X    
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3º ESO  
3º ESO  
  

Estándares de aprendizaxe  Temporalizació
n por 

avaliacións  

Grao mínimo de 
consecución  

Procedementos e instrumentos de 
avaliación  

Comp. clave    1ª   2ª   3ª   PROBA 
ESCRIT
A  

PROB
A 
ORAL  

TRAB.IN
D.  
GRUPO  

CAD./ 
RUB.  

  

  Bloque 1. Comprensión de textos orais   
▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  

  

SLEB1.1. Nas actividades de aula, 
persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa (e comprensión 
global, lectiva ou detallada) e 
mellorándoo: saca conclusións sobre a 
actitude do falante e sobre o contido 
baseándose na entoación e na 
velocidade; deduce intencións a partir 
da voz do falante; fai anticipacións e 
infire o que non se comprende e o que 
non se coñece mediante os propios 
coñecementos e as experiencias 
noutras linguas.  

x  x  x  PROBA PECHADA  
(50% DO VALOR DA PROBA)  

  X  X      
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▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  
▪ CD  

SLEB 1.2. Capta a información máis 
importante de indicacións, anuncios, 
mensaxes e comunicados breves e 
articulados de maneira lenta e clara, 
sempre que as condicións acústicas 
sexan boas e o son non estea 
distorsionado.  

x  x  x  PROBA PECHADA  
(50% DO VALOR DA PROBA)  

  X  X      

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCECC  
 CD  

SLEB.1.3. Entende os puntos principais 
do que se lle di en transaccións e 
xestións cotiás e estruturas (por exemplo, 
en hoteis, tendas, albergues, 
restaurantes, espazos de lecer ou 
centros docentes) nas que se utilicen 
frases feitas e estruturas sinxelas e 
previamente traballadas sobre datos 
persoais, horarios, prezos, números, 
preguntas sinxelas, e que se 
desenvolvan con lentitude e boa 
articulación.  

  x  x  PROBA PECHADA  
(50% DO VALOR DA PROBA)  

  X  X      

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  

SLEB.1.4. Comprende, nunha conversa 
formal na que participa (por exemplo, nun 
centro docente), preguntas sinxelas 
sobre asuntos persoais ou educativos 
(datos persoais, intereses, preferencias e 
gustos persoais, etc.) sempre que poida 
pedir que se lle repita, aclare ou elabore 
algo do que se lle dixo.  

x  x  x  PROBA PECHADA  
(50% DO VALOR DA PROBA)  

  X  X      

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CSIEE  
▪ CCEC  

SLEB 1.5. Comprende, nunha conversa 
informal na que participa, descricións, 
narracións e opinións formulados en 
termos sinxelos sobre asuntos prácticos 
xerais da vida diaria e sobre aspectos 
xerais de 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  PROBA PECHADA  
(50% DO VALOR DA PROBA)  

  X  X      

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  
▪ CD  

SLEB. 1.6. Identifica as ideas principais 
de programas de televisión de 
presentacións moi sinxelas e ben 
estruturadas sobre asuntos cotiáns 
predicibles, previamente traballados, 
articulados con lentitude e claridade, 
cando as imaxes constitúen grande parte 
da mensaxe.  

  x  x  PROBA PECHADA  
(50% DO VALOR DA PROBA)  

  X  X      
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Bloque 2. Produción de textos orais  

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  
▪ CSIEE  
▪ CD  

  

SLEB 2.1. Fai presentacións breves e 
ensaiadas, seguindo un guión escrito, 
sobre aspectos concretos de temas 
xerais ou relacionados con aspectos 
básicos dos seus estudos, e responde 
a preguntas breves e sinxelas de oíntes 
sobre o contido destas se se articulan 
clara e lentamente.  

x  x  x  PLE-R3-CCL-EO1  
(5 de 10 puntos)  

  X  X  X    

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  
▪ CD  
▪ CSIEE  

SLEB 2.2. Desenvólvese coa eficacia 
suficiente en xestións e transaccións 
cotiás, como son as viaxes, o 
aloxamento, o transporte, as compras e 
o lecer (horarios, datas, prezos, 
actividades, etc), seguindo normas de 
cortesía básicas (saúdo e tratamento), 
facéndose comprender aínda que a 
persoa interlocutora necesite que se lle 
repita ou repetir o dito.  

  x  x  PLE-R3-CCL-EO-1  
(5 de 10 puntos)  

  X  X  X    

▪ CCL  
▪ CCA  
▪ CSC  
▪ CCEC  
▪ CD  
▪ CSIEE  

SLEB 2.3. Participa en conversas 
informais breves, cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros medios técnicos, 
nas que establece contacto social, se 
intercambia información e se expresan 
opinións de xeito sinxelo e breve, se fan 
invitacións e ofrecementos, se piden e 
se ofrecen cousas, se piden e se dan 
indicacións ou instrucións, ou se 
discuten os pasos que hai que seguir 
para realizar unha actividade conxunta, 
expresando o acordo ou o desacordo 
de xeito moi básico.  

x  x  x  PLE-R3-CCL-EO-1  
(5 de 10 puntos)  

  X  X  X    

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  

  

SLEB 2.4. Desenvóvese de maneira 
simple nunha conversa formal ou 
entrevista achegando a información 
necesaria, expresando de maneira 
sinxela as súas opinións sobre temas 
habituais, e reaccionando de forma 
simple ante comentarios formulados de 
maneira lenta e clara, sempre que 
poida pedir que se lle repitan os puntos 
clave.  

x  x  x  PLE-R3-CCL-EO-1  
(5 de 10 puntos)  

  X  X  X    
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Bloque3. Comprensión de textos escritos  
▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  

  CD  

SLEB 3.1. Capta o sentido xeral e algúns 
detalles importantes de textos xornalísticos 
moi breves en calquera soporte e sobre 
temas xerais ou do seu interese e moi 
coñecidos, se os números, os nomes, as 
ilustracións e os títulos constitúen gran 
parte da mensaxe.  

x  x  x  PROBA PECHADA   
(50 % DO VALOR DA PROBA)  

  

X    X  X    

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  
▪ CD  

SLEB 3.2. Identifica, con axuda da imaxe, 
instrucións xerais breves e sinxelas de 
funcionamento e manexo de aparellos de 
uso cotián (por exemplo, unha máquina 
expendedora), así como instrucións 
sinxelas para a realización de actividades e 
normas de seguridade básicas (por 
exemplo, nun centro docente)  

  x  x  PROBA PECHADA  
 (50% DO VALOR DA PROBA)  

  

  

X    X  X    

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  
▪ CD  

SLEB 3.3. Comprende correspondencia 
persoal sinxela en calquera formato na que 
se fala de si mesmo/a; se describen 
persoas, obxectos, lugares e actividades; 
se narran acontecementos pasados, e se 
expresan de maneira sinxela sentimentos e 
desexos, plans e opinións sobre temas 
xerais, coñecidos ou do seu interese  

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

X  X  X  X    

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  
▪ CD  

SLEB 3.4. Entende a idea xeral de 
correspondencia formal na que se informa 
sobre asuntos do seu interese no contexto 
persoal ou educativo (por exemplo, sobre 
un curso de verán)  

x  x  x  PROBA PECHADA  
(50% DO VALOR DA PROBA)  

X    X  X    

 Bloque 4. Produción de textos escritos   
▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  
▪ CD  

SLEB 4.1. Escribe correspondencia persoal 
breve na que se establece e mantén o 
contacto social (por exemplo, con 
amigos/as noutros países) na que se 
intercambia información, se describen en 
termos sinxelos sucesos importantes e 
experiencias persoais, e se fan e se 
aceptan ofrecementos e  

X  X  X  PLE-R3-CCL-EE-1)  
(5 de 10 puntos)  

  

X    X  X    
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 suxestións (por exemplo, cancelación, 
confirmación ou modificación dunha 
invitación ou duns plans)  

         

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  
▪ CD  

SLEB 4.2. Completa un cuestionario 
sinxelo con información persoal básica 
e relativa aos seus intereses ou ás súas 
afeccións (por exemplo, para asociarse 
a un club internacional de xente nova).  

  X  X  PLE-R3-CCL-EE-1   
(5 de 10 puntos)  

X    X  X    

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  
▪ CD  

SLEB 4.3. Escribe notas e mensaxes 
(mensaxes instantáneas, chats, etc.), 
onde fai comentarios moi breves ou dá 
instrucións e indicacións relacionadas 
con actividades e situacións da vida 
cotiá e do seu interese, respectando as 
convencións e as normas de cortesía 
máis importantes.  

x  x  x  PLE-R3-CCL-EE1   
(5 de 10 puntos)  

X    X  X    

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  
▪ CD  

SLEB 4.4. Escribe correspondencia 
formal moi básica e breve, dirixida a 
institucións públicas ou privadas ou a 
entidades comerciais, 
fundamentalmente para solicitar 
información, respectando as 
convencións formais e as normas de 
cortesía básicas deste tipo de textos, e 
fai unha presentación do texto limpa e 
ordenada.  

X  x  x  PLE-R3-CCL-EE1   
(5 de 10 puntos)  

X    X  X    
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Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe  

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  

  

SLEB 5.1. Produce con suficiente 
intelixibilidade léxico e estruturas moi 
básicas, e trazos fonéticos que 
distinguen fonemas (nasalización, 
sonorización, etc.) e persevera no uso 
de patróns moi básicos de ritmo, 
entoación e acentuación de palabras e 
frases.  

x  x  x  PLE-R3-CCL-EE-1  
(5 de 10 puntos)  

  X  X  X    

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  
▪ CD  

SLEB 5.2.  Utiliza adecuadamente as 
convencións orais e escritas básicas 
propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso 
comunicativo e escrito (saúdos, 
despedidas, fórmulas moi básicas de 
tratamento, etc.), e amosa respecto 
polas diferenzas culturais que poidan 
existir.  

  x  x  PLE-R3-CCL-EE-1  
(5 de 10 puntos)  

X  X  X  X    

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  

SLEB 5.3. Nas actividades de aula, 
pode explicar o proceso de produción 
de textos e de hipóteses de significados 
tomando en consideración os 
coñecementos e as experiencias 
noutras linguas.  

X  X  X  PLE-R3-CCL-EE-1  
(5 de 10 puntos)  

X  X  X  X    

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  
▪ CD  
▪ CSIEE  

SLEB 5.4. 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 posúa 
como persoa plurilingüe.  

  X  

  

  

X  PLE-R3-CCL-EE-1  
(5 de 10 puntos)  

X    X  X    

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  

  

SLEB 5.5. Comprende e comunica o 
propósito solicitado na tarefa ou ligado 
a situacións de necesidade inmediata 
da aula (pedir ou dar información, 
agradecer, desculparse, solicitar algo, 
invitar, etc.) utilizando adecuadamente 
as estruturas sintáctico-discursivas e o 
léxico necesario, propios do seu nivel 
escolar e traballados previamente.  

X  X  X  PLE-R3-CCL-EO/EE-1  
(5 de 10 puntos)  

X  X  X  X    
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4º ESO  
4º ESO  

Estándares de aprendizaxe  

Temporalización 
por avaliacións  

Grao mínimo de 
consecución  Procedementos e instrumentos de avaliación  

Comp. 
clave  1ª  2ª  3ª    PROBA 

ESCRITA  
PROBA 
ORAL  

TRAB.  
IND. /  

GRUPO  
CAD./ 
RUB.    

  Bloque 1. Comprensión de textos orais   

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  

SLEB 1.1. Nas actividades de aula, 
persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa (de comprensión 
global, selectiva ou detallada) e 
mellorándoo, de ser o caso:  

x  x  x  PROBA PECHADA  
(50% DO VALOR DA PROBA)  

  X  X      

▪ CCED  facendo anticipación do que segue 
(palabra, frase, resposta, etc.) e 
inferindo o que non se comprende e o 
que non se coñece mediante os propios 
coñecementos e as experiencias 
doutras linguas.  

         

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  

SLEB 1.2. Capta os puntos principais e 
os detalles salientables de indicacións 
breves, articulados de xeito lento e claro 
(por exemplo, por megafonía, ou nun 
contestador automático), sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e o son 
non estea distorsionado.  

x  x  x  PROBA PECHADA  
(50% DO VALOR DA PROBA)  

  X  X      

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  

  

SLEB 1.3. Comprende, nunha conversa 
formal ou nunha entrevista na que 
participa (por exemplo, nun centro 
docente), preguntas sobre asuntos 
persoais ou educativos (datos persoais, 
intereses, preferencias e gustos 
persoais e educativos, coñecemento ou 
descoñecemento, etc.), 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  X  X  

  

PROBA PECHADA  
(50% DO VALOR DA PROBA)  

  X  X      
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▪ CCL  
▪ CSC  

SLEB 1.4. Entende información 
relevante do que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e 
estruturadas (por exemplo, en hoteis, 
tendas, albergues, restaurantes, 
espazos de lecer ou centros docentes) 
sempre que se fale amodo e con 
claridade.  

x  x  x  PROBA PECHADA  
(50% DO VALOR DA PROBA)  

  X  X      

▪ CCL  
▪ CSC  
▪ CCEC  

SLEB 1.5. Comprende, nunha conversa 
informal na que participa, descricións, 
narracións, puntos de vista e opinións 
formulados de xeito simple sobre 
asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
temas do seu interese, cando se lle fala 
con claridade, a modo e directamente, e 
se a persoa interlocutora está disposta a 
repetir ou reformular o dito.  

x  x  x  PROBA PECHADA  
(50% DO VALOR DA PROBA)  

  X  X      

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  

SLEB 1.6. Identifica a información 
esencial de programas de televisión e 
presentacións sinxelas e ben 
estruturadas sobre asuntos cotiáns ou 
do seu interese familiares e predicibles 
articulados con  

x  x  x  PROBA PECHADA  
(50% DO VALOR DA PROBA)  

  X  X  X    

 lentitude e claridade (por exemplo, 
noticias, documentais ou entrevistas), 
cando as imaxes portan  gran parte da 
mensaxe.  

         

 

Bloque 2. Producción de textos orais  

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  

 SLEB2.1. Fai presentacións breves e 
ensaiadas, seguindo un esquema lineal 
e estruturado, sobre aspectos 
concretos de temas do seu interese ou 
relacionados cos seus estudos, e 
responde a preguntas previsibles 
breves e sinxelas de oíntes sobre o 
contido destas de textos orais  

x  x  x  PLE-R4-CCL-EO-1  
(5 de 10 puntos)  

  X  X  X    
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▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  

SLEB 2.2. Participa en conversas 
informais breves e sinxelas, cara a cara 
ou por teléfono, ou por outros medios 
técnicos, nas que establece contacto 
social básico, intercambia información e 
exprese de xeito sinxelo 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, 
facéndose comprender aínda que a 
persoa interlocutora necesite que se 
repita ou repetir o dito.  

x  x  x  PLE-R4-CCL-EO1  
(5 de 10 puntos)  

  X  X  X    

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  

SLEB 2.3. Desenvólvese coa debida 
corrección en xestións e transaccións 
cotiás, como son as viaxes, o 
aloxamento, o transporte, as compras e 
o lecer (horarios, datas, prezos, 
actividades, etc), seguindo normas de 
cortesía básicas (saúdo e tratamento), 
facéndose comprender aínda que a 
persoa interlocutora necesite que se 
repita ou repetir o dito.  

x  x  x  PLE-R4-CCL-EO-1  
(5 de 10 puntos)  

  X  X  X    

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  

SLEB 2.4.  Desenvólvese de xeito 
simple pero suficiente nunha conversa 
formal, nunha reunión ou nunha 
entrevista (por exemplo, para realizar 
un curso de verán), achegando 
información relevante, expresando de 
xeito sinxelo as súas ideas sobre temas 
habituais, dando a súa opinión sobre 
problemas prácticos cando se lle 
pregunta  

x  x  x  PLE-R4-CCL-EO-1  
(5 de 10 puntos)  

  X  X  X    

 directamente, e reaccionando de forma 
simple ante comentarios, sempre que 
poida pedir que se lle repitan os puntos 
clave, se o necesita.  
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  Bloque3. Comprensión de textos 
escritos  

 

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  
▪ CD  

SLEB 3.1. Capta o sentido xeral e 
algúns detalles importantes de textos 
xornalísticos breves, en calquera 
soporte e sobre temas xerais ou do seu 
interese e moi coñecidos, se os 
números, os nomes, as ilustracións e os 
títulos constitúen grande parte da 
mensaxe.  

x  x  x  PROBA PECHADA  
 (50% DO VALOR DA PROBA)  

  

X    X  X    

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  

SLEB 3.3. Comprende correspondencia 
persoal sinxela, en calquera formato, na 
que se fala de si mesmo/a; se describen 
persoas, obxectos, lugares e 
actividades; se narran acontecementos 
presentes, pasados e futuros, e se 
expresan de xeito sinxelo sentimentos, 
desexos e opinións sobre temas xerais, 
coñecidos ou do seu interese.  

x  x  x  PROBA PECHADA  
 (50% DO VALOR DA PROBA)  

X    X  X    

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  

SLEB 3.4. Entende o esencial de 
correspondencia formal na que se 
informa sobre asuntos do seu interese 
no contexto persoal ou educativo (por 
exemplo, sobre unha bolsa para realizar 
un curso de idiomas).  

x  x  x  PROBA PECHADA   
(50% DO VALOR DA PROBA)  

X    X  X    

▪ CAA  
▪ CCL  
▪ CSC  
▪ CCEC  

SLEB 3.5. Entende información 
específica esencial en páxinas web e 
outros materiais de referencia ou 
consulta claramente estruturados sobre 
temas relativos a asuntos do seu 
interese, sempre que poida reler as 
seccións difíciles.  

x  x  x  PROBA PECHADA    
(50% DO VALOR DA PROBA)  

X  X  X  X    

 

  Bloque 4: Producción de textos escritos   

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  

SLEB 4.1. Escribe correspondencia 
persoal breve na que se establece e 
mantén o contacto social (por exemplo, 
con amigos/as noutros países); se 
intercambia información; se describe en 
termos sinxelos sucesos importantes e 
experiencias  

x  x  x  PLE-R4-CCL-EE-1  
(5 de 10 puntos)  

X    X  X    
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▪ CD  persoais, se dan instrucións e 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  

SLEB 4.2. Completa un cuestionario 
sinxelo con  información persoal e 
relativa á súa formación, aos seus 
intereses ou ás súas afeccións (por 
exemplo, para subscribirse a unha 
publicación dixital).  

X  x  x  PLE-R4-CCL-EE-1   
(5 de 10 puntos)  

X    X  X    

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  
▪ CD  

SLEB 4.3. Escribe notas e mensaxes en 
diferentes soportes, nos que fai 
comentarios moi breves ou dá 
instrucións e indicacións relacionadas 
con  actividades e situacións da vida 
cotiá e do seu interese, respectando as 
convencións e as normas de cortesía 
máis importantes.  

x  x  x  PLE-R4-CCL-EE-1   
(5 de 10 puntos)  

    X  X    

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  
▪ CD  

SLEB 4.4. Escribe correspondencia 
formal básica e breve, dirixida a 
institucións públicas ou privadas ou 
entidades comerciais, 
fundamentalmente para solicitar 
información, respectando as 
convencións formais e as normas de 
cortesía básicas deste tipo de textos, 
cunha presentación limpa e ordenada.  

x  x  x  PLE-R4-CCL-EE-1   
(5 de 10 puntos)  

X    X  X    

 

Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia intercultural e plurilingüe  

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  
▪ CD  

SLEB 5.1. Produce léxico e estruturas 
básicas intelixibles no oral e na escrita, e 
trazos fonéticos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc), e utiliza 
con eficacia comunicativa patróns 
básicos de ritmo, entoación e 
acentuación de palabras e frases  

x  x  x  PLE-R4-CCL-EE-1   
(5 de 10 puntos)  

X  X  X  X    
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▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  

SLEB 5.2. Utiliza adecuadamente as 
convencións orais e escritas básicas 
propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito (saúdos, 
despedidas, fórmulas básicas de 
tratamento, etc.), e amosa  

x  x  x  PLE-R4-CCL-EE-1   
(5 de 10 puntos)  

X  X  X  X    

▪ CD  respecto e interese polas diferenzas 
culturais que poidan existir.           

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  
▪ CD  

SLEB 5.3. Nas actividades de aula, pode 
explicar o proceso de produción de textos 
e de hipóteses de significados tomando 
en consideración os coñecementos e as 
experiencias noutras linguas.  

x  x  x  PLE-R4-CCL-E0-1  
(5 de 10 puntos)  

  X  X  X    

▪ CAA  
▪ CCL  
▪ CSC  
▪ CCEC  

SLEB 5.4. Participa en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, obras de teatro, etc.) nos que 
se utilizan varias linguas e relacionados 
cos elementos transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou culturais, e 
valora as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe.  

  x  x  PLE-R4-CCL-EE-1   
(5 de 10 puntos)  

X    X  X    

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  

SLEB 5.5. Comprende e comunica o 
propósito solicitado na tarefa ou ligado a 
situacións de necesidade inmediata da 
aula (pedir ou dar información, 
agradecer, desculparse, solicitar algo, 
invitar, etc.) utilizando adecuadamente as 
estruturas sintáctico-discursivas e o 
léxico necesario, propios do seu nevel 
escolar e traballados previamente.  

x  x  x  PLE-R4-CCL-EE-1  
(5 de 10 puntos)  

  X  X  X    
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1º BACHARELATO  
1º Bach.  

Estándares de aprendizaxe  

Temporalización 
por avaliacións  

Grao mínimo de 
consecución  

Procedementos e instrumentos de avaliación  

Comp. 
clave  1ª  2ª  3ª  PROBA 

ESCRITA  
PROBA 
ORAL  

TRAB.  
IND. /  

GRUPO  
CAD./ 
RUB.    

  Bloque 1. Comprensión de textos orais   

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  

  

SLEB 1.1. Nas actividades de aula 
persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándose ás 
necesidades da tarefa (de comprensión 
global, selectiva ou detallada) e 
mellorándoo, de ser o caso, facendo 
anticipacións do que segue (palabra, 
frase, resposta, etc.) e inferindo o que non 
se comprende e o que non se coñece 
mediante os propios coñecementos e as 
experiencias doutras linguas.  

x  x  x  PROBA PECHADA  
(50% DO VALOR DA PROBA)  

  X  X      

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  

SLEB 1.2. Capta os puntos principais e os 
detalles salientables de mensaxes, 
gravadas ou de viva voz, que conteñan 
instrucións, indicacións ou outra 
información claramente estruturada, 
sempre que poida volver escoitar o dito ou 
pedir confirmación.  

x  x  x  PROBA PECHADA  
(50% DO VALOR DA PROBA)  

  X  X      

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  

SLEB 1.3. Comprende nunha conversa 
formal ou entrevista na que participa, 
información relevante de carácter habitual 
e predicible sobre asuntos prácticos no 
ámbito educativo (datos persoais, 
intereses, preferencias, e gustos e 
proxectos persoais e educativos, 
coñecemento ou descoñecemento, 
acordo e desacordo, etc.), sempre que 
poida pedir que se lle repita ou que se 
reformule, aclare ou elabore algo do que 
se lle dixo.  

x  x  x  PROBA PECHADA  
(50% DO VALOR DA PROBA)  

  X  X      
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▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  

SLEB 1.4. Entende o que se di en 
transaccións e xestións cotiás e 
estruturadas (por exemplo, en bancos, 
tendas, hoteis, restaurantes, transportes 
ou centros docentes), e os puntos 
principais e a información relevante cando 
se lle fala directamente en situacións 
menos habituais, pero predicibles (por 
exemplo, a perda dun obxecto), sempre 
que poida volver escoitar o dito.  

x  x  x  PROBA PECHADA  
(50% DO VALOR DA PROBA)  

  X  X      

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  

SLEB 1.5. Comprende nunha conversa 
informal na que participa. Opinións 
xustificadas e claramente articuladas a 
unha velocidade lenta ou media, sobre 
diversos asuntos cotiáns ou de interese 
persoal, así como a expresión de 
sentimentos sobre aspectos concretos de 
temas habituais ou de actualidade, e se a 
persoa interlocutora está disposta a 
repetir ou  

x  x  x  PROBA PECHADA  
(50% DO VALOR DA PROBA)  

  X  X      

 reformular o dito           
▪ CAA  
▪ CCL  
▪ CSC  
▪ CCEC  

SLEB 1.6. Identifica os aspectos máis 
importantes en presentacións sobre 
temas coñecidos ou do seu interese nos 
ámbitos persoal e educativo; e de 
programas informativos, documentais, 
entrevistas en televisión, anuncios 
publicitarios e programas de 
entretemento, cando o discurso está ben 
estruturado e articulado con claridade 
nunha variedade estándar da lingua, e 
con apoio de imaxe  

x  x  x  PROBA PECHADA  
(50% DO VALOR DA PROBA)  

  X  X      

 

Bloque 2. Producción de textos orais.  

▪ CAA  
▪ CCL  
▪ CSC  
▪ CCEC  

SLEB 2.1. Fai presentacións ensaiadas 
previamente, breves e con apoio visual, 
sobre aspectos concretos de temas 
educativos sinxelos do seu interese, 
organizando a información básica nun 
esquema coherente e ampliándoa con 
algúns exemplos, e respondendo a 

x  x  x  PLE-R1B-CC-EO-1   
(5 de 10 puntos)  

  X  X  X    



 35 

preguntas sinxelas de oíntes sobre o tema 
tratado.                          

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  
▪ CD  

SLEB 2.2. Toma parte en conversas 
formais ou entrevistas de carácter 
educativo ou ocupacional, sobre temas 
moi habituais nestes contextos, 
intercambiando información relevante 
sobre feitos concretos, pedindo 
instrucións ou solucións a problemas 
prácticos, suscitando de xeito sinxelo e 
con claridade os seus puntos de vista, e 
xustificando brevemente as súas accións, 
opinións e plans.  

x  x  x  PLE-R1B-CCL-EO-1   
(5 de 10 puntos)  

  X  X  X    

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  

SLEB 2.3. Desenvólvese coa suficiente 
eficacia en situacións cotiás e menos 
habituais pero predicibles que poden 
xurdir durante unha viaxe ou estadía 
noutros países por motivos persoais ou 
educativos (transporte, aloxamento, 
comidas, compras, estudos, relacións 
coas autoridades, saúde ou lecer), e 
utiliza estratexias de comunicación 
lingüísticas (uso de exemplos e palabras 
de significado próximo) e xestos 
apropiados.  

X  x  x  PLE-R1B-CC-EO-1   
(5 de 10 puntos)  

  X  X  X    
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▪ CCEC            

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  
▪ CD  

SLEB 2.4. Participa en conversas informais, 
cara a cara ou por teléfono,  ou por outros 
medios técnicos, sobre asuntos cotiáns, nas 
que intercambia información e se expresan 
e xustifican opinións brevemente; narra e 
describe feitos sinxelos ocorrridos no 
pasado ou expresa brevemente plans de 
futuro; fai suxestións; pide e dá indicacións 
ou instrucións; expresa e xustifica 
sentimentos de xeito sinxelo, e describe con 
certo detalle aspectos concretos de temas 
de actualidade moi coñecidos ou de interese 
persoal ou educativo.  

x  x  x  PLE-R1B-CCL-EO-1  
(5 de 10 puntos)  

  X  X  X    

Bloque3. Comprensión de textos escritos  

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  

    

SLEB 3.1 Identifica a información máis 
importante en textos xornalísticos do xénero 
informativo, en calquera soporte, breves e 
ben estruturados e que traten temas xerais 
e coñecidos ou traballados previamente, e 
capta as ideas principais de artigos 
divulgativos sinxelos, cunha linguaxe moi 
clara e un uso moi limitado de tecnicismos, 
sobre temas do seu interese.    

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

X    X  X    

▪ CSC  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  

SLEB 3.2. Entende o sentido xeral e os 
puntos principais de anuncios e 
comunicacións sinxelos de carácter público, 
institucional ou corporativo, que conteñan 
instrucións de carácter previsible, 
claramente estruturados, relacionados con 
asuntos do seu interese persoal ou 
educativo (por exemplo, sobre cursos, 
prácticas ou becas)  

x  x  x  PROBA PECHADA  
 (50% DO VALOR DA PROBA)  

X      X    

▪ CSC  
▪ CAA  
▪ CCL  
▪ CCEC  

SLEB 3.3. Identifica a información máis 
importante en instrucións sobre o uso de 
aparellos ou de programas informáticos de 
uso habitual, e sobre a realización de 
actividades e normas de seguridade ou de 
convivencia no ámbito público e educativo.  

    X  PROBA PECHADA   
(50% DO VALOR DA PROBA)  

X    X  X    

▪ CAA  
▪ CCL  
▪ CSC  

 SLEB 3.4. Identifica en lecturas adaptadas 
as liñas xerais do argumento, o carácter dos 
personaxes e as características do lugar e o 
tempo en que se desenvolven  

  x  x  PROBA PECHADA   
(50% DO VALOR DA PROBA)  

X    X  X    
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▪ CAA  
▪ CCL  
▪ CSC  
▪ CCEC  

SLEB 3.5. Comprende correspondencia 
persoal, breve e sinxela, en calquera 
soporte incluíndo foros en liña ou blogs, 
na que se describen e narran feitos e 
experiencias, impresións e sentimentos, e 
se intercambian información e opinións 
sobre aspectos concretos de temas 
xerais, coñecidos ou do seu interese.  

x  x  x  PROBA PECHADA  
 (50% DO VALOR DA PROBA)  

  

  

X    X  X    

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  

SLEB 3.6. Entende o esencial de 
correspondencia formal institucional ou 
comercial sobre asuntos que poden 
xurdir, por exemplo, mentres organiza ou 
realiza unha viaxe ao estranxeiro 
(concesión dunha bolsa, confirmación dun 
pedimento, reserva dun hotel, etc.)  

x  x  x  PROBA PECHADA  
 (50% DO VALOR DA PROBA)  

  

X    X  X    

▪ CCL  
▪ CA  
▪ CSC  
▪ CCEC  

SLEB 3.7. Entende información específica 
relevante en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou consulta 
(glosarios, dicionarios, enciclopedias e 
revistas) claramente estruturados, que 
conteñan mapas, fotografías, imaxes, 
vídeos ou animacións que axuden á 
comprensión sobre temas relativos a 
materias educativoas ou asuntos 
relacionados coa súa especialidade ou 
cos seus intereses.  

x  x  x  PROBA PECHADA   
(50% DO VALOR DA PROBA)  

  X  X  X    

 

Bloque 4: Producción de textos escritos.  

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  

  

SLEB 4.1. Escribe correspondencia 
persoal, en calquera formato, na que 
describe experiencias e sentimentos; 
narra, de forma lineal, actividades e 
experiencias presentes e pasadas; e 
intercambia información e opinións sobre 
temas concretos nas súas áreas de 
interese persoal ou educativo.  

x  x  x  PLE-R1B-CCL-EE-1   
(5 de 10 puntos)  

X    X  X    

▪ CAA  
▪ CCEC  
▪ CCL  

SLEB 4.2. Completa un cuestionario con 
información persoal, educativa ou 
ocupacional (nivel de estudos, materias 
que cursa, preferencias, etc.) cunha 
finalidade específica, como inscribirse 

x  x  x  PLE-R1B-CCL-EE-1   
(5 de 10 puntos)  

X    X  X    
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nun curso ou solicitar un campamento de 
verán 

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CCEC  

SLEB4.3. Escribe notas, anuncios, 
mensaxes e comentarios breves, en 
calquera soporte, nos que solicita e 
transmite información e opinións sinxelas, 
respectando as convencións e as normas 
de cortesía  

x  x  x  PLE-R1B-CC-EE-1   
(5 de 10 puntos)  

X    X  X    

▪ CCL  
▪ CAA  

SLEB4.4. Escribe correspondencia formal 
básica e breve, dirixida a institucións 
públicas ou privadas ou entidades 
comerciais, na que pide ou dá información 
ou solicita un servizo, respectando as 
convencións formais e normas de cortesía 
máis comúns neste tipo de textos, cunha 
presentación limpa e ordenada do texto.  

x  x  x  PLE-R1B-CC-EE-1   
(5 de 10 puntos)  

X    X  X    

 

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

▪ CCL  
▪ CSC  
▪ CCEC  

SLEB 5.1. Produce léxico e estruturas 
básicas intelixibles no oral e na escrita, e 
trazos fonéticos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.) e utiliza 
con eficacia comunicativa patróns básicos 
de ritmo, entoación e acentuación de 
palabras e frases.  

x  x  x  PLE-R1B-CCL-EO/EE-1   
(5 de 10 puntos)  

X  

  

X  X  X    

▪ CCL  
▪ CSC  
▪ CCEC  

  

SLEB 5.2. Utiliza adecuadamente as 
convencións orais e escritas básicas 
propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito (saúdos, 
despedidas, fórmulas básicas de 
tratamento, etc.) e amosa respecto e 
interese polas diferenzas culturais que 
poidan existir.  

X  x  x  PLE-R1B-CCL-EO/EE-1   
(5 de 10 puntos)  

X  X  X  X    

▪ CCL  
▪ CSC  
▪ CCEC  

SLEB 5.3. Na aula, pode explicar o 
proceso de produción de textos e de 
hipóteses de significados tendo en conta 
os coñecementosas noutras linguas.  

x  x  x  PLE-R1B-AA-1    
(5 de 10 puntos)  

X    X  X    
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▪ CCL  
▪ CSC  
▪ CCEC 
▪ CD  
  

SLEB 5.4. Participa en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, 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  PLE-R1B-CCL-EE-1   
(5 de 10 puntos)  

X    X  X    

  

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  
▪ CD  

SLEB 5.5. Comprende e comunica o 
propósito solicitado na tarefa ou ligado a 
situacións de necesidade inmediata da 
aula (pedir ou dar información, agradecer, 
desculparse, solicitar algo, invitar, etc.), 
utilizando adecuadamente as estruturas 
sintáctico-discursivas e o léxico 
necesarios, propios do seu nivel escolar 
suficientes para comunicar con eficacia.  

x  x  x  PLE-R1B-CCL-EO-1   
(5 de 10 puntos)  

  X  X  X    
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2º BACHARELATO  
2º Bach.  

Estándares de aprendizaxe  

Temporalización 
por avaliacións  

Grao mínimo de 
consecución  

Procedementos e instrumentos de avaliación  

Comp. 
clave  1ª  2ª  3ª  PROBA 

ESCRITA  
PROBA 
ORAL  

TRAB.  
IND. /  

GRUPO  
CAD./ 
RUB.    

  Bloque 1. Comprensión de textos 
orais  

 

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  

  
  

SLEB 1.1. Nas actividades de aula, 
persevera no seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa (de comprensión 
global, selectiva ou detallada) e 
mellorándoo, de ser o caso, facendo 
anticipacións do que segue (palabra, 
frase, resposta, etc.), e inferindo o que 
non se comprende  e o que non se 
coñece mediante os propios 
coñecementos e as experiencias doutras 
linguas.  

x  x  x  PROBA PECHADA  
(50% DO VALOR DA PROBA)  

  X  X      

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  
▪ CD  

SLEB 1.2. Capta os puntos principais e 
os detalles salientables de mensaxes 
gravadas ou de viva voz, claramente 
articuladas, que conteñan instrucións, 
indicacions ou outra información, mesmo 
de tipo técnico, sempre que poida volver 
escoitar o dito ou pedir confirmación.  

x  x  x  PROBA PECHADA  
(50% DO VALOR DA PROBA)  

  X  X      
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▪ 

 
 

 

 
 

      
 

  

▪ CAA  
▪ CCL  
▪ CSC  
▪ CCEC  

 
 

 

SLEB 1.3. Comprende, nunha conversa 
formal ou entrevista na que participa, 
información relevante e detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
educativas ou ocupacionais de carácter 
habitual e predicible (datos persoais, 
formación gustos, intereses e expectativas ou 
plans de futuro) sempre que poida pedir que 
se lle repita, ou que se reformule, aclare ou 
elabore algo do que se lle dixo.  

x  x  x  PROBA PECHADA  
(50% DO VALOR DA PROBA)  

  X  X      

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  

SLEB 1.4. Entende o que se lle di en 
trasaccións e xestións cotiás e estruturadas 
(por exemplo, en bancos, tendas, hoteis, 
restaurantes, transportes e centros 
docentes), ou menos habituais pero referidas 
a necesidades inmediatas en situacións de 
comunicación comúns se pode pedir 
confirmación dalgúns detalles.  

x  x  x  PROBA PECHADA  
(50% DO VALOR DA PROBA)  

  X  X      

▪ CAA  
▪ CCL  
▪ CSC  
▪ CCEC  

    

SLEB 1.5. Comprende, nunha conversa 
informal e sinxela na que participa, 
explicacións ou xustificacións básicas de 
puntos de vista e opinións, sobre diversos 
asuntos de interese persoal, cotiáns oun 
menos habituais, articulados de maneira 
clara, así como  a formulación de hipóteses, 
a expresión de sentimentos e a descrición de 
aspectos abstractos de temas como a 
música, o cine, a literatura ou os temas de 
actualidade, se a persoa interlocutora está 
disposta a repetir ou reformular o dito.  

x  x  x  PROBA PECHADA  
(50% DO VALOR DA PROBA)  

  X  X      

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  
▪ CD  

SLEB 1.6. Identifica, con apoio visual, as 
ideas principais e información relevante en 
presentacións ou charlas ben estruturadas e 
de expsosición clara sobre temas coñecidos 
ou do seu interese relacionados co ámbito 
educativo ou ocupacional, e os aspectos máis 
significativos de noticias de televisión 
claramente articuladas, así como o esencial 
de anuncios publicitarios, series e películas 
ben estruturadas e articualados con 
claridade, nunha variedade estándar da 
lingua e cando as imaxes faciliten a 
comprensión..  

x  x  x  PROBA PECHADA  
(50% DO VALOR DA PROBA)  

  X  X      
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Bloque 2. Producción de textos orais: expresión e interacción 

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  

SLEB 2.1. Participa activamente en 
intercambios comunicativos na aula, 
utilizando a maioría das veces a lingua 
estranxeira, producindo mensaxes 
adecuadas ás situacións de comunicación 
reais ou simuladas, e colaborando para 
entender e facerse entender.  

x  x  x  PLE-R2B-CCL-EO-1  
(5 de 10 puntos)  

  X  X  X    

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  
▪ CD  

SLEB 2.2. Fai presentacións breves, con 
certa fluidez, ben estruturadas, ensaiadas 
previamente e con apoio visual, sobre 
aspectos concretos de temas educativos 
ou ocupacionais do seu interese, 
organizando a información básica de 
maneira coherente, explicando as ideas 
principais brevemente e con claridade, e 
respondendo a preguntas sinxelas de 
oíntes articuladas de maneira clara e a 
velocidade media.   

x  x  x  PLE-R2B-CCL-EO-1  
(5 de 10 puntos)  

  X  X  X    

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  
▪ CD  

SLEB 2.3.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 oun plans de futuro 
reais ou inventados; formula hipóteses; fai 
suxestións; pide e dá indicacións ou 
instrucións con certo detalle; expresa e 
xustifica sentimentos, e describe aspectos 
concretos e abstractos de temas como, 
por exemplo, a música, o cine, a literatura 
ou os temas de actualidade.  

x  x  x  PLE-R2B-CCL-EO-1  
(5 de 10 puntos)  

  X  X  X    

▪ CAA  
▪ CCL  
▪ CSC  
▪ CCEC  

SLEB 2.4. Desenvólvese adecuadamente 
e utiliza estratexias de comunicación 
lingüísticas e xestos apropiados para 
facerse entender, en situacilóns cotiás e 
menos habituais que poden xurdir durante 
unha viaxe ou estadía noutros países por 
motivos persoais, educativos ou 
ocupacionais (transporte, aloxamento, 

x  x  x  PLE-R2B-CCL-EO-1  
(5 de 10 puntos)  

  X  X  X    
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comidas, compras, estudos, 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  
▪ CD  

SLEB 2.5. Toma parte en conversas 
formais, entrevistas e reunións de 
carácter educativo ou ocupacional, sobre 
temas habituais nestes contextos, 
intercambiando informacón pertinente 
sobre feitos concretos, pedindo e dando 
instrucións ou solucións a problemas 
prácticos, expondo os seus puntos de 
vista de maneira sinxela e con claridade, 
e razoando e explicando brevemente e de 
maneira coherente as súas accións, as 
súas opinións e os seus plans.  

x  x  x  PLE-R2B-CCL-EO-1  
(5 de 10 puntos)  

  X  X  X    

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.  

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  

SLEB 3.1. Localiza con facilidade 
información específica de carácter 
concreto en textos xornalísticos do 
xénero informativo, 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, adecuados ao 
seu nivel escolar, sempre que poida reler 
as seccións difíciles.  

x  x  x  PROBA PECHADA  
(50% DO VALOR DA PROBA)  

X    X  X    

▪ CAA  
▪ CCL  
▪ CSC  
▪ CCEC  
▪ CD  

SLEB 3.2. Entende o sentido xeral, os 
puntos principais e información relevante 
de anuncios e comunicacións de carácter 
público, institucional ou corporativo 
claramente estruturados, relacionados 
con asuntos do seu interese persoal, 
educativo ou ocupacional (organización 
de grupos de traballo, información sobre 
actividades de forma específica, etc.)  

x  x  x  PROBA PECHADA  
(50% DO VALOR DA PROBA)  

X    X  X    
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▪ CCL  
▪ CD  

  

SLEB 3.3. Identifica información 
relevante en instrucions detalldas sobre o 
uso de aparellos, dispositivos ou 
programas informáticos, e sobre a 
realización de actividades e normas de 
seguridade ou de convivencia (por 
exemplo, un evento cultural)  

x  x  x  PROBA PECHADA  
(50% DO VALOR DA PROBA)  

X    X  X    

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  

SLEB 3.4. Identifica en lecturas adaptadas 
as liñas xerais do argumento, o carácter 
dos personaxes e as súas relacións, e as 
características do lugar e o tempo en que 
se desenvolven.  

x  x  x  PROBA PECHADA  
(50% DO VALOR DA PROBA)  

X    X  X    

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CD  

  
  

SLEB 3.5. Comprende correspondencia 
persoal, en calquera soporte incluíndo 
foros en liña ou blogs, na que se describen 
con certo detalle feitos experiencias, 
impresións e sentimenttos; nas que se 
narran feitos e experiencias, reais ou 
imaxinarios, e se intercambia información, 
ideas e opinións sobre aspectos tanto 
abstractos como concretos de temas 
xerais, coñecidos ou do seu interese.  

x  x  x  PROBA PECHADA  
(50% DO VALOR DA PROBA)  

X    X  X    

▪ CCL  
▪ CD  
▪ CCEC  

SLEB 3.6. Entende o suficiente de cartas, 
faxes ou correos electrónicos de carácter 
formal, oficial ou institucional como para 
poder reaccionar en consecuencia ia (por 
exemplo, se se lle solicitan documentos 
para unha estadía e estudos no 
estranxeiro).  

x  x  x  PROBA PECHADA  
(50% DO VALOR DA PROBA)  

X    X  X    

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CD  

SLEB 3.7. Entende información específica 
importante en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou consulta 
(glosarios, dicionarios, enciclopedias e 
revistas) claramente estruturados, que 
conteñan mapas, fotografías, imaxes, 
videos ou animación que axuden á 
comprensión sobre temas relativos a 
materias educativas ou asuntos 
ocupacionais relacionados coa súa 
especialidade ou cos seus intereses.  

x  x  x  PROBA PECHADA  
(50% DO VALOR DA PROBA)  

X    X  X    
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción  

▪ CCL  
▪ CD  
▪ CSC  

  

SLEB 4.1. Escribe correspondencia 
persoal e participa en foros, blogs e chats 
nos que describe experiencias, 
impresións e sentimentos; narra, de xeito 
interese, actividadese experiencias 
pasadas ou feitos imaxinarios, e 
intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, sinalando os aspectos 
que lle lineal e coherente, feitos 
relacionados co seu ámbito de parecen 
importantes e xustificando brevemente as 
súas opinións sobre eles. 

x  x  x  PLE-R2B-CCL-EE-1  
(5 de 10 puntos)  

X    X  X    

▪ CCL  
▪ CD  
▪ CAA  

  

SLEB 4.2. Completa un cuestionario 
detallado con información persoal, 
educativa ou laboral (nivel de estudos, 
materias que cursa, preferencias, et.), 
cunha finalidade específica, como solicitar 
unha bolsa.  

x  x  x  PLE-R2B-CCL-EE-1  
(5 de 10 puntos)  

X    X  X    

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CD  

  
  

SLEB 4.3. Escribe notas, anuncios, 
mensaxes e comentarios breves en 
calquera soporte, nos que solicita e 
transmite información e opinións sinxelas 
e nos que resalta os aspectos que lle 
resultan importantes, respectando as 
convencións e as normas de cortesía, 
tamén nas redes sociais.  

x  x  x  PLE-R2B-CCL-EE-1  
(5 de 10 puntos)  

X    X  X    

▪ CCL  
▪ CCEC  
▪ CD  
▪ CSC  

SLEB 4.4. 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 reclamacion ou outra xestión 
sinxela, respectando as convencións 
formais e as normas de cortesía usuais 
neste tipo de textos, cuha presentación 
limpa e ordenada do exto.  

x  x  x  PLE-R2B-CCL-EE-1  
(5 de 10 puntos)  

X    X  X    
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▪ CCL  
▪ CD  
▪ CCSC  

  
  

SLEB 4.5. Escribe, nun formato 
convencional, informes expositivos breves 
e sinxelos, atendendo á súa estrutura 
básica e particudlaridades 
sintácticodiscursivas elementais, nos que 
dá información esencial sobre un tema 
educativo, ocupacional ou menos 
habutual, describindo brevemente 
situacións, persoas, obxectos e lugares; 
narrando acontecementos nunha clara 
secuencia lineal ,e explicando de maneira 
sinxela os motivos de certas accións.  

x  x  x  PLE-R2B-CCL-EE-1  
(5 de 10 puntos)  

X    X  X    

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural  

▪ CAA  SLEB 5.1.Produce léxico e estruturas 
básicas intelixibles no oral e na escrita, e 
trazos fonéticos que  

X  X  X  PROBA PECHADA    X  X  X    

▪ CCL  
▪ CCEC  

distinguen fonemas  (nasalización, 
sonorización,etc.), e utiliza coneficacia 
comunicativa patróns de ritmo, entoación 
e acentuación de palabras e frases.  

   (50% DO VALOR DA 
PROBA)       

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  

SLEB 5.2. Utiliza adecuadamente as 
convencións orais e escritas básicas 
propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do plroceso 
comunicativo oral e escrito e amosa 
respecto e interese polas diferenzas 
culturais que poidan existir, adecuando a 
súa produción ás convencións 
sociolingüísticas da lingua meta.  

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

X  X  X  X    

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CSC  
▪ CCEC  

SLEB 5.3. Nas actividades de aula. Pode 
explicar o proceso de produción de textos 
e de hipóteses de significados tomando en 
consideración os coñecementos e as 
experiencias noutras linguas.  

X  X  X  PLE-R2B-CCL-EO-1  
(6 DE 12 PUNTOS)  

  X  X  X    
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▪ CCL  
▪ CSC  
▪ CCEC  

SLEB 5.4. Participa en proxectos 
(elaboracilón de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, obras de teatro, etc.) nos 
que se utiliza varias linguas e 
relacionados cos elementos 
transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valora as 
competencias que posúa como 
persoa plurilingüe.  

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

  X  X      

▪ CCL  
▪ CAA  
▪ CCSC  

SLEB 5.5. Comprende e comunica o 
propósito solicitado na tarefa ou ligado a 
situacións de necesidade inmediata da 
aula (pedir ou dar información, organizar 
unha tarefa, etc.), utilizando 
adecuadamente as estruturas sintáctico-
discursivas e o léxico necesarios, propios 
do seu nivel escodlar, suficientes para 
comunicar con eficacia.  

X  X  X  PLE-R2B-CCL-EO-1  
(6 DE 12 PUNTOS)  

  X  X  X    
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7. Concreción dos estándares de aprendizaxe avaliables. 

1º ESO 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL  

 COMPRENSIÓN ORAL  

▪ SLEB1.1. Comprende preguntas básicas moi sinxelas e habituais 
sobre asuntos persoais ou educativos (nome, idade, enderezo, nivel 
de estudos, etc.) sempre que se fale de xeito pausado e ben 
articulado, e se repita se o necesita.  

1. O alumno-a escoita unha serie de conversas ou situacións e debe escoller de entre varias 
opcións ofrecidas cal é o tema da conversa ou situación.  
2. O alumnado ten que completar os espazos en branco dun texto escrito que se corresponde 
cunha audición que escoita ao mesmo tempo; cada espazo en branco se corresponde cunha 
palabra.  
3. O alumnado escoita unha serie de fragmentos; ao mesmo tempo dánselle por escrito unha 
serie de informacións e  

 

▪ SLEB1.2. Comprende frases e expresións habituais relacionadas 
con necesidades inmediatas (números, datas, prezos, etc.) e temas 
con que teña moita familiaridade, e segue instrucións e consignas 
de aula.   

debe relacionar os fragmentos con esas informacións.  
4. O alumnado escoita unha conversa ou entrevista e debe respostar a unha serie de 
preguntas escollendo entre varias opcións ofrecidas. Estas opcións poden ser frases e oracións 
ou imaxes e debuxos. Tamén pode consistir en completar unha serie de oracións elixindo entre 
varios posibles finais.  
5. O alumnado debe completar un cuestionario coa información que escoita nunha audición.  
6. O alumnado escoita unha conversa ou entrevista e debe respostar a unha serie de 
preguntas dicindo se son verdadeiras ou falsas.  

▪ SLEB1.3. Comprende o sentido global e a información máis 
relevante de textos orais breves (instrucións e comunicados) con 
estruturas previamente traballadas, léxico moi común relacionado 
con necesidades inmediatas, procedentes de medios audiovisuais 
ou de internet, sempre que se fale de xeito pausado e ben articulado, 
e poida volver escoitar o dito.  
▪ SLEB1.4. Comprende a información esencial en conversas breves 
e moi sinxelas nas que participa, que traten sobre temas familiares 
como, por exemplo, un/unha mesmo/a, a familia, a escola, o tempo 
libre, ou a descrición moi básica dunha persoa, un obxecto ou un 
lugar.  
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BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL  
 EXPRESIÓN ORAL    SLE-R1-CCL-EO-1    

▪ SLEB2.1. Na maioría das actividades de aula, amosa 
unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira en 
diferentes situacións comunicativas, esforzándose por 
utilizala aínda que teña que recorrer a outras linguas para 
pedir axuda ou aclaracións.  

    

ASPECTOS  2’5  1’75  1  0   

ALCANCE  

Utiliza vocabulario 
adecuado durante 
todo o discurso. O 
seu contido é 
pertinente con 
respecto ao tema 
proposto. Repertorio 
lingüístico amplo.  
  
  

Utiliza vocabulario 
adecuado durante case 
todo o discurso. O seu 
contido é bastante 
pertinente con respecto 
ao tema proposto o 
discurso.   
Repertorio 
 lingüístico 
bastante amplo.  

Utiliza vocabulario 
adecuado en parte do 
discurso.  O seu contido 
non é demasiado 
pertinente con respecto 
ao tema proposto do 
discurso. Repertorio 
 lingüístico 
limitado.  

Non utiliza vocabulario 
adecuado durante o 
discurso.  
O seu contido non é 
pertinente con respecto 
ao tema proposto.   
Repertorio 
 lingüístico 
 moi escaso.  

▪ SLEB2.2. Fai e responde intelixiblemente e con accións 
colaborativas, preguntas sinxelas sobre si mesmo/a e sobre 
actividades moi comúns da vida diaria e do tempo libre en 
situacións de comunicación significativas para a súa idade 
e o seu nivel escolar.  

▪ SLEB2.3. Desenvólvese entendendo o suficiente e 
facéndose entender en situacións moi habituais 
relacionadas con necesidades inmediatas nas que pide e se 
dá información sobre lugares, horarios, datas, prezos, 
cantidades e actividades máis comúns para a súa idade e o 
seu nivel escolar.  

PRONUNCIACIÓN  

Enténdeselle 
claramente e amosa 
unha boa 
pronunciación. Boa  
entoación  

Enténdeselle con 
bastante claridade e 
amosa unha aceptable 
pronunciación. 
Entoación aceptable  

Amosa unha 
pronunciación 
comprensible a pesar de 
non ser completamente 
clara.  
Entoación non moi boa.  

A súa pronuciación 
resulta difícil de entender. 
Falta de entoación.  

FLUIDEZ E 
COHERENCIA   

  
O discurso flúe de 
xeito natural e sen 
interrupcións e 
resulta claro e 
coherente.  
  
  

O discurso flúe de xeito 
bastante natural e con 
poucas interrupcións e 
resulta bastante claro e 
coherente  

O discurso non flúe de 
xeito totalmente natural 
e existen diversas 
interrupcións; ten unha 
coherencia e claridade 
limitada.  

O discurso non flúe de 
xeito natural e son 
abundantes as 
interrupcións;  resulta 
confuso.  

▪ SLEB2.4. Participa en conversas informais breves e moi 
básicas, cara a cara, nas que establece contacto social 
elemental, intercambia información moi básica, manifesta 
os seus gustos, fai invitacións elementais e ofrecementos, e 
pide e dá indicacións moi básicas para ir a un lugar.  

CORRECCIÓN 
GRAMÁTICAL  

Utiliza correctamente 
as estruturas 
gramaticais 
correspondentes ao 
seu  
nivel  

Utiliza con bastante 
corrección as estruturas 
gramaticais 
correspondentes ao seu 
nivel  

Utiliza de xeito adecuado 
algunhas das estruturas 
gramaticais 
correspondentes ao seu 
nivel  

Non utiliza correctamente 
as estruturas gramaticais  
correspondentes ao seu 
nivel  

▪ SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén información básica e 
sinxela sobre si mesmo/a e sobre gustos, preferencias e 
intereses relativos a temas moi cotiáns, en conversas moi 
básicas sobre temas predicibles, se pode solicitar, con 
preguntas sinxelas e directas, a colaboración da persoa 
interlocutora para entender e facerse entender.      
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA  
 COMPRENSIÓN ESCRITA  

▪ SLEB 3.1. Comprende con fluidez textos adaptados 
relativos a temas do seu interese.   

1. O alumnado debe respostar a unha serie de preguntas sobre un texto escollendo entre as 
distintas opcións que se lle propoñen. Tamén pode ter que completar unha serie de oracións 
referidas ao texto nas que se lle ofrecen varios posibles finais debendo elixir a opción correcta.  
2. A un texto quítanselle unha serie de oracións que o alumnado debe despois volver a colocar nos 
lugares adecuados. 3.  Fanse unha serie de preguntas ao alumnado sobre un texto e deben 
respostar en que parágrafo do texto se atopa a resposta a esas preguntas.  
4. O alumnado debe dicir se determinadas afirmacións referidas a un texto son verdadeiras ou 
falsas.  
5. Propóñenselle unha serie de textos ao alumnado e varios resumos de cada un deles; deben 
escoller o resumo máis axeitado para cada texto.  
6. A un texto de certa lonxitude elimínanselle unha serie de parágrafos; posteriormente o alumnado 
debe poñer en orde eses parágrafos que lle faltan ao texto orixinal.  

▪ SLEB 3.2. Comprende avisos, obrigas e prohibicións 
básicas e predicibles, referidas a necesidades 
inmediatas, de estrutura moi sinxela, especialmente se 
contan con apoio visual.   
▪ SLEB 3.3. Comprende información básica e sinxela de 
correspondencia persoal breve na que se fala de si 
mesmo/a e sobre gustos, preferencias e intereses 
referidos a temas moi cotiáns e propios da súa idade.  
▪ SLEB 3.4. Comprende información esencial e localiza 
información específica en material informativo sinxelo 
como menús, horarios, catálogos e listas de prezos.  

  

BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA  
   EXPRESIÓN ESCRITA      SLE-R1-CCL-

EE-1  
  

▪ SLEB 4.1. Elabora textos 
sinxelos a partir de modelos, 
empregando expresións e 
enunciados traballados 
previamente, para transmitir 
información, ou con intencións 
comunicativas propias da súa 
idade e do seu nivel escolar.  

    
ASPECTOS  2’5  1’75  1  0  

PRESENTACIÓN  Os textos escritos teñen 
unha presentación moi 
coidada, utilizando con 
corrección as normas 
ortográficas e de 
puntuación, e coa 
información perfectamente 
organizada. Ademais 
entregaos no prazo no que 
lle foron requeridos, se é o 
caso.  

Os textos escritos  teñen unha 
presentación coidada, utilizando 
con bastante corrección as 
normas ortográficas e de 
puntuación, e coa información 
ben organizada. Ademais, 
habitualmente os entrega no 
prazo no que lle foron 
requeridos, se é o caso.  

Os textos escritos  teñen 
unha presentación que non 
está moi coidada, utiliza con 
desigual corrección as 
normas ortográficas e de 
puntuación, e coa 
información non moi ben 
organizada. Ademais, ás 
veces entregaos no prazo no 
que lle foron requeridos, se 
é o caso.  

Os textos escritos  teñen 
unha presentación  moi 
pouco ou nada coidada, 
utiliza sen  corrección as 
normas ortográficas e de 
puntuación, e coa 
información mal organizada. 
Ademais,  entregaos 
habitualmente fora do prazo 
no que lle foron requeridos, 
se é o caso.  

▪ SLEB 4.2. Completa un 
cuestionario sinxelo con 
información persoal moi básica e 
relativa ao seus datos persoais e 
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intereses ou afeccións (nome, 
idade, enderezo, gustos, etc.).      
▪ SLEB 4.3. Escribe notas, 
listaxes, tarxetas postais, 
felicitacións e mensaxes en 
soporte dixital moi sinxelas e 
breves, relativas a necesidades 
inmediatas.  

ALCANCE  Utiliza un vocabulario 
variado, evitando 
repeticións innecesarias, 
apropiado para o tema do 
que escribe.  

Utiliza un vocabulario bastante 
variado, intentando evitar 
repeticións innecesarias, 
bastante apropiado para o tema 
do que escribe.  

Utiliza un vocabulario con 
certa variedade,  non 
 cometendo 
demasiadas  repeticións 
innecesarias,  é 
 bastante apropiado 
para o tema do que escribe.  

Non utiliza un vocabulario 
variado,non  evitando 
repeticións innecesarias, e 
non é apropiado para o tema 
do que escribe.  

▪ SLEB 4.4. Identifica sons e 
grafías de fonemas básicos, 
produce con suficiente 
intelixibilidade léxico e estruturas 
moi básicas, e trazos fonéticos 
que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, 
etc.), e iníciase no uso de 
patróns moi básicos de ritmo, 
entoación e acentuación de 
palabras e frases.  

CORRECCIÓN  
GRAMATICAL  

Escribe con gran 
corrección gramatical ao 
non cometer erros e 
utilizar construcións que 
se corresponden co nivel 
que se lle require.  

Escribe con bastante corrección 
gramatical ao non cometer erros 
graves e utilizar, na súa maior 
parte, construcións que se 
corresponden co nivel que se lle 
require.  

Escribe con certa corrección 
gramatical ao non cometer 
erros moi graves  e utilizar 
algunhas construcións 
 que  se 
corresponden co nivel que se 
lle require.  

Non escribe con  corrección 
gramatical  ao   
 cometer numerosos 
erros e non  utilizar 
construcións  que  se 
corresponden co nivel que se 
lle require.  

ADECUACIÓN,  
COHESIÓN E  
COHERENCIA  

  

Pode escribir textos 
sinceros e breves 
axustados á tipoloxía que 
se lle require, abarcando 
os diferentes aspectos 
propios desa tipoloxía e 
tema.Estes  textos 
caracterízanse pola súa 
fluidez e por unha 
transición adecuada entre 
as distintas partes. 
Ademais están 
cohesionados no seu 
conxunto, cun uso 
adecuado dos signos de 
puntuación.  

Pode escribir textos sinxelos e 
breves  bastante axustados á 
tipoloxía que se lle require, 
abarcando, na súa maior parte, 
os diferentes aspectos propios 
desa tipoloxía e tema.  
Estes textos caracterízanse 
pola unha aceptable  fluidez e 
por unha transición bastante 
adecuada entre as distintas 
partes. Ademais están bastante 
cohesionados no seu conxunto, 
cun uso, salvo excepcións, 
adecuado dos signos de 
puntuación.  

Ás veces pode escribir 
textos sinxelos e breves 
axustados á tipoloxía que se 
lle require, abarcando parte 
dos diferentes aspectos 
propios desa tipoloxía e 
tema.  
Estes textos caracterízanse 
pola unha certa  fluidez e por 
unha transición aceptable 
entre as distintas partes. 
Ademais teñen certa 
cohesión  no seu conxunto, 
cun uso aceptable dos 
signos de  puntuación.  

Non é capaz de  escribir 
textos sinxelos e breves 
axustados á tipoloxía que se 
lle require, abarcando os 
diferentes aspectos propios 
desa tipoloxía e tema.  
Os textos non se 
caracterizan pola súa fluidez 
nen por unha transición 
adecuada entre as distintas 
partes. Ademais non están 
cohesionados no seu 
conxunto, cun incorrecto uso  
dos signos de  puntuación.  
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BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE  
COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE SLE-R1-CAA-1   

SLEB 5.3. Nas actividades de aula, pode explicar o 
proceso de produción de textos e de hipóteses de 
significados tomando en consideración os 
coñecementos e as experiencias noutras linguas.  

  

ASPECTOS  2’5  1’75  1  0   
Aplicar 

estratexias 
comunicativas  

adquiridas 
noutras linguas  

Transfire estratexias de 
comunicación xa 
adquiridas  

Utiliza con axuda 
algunhas 
estratexias de 
comunicación  

Só é capaz de 
recoñecer 
vocabulario 
“transparente”  

Non aplica 
ningunha 
estratexia 
adquirida  

Utilizar material 
de axuda e  

seleccionar a 
información  

Utiliza recursos on line 
e físicos como 
dicionarios para 
entender documentos 
na lingua estranxeira e 
ademais só busca 
palabras clave porque 
usa o contexto.  
Discrimina información 
útil, trabállaa de forma 
crítica e relaciónaa con 
outros apartados  

Utiliza dicionarios 
para descubrir 
vocabulario 
descoñecido, pero 
busca todo. 
Discrimina 
información útil, 
trabállaa de forma 
crítica pero non a  
relaciona con 
outros  
apartados  

Pregunta ao 
profesor e usa o 
dicionario se este 
llo require. 
Discrimina  
información útil, 
pero non a traballa 
criticamente  

Só lle pregunta 
ao profesor o 
significado do 
que non 
entende. Copia 
literalmente a 
información sen 
traballar na súa 
selección.  

Organizar a 
información  

Recoñece os contidos 
básicos e organízaos e 
xerarquízaos de forma 
axeitada.  

Organiza e 
xerarquiza con 
bastante 
corrección pero 
omitindo algún 
dato  

Parte da 
información non 
está ben 
organizada e 
xerarquizada e 
omite algún dato.  

Ten dificultades 
para organizar e 
xerarquizar a 
información.  

SLEB 5.4. Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa ou ligado a situacións de 
necesidade inmediata da aula (pedir ou dar información 
sobre datos persoais, felicitar, invitar, etc.) utilizando 
adecuadamente as estruturas sintáctico-discursivas e o 
léxico necesario, moi básicos e traballados 
previamente.  

Aprender a 
partir de erros 

propios e  
alleos  

Utiliza sempre os erros 
propios e alleos coma 
ferramenta de 
aprendizaxe.  

Utiliza 
habitualmente os 
erros propios e 
alleos coma 
ferramenta de 
aprendizaxe  

Utiliza só cando 
se lle require os 
erros propios e 
alleos coma 
ferramenta de 
aprendizaxe  

Nunca ou case 
nunca utiliza os 
erros propios e 
alleos coma 
ferramenta de 
aprendizaxe  
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TRABALLO EN GRUPO SLE-R1-CSIEE-TG-1  

  

  

  

  

  
SLEB 5.5. 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.  

ASPECTOS  2’5  1’75  1  0  

Participación 
construtiva  

Participa activamente 
nas tarefas do grupo e 
a súa participación ten 
coma finalidade o 
éxito global do grupo; 
ao mesmo tempo 
consegue que os 
demais membros do 
grupo participen de 
forma construtiva.  

Adoita participar 
activamente nas tarefas do 
grupo e a súa participación 
ten habitualmente coma 
finalidade o éxito do grupo; 
ao mesmo tempo pode 
conseguir que os demais 
membros do grupo 
participen de forma 
construtiva.  

Habitualmente participa 
de forma máis ou menos 
activa  nas tarefas do 
grupo e a súa 
participación adoita ter 
coma finalidade o éxito 
global do grupo; ao 
mesmo  tempo pode 
conseguir que os demais 
membros do grupo 
participen de forma 
construtiva.  

Nunca ou case nunca 
participa activamente nas 
tarefas do grupo; tampouco 
fai que os demais membros 
do grupo participen de forma 
construtiva.  

Colaboración, 
cooperación e 
solidariedade  

Colabora co resto dos 
membros do grupo 
cooperando con eles 
nas tarefas do traballo 
e amosa 
solidariedade con 
aqueles que atopan 
dificultades.  

Habitualmente colabora co 
resto dos membros do 
grupo cooperando con eles 
nas tarefas do traballo e 
adoita amosar 
solidariedade con aqueles 
que atopan dificultades.  

Con certa frecuencia 
colabora co resto dos 
membros do grupo 
cooperando con eles nas 
tarefas do traballo e ás 
veces amosa 
solidariedade con 
aqueles que atopan 
dificultades.  

Na maioría dos casos non 
colabora co resto dos 
membros do grupo, non 
coopera con eles nas tarefas 
do traballo e non amosa 
solidariedade con aqueles 
que atopan dificultades.  

Respecto e 
tolerancia  

Amosa respecto polo 
traballo e polas 
opinións dos outros 
membros do grupo e 
intenta solucionar os 
posibles conflitos que 
puideran xurdir e que 
non puido evitar.  

Adoita amosar respecto 
polo traballo e polas 
opinións dos outros 
membros do grupo e na 
maioría das ocasións 
intenta solucionar os 
posibles conflitos que 
puideran xurdir e que non 
puido evitar.  

Con frecuencia amosa 
respecto polo traballo e 
polas opinións dos outros 
membros do grupo e ás 
veces  intenta solucionar 
os posibles conflitos que 
puideran xurdir e que non 
puido evitar.  

Poucas veces ou nunca 
amosa respecto polo traballo 
e polas opinións dos outros 
membros do grupo e non 
intenta solucionar os posibles 
conflitos que puideran xurdir 
e que non puido evitar.  

Compromiso, 
integridade e  
tolerancia  

Implícase nos 
obxectivos do grupo 
de traballo, comparte 
o seu coñecemento e 
información co resto 
dos membros e é  
responsable na súa 
aportación ó grupo.  

A maioría das veces 
implícase nos obxectivos 
do grupo de traballo, adoita 
compartir o seu 
coñecemento e información 
co resto dos membros e 
adoita ser honesto e 
responsable na súa 
aportación ao grupo.  

Implícase con  frecuencia 
nos obxectivos do grupo 
de traballo, comparte a 
seu coñecemento e 
información co resto dos 
membros e adoita ser 
honesto e responsable na 
súa aportación ao grupo.  

Non acostuma implicarse nos 
obxectivos do grupo de 
traballo, nin compartir o seu 
coñecemento e información 
co resto dos membros e  
pode non ser honesto e 
responsable na súa 
aportación ao grupo.  
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2º ESO  
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL  

COMPRENSIÓN ORAL  

▪ SLEB1.1. Comprende preguntas básicas moi sinxelas e habituais sobre 
asuntos persoais ou educativos (información básica de carácter persoal, 
solicitudes de enderezo sinxelas a lugares moi coñecidos, etc.) sempre que se 
fale de xeito pausado e ben articulado, e se repita se o necesita.  

1. O alumno escoita  unha serie de conversas ou situacións e debe escoller de 
entre varias opcións ofrecidas  cal é o tema da conversa ou situación.  
2. O alumnado ten que completar os espazos en branco dun texto escrito que 
se corresponde cunha audición que escoita ao mesmo tempo; cada espazo en branco 
se corresponde cunha palabra.  
3. O alumnado escoita unha serie de fragmentos; ao mesmo tempo dánselle por 
escrito unha serie de informacións e debe relacionar os fragmentos con esas 
informacións.  
4. O alumnado escoita unha conversa ou entrevista e debe respostar a unha 
serie de preguntas escollendo entre varias opcións ofrecidas. Estas opcións poden ser 
frases e oracións ou imaxes e debuxos.  
Tamén pode consistir en completar unha serie de oracións elixindo entre tres ou catro 

posibles finais.  
5. O alumnado debe completar un cuestionario coa información que escoita 
nunha audición.    
6. O alumnado escoita unha conversa ou entrevista e debe respostar a unha 
serie de preguntas dicindo se son verdadeiras ou falsas.  

▪ SLEB1.2. Comprende frases e expresións habituais relacionadas con 
necesidades inmediatas (datas, prezos, pequenas doenzas, etc.) e temas con que 
está moi familiarizado, e segue instrucións e consignas de aula.  

▪ SLEB1.3. Comprende o sentido global e a información máis salientable de 
textos orais procedentes de medios audiovisuais ou de internet, breves como 
instrucións e comunicados, con estruturas previamente traballadas, léxico moi 
común relacionado con necesidades inmediatas e accións presentes moi 
habituais, sempre que se fale de xeito moi pausado e ben articulado, e poida 
volver escoitar o dito.  
▪ SLEB1.4. Comprende a información esencial en conversas breves e moi 
sinxelas nas que participa, que traten sobre temas familiares como, por exemplo, 
un/unha mesmo/a, a familia, a escola, o tempo libre, a descrición moi básica 
dunha persoa, un obxecto ou un lugar, e estados de saúde, sensacións e 
sentimentos moi elementais.  

  

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL  
 EXPRESIÓN ORAL SLE-R2-CCL-EE-1    

▪ SLEB2.1. Na maioría das actividades de aula, amosa unha 
actitude positiva polo uso da lingua estranxeira en diferentes 
situacións comunicativas, esforzándose por utilizala aínda 
que teña que recorrer a outras linguas para pedir axuda ou 
aclaracións.  

    
ASPECTOS  3  2  1  0   
ALCANCE  Utiliza 

vocabulario 
Utiliza vocabulario 
adecuado durante 

Utiliza vocabulario 
adecuado en parte 

 Non utiliza 
vocabulario 
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▪ SLEB2.2. Utiliza de xeito espontáneo as formas de 
cortesía máis sinxelas e habituais relativas a saúdos, 
despedidas, agradecementos e presentacións, colaborando 
para entender e facerse entender, e fai e responde 
intelixiblemente preguntas sinxelas sobre si mesmo/a e sobre 
actividades moi comúns da vida social diaria e do tempo libre, 
en situacións de comunicación significativas para a súa idade 
e o seu nivel escolar.  

adecuado 
durante todo o 
discurso. O seu 
contido é 
pertinente con 
respecto ao 
tema proposto.   
Repertorio 
lingüístico amplo.  

case todo o 
discurso. O seu 
contido é bastante 
pertinente con 
respecto ao tema 
proposto o discurso. 
Repertorio 
lingüístico bastante 
amplo.  

do discurso.  O seu 
contido non é 
demasiado 
pertinente con 
respecto ao tema 
proposto do 
discurso. 
Repertorio 
lingüístico limitado.  

adecuado durante o 
discurso.  
O seu contido non é 
pertinente con 
respecto ao tema 
proposto. Repertorio 
lingüístico moi 
escaso.  

▪ SLEB2.3. Desenvólvese entendendo o suficiente e 
facéndose entender en situacións moi habituais relacionadas 
coa xestión e transaccións moi sinxelas relativas a 
necesidades inmediatas, nas que pide e dá información 
sobre lugares, horarios, datas, prezos, cantidades e 
actividades máis comúns para a súa idade e o seu nivel 
escolar.  

PRONUNCIACIÓN  

Enténdeselle 
claramente e amosa 
unha boa 
pronunciación.   
Boa entoación.  

Enténdeselle con 
bastante claridade e 
amosa unha 
pronunciación e 
entoación 
aceptable.  

Amosa unha 
pronunciación 
comprensible a 
pesar de non ser 
completamente 
clara.  
Entoación feble.  

A súa pronuciación 
resulta difícil de 
entender.  
Falta de entoación.  

▪ SLEB2.4. Participa en conversas informais breves e moi 
básicas, cara a cara, e reacciona adecuadamente para 
establecer contacto social elemental, intercambiar 
información moi básica, manifestar os seus gustos, facer 
invitacións e ofrecementos elementais (invitar a ir a unha 
actividade, pedir ou ofrecer algo na clase, etc.), e pedir e dar 
indicacións moi básicas para ir a un lugar.  

FLUIDEZ E 
COHERENCIA  

O discurso flúe de 
xeito natural e sen 
interrupcións e 
resulta claro e 
coherente.  

O discurso flúe de 
xeito bastante 
natural e con 
poucas 
interrupcións e 
resulta bastante 
claro e coherente.  

O discurso non flúe 
de xeito natural e 
existen diversas 
interrupcións; ten 
unha coherencia e 
claridade limitadas.  

O discurso non flúe 
de xeito natural e son 
abundantes as 
interrupcións; resulta 
confuso.  

▪ SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén información básica e 
sinxela sobre si mesmo/a e sobre o funcionamento de bens 
e servizos relativos a temas moi cotiáns (horarios dun museo, 
maneira de chegar, etc.), en conversas moi básicas sobre 
temas predicibles, se pode solicitar, con preguntas sinxelas 
e directas, a colaboración da persoa interlocutora para 
entender e facerse entender.  

CORRECCIÓN  
GRAMÁTICAL  

Utiliza 
correctamente as 
estruturas 
gramaticais 
correspondentes ao 
seu nivel.  

Utiliza con bastante 
corrección as 
estruturas 
gramaticais 
correspondentes ao 
seu nivel.  

Utiliza de xeito 
adecuado algunhas 
das estruturas 
gramaticais 
correspondentes ao 
seu nivel.  

Non utiliza 
correctamente as 
estruturas 
gramaticais 
correspondentes ao 
seu nivel.  

▪ SLEB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, 
produce con suficiente intelixibilidade léxico e estruturas moi 
básicas, e trazos fonéticos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.) e persevera no uso de 
patróns moi básicos de ritmo, entoación e acentuación de 
palabras e frases.  

 

▪ SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais e 
escritas básicas propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito 
(saúdos, despedidas, fórmulas moi básicas de tratamento, 
etc.), e amosa respecto polas diferenzas que poidan existir 
en aspectos culturais como hábitos, horarios, etc.  
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA  
 COMPRENSIÓN ESCRITA  

▪ SLEB 3.1. Comprende con fluidez textos adaptados relativos a 
temas do seu interese.  

1. O alumnado debe respostar a unha serie de preguntas sobre un texto escollendo entre 
as distintas opcións que se lle propoñen. Tamén pode ter que completar unha serie de 
oracións referidas ao texto nas que se lle ofrecen varios posibles finais debendo elixir a opción 
correcta.  
2. A un texto se lle quitan unha serie de oracións que o alumnado debe despois volver a 
colocar nos lugares adecuados.  
3. Fanse unha serie de preguntas ao alumnado sobre un texto e deben respostar en que 
parágrafo do texto se atopa a resposta a esas preguntas.  
4. O alumnado debe dicir se determinadas afirmacións referidas a un texto son 
verdadeiras ou falsas.  
5. Propóñenselle unha serie de textos ao alumnado e varios resumos de cada un deles; 
deben escoller o resumo máis axeitado para cada texto.  
6. A un texto de certa lonxitude se lle eliminan unha serie de parágrafos; posteriormente 
o alumnado debe poñer en orde eses parágrafos que lle faltan ao texto orixinal.  

▪ SLEB 3.2. Comprende avisos, obrigas, prohibicións e consignas 
básicas e predicibles, referidas a necesidades inmediatas, de estrutura 
moi sinxela, especialmente se contan con apoio visual.  
▪ SLEB 3.3. Comprende información básica e moi sinxela de 
correspondencia persoal breve na que se fala de si mesmo/a e sobre 
sentimentos, preferencias e afeccións, referidos a temas moi cotiáns e 
propios da súa idade.  

▪ SLEB 3.4. Comprende información esencial e localiza información 
específica en material informativo moi sinxelo, e con apoio visual, 
sobre temas coñecidos como actividades escolares e de lecer, hábitos 
saudables, etc., próximos á súa idade e á súa experiencia.  

  

BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA  
  EXPRESIÓN ESCRITA SLE-R2-CCL-EE-1    

▪ SLEB 4.1. Elabora textos sinxelos a 
partir de modelos, empregando 
expresións e enunciados traballados 
previamente, para transmitir información 
ou con intencións comunicativas propias 
da súa idade e do seu nivel escolar.  

    
ASPECTOS  2’5  1’75  1  0   
PRESENTACIÓN  Os textos escritos teñen 

unha presentación moi 
coidada, utilizando con 
corrección as normas 
ortográficas e de 
puntuación, e coa 
información perfectamente 
organizada. Ademais 
entregaos no prazo no que 

Os textos escritos teñen 
unha presentación 
coidada, utilizando con 
bastante corrección as 
normas ortográficas e de 
puntuación, e coa 
información ben 
organizada. Ademais, 

Os textos escritos teñen 
unha presentación que non 
está moi coidada, utiliza con 
desigual corrección as 
normas ortográficas e de 
puntuación, e coa 
información non moi ben 
organizada. Ademais, ás 
veces entregaos no prazo 

Os textos escritos teñen 
unha presentación moi 
pouco ou nada coidada, 
utiliza sen corrección as 
normas ortográficas e de 
puntuación, e coa 
información mal organizada. 
Ademais,  entregaos 
habitualmente fora do prazo 

▪ SLEB 4.2. Completa un cuestionario 
sinxelo con información persoal moi 
básica e relativa aos seus datos 
persoais, aos seus intereses ou ás súas 
afeccións.  
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▪ SLEB 4.3. Escribe avisos, notas, 
instrucións, tarxetas postais, 
felicitacións, bandas deseñadas, tiras 
cómicas e mensaxes en soporte dixital 
moi sinxelas e breves, relativos a 
actividades presentes e a necesidades 
inmediatas.  

lle foron requeridos, se é o 
caso.  

habitualmente os entrega 
no prazo no que lle foron  
requeridos, se é o caso  

no que lle foron requeridos, 
se é o caso  

no que lle foron requeridos, 
se é o caso  

ALCANCE  Utiliza un vocabulario 
variado, evitando 
repeticións innecesarias, 
apropiado para o tema do 
que escribe.  

Utiliza un vocabulario 
bastante variado, 
intentando evitar 
repeticións innecesarias, 
bastante apropiado para o 
tema do que escribe.  

Utiliza un vocabulario con 
certa variedade,  non 
 cometendo 
demasiadas  repeticións 
innecesarias,  é 
 bastante apropiado 
para o tema do que escribe.  

Non utiliza un vocabulario 
variado, non evitando 
repeticións innecesarias, e 
non é apropiado para o tema 
do que escribe.  ▪ SLEB 4.4. Escribe correspondencia 

moi breve e sinxela, a partir dun modelo, 
substituíndo unha palabra ou expresión 
por outra para unha funcionalidade ou 
tarefa determinada (informar, preguntar, 
invitar, etc.) tanto de forma manuscrita 
como en formato dixital, cunha 
presentación limpa e ordenada.  

CORRECCIÓN  
GRAMATICAL  

Escribe con gran corrección 
gramatical ao non cometer 
erros e utilizar construcións 
que se corresponden co 
nivel que se lle require.  

Escribe con bastante 
corrección gramatical ao 
non cometer erros graves 
e utilizar, na súa maior 
parte, construcións que se 
corresponden co nivel que 
se lle require.  

Escribe con certa corrección 
gramatical ao non cometer 
erros moi graves e utilizar 
algunhas construcións 
 que  se 
corresponden co nivel que 
se lle require.  

Non escribe con corrección 
gramatical ao cometer 
numerosos erros e non 
utilizar construcións que se 
corresponden co nivel que 
se lle require.  

▪ SLEB 5.1. Identifica sons e grafías de 
fonemas básicos, produce con 
suficiente intelixibilidade léxico e 
estruturas moi básicas, e trazos 
fonéticos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.) e 
persevera no uso de patróns moi 
básicos de ritmo, entoación e 
acentuación de palabras e frases.  

ADECUACIÓN,  
COHESIÓN E  

Pode escribir textos 
sinxelos e breves axustados 
á tipoloxía que se lle 
require, abarcando os  

Pode escribir textos 
sinxelos e breves 
bastante axustados á 
tipoloxía que se lle 
require,  

 Ás veces pode escribir 
textos sinxelos e breves 
axustados á tipoloxía que 
se lle require,  

Non é capaz de escribir 
textos sinxelos e breves 
axustados á tipoloxía que se 
lle require,  

▪ SLEB 5.2. Utiliza 
adecuadamente as convencións orais 
e escritas básicas propias da lingua 
estranxeira no desenvolvemento do 
proceso comunicativo oral e escrito 
(saúdos, despedidas, fórmulas moi 
básicas de tratamento, etc.), e amosa 
respecto polas diferenzas que poidan 
existir en aspectos culturais como 
hábitos, horarios, etc.  
▪ SLEB 5.5. Comprende e 
comunica o propósito solicitado na 
tarefa ou ligado a situacións de 
necesidade inmediata da aula (pedir 
ou dar información sobre datos 
persoais, felicitar, invitar, etc.) 
utilizando adecuadamente as 
estruturas sintácticodiscursivas e o 
léxico necesarios, moi básicos e 
traballados previamente.  

COHERENCIA  diferentes aspectos propios 
desa tipoloxía e tema. Os 
textos caracterízanse pola 
súa fluidez e por unha 
transición adecuada entre 
as distintas partes. Ademais 
están cohesionados no seu 
conxunto, cun uso 
adecuado dos signos de 
puntuación.  

  

  

abarcando, na súa maior 
parte, os diferentes 
aspectos propios desa 
tipoloxía e tema. Os textos 
caracterízanse pola unha 
aceptable  fluidez e por 
unha transición bastante 
adecuada entre as 
distintas partes. Ademais 
están bastante 
cohesionados no seu 
conxunto, cun uso, salvo 
excepcións, adecuado dos 
signos de puntuación.  

abarcando parte dos 
diferentes aspectos propios 
desa tipoloxía e tema. Os 
textos caracterízanse por 
unha certa  fluidez e por 
unha transición aceptable 
entre as distintas partes. 
Ademais teñen certa 
cohesión no seu conxunto, 
cun uso aceptable dos 
signos de puntuación.  

abarcando os diferentes 
aspectos propios desa 
tipoloxía e tema. Os textos 
non se caracterizan pola súa 
fluidez nen por unha 
transición adecuada entre as 
distintas partes.  
Ademais non están 
cohesionados no seu 
conxunto, cun incorrecto uso 
adecuado dos signos de 
puntuación.  
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BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE  
 SLE-R2-CAA-1     

  
▪ SLEB 5.3. Nas actividades de aula, pode explicar o proceso de 
produción de textos e de hipóteses de significados tomando en 
consideración os coñecementos e as experiencias noutras 
linguas.  

 ASPECTOS  2’5  1’75  1  0   
Seleccionar a 
información  

Discrimina 
información 
 útil, 
trabállaa de forma 
crítica e relaciónaa 
con outros 
apartados  

Discrimina  
información 
 útil, 
trabállaa  de 
 forma 
crítica pero non a  
relaciona con outros 
apartados  

Discrimina 
información 
 útil, pero 
non a traballa 
criticamente  

Copia literalmente 
a información 
 sen 
traballar  na 
 súa 
selección.  

Esquematizar 
e organizar  

Dálle forma ao 
esquema, 
recoñece os 
contidos básicos e 
organízaos e 
xerarquízaos de  

Organiza e 
xerarquiza con 
bastante 
corrección pero 
omitindo algún 
dato.  

Parte  da 
información non 
está  ben 
organizada e 
xerarquizada e  

Ten 
 dificultad
es para organizar 
e xerarquizar 
 a 
información.  

 
  

  

 forma axeitada.   omite algún dato.     
Disertar sobre 
traballos  
 propios  e  
alleos  

Medita sobre as 
repercusións do 
tema e elabora 
disertacións ben 
estruturadas e  
argumentadas, 
aportando 
 opinións 
persoais.  

Medita sobre as 
repercusións do 
tema e elabora 
disertacións 
bastante ben 
estruturadas e  
argumentadas, 
aportando 
 algunhas 
opinións persoais.  

 Elabora  unha 
disertación 
suficientemente  
estruturada e 
argumentada, con 
algunha opinión 
persoal.  

  

  
  
  

Mostra desinterese 
polo  tema  e 
desenvólveo 
 sen 
estrutura 
 clara  e 
escasamente 
argumentado.  
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Avaliación do 
traballo propio 
e alleo  

Avalía criticamente 
o traballo propio e 
alleo analizando 
fortalezas e 
deficiencias do 
mesmo.  

Avalía criticamente o 
traballo propio e 
alleo mais ás veces 
non recoñece erros 
relacionados coa 
redacción deficiente, 
pobreza léxica,  
coherencia, 
argumentacións...  

Avalía o traballo 
propio e alleo a 
través de xuízos 
simples, sen 
aportar 
explicacións 
convincentes.  

  
  
  
  

Non é quen de 
avaliar o traballo 
propio nin o alleo.  

 SLE-R2-CSIEE-TG-1   

  
  
  
  
  
  
SLEB5.4. 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.  

ASPECTOS  2’5  1’75  1  0  

Participación 
construtiva  

Participa 
activamente nas 
tarefas do grupo e a 
súa participación 
ten coma finalidade 
o éxito global do 
grupo; ao mesmo 
tempo consegue 
que os demais 
membros do grupo 
participen de forma 
construtiva.  

Adoita participar 
activamente nas 
tarefas do grupo e a 
súa participación ten 
habitualmente coma 
finalidade o éxito do 
grupo; ao mesmo 
tempo pode conseguir 
que os demais 
membros do grupo 
participen de forma 
construtiva.  

Habitualmente 
participa de forma 
máis ou menos activa  
nas tarefas do grupo 
e a súa participación 
adoita ter coma 
finalidade o éxito 
global do grupo; ao 
mesmo  tempo pode 
conseguir que os 
demais membros do 
grupo participen de  

Nunca ou case nunca 
participa activamente 
nas tarefas do grupo; 
tampouco fai que os 
demais membros do 
grupo participen de 
forma construtiva.  

    forma construtiva.   
Colaboración, 
cooperación e 
solidariedade  

Colabora co resto 
dos membros do 
grupo cooperando 
con eles nas tarefas 
do traballo e 
 amosa 
solidariedade con 
aqueles que atopan 
dificultades.  

Habitualmente colabora 
co resto dos membros 
do grupo cooperando 
con eles nas tarefas do 
traballo e adoita 
amosar solidariedade 
con aqueles que atopan 
dificultades.  

Con certa frecuencia 
colabora co resto dos 
membros do grupo 
cooperando con eles 
e ás veces amosa 
solidariedade con 
aqueles que atopan 
dificultades.  

Na maioría dos casos 
non colabora co resto 
dos membros do 
grupo, non coopera 
con eles nas tarefas 
do traballo e non 
amosa solidariedade 
con aqueles que 
atopan dificultades.  
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Respecto e 
tolerancia  

Amosa respecto 
polo traballo e polas 
opinións dos outros 
membros do grupo 
e intenta solucionar 
os posibles conflitos 
que puideran xurdir 
e que non puido 
evitar.  

Adoita amosar respecto 
polo traballo e polas 
opinións dos outros 
membros do grupo e na 
maioría das ocasións 
intenta solucionar os 
posibles conflitos que 
puideran xurdir e que 
non puido evitar.  

Con frecuencia 
amosa respecto polo 
traballo e polas 
opinións dos outros 
membros do grupo e 
ás veces  intenta 
solucionar os posibles 
conflitos que puideran 
xurdir e que non puido 
evitar.  

Poucas veces ou 
nunca amosa respecto 
polo traballo e polas 
opinións dos outros 
membros do grupo e 
non intenta solucionar 
os posibles conflitos 
que puideran xurdir e 
que non puido evitar.  

Compromiso, 
integridade e  
tolerancia  

Implícase nos 
obxectivos do grupo 
de traballo, 
comparte o seu 
coñecemento e 
información co resto  
dos membros e é   
honesto  e 
responsable na súa 
aportación ao 
grupo.  

A maioría das veces 
implícase nos 
obxectivos do grupo de 
traballo, adoita 
compartir o seu 
coñecemento e 
información co resto 
dos membros e adoita 
ser honesto e 
responsable na súa 
aportación ao grupo.  

Implícase con  
frecuencia nos 
obxectivos do grupo 
de traballo, comparte 
a seu coñecemento e 
información co resto 
dos membros e adoita 
ser honesto e 
responsable na súa 
aportación ao grupo.  

Non acostuma 
implicarse nos 
obxectivos do grupo 
de traballo, nin 
compartir o seu 
coñecemento e 
información co resto 
dos membros e  pode 
non ser honesto e 
responsable na súa 
aportación ao grupo.  
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3º ESO  
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL  

COMPRENSIÓN ORAL  
▪ SLEB 1.1. Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de compresión, 
axustándoo ás necesidades da tarefa (de comprensión global, lectiva ou detallada) e 
mellorándoo, de ser o caso: saca conclusións sobre a actitude do falante e sobre o 
contido baseándose na entoación e na velocidade da fala; deduce intencións a partir 
do volume da voz do falante; fai anticipacións do que segue (palabra, frase, resposta, 
etc.), e infire o que non se comprende e o que non se coñece mediante os propios 
coñecementos e as experiencias noutras linguas.  

  
1. O alumno escoita  unha serie de conversas ou situacións e debe escoller 
de entre varias opcións ofrecidas  cal é o tema da conversa ou situación.  
2. O alumnado ten que completar os espazos en branco dun texto escrito que 
se corresponde cunha audición que escoita ao mesmo tempo; cada espazo en 
branco se corresponde cunha palabra.  
3. O alumnado escoita unha serie de fragmentos; ao mesmo tempo dánselle 
por escrito unha serie de informacións e debe relacionar os fragmentos con 
esas informacións.  
4. O alumnado escoita unha conversa ou entrevista e debe respostar a unha 
serie de preguntas escollendo entre varias opcións ofrecidas. Estas opcións 
poden ser frases e oracións ou imaxes e debuxos. Tamén pode consistir en 
completar unha serie de oracións elixindo entre varios posibles finais.  
5. O alumnado debe completar un cuestionario coa información que escoita 
nunha audición.  
6. O alumnado escoita unha conversa ou entrevista e debe respostar a unha 
serie de preguntas dicindo se son verdadeiras ou falsas.  

▪ SLEB 1.2. Capta a información máis importante de indicacións, anuncios, 
mensaxes e comunicados breves e articulados de maneira lenta e clara, sempre que 
as condicións acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado.   

▪ SLEB 1.3. Entende os puntos principais do que se lle di en transaccións e xestións 
cotiás e estruturadas (por exemplo, en hoteis, tendas, albergues, restaurantes, 
espazos de lecer ou centros docentes) nas que se utilicen frases feitas e estruturas 
sinxelas e previamente traballadas sobre datos persoais, horarios, prezos, números e 
preguntas sinxelas, e que se desenvolvan con lentitude e boa articulación.  
▪ SLEB 1.4. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, 
narracións e opinións formulados en termos sinxelos sobre asuntos prácticos da vida 
diaria e sobre aspectos xerais de 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.  
▪ SLEB 1.5. Comprende, nunha conversa formal na que participa (por exemplo, nun 
centro docente), preguntas sinxelas sobre asuntos persoais ou educativos (datos 
persoais, intereses, preferencias e gustos persoais, etc.), sempre que poida pedir que 
se lle repita, aclare ou elabore algo do que se lle dixo.  
▪ SLEB1.6. Identifica as ideas principais de programas de televisión e de 
presentacións moi sinxelas e ben estruturadas sobre asuntos cotiáns predicibles ou 
do seu interese, previamente traballados, articulados con lentitude e claridade (por 
exemplo, noticias ou reportaxes breves), cando as imaxes constitúen grande parte da 
mensaxe.  
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BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL  
 EXPRESIÓN ORAL      SLE-R3-CCL-EO-1    

▪ SLEB 2.1. Fai presentacións breves e ensaiadas, 
seguindo un guión escrito, sobre aspectos concretos 
de temas xerais ou relacionados con aspectos 
básicos dos seus estudos, e responde a preguntas 
breves e sinxelas de oíntes sobre o contido destas 
se se articulan clara e lentamente.   

   

ASPECTOS  2’5  1’75  1  0  

ALCANCE  Utiliza vocabulario 
adecuado durante todo o 
discurso. O seu contido é 
pertinente con respecto 
ao tema proposto. 
Repertorio lingüístico 
amplo.  

  

Utiliza vocabulario adecuado 
durante case todo o 
discurso. O seu contido é 
bastante pertinente con 
respecto ao tema proposto o 
discurso. Repertorio 
lingüístico bastante amplo.  

Utiliza vocabulario 
adecuado en parte do 
discurso.  O seu contido 
non é demasiado 
pertinente con respecto 
ao tema proposto do 
discurso.  
Repertorio lingüístico 
limitado.  

 Non utiliza vocabulario 
adecuado durante o 
discurso.  
O seu contido non é 
pertinente con respecto 
ao tema proposto. 
Repertorio lingüístico 
moi escaso.  

▪ SLEB 2.2. Desenvólvese coa eficacia suficiente en 
xestións e transaccións cotiás, como son as viaxes, 
o aloxamento, o transporte, as compras e o lecer 
(horarios, datas, prezos, actividades, etc.), seguindo 
normas de cortesía básicas (saúdo e tratamento), 
facéndose comprender aínda que a persoa 
interlocutora necesite que se lle repita  o dito.  PRONUNCIACIÓN  Enténdeselle claramente 

e amosa unha boa 
pronunciación. Boa 
entoación.  

Enténdeselle con bastante 
claridade e amosa  unha 
aceptable pronunciación.  
Entoación aceptable  

Amosa unha 
pronunciación 
comprensible a pesar de 
non ser completamente 
clara. Entoación non moi 
boa  

A súa pronuciación 
resulta difícil de 
entender. Falta de 
entoación.  

▪ SLEB 2.3. Participa en conversas informais 
breves, cara a cara ou por teléfono, ou por outros 
medios técnicos, nas que establece contacto social, 
se intercambia información e se expresan opinións 
de xeito sinxelo e breve, se fan invitacións e 
ofrecementos, se piden e se ofrecen cousas, se 
piden e se dan indicacións ou instrucións, ou se 
discuten os pasos que hai que seguir para realizar 
unha actividade conxunta, expresando o acordo ou o 
desacordo de xeito moi básico.  

FLUIDEZ E 
COHERENCIA   

O discurso flúe de xeito 
natural e sen 
interrupcións e resulta 
claro e coherente.  

O discurso flúe de xeito 
bastante  natural e con 
poucas interrupcións e 
resulta bastante claro e 
coherente  

O discurso non flúe de 
xeito totalmente natural e 
existen diversas 
interrupcións, ten unha 
claridade e coherencia 
limitadas.  

O discurso non flúe de 
xeito natural e son 
abundantes as 
interrupcións; resulta 
confuso.  
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▪ SLEB 2.4. Desenvólvese de maneira simple nunha 
conversa formal ou entrevista (por exemplo, para 
realizar un curso de verán), achegando a información 
necesaria, expresando de maneira sinxela as súas 
opinións sobre temas habituais, e reaccionando de 
forma simple ante comentarios formulados de 
maneira lenta e clara, sempre que poida pedir que se 
lle repitan os puntos clave se o necesita.  

CORRECCIÓN  
GRAMÁTICAL  

Utiliza correctamente as 
estruturas gramaticais 
correspondentes ao seu 
nivel   

Utiliza con bastante 
corrección as estruturas 
gramaticais correspondentes 
ao seu nivel   

Utiliza de xeito adecuado 
algunhas das estruturas 
gramaticais 
correspondentes ao seu 
nivel   

Non utiliza 
correctamente as 
estruturas gramaticais 
correspondentes ao seu 
nivel   

    

▪ SLEB 5.1. Produce con suficiente intelixibilidade 
léxico e estruturas moi básicas, e trazos fonéticos 
que distinguen fonemas (nasalización, sonorización, 
etc.) e persevera no uso de patróns moi básicos de 
ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases.  

  

  

    
▪ SLEB 5.2. Utiliza adecuadamente as convencións 
orais e escritas básicas propias da lingua estranxeira 
no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e 
escrito (saúdos, despedidas, fórmulas moi básicas 
de tratamento, etc.), e amosa respecto polas 
diferenzas culturais que poidan existir.  

  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA  

COMPRENSIÓN ESCRITA  

PLEB 3.1. 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).  

  
1. O alumnado debe respostar a unha serie de preguntas sobre un texto escollendo 
entre as distintas opcións que se lle proponen. Tamén pode ter que completar unha serie 
de oracións referidas ao texto nas que se lle ofrecen varios posibles finais, debendo elixir 
a opción correcta.  
2. A un texto se lle quitan unha serie de oracións que o alumnado debe despois 
volver a colocar nos lugares adecuados.  
3. Fanse unha serie de preguntas ao alumnado sobre un texto e deben respostar en 
que parágrafo do texto se atopa a resposta a esas preguntas.  

PLEB 3.2. 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.   

PLEB 3.3. 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.   
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PLEB 3.4. 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.  

4. O alumnado debe dicir se determinadas afirmacións referidas a un texto son 
verdadeiras ou falsas.  
5. Propóñenselle unha serie de textos ao alumnado e varios resumos de cada un 
deles; deben escoller o resumo máis axeitado para cada texto.  
6. A un texto de certa lonxitude se lle eliminan unha serie de parágrafos; 
posteriormente o alumnado debe poñer en orde eses parágrafos que lle faltan ao texto 
orixinal.  PLEB 3.5. 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.    

PLEB 3.6. 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).   

PLEB 3.7. 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.  

PLEB 5.8. 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.  
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BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA  
 EXPRESIÓN ESCRITA    SLE-R3-CCL-EE-1  
▪ SLEB 4.1. Escribe correspondencia persoal 
breve na que se establece e mantén o contacto 
social (por exemplo, con amigos/as noutros 
países), na que se intercambia información, se 
describen en termos sinxelos sucesos 
importantes e experiencias persoais, e se fan e 
se aceptan ofrecementos e suxestións (por 
exemplo, cancelación, confirmación ou 
modificación dunha invitación ou duns plans).  

ASPECTOS  2’5  1’75  1  0  

PRESENTACIÓN  
Os textos escritos  teñen 
unha presentación moi 
coidada, utilizando con 
corrección as normas 
ortográficas e de 
puntuación, e coa 
información perfectamente 
organizada. Ademais 
entregaos no prazo no que 
lle foron requeridos, se é o 
caso.  

Os textos escritos teñen unha 
presentación coidada, 
utilizando con bastante 
corrección as normas 
ortográficas e de puntuación, 
e coa información ben 
organizada. Ademais, 
habitualmente os entrega no 
prazo no que lle foron 
requeridos, se é o caso.  

Os textos escritos teñen 
unha presentación que non 
está moi coidada, utiliza con 
desigual corrección as 
normas ortográficas e de 
puntuación, e coa 
información non moi ben 
organizada. Ademais, ás 
veces entregaos no prazo 
no que lle foron requeridos, 
se é o caso.  

Os textos escritos teñen 
unha presentación moi 
pouco ou nada coidada, 
utiliza sen  corrección as 
normas ortográficas e de 
puntuación, e coa 
información mal 
organizada. Ademais   
entregaos habitualmente 
fora do prazo no que lle 
foron requeridos, se é o 
caso.  

▪ SLEB 4.2. Completa un cuestionario sinxelo 
con información persoal básica e relativa aos 
seus intereses ou ás súas afeccións (por 
exemplo, para asociarse a un club internacional 
de xente nova).   
   
▪ SLEB 4.3. Escribe notas e mensaxes 
(mensaxes instantáneas, chats, etc.), onde fai 
comentarios moi breves ou dá instrucións e 
indicacións relacionadas con actividades e 
situacións da vida cotiá e do seu interese, 
respectando as convencións e as normas de 
cortesía máis importantes.  

ALCANCE  Utiliza un vocabulario 
variado, evitando 
repeticións innecesarias, 
apropiado para o tema do 
que escribe.  

Utiliza un vocabulario 
bastante variado, intentando 
evitar repeticións 
innecesarias, bastante 
apropiado para o tema do que 
escribe.  

Utiliza  un 
 vocabulario 
 con 
certavariedade, non 
cometendo demasiadas 
 repeticións 
innecesarias,  é 
 bastante apropiado 
para o tema do que escribe.  

Non utiliza un vocabulario 
variado, non evitando 
repeticións innecesarias, 
e non é apropiado para o 
tema do que escribe.  

▪ SLEB 4.4. Escribe correspondencia formal 
moi básica e breve, dirixida a institucións 
públicas ou privadas, ou a entidades comerciais, 
fundamentalmente para solicitar información, 
respectando as convencións formais e as 
normas de cortesía básicas deste tipo de textos, 
e fai unha presentación do texto limpa e 
ordenada.  

CORRECCIÓN  
GRAMATICAL  

Escribe con gran corrección 
gramatical ao non cometer 
erros e utilizar construcións 
que se corresponden co 
nivel que se lle require.  

Escribe con bastante 
corrección gramatical ao non 
cometer erros graves e 
utilizar, na súamaior parte, 
construcións que se 
corresponden co nivel que se 
lle require.  

Escribe con certa corrección 
gramatical ao non cometer 
erros moigraves  e 
 utilizar 
algunhasconstrucións 
 que  se 
corresponden co nivel que 
se lle require.  

Non escribe con 
corrección gramatical ao 
cometer numerosos erros 
e non utilizar construcións 
que se corresponden co 
nivel que se lle require.  

ADECUACIÓN,  
COHESIÓN E  Pode escribir textos 

sinxelos,básicos e breves 
Pode escribir textos 
sinxelos,básicos e breves  

Ás veces pode escribir 
textos sinxelos, básicos e 

Non é capaz de  escribir 
textos sinxelos, básicos e 
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▪ SLEB 5.2. Utiliza adecuadamente as 
convencións orais e escritas básicas propias da 
lingua estranxeira no desenvolvemento do 
proceso comunicativo oral e escrito (saúdos, 
despedidas, fórmulas moi básicas de 
tratamento, etc.), e amosa respecto polas 
diferenzas culturais que poidan existir.  

COHERENCIA  axustados á tipoloxía que se 
lle require, abarcando os 
diferentes aspectos propios 
desa tipoloxía e tema.Os 
textos caracterízanse pola 
súa fluidez e por unha 
transición adecuada entre 
as distintas partes. Ademais 
están cohesionados no seu 
conxunto, cun uso 
adecuado dos signos de 
puntuación.  

bastante axustados á 
tipoloxía que se lle require, 
abarcando, na súa maior 
parte, os diferentes aspectos 
propios desa tipoloxía e 
tema.Os textos 
caracterízanse pola unha 
aceptable  fluidez e por unha 
transición bastante adecuada 
entre as distintas partes. 
Ademais están bastante 
cohesionados no seu 
conxunto, cun uso, salvo 
excepcións, adecuado dos 
signos de puntuación.  

breves axustados á 
tipoloxía que se lle require, 
abarcando parte dos 
diferentes aspectos propios 
desa tipoloxía e tema.  
Os textos caracterízanse 
pola unha certa  fluidez e 
por unha transición 
aceptable entre as distintas 
partes. Ademais teñen certa 
cohesión  no seu conxunto, 
cun uso aceptable dos 
signos de puntuación.  

breves axustados á 
tipoloxía que se lle 
require, abarcando os 
diferentes aspectos 
propios desa tipoloxía e 
tema.Os textos non se 
caracterizan pola súa 
fluidez nen por unha 
transición adecuada entre 
as distintas partes. 
Ademais non están 
cohesionados no seu 
conxunto, cun incorrecto 
uso  
 adecuado  dos 
 signos  de  
puntuación  
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BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE  
 SLE-R3-CAA-1  

  
SLEB 5.3. Nas actividades de aula, pode 
explicar o proceso de produción de textos e de 
hipóteses de significados tomando en 
consideración os coñecementos e as 
experiencias noutras linguas.  
SLEB 5.5. Comprende e comunica o propósito 
solicitado na tarefa ou ligado a situacións de 
necesidade inmediata da aula (pedir ou dar 
información, agradecer, desculparse, solicitar 
algo, invitar, etc.) utilizando adecuadamente as 
estruturas sintáctico-discursivas e o léxico 
necesario, propios do seu nivel escolar e 
traballados previamente.  

  
ASPECTOS  2’5  1’75  1  0  

Aplicar estratexias 
comunicativas  

adquiridas noutras 
linguas  

Transfire estratexias de 
comunicación xa 
adquiridas  

Utiliza  con 
 axuda 
algunhas estratexias 
de comunicación  

Só é capaz de 
recoñecer vocabulario 
“transparente”  

Non  aplica  ningunha  
estratexia adquirida  

Utilizar material de 
axuda e seleccionar 

a información  

Utiliza recursos on line 
para entender 
documentos na lingua 
estranxeira e só busca 
palabras clave porque 
usa o contexto. 
Discrimina información 
útil, trabállaa de forma 
crítica e relaciónaa  

Utiliza dicionarios 
para descubrir 
 vocabulario 
pero busca todo.  
Discrimina 
información útil, 
trabállaa de forma  
crítica  pero  non  a   
relaciona   

Pregunta ao profesor 
e usa o dicionario se 
este llo require.  
Discrimina 
información útil, pero 
non a traballa 
criticamente  

Só  lle 
 pregunta 
 ao profesor 
o significado do que 
non entende.  
Copia literalmente a 
información sen 
facer selección.  

Organizar a 
información  

Recoñece os contidos 
básicos e organízaos e 
xerarquízaos de forma 
axeitada.  

Organiza e 
xerarquiza con 
bastante corrección 
pero omitindo algún 
dato  

Parte da información 
non está ben 
organizada e 
xerarquizada e omite 
algún dato.  

Ten dificultades 
para organizar e 
xerarquizar a 
información.  

Aprender a partir de 
erros propios e 

alleos  

Utiliza sempre os erros 
propios e alleos coma 
ferramenta de 
aprendizaxe.  

Utiliza 
habitualmente os 
erros propios e 
alleos coma 
ferramenta de 
aprendizaxe  

Utiliza só cando se lle 
require os erros 
propios e alleos coma 
ferramenta de 
aprendizaxe  

Nunca ou case 
nunca utiliza os 
erros propios e 
alleos coma 
ferramenta de 
aprendizaxe  

 

  
  SLE-R3-CSIEE-TG-1    

  

  

  

ASPECTOS  2’5  1’75  1  0  

Participación 
construtiva  

Participa activamente nas 
tarefas do grupo e a súa 
participación ten coma 
finalidade o éxito global do 
grupo; ao mesmo tempo 

Adoita participar 
activamente nas tarefas 
do grupo e a súa 
participación ten 
habitualmente coma 

Habitualmente participa de 
forma máis ou menos 
activa  nas tarefas do grupo 
e a súa participación adoita 

Nunca ou case nunca 
participa activamente nas 
tarefas do grupo; tampouco 
fai que os demais membros 
do grupo  
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SLEB 5.4. Participa en proxectos 
(elaboración  

consegue que os demais 
membros do grupo  

finalidade o éxito do 
grupo; ao mesmo tempo 
pode  

ter coma finalidade o éxito 
global do  

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.  

 participen de forma 
construtiva.  

conseguir  que 
 os  demais 
membros do grupo 
participen de forma 
construtiva.  

grupo; ao mesmo  tempo 
pode conseguir que os 
demais membros do grupo 
participen de forma 
construtiva.  

participen de forma 
construtiva.  

Colaboración, 
cooperación e 
solidariedade  

Colabora co resto dos 
membros do grupo 
cooperando con eles nas 
tarefas do traballo e amosa 
solidariedade con aqueles 
que atopan dificultades.  

Habitualmente colabora 
co resto dos membros do 
grupo cooperando con 
eles nas tarefas do 
traballo e adoita amosar 
solidariedade con 
aqueles que atopan 
dificultades.  

Con certa frecuencia 
colabora co resto dos 
membros do grupo 
cooperando con eles nas 
tarefas do traballo e ás 
veces amosa solidariedade 
con aqueles que atopan 
dificultades.  

Na maioría dos casos non 
colabora co resto dos 
membros do grupo, non 
coopera con eles nas 
tarefas do traballo e non 
amosa solidariedade con 
aqueles que atopan 
dificultades.  

Respecto e 
tolerancia  

Amosa respecto polo traballo 
e polas opinións dos outros 
membros do grupo e intenta 
solucionar os posibles 
conflitos que puideran xurdir 
e que non puido evitar.  

Adoita amosar respecto 
polo traballo e polas 
opinións dos outros 
membros do grupo e na 
maioría das ocasións 
intenta solucionar os 
posibles conflitos que 
puideran xurdir e que non 
puido evitar.  

Con frecuencia amosa 
respecto polo traballo e 
polas opinións dos outros 
membros do grupo e ás 
veces intenta solucionar os 
posibles conflitos que 
puideran xurdir e que non 
puido evitar.  

Poucas veces ou nunca 
amosa respecto polo 
traballo e polas opinións 
dos outros membros do 
grupo e non intenta 
solucionar os posibles 
conflitos que puideran 
xurdir e que non puido 
evitar.  

Compromiso, 
integridade e  

tolerancia  
Implícase nos obxectivos do 
grupo de traballo, comparte o 
seu coñecemento e 
información co resto dos 
membros e é honesto e 
responsable na súa 
aportación ao grupo.  

A maioría das veces 
implícase nos obxectivos 
do grupo de traballo, 
adoita compartir o seu 
coñecemento e 
información co resto dos 
membros e adoita ser 
honesto e responsable na 
súa aportación ao grupo.  

Implícase con frecuencia 
nos obxectivos do grupo de 
traballo, comparte a seu 
coñecemento e información 
co resto dos membros e 
adoita ser honesto e 
responsable na súa 
aportación ao grupo.  

Non acostuma implicarse 
nos obxectivos do grupo de 
traballo, nin compartir o seu 
coñecemento e información 
co resto dos membros e 
pode non ser honesto e 
responsable na súa 
aportación ao grupo.  
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4º ESO  
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL  

COMPRENSIÓN ORAL   

▪ SLEB 1.1. Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de comprensión, axustándoo ás 
necesidades da tarefa (de comprensión global, selectiva ou detallada) e mellorándoo, de ser o caso: 
facendo anticipacións do que segue (palabra, frase, resposta, etc.) e inferindo o que non se 
comprende e o que non se coñece mediante os propios coñecementos e as experiencias doutras 
linguas.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

  
O alumno escoita unha serie de conversas ou situacións e debe 
escoller de entre varias opcións ofrecidas cal é o tema da conversa 
ou situación.  
O alumnado ten que completar os espazos en branco dun texto 
escrito que se corresponde cunha audición que escoita ao mesmo 
tempo; cada espazo en branco se corresponde cunha palabra.  
O alumnado escoita unha serie de fragmentos; ao mesmo tempo 
dánselle por escrito unha serie de informacións e debe relacionar 
os fragmentos con esas informacións.  
O alumnado escoita unha conversa ou entrevista e debe respostar 
a unha serie de preguntas escollendo entre varias opcións 
ofrecidas. Estas opcións poden ser frases e oracións ou imaxes e 
debuxos. Tamén pode consistir en completar unha serie de 
oracións elixindo entre varios posibles finais.  
O alumnado debe completar un cuestionario coa información que 
escoita nunha audición.  
 O alumnado escoita unha conversa ou entrevista e debe respostar 
a unha serie de preguntas dicindo se son verdadeiras ou falsas.  

▪ SLEB 1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de indicacións, anuncios, 
mensaxes e comunicados breves, articulados de xeito lento e claro (por exemplo, por megafonía, ou 
nun contestador automático), sempre que as condicións acústicas sexan boas e o son non estea 
distorsionado.   
▪ SLEB 1.3. Comprende, nunha conversa formal ou nunha entrevista na que participa (por exemplo, 
nun centro docente), preguntas sobre asuntos persoais ou educativos (datos persoais, intereses, 
preferencias e gustos persoais e educativos, coñecemento ou descoñecemento, etc.), 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.  
▪ SLEB 1.4. Entende información relevante do que se lle di en transaccións e xestións cotiás e 
estruturadas (por exemplo, en hoteis, tendas, albergues, restaurantes, espazos de lecer ou centros 
docentes), sempre que se fale amodo e con claridade.   
▪ SLEB 1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, narracións, puntos 
de vista e opinións formulados de xeito simple 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.   
▪ SLEB 1.6. Identifica a información esencial de programas de televisión e presentacións sinxelas e 
ben estruturadas sobre asuntos cotiáns ou do seu interese familiares e predicibles articulados con 
lentitude e claridade (por exemplo, noticias, documentais ou entrevistas), cando as imaxes portan 
gran parte da mensaxe.  
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BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL  

 EXPRESIÓN ORAL    PLE-R4-CCL-EO-1    

▪ SLEB 2.1. Fai presentacións breves e ensaiadas, seguindo 
un esquema lineal e estruturado, sobre aspectos concretos de 
temas do seu interese ou relacionados cos seus estudos, e 
responde a preguntas previsibles breves e sinxelas de oíntes 
sobre o contido destas.  

ASPECTOS  2’5  1’75  1  0   

ALCANCE  

Utiliza 
vocabulario 
adecuado 
durante todo o 
discurso. O seu 
contido é 
pertinente con 
respecto ao 
tema proposto. 
Repertorio 
lingüístico 
amplo.  

Utiliza vocabulario 
adecuado durante 
case todo o discurso. 
O seu contido é 
bastante pertinente 
con respecto ao tema 
proposto o discurso. 
Repertorio lingüístico 
bastante amplo.  

Utiliza vocabulario 
adecuado en parte do 
discurso.  O seu contido 
non é demasiado 
pertinente con respecto 
ao tema proposto do 
discurso. Repertorio 
lingüístico limitado.  

 Non utiliza 
vocabulario adecuado 
durante o discurso.  
O seu contido non é 
pertinente con 
respecto ao tema 
proposto. Repertorio 
lingüístico moi 
escaso.  

▪ SLEB 2.2. Participa en conversas informais breves e 
sinxelas, cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios 
técnicos, nas que establece contacto social básico, intercambia 
información e expresa de xeito sinxelo 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, facéndose 
comprender aínda que a persoa interlocutora necesite que se 
repita ou repetir o dito.   

PRONUNCIACIÓN  

Enténdeselle 
claramente e 
amosa unha boa 
pronunciación. 
Boa entoación  

Enténdeselle con 
bastante claridade e 
amosa  unha 
aceptable 
pronunciación.  
Entoación aceptable  

Amosa unha 
pronunciación 
comprensible a pesar 
de non ser 
completamente clara.  
Entoación non moi boa.  

A súa pronuciación 
resulta difícil de 
entender. Falta de 
entoación.  ▪ SLEB 2.3. Desenvólvese coa debida corrección en xestións 

e transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e o lecer (horarios, datas, prezos, 
actividades, etc.), seguindo normas de cortesía básicas (saúdo 
e tratamento), facéndose comprender aínda que a persoa 
interlocutora necesite que se repita ou repetir o dito.  

FLUIDEZ E 
COHERENCIA  

O discurso flúe de 
xeito natural e 
sen interrupcións 
e resulta claro e 
coherente  

O discurso flúe de 
xeito natural e con 
poucas interrupcións 
e resulta bastante 
claro e coherente  

O discurso non flúe de 
xeito totalmente natural 
e existen diversas 
interrupcións; ten unha 
coherencia e claridade 
limitadas.  

O discurso non flúe 
de xeito natural e son 
abundantes as 
interrupcións; resulta 
confuso  

▪ SLEB 2.4. Desenvólvese de xeito simple pero suficiente 
nunha conversa formal, nunha reunión ou nunha entrevista (por 
exemplo, para realizar un curso de verán), achegando 
información relevante, expresando de xeito sinxelo as súas 
ideas sobre temas habituais, dando a súa opinión sobre 
problemas prácticos cando se lle pregunta directamente, e 
reaccionando de forma simple ante comentarios, sempre que 
poida pedir que se lle repitan os puntos clave, se o necesita.  

CORRECCIÓN  
GRAMÁTICAL  

Utiliza 
correctamente as 
estruturas 
gramaticais 
correspondentes 
ao seu nivel   

Utiliza con bastante 
corrección as 
estruturas gramaticais 
correspondentes ao 
seu  
nivel   

Utiliza de xeito 
adecuado algunhas das 
estruturas gramaticais 
correspondentes ao seu 
nivel   

Non utiliza 
correctamente as 
estruturas 
gramaticais 
correspondentes ao 
seu  
nivel   

▪ SLEB 5.1. Produce léxico e estruturas básicas intelixibles no 
oral e na escrita, e trazos fonéticos que distinguen fonemas 
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(nasalización, sonorización, etc.), e utiliza con eficacia 
comunicativa patróns básicos de ritmo, entoación e 
acentuación de palabras e frases.  

    

▪ SLEB 5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais e 
escritas básicas propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito 
(saúdos, despedidas, fórmulas básicas de tratamento, etc.), e 
amosa respecto e interese polas diferenzas culturais que 
poidan existir.  

 

  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA  

COMPRENSIÓN ESCRITA  
▪ SLEB3.1. Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes de textos xornalísticos 
breves, en calquera soporte e sobre temas xerais ou do seu interese e moi coñecidos, 
se os números, os nomes, as ilustracións e os títulos constitúen grande parte da 
mensaxe.   
  

1.  O alumnado debe respostar a unha serie de preguntas sobre un texto 
escollendo entre as distintas opcións que se lle propoñen. Tamén pode ter que 
completar unha serie de oracións referidas ao texto nas que se lle ofrecen varios 
posibles finais, debendo elixir a opción correcta. 2.  A un texto se lle quitan unha 
serie de oracións que o alumnado debe despois volver a colocar nos lugares 
adecuados.  

3. Fanse unha serie de preguntas ao alumnado sobre un texto e deben 
respostar en que parágrafo do texto se atopa a resposta a esas preguntas.  
4. O alumnado debe dicir se determinadas afirmacións referidas a un texto 
son verdadeiras ou falsas.  
5. Propóñenselle unha serie de textos ao alumnado e tres resumos de cada 
un deles; deben escoller o resumo máis axeitado para cada texto.  
6. A un texto de certa lonxitude se lle eliminan unha serie de parágrafos; 
posteriormente o alumnado debe poñer en orde eses parágrafos que lle faltan 
ao texto orixinal.  

▪ SLEB3.2. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais breves e sinxelas de 
funcionamento e manexo de aparellos de uso cotián, así como instrucións claras para a 
realización de actividades e normas de seguridade básicas.  

▪ SLEB3.3. Comprende correspondencia persoal sinxela, en calquera formato, na que 
se fala de si mesmo/a; se describen persoas, obxectos, lugares e actividades; se narran 
acontecementos presentes, pasados e futuros, e se expresan de xeito sinxelo 
sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese.   

▪ SLEB3.4. Entende o esencial de correspondencia formal na que se informa sobre 
asuntos do seu interese no contexto persoal ou educativo (por exemplo, sobre unha bolsa 
para realizar un curso de idiomas).   

▪ SLEB3.5. Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais 
de referencia ou consulta claramente estruturados sobre temas relativos a asuntos do 
seu interese, sempre que poida reler as seccións difíciles.  
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BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA  
  EXPRESIÓN ESCRITA    SLE-R4-CCL-EE-1   

▪ SLEB 4.1. Escribe correspondencia 
persoal breve na que se establece e 
mantén o contacto social (por exemplo, 
con amigos/as noutros países); se 
intercambia información; se describe en 
termos sinxelos sucesos importantes e 
experiencias persoais, de dan instrucións 
e 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.  

ASPECTOS  2’5  1’75  1  0  

PRESENTACIÓN  Os textos escritos teñen 
unha presentación moi 
coidada, utilizando con 
corrección as normas 
ortográficas e de 
puntuación, e coa 
información perfectamente 
organizada. Ademais 
entregaos no prazo no que 
lle foron requeridos, se é o 
caso.  

Os textos escritos teñen unha 
presentación coidada, 
utilizando con bastante 
corrección as normas 
ortográficas e de puntuación, 
e coa información ben 
organizada. Ademais, 
habitualmente os entrega no 
prazo no que lle foron 
requeridos, se é o caso.  

Os textos escritos teñen unha 
presentación que non está 
moi coidada, utiliza con 
desigual corrección as normas 
ortográficas e de puntuación, 
e coa información non moi 
ben organizada. Ademais, ás 
veces entregaos no prazo no 
que lle foron requeridos, se é 
o caso.  

. Os textos escritos teñen 
unha presentación  moi pouco 
ou nada coidada, utiliza sen  
corrección as normas 
ortográficas e de puntuación, 
e coa información mal 
organizada. Ademais 
entregaos habitualmente fora 
do prazo no que lle foron 
requeridos, se é o caso.  

▪ SLEB 4.2. Completa un cuestionario 
sinxelo con información persoal e relativa 
á súa formación, aos seus intereses ou ás 
súas afeccións (por exemplo, para 
subscribirse a unha publicación dixital).   

ALCANCE  Utiliza un vocabulario 
variado, evitando 
repeticións innecesarias, 
apropiado para o tema do 
que escribe.  

Utiliza un vocabulario 
bastante variado, intentando 
evitar repeticións 
innecesarias, bastante 
apropiado para o tema do que 
escribe.  

Utiliza un vocabulario con 
certa variedade, non 
cometendo demasiadas 
repeticións innecesarias, é 
bastante apropiado para o 
tema do que escribe.  

Non utiliza un vocabulario 
variado,non  evitando 
repeticións innecesarias, e 
non é apropiado para o 
tema do que escribe.  

▪ SLEB 4.3. Escribe notas e mensaxes 
en diferentes soportes, nos que fai 
comentarios moi breves ou dá instrucións 
e indicacións relacionadas con 
actividades e situacións da vida cotiá e do 
seu interese, respectando as convencións 
e as normas de cortesía máis importantes.  

CORRECCIÓN  
GRAMATICAL  

Escribe con gran 
corrección gramatical ao 
non cometer erros e utilizar 
construcións que se 
corresponden co nivel que 
se lle require.  

Escribe con bastante 
corrección gramatical ao non 
cometer erros graves e 
utilizar, na súa maior parte, 
construcións que se 
corresponden co nivel que se 
lle require.  

Escribe con certa corrección 
gramatical ao non cometer 
erros moi graves  e utilizar 
algunhas construcións que se 
corresponden co nivel que se 
lle require.  

Non escribe con  corrección 
gramatical ao  cometer 
numerosos erros e non  
utilizar construcións que se 
corresponden co nivel que se 
lle require.  

▪ SLEB 4.4. Escribe correspondencia 
formal básica e breve, dirixida a 
institucións públicas ou privadas ou 
entidades comerciais, fundamentalmente 
para solicitar información, respectando as 
convencións formais e as normas de 
cortesía básicas deste tipo de textos, 
cunha presentación limpa e ordenada.  

ADECUACIÓN,  
COHESIÓN E  
COHERENCIA  

Pode escribir textos 
sinxelos,básicos e breves 
axustados á tipoloxía que 
se lle require, abarcando 
os diferentes  

Pode escribir textos 
sinxelos,básicos e breves  
bastante axustados á tipoloxía 
que se lle require, abarcando, 
na súa maior parte, os  

. Ás veces pode escribir 
textos sinxelos, básicos e 
breves axustados á tipoloxía 
que se lle require, abarcando 
parte dos  

Non é capaz de  escribir 
textos sinxelos, básicos e 
breves axustados á tipoloxía 
que se lle require, abarcando 
os diferentes  
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▪ SLEB 5.1. Produce léxico e estruturas 
básicas intelixibles no oral e na escrita, e 
trazos fonéticos que distinguen fonemas  
(nasalización, sonorización, etc.), e utiliza 
con eficacia comunicativa patróns básicos 
de ritmo, entoación e acentuación de 
palabras e frases.  

 aspectos propios desa 
tipoloxía e tema.  
Os textos caracterízanse 
pola súa fluidez e por unha 
transición adecuada entre 
as distintas partes. 
Ademais están 
cohesionados no seu 
conxunto, cun uso 
adecuado dos signos de 
puntuación.  

diferentes aspectos propios 
desa tipoloxía e tema.  
Os textos caracterízanse pra 
unha aceptable fluidez e por 
unha transición bastante 
adecuada entre as distintas 
partes. Ademais están 
bastante cohesionados no 
seu conxunto, cun uso, salvo 
excepcións, adecuado dos 
signos de puntuación.  

diferentes aspectos propios 
desa tipoloxía e tema.  
Os textos caracterízanse pola 
unha certa fluidez e por unha 
transición aceptable entre as 
distintas partes. Ademais 
teñen certa cohesión no seu 
conxunto, cun uso aceptable 
dos signos de  puntuación.  

aspectos propios desa 
tipoloxía e tema.  
Os textos non se caracteriza 
pola súa fluidez nen por unha 
transición adecuada entre as 
distintas partes. Ademais non 
están cohesionados no seu 
conxunto, cun incorrecto uso 
adecuado dos signos de 
puntuación.  

▪ SLEB 5.2. Utiliza adecuadamente as 
convencións orais e escritas básicas 
propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito (saúdos, 
despedidas, fórmulas básicas de 
tratamento, etc.), e amosa respecto e 
interese polas diferenzas culturais que 
poidan existir.  

   

  

BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE  
  SLE-R4-CAA-1    

▪ SLEB 5.3. Nas actividades de aula, 
pode explicar o proceso de produción de 
textos e de hipóteses de significados 
tomando en consideración os 
coñecementos e as experiencias noutras 
linguas.  
▪ SLEB 5.5. Comprende e comunica 
o propósito solicitado na tarefa ou ligado a 
situacións de necesidade inmediata da 
aula (pedir ou dar información, agradecer, 
desculparse, solicitar algo, invitar, etc.) 
utilizando adecuadamente as estruturas 
sintáctico-discursivas e o léxico necesario 
propios do seu nivel escolar e traballados 
previamente.  

 ASPECTOS  2’5  1’75  1  0   
Seleccionar a 
información  

Discrimina información 
útil, trabállaa de forma 
crítica e relaciónaa con 
outros  
apartados  

Discrimina información 
útil, trabállaa de forma 
crítica pero non a 
relaciona con outros 
apartados  

Discrimina información 
útil, pero non a traballa  
criticamente  

Copia  literalmente 
 a información 
sen traballar na súa 
selección.  

Esquematizar e 
organizar  

Dálle forma ao esquema, 
recoñece os contidos 
básicos e organízaos e 
xerarquízaos de forma 
axeitada.  

Organiza e xerarquiza con 
bastante 
 corrección 
 pero omitindo 
algún dato.  

Parte da información non 
está ben 
 organizada 
 e xerarquizada e 
omite algún dato.  

Ten dificultades para 
organizar e 
xerarquizar a 
información.  

Disertar sobre 
traballos propios 
e alleos  

Medita sobre as 
repercusións do tema e 
elabora disertacións ben 
estruturadas e 
argumentadas, aportando  

Medita sobre as 
repercusións do tema e 
elabora disertacións 
bastante ben estruturadas 
e argumentadas, 
aportando  

Elabora unha disertación 
suficientemente 
estruturada e 
argumentada, con 
algunha  

Mostra desinterese 
polo tema e 
desenvólveo sen 
estrutura clara e  
escasamente  



 74 

   opinións persoais.  algunhas opinións 
persoais.  

opinión persoal.  argumentado.   
Avaliación do 
traballo propio e 
alleo  

Avalía criticamente o 
traballo propio e alleo 
analizando fortalezas e 
deficiencias do mesmo.  

Avalía criticamente o 
traballo propio e alleo mais 
ás veces non recoñece 
erros relacionados coa 
redacción deficiente, 
pobreza léxica, 
coherencia, 
argumentacións...  

Avalía o traballo propio e 
alleo a través de xuízos 
simples, sen aportar 
explicacións 
convincentes.  

Non é quen de avaliar 
o traballo propio nin o 
alleo.  

  SLE-R4-CSIEE-TG-1    

  
  
  
  
▪ SLEB 5.4. 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.  

ASPECTOS  2’5  1’75  1  0  

Participación 
construtiva  

Participa activamente nas 
tarefas do grupo e a súa 
participación ten coma 
finalidade o éxito global 
do grupo; ao mesmo 
tempo consegue que os 
demais membros do 
grupo participen de forma 
construtiva.  

Adoita participar 
activamente nas tarefas do 
grupo e a súa participación 
ten habitualmente coma 
finalidade o éxito do grupo; 
ao mesmo tempo pode 
conseguir que os demais 
membros do grupo 
participen de forma 
construtiva.  

Habitualmente participa de 
forma máis ou menos activa  
nas tarefas do grupo e a súa 
participación adoita ter coma 
finalidade o éxito global do 
grupo; ao mesmo  tempo 
pode conseguir que os 
demais membros do grupo 
participen de forma 
construtiva.  

Nunca ou case nunca 
participa activamente nas 
tarefas do grupo; tampouco 
fai que os demais membros 
do grupo participen de forma 
construtiva.  

Colaboración, 
cooperación e 
solidariedade  

Colabora co resto dos 
membros do grupo 
cooperando con eles nas 
tarefas do traballo e 
amosa solidariedade con 
aqueles que atopan 
dificultades.  

Habitualmente colabora co 
resto dos membros do 
grupo cooperando con eles 
nas tarefas do traballo e 
adoita amosar 
solidariedade con aqueles 
que atopan dificultades.  

Con certa frecuencia 
colabora co resto dos 
membros do grupo 
cooperando con eles nas 
tarefas do traballo e ás veces 
amosa solidariedade con 
aqueles que atopan 
dificultades.  

Na maioría dos casos non 
colabora co resto dos 
membros do grupo, non 
coopera con eles nas tarefas 
do traballo e non amosa 
solidariedade con aqueles 
que atopan dificultades.  

Respecto e 
tolerancia  

Amosa respecto polo 
traballo e polas opinións 
dos outros membros do 
grupo e intenta solucionar 
os posibles conflitos que 
puideran xurdir e que non 
puido evitar.  

Adoita amosar respecto 
polo traballo e polas 
opinións dos outros 
membros do grupo e na 
maioría das ocasións 
intenta solucionar os 
posibles conflitos que 
puideran xurdir e que non  

Con frecuencia amosa 
respecto polo traballo e polas 
opinións dos outros membros 
do grupo e ás veces  intenta 
solucionar os posibles 
conflitos que puideran xurdir 
e que non puido evitar.  

Poucas veces ou nunca 
amosa respecto polo traballo 
e polas opinións dos outros 
membros do grupo e non 
intenta solucionar os posibles 
conflitos que puideran xurdir 
e que non puido evitar.  

   puido evitar.    
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Compromiso, 
integridade e  

tolerancia  
Implícase nos obxectivos 

do grupo de traballo, 
comparte o seu 
coñecemento e  

información co resto dos  
membros e é honesto e  

responsable na súa 
aportación ao grupo.  

A maioría das veces 
implícase nos obxectivos 

do grupo de  
traballo, adoita compartir o 

seu coñecemento e 
información co  

resto dos membros e adoita 
ser honesto e responsable 

na súa aportación ao 
grupo.  

Implícase con frecuencia nos 
obxectivos do grupo de 
traballo, comparte a seu 

coñecemento e  
información co resto dos 

membros  
e adoita ser honesto e 

responsable na súa 
aportación ao grupo.  

Non acostuma implicarse nos 
obxectivos do grupo de 

traballo, nin compartir o seu 
coñecemento e  

información co resto dos 
membros e pode non ser 
honesto e responsable na 
súa aportación ao grupo.  
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1º BACHARELATO  
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL  

COMPRENSIÓN ORAL  

▪ SLEB 1.1. Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de comprensión, 
axustándoo ás necesidades da tarefa (de comprensión global, selectiva ou detallada) e 
mellorándoo, de ser o caso, facendo anticipacións do que segue (palabra, frase, 
resposta, etc.) e inferindo o que non se comprende e o que non se coñece mediante os 
propios coñecementos e as experiencias doutras linguas.  

1. O estudante escoita unha serie de conversas ou situacións e debe 
escoller de entre varias opcións ofrecidas cal é o tema da conversa ou 
situación.   
2. O alumnado ten que completar os espazos en branco dun texto 
escrito que se corresponde cunha audición que escoita ao mesmo tempo; 
cada espazo en branco se corresponde cunha palabra.   
3. O alumnado escoita unha serie de fragmentos; ao mesmo tempo 
dánselle por escrito unha serie de informacións e debe relacionar os 
fragmentos con esas informacións.  
4. O alumnado escoita unha conversa ou entrevista e debe respostar 
a unha serie de preguntas escollendo entre varias opcións ofrecidas. Estas 
opcións poden ser frases e oracións ou imaxes e debuxos. Tamén pode 
consistir en completar unha serie de oracións elixindo entre varios posibles 
finais.   
5. O alumnado debe completar un cuestionario coa información que 
escoita nunha audición.   
6. O alumnado escoita unha conversa ou entrevista e debe respostar 
a unha serie de preguntas dicindo se son verdadeiras ou falsas.  

▪ SLEB 1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de mensaxes, 
gravadas ou de viva voz, que conteñan instrucións, indicacións ou outra información 
claramente estruturada, sempre que poida volver escoitar o dito ou pedir confirmación.   
▪ SLEB 1.3. Comprende, nunha conversa formal ou entrevista na que participa, 
información relevante de carácter habitual e predicible sobre asuntos prácticos no ámbito 
educativo (datos persoais, intereses, preferencias, e gustos e proxectos persoais e 
educativos, coñecemento ou descoñecemento, acordo e desacordo, etc.), sempre que 
poida pedir que se lle repita ou que se reformule, aclare ou elabore algo do que se lle 
dixo.  
▪ SLEB 1.4. Entende o que se di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas (por 
exemplo, en bancos, tendas, hoteis, restaurantes, transportes ou centros docentes), e 
os puntos principais e a información relevante cando se lle fala directamente en 
situacións menos habituais, pero predicibles  
(por exemplo, a perda dun obxecto), sempre que poida volver escoitar o dito.  
▪ SLEB 1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, opinións 
xustificadas e claramente articuladas a unha velocidade lenta ou media, sobre diversos 
asuntos cotiáns ou de interese persoal, así como a expresión de sentimentos sobre 
aspectos concretos de temas habituais ou de actualidade, e se a persoa interlocutora 
está disposta a repetir ou reformular o dito.  
▪ SLEB 1.6. Identifica os aspectos máis importantes en presentacións sobre temas 
coñecidos ou do seu interese nos ámbitos persoal e educativo; e de programas 
informativos, documentais, entrevistas en televisión, anuncios publicitarios e programas 
de entretemento, cando o discurso está ben estruturado e articulado con claridade nunha 
variedade estándar da lingua, e con apoio da imaxe.  

  

BLOQUE 2: COMPRENSIÓN ESCRITA  
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 EXPRESIÓN ORAL SLE-R1B-CCL-EO-1    
▪ SLEB 2.1. Fai presentacións ensaiadas previamente, breves e con 
apoio visual, sobre aspectos concretos de temas educativos sinxelos 
do seu interese, organizando a información básica nun esquema 
coherente e ampliándoa con algúns exemplos, e respondendo a 
preguntas sinxelas de oíntes sobre o tema tratado.  

    
ASPECTOS  2’5  1’75  1  0  

ALCANCE  Utiliza vocabulario 
adecuado durante todo 
o discurso. O seu 
contido é pertinente 
con respecto ao tema 
proposto. Repertorio 
lingüístico amplo.  

Utiliza vocabulario 
adecuado durante case 
todo o discurso. O seu 
contido é bastante 
pertinente con respecto ao 
tema proposto o discurso. 
Repertorio lingüístico 
bastante amplo.  

Utiliza vocabulario 
adecuado en parte do 
discurso.  O seu contido 
non é demasiado 
pertinente con respecto 
ao tema proposto do 
discurso. Repertorio 
 lingüístico 
limitado.  

Non utiliza vocabulario 
adecuado durante o 
discurso. O seu contido 
non é pertinente con 
respecto ao tema 
proposto. Repertorio 
lingüístico moi escaso.  

▪ SLEB 2.2. Toma parte en conversas formais ou entrevistas de 
carácter educativo ou ocupacional, sobre temas moi habituais nestes 
contextos, intercambiando información relevante sobre feitos 
concretos, pedindo instrucións ou solucións a problemas prácticos, 
suscitando de xeito sinxelo e con claridade os seus puntos de vista, e 
xustificando brevemente as súas accións, opinións e plans.  PRONUNCIACIÓN  Enténdeselle 

claramente e amosa 
unha boa 
pronunciación. Boa 
entoación.  

Enténdeselle con bastante 
claridade e amosa unha 
aceptable pronunciación.  
Entoación aceptable  

Amosa unha 
pronunciación 
comprensible a pesar de 
non ser completamente 
clara.  
Entoación non moi boa  

A súa pronuciación 
resulta difícil de 
entender. Falta de 
entoación.  ▪ SLEB 2.3. Desenvólvese coa suficiente eficacia en situacións 

cotiás e menos habituais pero predicibles que poden xurdir durante 
unha viaxe ou estadía noutros países por motivos persoais ou 
educativos (transporte, aloxamento, comidas, compras, estudos, 
relacións coas autoridades, saúde ou lecer), e utiliza estratexias de 
comunicación lingüísticas (uso de exemplos e palabras de significado 
próximo) e xestos apropiados.  

FLUIDEZ E 
COHERENCIA  

O discurso flúe de xeito 
natural e sen 
interrupcións e resulta 
claro e coherente  

O discurso flúe de xeito 
bastante natural e con 
poucas interrupcións e 
resulta bastante claro e 
coherente.  

O discurso non flúe de 
xeito totalmente natural e 
existen diversas 
interrupcións; ten unha 
coherencia e claridade 
limitadas.  

O discurso non flúe de 
xeito natural e son 
abundantes as 
interrupcións;  resulta 
confuso.  

▪ SLEB 2.4. Participa en conversas informais, cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros medios técnicos, sobre asuntos cotiáns, nas 
que intercambia información e se expresan e xustifican opinións 
brevemente; narra e describe feitos sinxelos ocorridos no pasado ou 
expresa brevemente plans de futuro; fai suxestións; pide e dá 
indicacións ou instrucións; expresa e xustifica sentimentos de xeito 
sinxelo, e describe con certo detalle aspectos concretos de temas de 
actualidade moi coñecidos ou de interese persoal ou educativo.  

CORRECCIÓN  
GRAMÁTICAL  

Utiliza correctamente 
as estruturas 
gramaticais 
correspondentes ao 
seu  
nivel  

Utiliza con bastante 
corrección as estruturas 
gramaticais 
correspondentes ao seu 
nivel  

Utiliza de xeito adecuado 
algunhas das estruturas 
gramaticais 
correspondentes ao seu 
nivel  

Non utiliza correctamente 
as estruturas 
 gramaticais 
correspondentes  ao 
 seu nivel  ▪ SLEB 5.1. Produce léxico e estruturas básicas intelixibles no oral e 

na escrita, e trazos fonéticos que distinguen fonemas (nasalización, 
sonorización, etc.), e utiliza con eficacia comunicativa patróns básicos 
de ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases.     
▪ SLEB 5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas 
básicas propias da lingua estranxeira no desenvolvemento do 
proceso comunicativo oral e escrito (saúdos, despedidas, fórmulas 
básicas de tratamento, etc.), e amosa respecto e interese polas 
diferenzas culturais que poidan existir.  
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA  

COMPRENSIÓN ESCRITA    
▪ SLEB 3.1. Identifica a información máis importante en textos xornalísticos do xénero informativo, en 

calquera soporte, breves e ben estruturados e que traten temas xerais e coñecidos ou traballados previamente, 
e capta as ideas principais de artigos divulgativos sinxelos, cunha linguaxe moi clara e un uso moi limitado de 
tecnicismos, sobre temas do seu interese.  

 
1.  

2.  

O alumnado debe respostar a unha serie de preguntas sobre un texto 
escollendo entre as distintas opcións que se lle proponen. Tamén pode ter que 
completar unha serie de oracións referidas ao texto nas que se lle ofrecen varios 
posibles finais, debendo elixir a opción correcta.  

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

▪ SLEB 3.2. Entende o sentido xeral e os puntos principais de anuncios e comunicacións sinxelos de 
carácter público, institucional ou corporativo, que conteñan instrucións e indicacións de carácter previsible, 
claramente estruturados, relacionados con asuntos do seu interese persoal ou educativo (por exemplo, sobre 
cursos, prácticas ou becas).  

 3.  
4.  
5.  
6.  

colocar nos lugares adecuados.  
Fanse unha serie de preguntas ao alumnado sobre un texto e deben respostar 

en que parágrafo do texto se atopa a resposta a esas preguntas.  
O alumnado debe dicir se determinadas afirmacións referidas a un texto son 

verdadeiras ou falsas.  
Propóñenselle unha serie de textos ao alumnado e varios resumos de cada un 

deles; deben escoller o resumo máis axeitado para cada texto.  
A un texto de certa lonxitude se lle eliminan unha serie de parágrafos; 

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

▪ SLEB 3.3. Identifica a información máis importante en instrucións sobre o uso de aparellos ou de programas 
informáticos de uso habitual, e sobre a realización de actividades e normas de seguridade ou de convivencia no 
ámbito público e educativo.  
▪ SLEB 3.4. Identifica en lecturas adaptadas as liñas xerais do argumento, o carácter dos personaxes e as 

características do lugar e o tempo en que se desenvolven.  
▪ SLEB 3.5. Comprende correspondencia persoal, breve e sinxela, en calquera soporte incluíndo foros en 

liña ou blogs, na que se describen e narran feitos e experiencias, impresións e sentimentos, e se intercambian 
información e opinións sobre aspectos concretos de temas xerais, coñecidos ou do seu interese.  
▪ SLEB 3.6. Entende o esencial de correspondencia formal institucional ou comercial sobre asuntos que 

poden xurdir, por exemplo, mentres organiza ou realiza unha viaxe ao estranxeiro (concesión dunha bolsa, 
confirmación dun pedimento, reserva dun hotel, etc.).  
▪ SLEB 3.7. Entende información específica relevante en páxinas web e outros materiais de referencia ou 

consulta (glosarios, dicionarios, enciclopedias e revistas) claramente estruturados, que conteñan mapas, 
fotografías, imaxes, vídeos ou animacións que axuden á comprensión sobre temas relativos a materias 
educativas ou asuntos relacionados coa súa especialidade ou cos seus intereses.  

  

▪ SLEB 5.5. Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa 
ou ligado a situacións de necesidade inmediata da aula (pedir ou dar 
información, agradecer, desculparse, solicitar algo, invitar, etc.), 
utilizando adecuadamente as estruturas sintáctico-discursivas e o 
léxico necesarios, propios do seu nivel escolar suficientes para 
comunicar con eficacia.  
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BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA  

EXPRESIÓN ESCRITA   SLE-R1B-CCL-EE-1  
▪ SLEB 4.1. Escribe correspondencia 
persoal, en calquera formato, na que 
describe experiencias e sentimentos; 
narra, de forma lineal, actividades e 
experiencias presentes e pasadas; e 
intercambia información e opinións sobre 
temas concretos nas súas áreas de 
interese persoal ou educativo.  
  

 
ASPECTOS  2’5  1’75  1  0  

PRESENTACIÓN  Os textos escritos teñen 
unha presentación 
moicoidada, utilizando 
con corrección as 
normas ortográficas e de 
puntuación, e coa 
información 
perfectamente 
organizada. Ademais 
entregaos no prazo no 
que lleforon requeridos, 
se é o caso.  

Os textos escritos teñen 
unha presentación 
coidada, utilizando con 
bastante corrección as 
normas ortográficas e de 
puntuación, e coa 
información ben 
organizada. Ademais, 
habitualmente os entrega 
no prazo no que lleforon 
requeridos, se é o caso.  

Os textos escritos teñen 
unha presentación que 
non está moicoidada, 
utiliza con desigual 
corrección as normas 
ortográficas e de 
puntuación, e coa 
información non moi 
ben organizada. 
Ademais, ás veces 
entregaos no prazo no 
que lleforon requeridos, 
se é o caso.  

Os textos escritos teñen unha 
presentación moi pouco ou 
nada coidada, utiliza sen 
corrección as normas 
ortográficas e de puntuación, 
e coa información mal 
organizada. Ademais, 
entregaos habitualmente fora 
do prazo no que lleforon 
requeridos, se é o caso.  

ALCANCE  Utiliza un vocabulario 
variado, evitando 
repeticións innecesarias, 
apropiado para o tema 
do que escribe.  

Utiliza un vocabulario 
bastante variado, 
 intentando 
 evitar repeticións 
 innecesarias, 
bastante apropiado para o 
tema do que escribe.  

Utiliza un vocabulario 
con certavariedade, 
non cometendo 
demasiadas repeticións 
innecesarias, é 
bastante apropiado 
para o tema do que 
escribe.  

Non utiliza un vocabulario 
variado, non evitando 
repeticións innecesarias, e 
non é apropiado para o tema 
do que escribe.  

CORRECCIÓN  
GRAMATICAL  

Escribe con gran 
corrección gramatical ao 
non cometer erros e 
utilizar construcións que 
se corresponden co nivel 
que se llerequire.  

Escribe con bastante 
corrección gramatical ao 
non cometer erros graves 
e utilizar, na súamaior 
parte, construcións que se 
corresponden co nivel que 
se llerequire.  

Escribe con 
certacorrección 
gramatical ao non 
cometer erros moi 
graves e utilizar 
algunhasconstrucións 
que se corresponden co 
nivel que se llerequire.  

Non escribe con corrección 
gramatical ao cometer 
numerosos erros e non utilizar 
construcións que se 
corresponden co nivel que se 
llerequire.  

ADECUACIÓN,  
COHESIÓN E  

Pode escribir textos de 
extensión e 
complexidade media 
axustados á tipoloxía  

Pode escribir textos de 
extensión e complexidade 
media bastante axustados 
á tipoloxía que se lle  

. Ás veces pode escribir 
textos de extensión e 
complexidade media  

Non é capaz de escribir textos 
de extensión e complexidade 
media axustados á tipoloxía 
que se lle  

 

▪ SLEB 4.2. Completa un cuestionario 
con información persoal, educativa ou 
ocupacional (nivel de estudos, materias 
que cursa, preferencias, etc.) cunha 
finalidade específica, como inscribirse 
nun curso ou solicitar un campamento de 
verán.  
▪ SLEB 4.3. Escribe notas, anuncios, 
mensaxes e comentarios breves, en 
calquera soporte, nos que solicita e 
transmite información e opinións sinxelas, 
respectando as convencións e as normas 
de cortesía.   
▪ SLEB 4.4. Escribe correspondencia 
formal básica e breve, dirixida a 
institucións públicas ou privadas ou 
entidades comerciais, na que pide ou dá 
información, ou solicita un servizo, 
respectando as convencións formais e 
normas de cortesía máis comúns neste 
tipo de textos, cunha presentación limpa 
e ordenada do texto.  
▪ SLEB 4.5. Escribe, nun formato 
convencional, informes expositivos moi 
breves e sinxelos nos que dá información 
esencial sobre un tema educativo, 
facendo breves descricións e narrando 
acontecementos seguindo unha  
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estrutura esquemática moi sinxela (título, 
corpo do texto e, de ser o caso, 
conclusión e bibliografía).  

  

COHERENCIA  que se lle require, 
abarcando os diferentes 
aspectos propios desa 
tipoloxía e tema. Os textos 
caracterízanse pola súa 
fluidez e por unha 
transición adecuada entre 
as distintas partes. 
Ademais están 
cohesionados no seu 
conxunto, cun uso 
adecuado dos signos de 
puntuación.  

require, abarcando, na súa 
maior parte, os diferentes 
aspectos propios desa 
tipoloxía e tema  Os textos 
caracterízanse pola unha 
aceptable  fluidez e por 
unha transición bastante 
adecuada entre as distintas 
partes. Ademais están 
bastante cohesionados no 
seu conxunto, cun uso, 
salvo excepcións, adecuado 
dos signos de puntuación.  

axustados á tipoloxía 
que se lle require, 
abarcando parte dos 
diferentes aspectos 
propios desa tipoloxía e 
tema. Os textos 
caracterízanse pola 
unha certa  fluidez e por 
unha transición 
aceptable entre as 
distintas partes. 
Ademais teñen certa 
cohesión  no seu 
conxunto, cun uso 
aceptable dos signos de  
puntuación.  

require, abarcando os 
diferentes aspectos propios 
desa tipoloxía e tema. Os textos 
non se caracterizan pola súa 
fluidez nen por unha transición 
adecuada entre as distintas 
partes. Ademais non están 
cohesionados no seu conxunto, 
cun  
incorrecto  uso  dos 
 signos  de  puntuación  

 

▪ SLEB 5.1. Produce léxico e estruturas 
básicas intelixibles no oral e na escrita, e 
trazos fonéticos que distinguen fonemas  
(nasalización, sonorización, etc.), e utiliza 
con eficacia comunicativa patróns 
básicos de ritmo, entoación e 
acentuación de palabras e frases.  
▪ SLEB 5.2. Utiliza adecuadamente as 
convencións orais e escritas básicas 
propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito (saúdos, 
despedidas, fórmulas básicas de 
tratamento, etc.), e amosa respecto e 
interese polas diferenzas culturais que 
poidan existir.  

     

▪ SLEB 5.5. Comprende e comunica o 
propósito solicitado na tarefa ou ligado a 
situacións de necesidade inmediata da 
aula (pedir ou dar información, agradecer, 
desculparse, solicitar algo, invitar, etc.), 
utilizando adecuadamente as estruturas 
sintáctico-discursivas e o léxico 
necesarios, propios do seu nivel escolar 
suficientes para comunicar con eficacia.  
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BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE  
  SLE-R1B-CAA-1     

  

  

  
SLEB 5.3. Nas actividades de aula, pode 
explicar o proceso de produción de textos e 
de hipóteses de significados tomando en 
consideración os coñecementos e as 
experiencias noutras linguas  

  

ASPECTOS  2’5  1’75  1  0   
Aplicar estratexias 

comunicativas  
adquiridas 

noutras linguas  

Transfire  estratexias  de  
comunicación xa adquiridas  

Utiliza con axuda 
algunhas estratexias 
de comunicación  

Só é capaz de 
recoñecer 
vocabulario 
“transparente”  

Non aplica ningunha estratexia 
adquirida  

Utilizar material 
de axuda e 

seleccionar a 
información  

Utiliza recursos online e 
físicos como dicionarios 
para entender documentos 
na lingua estranxeira e 
ademais só busca palabras 
clave porque usa o 
contexto.  
Discrimina información útil, 
trabállaa de forma crítica e 
relaciónaa con outros 
apartados  

Utiliza dicionarios 
para descubrir 
vocabulario 
descoñecido, pero 
busca todo.  
Discrimina 
información útil, 
trabállaa de forma  
crítica pero non a  
relaciona con outros  
apartados  

Pregunta ao 
profesor e usa o 
dicionario se este llo 
require.  
Discrimina 
información útil, 
pero non a traballa 
criticamente  

Só lle pregunta ao profesor o 
significado do que non entende. 
Copia literalmente a información 
 sen traballar  na 
 súa selección.  

Organizar a 
información  

Recoñece os contidos 
básicos e organízaos e 
xerarquízaos de forma 
axeitada.  

Organiza e 
xerarquiza con 
bastante corrección 
pero omitindo algún 
dato  

Parte  da 
 información 
non  está  ben 
organizada  e 
xerarquizada e omite 
algún dato.  

Ten dificultades para organizar 
 e xerarquizar  a 
información.  

Aprender a partir 
de erros propios 

e alleos  
Utiliza sempre os erros 
propios e alleos coma 
ferramenta de aprendizaxe.  

Utiliza habitualmente 
os erros propios e 
alleos coma 
ferramenta de  
aprendizaxe  

Utiliza só cando se 
lle require os erros 
propios e alleos 
coma ferramenta de  
aprendizaxe  

Nunca ou case nunca utiliza os 
erros propios e alleos coma 
ferramenta de  
aprendizaxe  
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  SLE-R1B-CSIEE-TG-1    

  
SLEB 5.4. Participa en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, folletos, 
carteis, recensión de  

ASPECTOS  2’5  1’75  1  0  

Participación 
construtiva  

Participa activamente 
nas tarefas do grupo e a súa 
participación ten coma  

Adoita participar 
activamente nas tarefas do 
grupo e a súa participación ten 
habitualmente  

Habitualmente participa 
de forma máis ou menos 
activa  nas tarefas do grupo 
e a súa  

Nunca ou case nunca participa 
activamente nas tarefas do grupo; 
tampouco fai que os  

 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.  

 finalidade o éxito global 
do grupo; ao mesmo 
tempo consegue que os 
demais membros do 
grupo participen de 
forma construtiva.  

coma finalidade o éxito do 
grupo; ao mesmo tempo 
pode conseguir que os 
demais membros do 
grupo participen de forma 
construtiva.  

participación adoita ter 
coma finalidade o éxito 
global do grupo; ao 
mesmo  tempo pode 
conseguir que os 
demais membros do 
grupo participen de 
forma construtiva.  

demais membros do grupo 
participen de forma construtiva.   

Colaboración, 
cooperación e 
solidariedade  

Colabora co resto dos 
membros do grupo 
cooperando con eles 
nas tarefas do traballo e 
amosa solidariedade 
con aqueles que atopan 
dificultades.  

Habitualmente colabora 
co resto dos membros do 
grupo cooperando con 
eles nas tarefas do 
traballo e adoita amosar 
solidariedade con 
aqueles que atopan 
dificultades.  

Con certa frecuencia 
colabora co resto dos 
membros do grupo 
cooperando con eles 
nas tarefas do traballo e 
ás veces amosa 
solidariedade con 
aqueles que atopan 
dificultades.  

Na maioría dos casos non 
colabora co resto dos membros 
do grupo, non coopera con eles 
nas tarefas do traballo e non 
amosa solidariedade con 
aqueles que atopan dificultades.  

Respecto e 
tolerancia  

Amosa respecto polo 
traballo e polas opinións 
dos outros membros do 
grupo e intenta 
solucionar os posibles 
conflitos que puideran 
xurdir e que non puido 
evitar.  

Adoita amosar respecto 
polo traballo e polas 
opinións dos outros 
membros do grupo e na 
maioría das ocasións 
intenta solucionar os 
posibles conflitos que 
puideran xurdir e que non 
puido evitar.  

Con frecuencia amosa 
respecto polo traballo e 
polas opinións dos 
outros membros do 
grupo e ás veces 
intenta solucionar os 
posibles conflitos que 
puideran xurdir e que 
non puido evitar.  

Poucas veces ou nunca amosa 
respecto polo traballo e polas 
opinións dos outros membros do 
grupo e non intenta solucionar 
os posibles conflitos que 
puideran xurdir e que non puido 
evitar.  
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Compromiso, 
integridade e  

tolerancia  

Implícase nos 
obxectivos do grupo de 
traballo, comparte o seu 
coñecemento e 
información co resto 
dos membros e é 
honesto e responsable 
na súa aportación ao 
grupo.  

A maioría das veces 
implícase nos obxectivos 
do grupo de traballo, 
adoita compartir o seu 
coñecemento e 
información co resto dos 
membros e adoita ser 
honesto e responsable na 
súa aportación ao grupo.  

Implícase con 
frecuencia nos 
obxectivos do grupo de 
traballo, comparte a seu 
coñecemento e 
información co resto 
dos membros e adoita 
ser honesto e 
responsable na súa 
aportación ao grupo.  

Non acostuma implicarse nos 
obxectivos do grupo de traballo, 
nin compartir o seu 
coñecemento e información co 
resto dos membros e pode non 
ser honesto e responsable na 
súa aportación ao grupo.  
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2º BACHARELATO  
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL  

COMPRENSIÓN ORAL  
▪ SLEB 1.1. Nas actividades de aula, persevera no seu proceso de comprensión, 
axustándoo ás necesidades da tarefa (de comprensión global, selectiva ou detallada) e 
mellorándoo, de ser o caso, facendo anticipacións do que segue (palabra, frase, resposta, 
etc.), e inferindo o que non se comprende e o que non se coñece mediante os propios 
coñecementos e as experiencias doutras linguas.   

1. O alumno escoita unha serie de conversas ou situacións e debe escoller de 
entre varias opcións ofrecidas cal é o tema da conversa ou situación.   
2. O alumnado ten que completar os espazos en branco dun texto escrito que se 
corresponde cunha audición que escoita ao mesmo tempo; cada espazo en branco 
se corresponde cunha palabra.   
3. O alumnado escoita unha serie de fragmentos; ao mesmo tempo dánselle por 
escrito unha serie de informacións e debe relacionar os fragmentos con esas 
informacións.  
4. O alumnado escoita unha conversa ou entrevista e debe respostar a unha serie 
de preguntas escollendo entre varias opcións ofrecidas. Estas opcións poden ser 
frases e oracións ou imaxes e debuxos. Tamén pode consistir en completar unha 
serie de oracións elixindo entre varos posibles finais.  
5. O alumnado debe completar un cuestionario coa información que escoita nunha 
audición.  
6. O alumnado escoita unha conversa ou entrevista e debe respostar a unha serie 
de preguntas dicindo se son verdadeiras ou falsas.  

▪ SLEB 1.2. 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, sempre que poida volver escoitar o dito ou pedir 
confirmación.  
▪ SLEB 1.3. Comprende, nunha conversa formal ou entrevista na que participa, 
información relevante e detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades educativas 
ou ocupacionais de carácter habitual e predicible (datos persoais, formación, gustos, 
intereses e expectativas ou plans de futuro), sempre que poida pedir que se lle repita, ou 
que se reformule, aclare ou elabore algo do que se lle dixo.  
▪ SLEB 1.4. Entende o que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas (por 
exemplo, en bancos, tendas, hoteis, restaurantes, transportes e centros docentes), ou 
menos habituais pero referidas a necesidades inmediatas en situacións de comunicación 
comúns se pode pedir confirmación dalgúns detalles.  
▪ SLEB 1.5. Comprende, nunha conversa informal e sinxela na que participa, explicacións 
ou xustificacións básicas de puntos de vista e opinións, sobre diversos asuntos de interese 
persoal, cotiáns ou menos habituais, articulados de maneira clara, así como a formulación 
de hipóteses, a expresión de sentimentos e a descrición de aspectos abstractos de temas 
como a música, o cine, a literatura ou os temas de actualidade, se a persoa interlocutora 
está disposta repetir ou reformular o dito.  
▪ SLEB  1.6. Identifica, con apoio visual, 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, e os aspectos máis 
significativos de noticias de televisión claramente articuladas, 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 faciliten a comprensión.  
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BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL  
EXPRESIÓN ORAL SLE-R2B-CCL-EO-1     

▪ SLEB 2.1. Participa activamente en intercambios comunicativos na aula, 
utilizando a maioría das veces a lingua estranxeira, producindo mensaxes 
adecuadas ás situacións de comunicación reais ou simuladas, e 
colaborando para entender e facerse entender.  

ASPECTOS  2’5  1’75  1  0  
ALCANCE  Utiliza 

vocabulario 
adecuado 
durante todo o 
discurso.  
O seu contido é 
pertinente 
 con 
respecto ao 
tema proposto. 
Repertorio 
lingüístico 
amplo.  
  

Utiliza 
 vocabula
rio adecuado 
 durante 
case  todo 
 o 
discurso. 
 O 
 seu 
contido é 
bastante 
pertinente 
 con 
respecto ao tema 
proposto o 
discurso. 
Repertorio 
lingüístico 
bastante amplo.  

Utiliza 
vocabulario 
adecuado en 
parte do 
discurso.  O seu 
contido non é  
demasiado 
pertinente con 
respecto ao tema 
proposto do 
discurso. 
Repertorio 
lingüístico 
limitado.  

Non  utiliza  
vocabulario 
adecuado durante 
o discurso.  
O seu contido non 
é pertinente 
 con 
respecto ao tema 
proposto. 
Repertorio 
lingüístico 
 moi 
escaso.  

▪ SLEB 2.2. Fai presentacións breves, con certa fluidez, ben estruturadas, 
ensaiadas previamente e con apoio visual, 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.  

▪ SLEB 2.3. Participa adecuadamente en conversas informais cara a cara 
ou por teléfono 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 a música, o cine, a literatura ou os temas de actualidade.  PRONUNCIACIÓN  Enténdeselle  

claramente 
 e 
amosa unha boa 
pronunciación. 
Boa entoación.  

Enténdeselle con 
bastante 
claridade e 
amosa unha  
aceptable 
pronunciación. 
Entoación 
aceptable.  

Amosa  unha  
pronunciación  
comprensible 
 a pesar 
de non ser 
completamente 
clara. 
 Entoació
n non moi boa.  

A súa 
pronunciación 
resulta  difícil 
 de 
entender. Falta de 
entoación.  

▪ SLEB 2.4. Desenvólvese adecuadamente e utiliza estratexias de 
comunicación lingüísticas e xestos apropiados para facerse entender, 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 unha xestión formal de maneira sinxela 
pero correcta e adecuada ao contexto.  

FLUIDEZ E 
COHERENCIA  

O discurso flúe 
de xeito natural 
e sen 
interrupcións e 
resulta claro e  
coherente  

O discurso flúe 
de xeito bastante 
natural e con  
poucas 
interrupcións e 
resulta bastante 
claro e coherente  

O discurso non 
flúe de xeito 
totalmente natural 
 e 
 existen 
diversas 
interrupcións; 
 ten unha 
coherencia e 
claridade 
limitadas  

O discurso non 
flúe de xeito 
natural e son 
abundantes as 
interrupcións; 
esulta confuso.  

▪ SLEB 2.5.  Toma parte en conversas formais 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.  
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CORRECCIÓN  
GRAMÁTICAL  

Utiliza  
correctamente 
 as 
estruturas 
gramaticais 
correspondentes 
ao seu nivel  

Utiliza con 
bastante 
corrección as  
estruturas 
gramaticais 
correspondentes 
ao seu nivel  

Utiliza de xeito 
adecuado 
algunhas 
estruturas 
gramaticais 
correspondentes 
ao seu nivel  

Non utiliza 
correctamente as  
estruturas 
gramaticais 
correspondentes 
ao  
seu nivel  

▪ SLEB 5.1. Produce léxico e estruturas básicas intelixibles no oral e na 
escrita, e trazos fonéticos que distinguen fonemas (nasalización, 
sonorización, etc.), e utiliza con eficacia comunicativa patróns de ritmo, 
entoación e acentuación de palabras e frases.  
▪ SLEB 5.2. Utiliza adecuadamente convencións orais e escritas básicas 
propias da lingua estranxeira no proceso comunicativo oral e escrito e 
amosa respecto e interese polas diferenzas culturais adecuando a súa 
produción ás convencións sociolingüísticas.       

  

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA  

COMPRENSIÓN ESCRITA  
▪ SLEB 3.1. Localiza con facilidade información específica de carácter concreto en 
textos xornalísticos do xénero informativo, 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, adecuados ao seu nivel escolar, sempre que poida reler as 
seccións difíciles.  

1. O alumnado debe respostar a unha serie de preguntas sobre un texto 
escollendo entre as distintas opcións que se lle propoñen. Tamén pode ter que 
completar unha serie de oracións referidas ao texto nas que se lle ofrecen 
varios posibles finais, debendo elixir a opción correcta.  
2. A un texto se lle quitan unha serie de oracións que o alumnado debe despois 
volver a colocar nos lugares adecuados.  
3. Fanse unha serie de preguntas ao alumnado sobre un texto e deben 
respostar en que parágrafo do texto se atopa a resposta a esas preguntas.  
4. O alumnado debe dicir se determinadas afirmacións referidas a un texto son 
verdadeiras ou falsas.  
5. Propóñenselle unha serie de textos ao alumnado e varios resumos de cada 
un deles; deben escoller o resumo máis axeitado para cada texto.  
6. A un texto de certa lonxitude se lle eliminan unha serie de parágrafos; 
posteriormente o alumnado debe poñer en orde eses parágrafos que lle faltan 
ao texto orixinal.  

▪ SLEB 3.2. Entende o sentido xeral, os puntos principais e información relevante de 
anuncios e comunicacións de carácter público, institucional ou corporativo claramente 
estruturados, relacionados con asuntos do seu interese persoal, educativo ou 
ocupacional (organización de grupos de traballo, información sobre actividades de 
formación específicas, etc.).  
▪ SLEB 3.3. 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).  
▪ SLEB 3.4. Identifica en lecturas adaptadas as liñas xerais do argumento, o carácter 
dos personaxes e as súas relacións, e as características do lugar e o tempo en que se 
desenvolven.  
▪ SLEB 3.5. 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; nas que 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.  
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▪ SLEB 3.6. 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).  

▪ SLEB 3.7. Entende información específica importante en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou consulta (glosarios, dicionarios, enciclopedias e revistas) 
claramente estruturados, que conteñan mapas, fotografías, imaxes, vídeos ou 
animacións que axuden á comprensión sobre temas relativos a materias educativas ou 
asuntos ocupacionais relacionados coa súa especialidade ou cos seus intereses.  

  
BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA.  

 EXPRESIÓN ESCRITA   PLE-R2B-CCL-EE-1    
▪ SLEB 4.1. Escribe correspondencia persoal e 
participa en foros, blogs e chats nos que 
describe experiencias, impresións e 
sentimentos; narra, de xeito lineal e coherente, 
feitos relacionados co seu ámbito de interese, 
actividades e experiencias pasadas 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.  

ASPECTOS  2’5  1’75  1  0  

PRESENTACIÓN  Os textos escritos teñen 
unha presentación moi 
coidada, utilizando con 
corrección as normas 
ortográficas e de 
puntuación, e coa 
información 
perfectamente 
organizada. Ademais 
entregaos no prazo no 
que lle foron requeridos, 
se é o caso.  

Os textos escritos teñen 
unha presentación coidada, 
utilizando con bastante 
corrección as normas 
ortográficas e de 
puntuación, e coa 
información ben 
organizada. Ademais, 
habitualmente os entrega 
no prazo no que lle foron 
requeridos, se é o caso.  

Os textos escritos teñen 
unha presentación que 
non está moi coidada, 
utiliza con desigual 
corrección as normas 
ortográficas e de 
puntuación, e coa 
información non moi ben 
organizada. Ademais, 
ás veces entregaos no 
prazo no que lle foron 
requeridos, se é o caso.  

Os textos escritos teñen 
unha presentación moi 
pouco ou nada coidada, 
utiliza sen  corrección 
as normas ortográficas 
e de puntuación, e coa 
información mal 
organizada. Ademais 
entregaos 
habitualmente fora do 
prazo no que lle foron 
requeridos, se é o caso.  

▪ SLEB 4.2. Completa un cuestionario detallado 
con información persoal, educativa ou laboral 
(nivel de estudos, materias que cursa, 
preferencias, etc.), cunha finalidade específica, 
como solicitar unha bolsa.  
▪ SLEB 4.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes 
e comentarios breves, en calquera soporte, nos 
que solicita e transmite información e opinións 
sinxelas e nos que resalta os aspectos que lle 
resultan importantes, respectando as 
convencións e as normas de cortesía, tamén 
nas redes socias.  

ALCANCE  Utiliza un vocabulario 
variado, evitando 
repeticións 
innecesarias, apropiado 
para o tema do que 
escribe.  

Utiliza un vocabulario 
bastante variado, 
 intentando 
 evitar repeticións 
 innecesarias, 
bastante apropiado para o 
tema do que escribe.  

Utiliza un vocabulario 
con certa variedade, non 
cometendo demasiadas 
repeticións 
innecesarias, é bastante 
apropiado para o tema 
do que escribe.  

Non utiliza un 
vocabulario variado, 
non evitando 
repeticións 
innecesarias, e non é 
apropiado para o tema 
do que escribe.  ▪ SLEB 4.4. Escribe correspondencia formal 

básica, dirixida a institucións públicas ou 
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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, 
cunha presentación limpa e ordenada do texto.  

CORRECCIÓN  
GRAMATICAL  

Escribe con gran 
corrección gramatical ao 
non cometer erros e 
utilizar construcións que 
se corresponden co 
nivel que se lle require.  

Escribe con bastante 
corrección gramatical ao 
non cometer erros graves e 
utilizar, na súa maior parte, 
construcións que se 
corresponden co nivel que 
se lle require.  

Escribe con certa 
corrección gramatical ao 
non cometer erros moi 
graves e utilizar 
algunhas construcións 
que se corresponden co 
nivel que se lle require.  

Non escribe con 
corrección gramatical 
ao cometer numerosos 
erros e non  utilizar 
construcións que se 
corresponden co nivel 
que se lle require.  

▪ SLEB 4.5. Escribe, nun formato convencional, 
informes expositivos breves e sinxelos, 
atendendo á súa estrutura básica e 
particularidades sintáctico-discursivas 
elementais, nos que dá información esencial 
sobre un tema educativo, ocupacional ou menos 
habitual, describindo brevemente situacións, 
persoas, obxectos e lugares; narrando 
acontecementos nunha clara  

ADECUACIÓN,  
COHESIÓN E  
COHERENCIA  

. Pode escribir textos de 
extensión e 
complexidade media 
axustados á tipoloxía 
que se lle require, 
abarcando os diferentes  

Pode escribir textos de 
extensión e complexidade 
media bastante axustados á 
tipoloxía que se lle require, 
abarcando, na súa maior 
parte, os diferentes 
aspectos  

. Ás veces pode escribir 
textos de extensión e 
complexidade media 
axustados á tipoloxía 
que se lle require, 
abarcando parte  

Ás veces pode escribir 
textos de extensión e 
complexidade media 
axustados á tipoloxía 
que se lle require, 
abarcando parte dos 
diferentes aspectos  

   
secuencia lineal, e explicando de maneira 
sinxela os motivos de certas accións.    aspectos propios desa 

tipoloxía e tema. Os 
textos caracterízanse 
pola súa fluidez e por 
unha transición 
adecuada entre as 
distintas partes. 
Ademais están 
cohesionados no seu 
conxunto, cun uso 
adecuado dos signos de 
puntuación.  

propios desa tipoloxía e 
tema. Os textos 
caracterízanse por unha 
aceptable  fluidez e por 
unha transición bastante 
adecuada entre as distintas 
partes. Ademais están 
bastante cohesionados no 
seu conxunto, cun uso, 
salvo excepcións, 
adecuado dos signos de 
puntuación.  

dos diferentes aspectos 
propios desa tipoloxía e 
tema. Os textos 
caracterízanse pola 
unha certa fluidez e por 
unha transición 
aceptable entre as 
distintas partes. 
Ademais teñen certa 
cohesión no seu 
conxunto, cun uso 
aceptable dos signos de 
puntuación.  

propios desa tipoloxía e 
tema. Os textos non se 
caracterizan pola súa 
fluidez nen por unha 
transición adecuada 
entre as distintas 
partes. Ademais non 
están cohesionados no 
seu conxunto, cun 
incorrecto uso dos 
signos de puntuación.  

  

  

▪ SLEB 5.1. Produce léxico e estruturas básicas 
intelixibles no oral e na escrita, e trazos fonéticos 
que distinguen fonemas (nasalización, 
sonorización, etc.), e utiliza con eficacia 
comunicativa patróns de ritmo, entoación e 
acentuación de palabras e frases.  

▪ SLEB 5.2. Utiliza adecuadamente as 
convencións orais e escritas básicas propias da 
lingua estranxeira no desenvolvemento do 
proceso comunicativo oral e escrito, e amosa 
respecto e interese polas diferenzas culturais 
que poidan existir, adecuando a súa produción 
ás convencións sociolingüísticas da lingua meta.  
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BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE  
  SLE-R2B-CAA-1     

SLEB 5.3. Nas actividades de aula, pode 
explicar o proceso de produción de textos e 
de hipóteses de significados tomando en 
consideración os coñecementos e as 
experiencias noutras linguas.  

  
SLEB 5.5. Comprende e comunica o 
propósito solicitado na tarefa ou ligado a 
situacións de necesidade inmediata da aula 
(pedir ou dar información, organizar unha 
tarefa, etc.), utilizando adecuadamente as 
estruturas sintáctico-discursivas e o léxico 
necesarios, propios do seu nivel escolar, 
suficientes para comunicar con eficacia.  

  

ASPECTOS  2’5  1’75  1  0   
Aplicar 

estratexias 
comunicativas 
doutras linguas  

Transfire  estratexias  de  
comunicación xa adquiridas  

Utiliza con axuda 
algunhas estratexias de 
comunicación  

Só é capaz de 
recoñecer vocabulario 
“transparente”  

Non  aplica  ningunha  
estratexia adquirida  

Utilizar material 
de axuda e 

seleccionar a 
información  

Utiliza recursos online e 
físicos como dicionarios 
para entender documentos 
na lingua estranxeira e 
ademais só busca palabras 
clave porque usa o 
contexto.  
Discrimina información útil, 
trabállaa de forma crítica e 
relaciónaa con outros 
apartados  

Utiliza dicionarios para 
descubrir vocabulario 
descoñecido, pero 
busca todo.  
Discrimina información 
útil, trabállaa de forma 
crítica pero non a 
relaciona con outros 
apartados  

Pregunta ao profesor 
e usa o dicionario se 
este llo require.  
Discrimina 
información útil, pero 
non a traballa 
criticamente  

Só lle pregunta ao 
profesor o significado 
do que non entende.  
Copia literalmente a 
información sen 
traballar na súa 
selección.  

Organizar a 
información  

Recoñece os contidos 
básicos e organízaos e 
xerarquízaos de forma 
axeitada.  

Organiza e xerarquiza 
con bastante 
 corrección 
 pero omitindo 
algún dato  

Parte da información 
non está ben 
organizada e 
xerarquizada e omite 
algún dato.  

Ten dificultades para 
organizar e xerarquizar 
a información.  

Aprender a partir 
de erros propios 

e alleos  

Utiliza sempre os erros 
propios e alleos coma 
ferramenta de aprendizaxe.  

Utiliza habitualmente os 
erros propios e alleos 
coma ferramenta de 
aprendizaxe  

Utiliza só cando se lle 
require os erros 
propios e alleos coma 
ferramenta de 
aprendizaxe  

Nunca ou case nunca 
utiliza os erros propios e 
alleos coma ferramenta 
de  
aprendizaxe  

     

  SLE-R2B-CSIEE-TG-1    

  
SLEB5.4. Participa en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis,  

ASPECTOS  2’5  1’75  1  0  

Participación 
construtiva  

Participa activamente nas 
tarefas do grupo e a súa 
participación ten coma  

Adoita participar 
activamente nas tarefas do 

grupo e a súa  
Habitualmente participa 
de forma máis ou menos 

Nunca ou case nunca participa 
activamente nas tarefas do grupo; 

tampouco fai que os  
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participación ten 
habitualmente  

activa  nas tarefas do 
grupo e a súa  

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.  

 finalidade o éxito global 
do grupo; ao mesmo 

tempo  
consegue que os demais  

membros do grupo 
participen de forma 

construtiva.  

coma finalidade o éxito do 
grupo;  

ao mesmo tempo pode 
conseguir que os demais 

membros do grupo 
participen de forma 

construtiva.  

participación adoita ter 
coma finalidade o éxito 

global do  
grupo; ao mesmo  tempo 
pode conseguir que os 

demais  
membros do grupo 
participen de forma 

construtiva.  

demais membros do grupo 
participen de forma construtiva.  

Colaboración, 
cooperación e 
solidariedade  

Colabora co resto dos 
membros do grupo  

cooperando con eles nas  
tarefas do traballo e 

amosa  
solidariedade con 

aqueles que atopan 
dificultades.  

Habitualmente colabora co 
resto dos membros do 

grupo  
cooperando con eles nas 

tarefas do traballo e adoita 
amosar  

solidariedade con aqueles 
que atopan dificultades.  

Con certa frecuencia 
colabora co resto dos 

membros do  
grupo cooperando con 

eles nas tarefas do 
traballo e ás  
veces amosa 

solidariedade con 
aqueles que atopan 

dificultades.  

Na maioría dos casos non colabora 
co resto dos membros  

do grupo, non coopera con eles  
nas tarefas do traballo e non amosa 

solidariedade con  
aqueles que atopan dificultades.  

Respecto e 
tolerancia  

Amosa respecto polo 
traballo e polas opinións 

dos outros  
membros do grupo e 

intenta  
solucionar os posibles 
conflitos que puideran 
xurdir e que non puido 

evitar.  

Adoita amosar respecto 
polo traballo e polas 

opinións dos  
outros membros do grupo e 

na maioría das ocasións 
intenta  

solucionar os posibles 
conflitos que puideran 
xurdir e que non puido 

evitar.  

Con frecuencia amosa 
respecto polo traballo e 

polas opinións dos outros 
membros do grupo e ás 

veces  intenta  
solucionar os posibles 
conflitos que puideran 
xurdir e que non puido 

evitar.  

Poucas veces ou nunca amosa 
respecto polo traballo e polas  

opinións dos outros membros do  
grupo e non intenta solucionar os 
posibles conflitos que puideran 
xurdir e que non puido evitar.  
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Compromiso, 
integridade e  

tolerancia  
Implícase nos obxectivos 

do grupo de traballo, 
comparte o seu 
coñecemento e  

información co resto dos  
membros e é  honesto e  

responsable na súa 
aportación ao grupo.  

A maioría das veces 
implícase nos obxectivos 

do grupo de  
traballo, adoita compartir o 

seu coñecemento e 
información co  

resto dos membros e adoita 
ser honesto e responsable 

na súa aportación ao 
grupo.  

Implícase con  frecuencia 
nos obxectivos do grupo 

de  
traballo, comparte a seu  

coñecemento e 
información co resto dos 

membros e adoita  
ser honesto e 

responsable na súa 
aportación ao grupo.  

Non acostuma implicarse nos 
obxectivos do grupo de traballo,  

nin compartir o seu coñecemento e 
información co resto dos  

membros e  pode non ser  
honesto e responsable na súa 

aportación ao grupo.  
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8. Procedementos e instrumentos de avaliación 
 

De acordo co Real Decreto 1105/2014 polo que se establece o currículo básico da ESO, e co referente ao sinalado no artigo 20: 

1. Teranse en conta os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables que figuran no punto 6 desta 

programación. 

2. A avaliación do proceso de aprendizaxe será continua, formativa e integradora. 

3. Aplicaranse medidas de reforzo educativo cando o progreso dun(ha) alumno/a non sexa o axeitado, tratando de 

garantir a adquisición das competencias imprescindibles para continuar o proceso educativo. 

4. Sen prexuízo nas calificacións obtidas, as avaliacións adaptaranse, se así cómpre, ás necesidades educativas 

especiais do alumnado. 

5. Avaliarase, tanto a aprendizaxe do alumnado, como a práctica docente. Conxuntamente, os membros do Departamento 

estableceremos os indicadores de logro da programación didáctica. 

Tendo en conta o anterior, establecemos os seguintes instrumentos e actividades de avaliación no noso Departamento: 
 

1. O caderno de clase, na que deberán estar recollidas tódalas actividades da asignatura: apuntes das explicacións, 

exercicios, fotocopias entregadas, etc. Poderá ser demandada polo profesor para a súa correción sen previo aviso. Nela 

valoraranse aspectos tales como a constancia, o interese, o orde e a limpeza, a atención prestada ás explicacións, e por 

suposto o grao de asimilación dos contidos. 

2. A observación directa na clase, coa que se pode valorar o interese, a forma de traballar (individualmente e en grupo), 

a participación, o respecto ás normas, a actitude cara o emprego do francés na aula, o comportamento, etc. 

3. A realización e exposición de traballos monográficos, nos que se valorarán diversos aspectos dependentes da 



 93 

unidade na que se encaixen, aspectos previamente definidos en cada actividade (calidade do contido, presentación, 

puntualidade de entrega, exposición, etc.) 

4. Os exames escritos, nos que se valorará o grao de asimilación dos contidos [valorados de 0 a 10 puntos]. 

5. Os controis de verbos, vocabulario e gramática. [valorados de 0 a 10 puntos]. 

6. As probas orais (representacións, diálogos, dramatizacións, lecturas, etc) [valoradas de 0 a 10 puntos] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os controis mencionados arriba para cada un dos bloques poderán levarse a cabo de maneira conxunta ou independente. 

 1ª avaliación 2ª avaliación 3ª avaliación 

BLOQUE 1 · CO Control de CO 
(audio, conversa, etc.) 

Control de CO 
(audio, conversa, etc.) 

Control de CO 
(audio, conversa, etc.) 

 
 
 
BLOQUE 2 · EO 

 

Interacción 
- Representación de diálogos 
- Conversa/Entrevista relativa 
a toma de contacto e datos 
persoais. 

Producción 
Presentación oral dun tema 
previamente traballado en clase 
(familia, escola, etc.) 
 
Interacción 
Responder individualmente ou en 
parellas ás preguntas referidas 
aos diferentes temas traballados 
durante todo o curso. 

Producción 
Presentación oral dun tema 
previamente traballado en clase 
(familia, escola, etc.) 
 
Interacción 
Responder individualmente ás 
preguntas referidas aos 
diferentes temas traballados 
durante todo o curso. 

BLOQUE 3 · CE Control escrito de comprensión 
lectora 

Control escrito de comprensión 
lectora 

Control escrito de comprensión 
lectora 

BLOQUE 4 · EE Control escrito e/ou Proxecto 
de EE 

Control escrito e/ou Proxecto de 
EE 

Control escrito e/ou Proxecto de 
EE 

 
BLOQUE 5 · 
Gramática e 
Vocabulario 

Control escrito dos puntos máis 
importantes vistos en clase 

Control escrito dos puntos máis 
importantes vistos en clase 

Control escrito dos puntos máis 
importantes vistos en clase 
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O anteriormente mencionado sería tendo en conta un escenario presencial, pola contra, se debemos de cambialo e pasar a un 

escenario non presencial, empregaremos a aula virtual como xa fixemos no curso anterior así coma as ferramentas de Gsuite. De 

todos os xeitos, sería convinte dar de alta a todo o alumnado na súa clase de Google Classroom ou/e na aula virtual do centro, a 

principios de curso, para que se vaian familiarizando con esta ferramenta e para que no caso de ter que seguir co proceso de ensino 

aprendizaxe telemático, non noten un cambio tan brusco. Refírome sobre todo ao alumnado de 1º ESO, xa que o resto xa estivo o 

curso anterior empregándoa. De feito, sería interesante, que tan pronto estén todos matriculados, vaiamos colgando os materiais 

empregados na web para que os poidan consultar e deste xeito, acostumarse a esta nova ferramenta dixital. 

Segundo o exposto na orde do 25 de xaneiro de 2022, polo que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de primaria, 

de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato, o período abranguido entre a terceira avaliación parcial (6 de xuño) e a 

avaliación final (22 de xuño) dedicarase a actividades de apoio, reforzo, recuperación e ampliación.  

Plan de recuperación 

Concretamente, o alumnado que non supere a terceira avaliación parcial, realizará tarefas de reforzo para preparar un exame final 

que inclúe os contidos mínimos de todo o curso. Neste caso, a nota final da materia será a nota acadada neste exame final. 

Asimesmo, o alumnado pendente que non consiga aprobar a terceira avaliación parcial, poderá do mesmo xeito, realizar un exame 

final para poder superar a devandita materia. 

 
9. Concrecións metodolóxicas 

O proceso de ensino/aprendizaxe da lingua francesa ten que ter una propiedade formativa no sentido máis amplo, debe de ir máis 

aló dun achegamento soamente funcional e práctico, mesmo se este é importante. A lingua é a expresión dunha cultura, unha forma 

de comprender e descodificar unha realidade, de organizar as relacións interpersoais, Os membros dunha comunidade lingüística 

comparten sentidos culturais sinos cales a comunicación completa é difícil. É por esta causa que o aprendizaxe da lingua francesa 

está presentado nesta programación como un método de introducir ó alumnado unhas características máis relevantes do contexto 
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social e cultural o que lles permitirá captar outras formas de entender a realidade, enriquecerá o seu mundo cultural e favorecerá o 

desenrolo dunha competencia sociocultural comprendida como un grado de familiaridade co contexto social- cultural onde se utiliza 

a lingua de ensino. 

 

A metodoloxía xeral basearase na comunicación e orientarase cara a adquisición de unha competencia comunicativa. Esta 

competencia, o mesmo tempo, inclúe diferentes subcompetencias: 

 

·  Competencia lingüística: que se compón de elementos semánticos, morfosintácticos e fonolóxicos. Esta capacidade 

permite de por en práctica as unidades e as regras de funcionamento do sistema da lingua 

· Competencia pragmática ou discursiva: ( funcións, actos de fala, conversación, etc,) Capacidade de utilizar os diferentes 

tipos de discurso e de organizalos en función da situación comunicativa dos interlocutores 

· Competencia sociolingüística: (convencións sociais, intencións comunicativas, rexistros, etc) Capacidade de adaptar os 

enunciados a un contexto concreto, tendo en conta os usos aceptados nunha comunidade lingüística determinada. 

· Competencia estratéxica: ou capacidade para definir, corrixir, matizar ou, en xeral, realizar cambios no proceso dunha 

situación comunicativa. 

 

As estratexias de comunicación deberán ser utilizadas de maneira natural e sistemática coa finalidade de facer eficaz os actos de 

comunicación realizados por medios de certas estratexias. As estratexias que de desenrolarán serán: 

• Produtivas: expresión oral e escrita 

• Receptivas: comprensión oral e escrita e a interpretación dos códigos non verbais. Intentarase obter máis fluidez na 

comunicación oral e favorecer que a escritura permita a consolidación do que se aprendeu. 

Unha lingua estudase para comunicarse, a lingua presentada é sempre unha lingua funcional, que será sempre presentada en 

situacións de comunicación simuladas e ilustradas no material utilizado na clase ou ben como instrumento de intercambios reais na 
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clase. 

 

As situacións elixidas serán sempre próximas á vida cotiá dos adolescentes e nelas intentarase provocar a expresión libre e o 

fomento dunha opinión persoal reflexionada. Ademais de interesantes os temas intentase que teñan contidos transversais 

importantes na educación do alumnado. 
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Materiais e recursos didácticos 

 

• Programación Didáctica 

• Libros de texto de diversas editoriais 

• Múltiples páxinas web dedicadas á aprendizaxe do FLE 

• Prensa e radio francófona en liña 

• Plataformas de difusión de video (Youtube, Vimeo, etc.) onde atopar documentos audiovisuais auténticos 

• Diccionarios bilingües e conxugadores 

• Atlas e mapas en francés 

• Lecturas adaptadas 

• Cartaces ilustrativos 

• Xogos 

• Documentos auténticos 

 
 
10. Ferramentas utilizadas para o desenvolvemento do ensino 

Os alumnos realizarán a comunicación interpersoal durante este curso entre os seus compañeiros e co profesor. Destes actos de 

intercomunicación oral, os alumnos deberán comprender polo menos a mensaxe global e os datos específicos que lles fan falta para 

adiantar o discurso. 

Utilizaranse gravacións de radio, televisión, CDs de música, DVDs de video e gravacións dos textos de diferentes libros para facer 

prácticas de comprensión oral, así como documentos auténticos, por exemplo da páxina web TV5 Monde, 7 jours sur la planète, así 

como exames do DELF para ir familiarizando ao alumnado a este tipo de probas oficiais. 
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Traballarase na comprensión dos textos escritos e na produción propia. O tipo de textos que se presentará para a comprensión 

servirá a miúdo de modelo para a produción.  

Utilizaranse medios de consulta que faciliten a aprendizaxe: dicionarios, gramáticas... 

Utilizaranse todo tipo de textos: narrativos, publicitarios, informativos... sempre e cando estean escritos en francés estándar e sen 

trazos dialectais. Tamén comezará a lectura de textos de rexistro literario. 

Libro de texto: 

Non temos un  libro de texto concreto co que traballar en clase, pero serviranos de guía, sobre todo nos cursos baixos os libros de 

Santillana Club Parachute. 

Outros libros: 

Nouvelle génération, niveaux A1-A2, A2-B1, de Santillana. 

Grammaire progressive du français, niveaux A1,A2, B1 de Cle international. 

Vocabulaire progressif du français, niveaux A1, A2, B1 de Cle international 

 

En canto as ferramentas dixitais, empregaremos  contas de Gsuite cun correo corporativo do alumnado que nos permitirán ir 

colgando, na aula virtual do centro ou no Classroom, o material visto en clase dende o principio para adiantarnos a un posible 

escenario non presencial.  

O uso das TIC como ferramenta de autoaprendizaxe, permítelle ao alumnado determinar o seu propio ritmo e os seus intereses, 

unha relación cos seus erros menos pública mediante a realización de actividades autocorrexibles, ou a interacción real a través da 

rede con outros usuarios da lingua. 
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A programación de aula debe incluír todo este tipo de material adicional para o alumnado que necesite esta axuda extra para 
acadar os obxectivos, e para o que necesita avanzar máis rapidamente. Usarase o material que se atopa na bibliografía 
aconsellada e os recursos web 
 

Empregaremos numerosas páxinas de internet, como por exemplo: 

 

https://lebaobabbleu.com/ 

https://www.lepointdufle.net/ 

https://www.delf-dalf.es/ 

https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/7-jours-sur-la-planete 

https://instantfle.fr/exercices/ 

https://capsurlefle.com/ 

https://www.francepodcasts.com/ 

https://www.bonjourdefrance.com/ 

https://leszexpertsfle.com/ 
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11. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado 

Cada bloque computará un 20% da nota final de cada avaliación, que resultará do total das calificacións acadadas nos instrumentos 

de avaliación empregados en cada bloque para avaliar o grao de consecución dos contidos. Para poder superar a materia, o 

alumnado terá que aprobar (cun 5 como mínimo) cada bloque. 

 

BLOQUE % 

Bloque 1 · CO 20% 

Bloque 2 · EO 20% 

Bloque 3 · CE 20% 

Bloque 4 · EE 20% 

Bloque 5 · 

vocabulario e 

gramática 

20% 

 

Asemade, teranse en conta outros aspectos (ver estándares): 

• Progresos académicos realizados na aula (constatables por observación directa e/ou a través do caderno) 

• Actitude de cara a materia 

• Comportamento cos iguais e co profesorado 
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O redondeo farase á alza á unidade inmediatamente superior, sempre que se cumpran os seguintes requisitos (todos): 

• A décima da nota real que resulte da ponderación deberá ser igual-superior a 5.  

• Sempre que non se teñan 3 ou máis faltas de deberes acumuladas no trimestre. 

• Ter entregado tódolos traballos e/ou proxectos. 

• Ter o caderno completo (actividades, apuntamentos, fotocopias, etc.) e cunha boa/moi boa presentación (limpeza, 

orde, boa caligrafía, etc.) 

 

Dado que os contidos son progresivos e reutilízanse dun trimestre para outro, a avaliación é continua, progresiva e sumativa. 
Terase en conta a evolución persoal do alumno valorando especialmente os resultados obtidos na terceira avaliación para por a nota 

final de xuño. 

Nun escenario non presencial, tentarase manter estas porcentaxes e facer controis de cada bloque, no caso de ser factible. 

No caso de que un/unha alumno/a se teña que confinar e falte por este motivo a algún exame, cando regrese as aulas fará o exame 

de maneira presencial. No caso de confinamento total, o profesorado poderá decidir non facer exames telemáticos e solicitar a 

entrega de tarefas. 
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12. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente 
 

A avaliación da práctica docente debe enfocarse polo menos con relación a: 
1. Programación.  2.Motivación 3. Desenvolvemento. 4. Avaliación. 

 
     PROGRAMACIÓN     
                 

 INDICADORES DE LOGRO   Puntuación   Observacións  
   (de 1 a 10)    
              

Os  obxectivos  didácticos  formuláronse  en         
función   dos   estándares   de   aprendizaxe         
avaliables  que  concretan  os  criterios  de         
avaliación                
A selección e temporalización de contidos e         
actividades foi axustada.              
A programación facilitou a flexibilidade das         
clases, para axustarse ás necesidades 
e             
intereses dos alumnos o máis posible.             
Os criterios de avaliación e cualificación foron         
claros e coñecidos dos alumnos, e permitiron         
facer un seguimento do progreso do             
alumnado.                
A programación realizouse en coordinación co         
resto do 
profesorado.               
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     MOTIVACIÓN     
              

 

INDICADORES DE LOGRO 
 

 Puntuación   
    

      
   (de 1 a 10)       
             

Relacionáronse   os aprendizaxes con            
aplicacións reais ou coa súa          
Funcionalidade .               
Relacionáronse os contidos e as             

actividades cos intereses do 
alumnado.             
Estimulouse a participación activa dos            

estudantes.                
Promoveuse a reflexión sobre os temas            

tratados.                
 

     MOTIVACIÓN     
              

 

INDICADORES DE LOGRO 
 

 Puntuación   
    

      
   (de 1 a 10)       
             

Relacionáronse   os aprendizaxes con            
aplicacións reais ou coa súa          
Funcionalidade                
Relacionáronse os contidos e as             

actividades cos intereses do 
alumnado             
Estimulouse a participación activa dos            

estudantes.                
Promoveuse a reflexión sobre os temas            

tratados.                
  DESENVOLVEMENTO    
            

 

INDICADORES DE LOGRO 
 

  Puntuación   
 

Observacións 
 

    

    (de 1 a 10)     

Antes de iniciar unha actividade, fíxose unha 
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introdución  sobre  o  tema  para  motivar  aos 
alumnos e saber os seus coñecementos 
previos.  
Antes de iniciar unha actividade, expúxose e 
xustificouse o plan de traballo (importancia, 
utilidade, etc.), e os alumnos foron informados 
sobre os criterios de avaliación.  
Os contidos e actividades relacionáronse cos 
intereses dos alumnos, e construíronse sobre 
os seus coñecementos previos.  
Ofreceuse aos alumnos un mapa conceptual do 
tema, para que sempre estean orientados no 
proceso de aprendizaxe.  
As actividades propostas foron variadas na súa  
tipoloxía e tipo de agrupamento, e favoreceron 
a adquisición das competencias clave.  

 
A distribución do tempo na aula é adecuada.  

 
 

Utilizáronse recursos variados (audiovisuais, 
informáticos, etc.).  

 
Facilitáronse estratexias para comprobar que 
os alumnos entenden e que, no seu caso, 
saiban pedir aclaracións.  
Facilitáronse aos alumnos estratexias de 
aprendizaxe: lectura comprensiva, como 
buscar información, como redactar e organizar 
un traballo, etc.  
Favoreceuse a elaboración conxunta de 
normas de funcionamento na aula.  
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  DESENVOLVEMENTO    
          

 INDICADORES DE LOGRO   Puntuación   Observacións  
   (de 1 a 10)    
         

As actividades de  grupo foron  suficientes e       
significativas.          
O ambiente da clase foi adecuado e produtivo.       

        
Proporcionouse ao alumno información sobre       
o seu progreso.          
Proporcionáronse actividades alternativas       
cando  o  obxectivo  non  se  alcanzou  en       
primeira instancia.          

           
 

    AVALIACIÓN    
           

 INDICADORES DE LOGRO   Puntuación   Observacións  
   (de 1 a 10)    
          

Realizouse   unha   avaliación   inicial   para       
axustar  a  programación  á  situación  real  de     
aprendizaxe.          
Utilizáronse  de  xeito  sistemático  distintos       
procedementos e instrumentos de avaliación,     
que permitiron avaliar contidos,     
procedementos e actitudes.         
Os  alumnos  dispuxeron  de  ferramentas  de       
autocorrección, autoavaliación e coavaliación.     
Proporcionáronse actividades e       
procedementos  para  recuperar  a  materia,  a     
alumnos con algunha avaliación suspensa, ou     
coa materia pendente do curso anterior, ou na     
avaliación final ordinaria.         
Os criterios de cualificación propostos foron       
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axustados e rigorosos.         
Os  pais  foron  adecuadamente  informados       
sobre  o  proceso  de  avaliación:  criterios  de     
cualificación e promoción, etc.         

 
 

13. Organización das actividades de seguemento, recuperación e avaliación das materias pendentes 
 

O Departamento comunicará ós alumnos que teñen a materia pendente a existencia dun caderno de actividades que se pode 

fotocopiar e que retoma tódolos contidos obxecto de exame. Dito caderno é obrigatorio e pódese entregar á Xefa de departamento 

nas datas indicadas pola xefatura de estudos e antes da data do exame sendo devolto corrixido antes da realización do mesmo (a 

proba realizarase a partir dos exercicios propostos) e terase en conta o interese do alumnado na realización das actividades 

propostas. A realización do traballo non excluirá o requerimento de presentarse ós exames e a nota requirida para obter o 

aprobado é a mesma que na avaliación extraordinaria. 

No caso do alumnado coa materia pendente que no presente curso segue a cursar a materia de Francés, se  a profesora que lle 

imparta docencia observa unha evolución importante do alumnado e considera que co traballo, a participación e a superación da 

materia no primeiro e no segundo trimestre do presente curso, ó alumno se lle pode dar a materia por recuperada, esta circunstancia 

será comunicada á xefa de departamento para que esta poida comunicar ó alumnado implicado a recuperación da materia pendente. 

Nos casos particulares de alumnos coa materia pendente e problemáticas específicas, o Departamento consensuará as decisións 

oportunas. 

 
14. Plan de reforzo 

Dada a situación extraordinaria que nos tocou vivir o curso pasado, decidimos empregar parte do primeiro trimestre para repasar os 

contidos que consideremos necesarios e imprescindibles para que o almnado poida avanzar na aprendizaxe da lingua.   
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15. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos 
seus resultados 

A principios de curso realizarase en tódolos cursos unha avaliación inicial. 

En 1º ESO dita proba terá un carácter especial posto que o alumnado carece de coñecementos previos así que valorarase a 

participación, a actitude cara a materia, a capacidade para comprender e valorar unha lingua e unha cultura diferentes. A partires de 

2º da ESO o profesorado fará nas primeiros sesións de curso unha revisión básica dos contidos mínimos esixibles do curso anterior 

facendo o alumnado as actividades correspondentes que amosen a adquisición de ditos coñecementos e podendo valorar a 

profesora implicada a necesidade de incluír ditos coñecementos nunha proba que compute para a avaliación. 

 

No caso de detectarse algún caso de alumnado que poida ter problemas graves cursando a materia, poderase recomendar a elección 

doutra materia, no caso de seren optativa, ou valorarase a necesidade de entregarlle material de reforzo para traballar fóra do horario 

lectivo da materia e sendo logo revisado pola profesora co fin de recuperar os coñecementos non adquiridos. 

 
16. Actividades complementarias e extraescolares programadas 

 

Semana da francofonía. Semana convocada pola Organización Internacional da Francofonía para que os 70 Estados e Gobernos 

que a forman celebre o seu enlace común -a lingua francesa- así como a súa diversidade. Valoraremos celebralo nas datas oficiais 

ou fixar datas alternativas adaptadas ao calendario do centro. 

O departamento realizará as actividades que estime interesantes, como conferencias, visitas a exposicións, excusións, saída ó cine, 

ou ó teatro, etc… pero estas actividades non se poden determinar ó inicio do curso pois dependen da programación cultural dos 

concellos, a universidade, fundacións, etc.  

Ademais, sería interesante afondar nas relacións cun centro en Francia (COLLÈGE ERNEST RENAN) para poder, nun futuro 
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próximo, ter unha relación epistolar que poida desembocar nun intercambio, enriquecedor e motivador para o alumnado. Para iso, 

no presente curso, solicitouse a participación no programa Eduexchange co fin de que o intercambio telemático sexa enriquecedor 

para as relación intercentros. 

 

17. Concreción dos elementos transversais 

 

Ademais das competencias claves, ás que trataremos de contribuir en maior ou menor medida, abordaremos de maneira implícita 

e/ou explícita a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de 

calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como feito histórico. 

Evitaranse os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por razón da orientación 

sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e 

intersexual. 

Aproveitando o tema dos hábitos e rutinas abordaremos o tema da saúde, da hixiene e da sexualidade dende unha óptica 

informativa, contrastada e non moralizante. 
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18. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en relación cos resultados 
académicos e procesos de mellora 

Nas reunións de departamento que teñen lugar ó longo do curso se leva a cabo de xeito periódico unha posta en común sobre a 

evolución, o seguimento e a valoración da programación. Aínda así a programación será avaliada o final do curso polo departamento, 

reflectindo as conclusións na memoria e aportando novas ideas para a mellora da mesma. 

ADECUACIÓN A PLANIFICACIÓN RESULTADOS ACADÉMICOS PROPOSTAS DE MELLORA 

Preparación 
da clase e 
os materiais 
didácticos. 

Coherencia entre o programado e o 

desenvolvemento das clases. 

  

Existe unha distribución temporal equilibrada.   

O desenvolvemento da clase adecúase ás 

característicasdo grupo. 

  

 
Utilización 
dunha 
metodoloxía 
adecuada. 

Téñense en conta aprendizaxes significativas. 

Considérase a interdisciplinariedade (en 

actividades,tratamiento dos contidos, etc.). 

  

A metodoloxía fomenta a motivación e o 

desenvolvemento das capacidades do alumno/a. 

  

Regulación 
da práctica 
docente. 

Grao de seguimiento dos alumnos.   

Validez dos recursos empregados na clase.   

Os criterios de promoción están consensuados 

entre o profesorado. 

  

 
 

Os estándares están vinculados a competencias, 

criterios de avaliación e contidos. 
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Avaliación 
das 
aprendizaxe
s e 
información 
ós alumnos 
e ás 
familias. 

Os instrumentos de avaliación permiten rexistrar 

numerosas variables na aprendizaxe. 

  

Os criterios de cualificación están axustados á 

tipoloxía de actividades planificadas. 

  

Os criterios de avaliación e os criterios de 

cualificación son públicos para os alumnos e as 

familias. 

  

 
Utilización 
de medidas 
para a 
atención á 
diversidade. 

Deuse respuesta ás diferentes capacidades e 

ritmos de aprendizaxe. 

  

As medidas e recursos empregados foron 

suficientes. 

  

Aplícanse medidas extraordinarias recomendadas 

polo equipo docente atendendo ós informes 

psicopedagóxicos. 

  

 
19. Medidas de atención á diversidade 
A diversidade dentro da aula refírese tanto aos modos de aprendizaxe como ás capacidades do alumnado. Hai que tomar en conta 
esa heteroxeneidade dos estudantes para desenvolver de forma eficaz as súas capacidades.  
Non todo o alumnado aprende do mesmo xeito, os estilos de aprendizaxe dentro dun mesmo grupo son distintos; de aí a importancia 
de variar tanto o tipo de actividades como as técnicas de ensino utilizadas.  
Escoitaranse atentamente as suxestións e indicacións que se fagan desde o departamento de orientación para axudar aos alumnos 
que teñan detectadas dificultades de aprendizaxe. Con este tipo de alumnado utilizaranse técnicas de reforzo positivo, distribución 
de material complementario, fomento do traballo en grupo con algún compañeiro que lle poda axudar e na medida do posible atención 
personalizada. 
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En Boiro, a 15 de setembro de 2021  

Asinado,  

  

  

  

Patricia Fernández Llamas 

    Xefa departamento Francés  
 


