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1.-  INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1. O  centro

O IES Praia Barraña ten un número medio de 465 estudiantes.

As clases teñen  lugar de 8.30 a 14.10 de luns a venres e de 16.10 a 17.55 os martes. 

A  maioría do alumnado  da  ESO  proven de  aldeas  limítrofes a Boiro con un área total de 80 km².  No

Bacharelato, o  centro  acolle  ó  alumnado  do  centro  ascrito IES A Cachada e   alumnado  de  tódala

comarca  do  Barbanza  xa que  é o único  centro  con  Ensinanzas de  Bacharelato  de Artes Plásticas 

A  presencia  de  familias  inmigrantes  nos  alrededores  é  escasa.  Porén,  o  número  de  estudantes

inmigrantes é reducido. Este número reducido inclue estudantes orixinarios de América do Sur, polo que

o  castelán é  a  súa lingua materna.

Boiro  e as aldeas limítrofes dependen en gran medida do mar (pescadores,  bateiros)  ,  do  campo

( agricultores), da  producción de  grandes conserveiras e  do  turismo en época  estival.   

Neste curso  escolar a  repartición de  grupor  por  nivel é a  seguinte 

1º ESO 2  grupos

2º ESO 2  grupos

3º ESO 3 grupos

4º ESO 1  grupo  con  Matemáticas Aplicadas

1  grupo con Matemáticas  académicas e  rama

de  humanidades

1  grupo con Matemáticas  académicas e  rama

de  ciencias

1º Bacharelato 5   grupos  ,   a   maioría   homoxéneos   por

especialidade (Biolóxicas,  tecnolóxicas, sociais,

humanidades  e  artes)

2º Bacharelato 4   grupos  ,   a   maioría   homoxéneos   por

especialidade (Biolóxicas,  tecnolóxicas, sociais,

humanidades  e  artes)
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1.2. Composición do Departamento de Inglés

Mª Luisa Martínez Muñiz 2 grupos de 2º ESO (6 h), 

2 grupos de 3º ESO (6 h), 

2 grupos de 2º Bacharelato  (6 h)

Xosé Manuel Rivas Pérez  5 grupos de 1º Bacharelato (15 h) ,

 4 desdobles de 2º e 3º ESO (4 h) 

Purificación Vez Fernández

(xefe de departamento)

3 grupos de 4º ESO (9 h), 

1 grupo de  1º ESO (3 h)

2 grupos de 2º Bacharelato  (6 h)

Ana María Pose Blanco

membro do  departamento de Historia 

1 grupo de 1º ESO (3 h) , 

                1.3.- O  inglés e  o  centro  nun contexto  actual 

O  alumnado do  século  21 é  un  alumnado mergullado na  lingua  inglesa. O  uso  de  internet, canales

de  Youtube, redes  sociales, Netflix etc fai posible  que os estudantes podan verse rodeados da  lingua

inglesa. Nembargantes,  esto non é  garante  de  que  sexan  quen de  facer un uso aproveitable deste

contexto. Aínda  queda un  treito por percorrer no  que  haxa  unha  maioría  de  ese  alumando  que

fagan desta circunstancia unha  oportunidade para  mellorar o  uso  da  lingua. 

Dende o centro  temos unha  larga  traxectoria na  organización de eventos  que  fomenten o  uso  activo

da  lingua 

 2010 - 2012: • Long Life Learning Program. Comenius. (2010-1-R01-COM06-07045) “Energy for 

tomorrow” 
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2012 - 2014• Long Life Learning Program. Comenius (2012 1 PL1 COM06 28328 8) “The teenager ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

investment fund: how to take care of the future” 

2018 - 2020: • Erasmus +. KA229. School Exchange Associations (2018-1-DK01-KA229-047085_ 2 )“ 

The importance of Education and History”. 

Dende  o ano 2010 ata o  2016 temos  tido no centro varias  seccións  bilingües en  inglés,  coordinadas

polo departamento.  

Durante cinco anos tivemos  auxiliar  de  conversa, o  que  facilitou mergullar  ó  alumnado no  uso

activo  da  lingua . Por mágoa, deixamos  de  recibir  esta  axuda. 

O  departamento de  Inglés  ten  tamén a  tradición de  organizar  viaxes educativas a Londres,  e  así  o

fixo durante varios anos consecutivos.  

A  pesares  do  anteriormente dito,  o  noso  centro  acolle  a  un  número  considerable  de  alumnado

que  porvén de  entornos  socioeconómicos  baixos  cunha  traxectoria de  fracaso  escolar que  ben

mesmo  dende  a  educación  primaria. Neste  alumnado percíbese moi pouca   motivación  cara  unha

lingua  estranxeira 

                  1.4. Particularidades do  contexto actual dada  a  situación sanitaria debido o virus

Covid-19

Os  membros de  departamento  de  inglés  ven  de  perfeccionar a  súa formación   na utilización de

ferramentas  online e  de  por en  práctica  algunha  delas durante o confinamento  no  curso  2019-2020.

Porén, é  quen  de  utilizar  parte ou  o  total  destas ferramentas dentro  da  ensinanza presencial,

sempre  que sexan útiles  e  beneficiosas  para o alumnado . Ditas ferramentas,  no  caso  do  ensino

presencial, serán  utilizadas polo alumnado na  casa , ca  posiblidade de  facelo en  concepto  flipped

classroom ou polo profesor seguindo as  aportacións do alumnado  dado  que ,como medida hixiénica,

evitarase  o uso  da  pantalla táctil  por parte do  alumnado e  o noso  centro  non  dispón de  tablet  ou

ordenadores  para ser utilizados por  todo  o  alumnado  de  maneira  individualizada. 

No  caso de  pasar  a fase de  educación  online, estas  ferramentas, indicadas no  apartado 6  son

susceptibles de  ser  utilizadas como  mellor  se  adapten á  metodoloxía  do  profesorado.

Todos os  membros do departamento  teñen creado os seus curso  na  Aula Virtual do centro escolar
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2.-  OS  OBXECTIVOS 

 2.1.-Atendendo o  artigo 10 do  decreto 86/2015 e  o  curriculum da ESO , os  obxectivos  a  acadar

son 

a.- Asumir responsablemente os seu deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás outras

persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos, exercitarse

no diálogo afianzando os dereitos humanos como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse

para o exercicio da cidadanía democrática.

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 outras persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os comportamentos

sexistas e resolver pacificamente os conflitos.

e.-Desenvolver  destrezas  básicas  na utilización das fontes  da información para,  con sentido crítico,

adquirir  novos  coñecementos.  Adquirir  unha  preparación  básica  no  campo  das  tecnoloxías,

especialmente as da información e a comunicación

i.- Comprender e expresarse en máis dunha lingua estranxeira de maneira apropiada.

l.-Coñecer,  valorar  e  respectar  os  aspectos  básicos  da  cultura  e  da  historia  propias  e  das  outras

persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas

importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.
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2.2.-  Atendendo o  artigo 26 do  decreto 86/2015 e  o  curriculum de Bacharelato , os  obxectivos  a

acadar  son 

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.

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

m.- Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en

equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.

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

e enriquecemento cultural.

p.- 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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3.-  AS  COMPETENCIAS  CLAVE  E  A  SÚA  CONCRECIÓN 

As orientacións da Unión Europea insisten na necesidade da adquisición das competencias clave por

parte  da cidadanía,  como condición indispensábel  para lograr  que os individuos alcancen un pleno

desenvolvemento persoal, social e profesional que se axuste ás demandas dun mundo globalizado e

faga posíbel o desenvolvemento económico, vinculado ao coñecemento.

As  competencias  clave  son  esenciais  para  o  benestar  das  sociedades  europeas,  o  crecemento

económico e a innovación, e descríbense os coñecementos, as capacidades e as actitudes esenciais

vinculadas a cada unha delas.

A proposta de aprendizaxe por competencias favorecerá, por tanto, a vinculación entre a formación e o

desenvolvemento profesional e ademais facilitará a mobilidade de estudantes e profesionais.

As competencias clave no Sistema Educativo Español son as seguintes:

1. Comunicación lingüística

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía ( non  aplicable nesta

programación)

3. Competencia dixital

4. Aprender a aprender

5. Competencias sociais e cívicas

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

7. Conciencia e expresións culturais

En cada materia inclúense referencias explícitas acerca da súa contribución a aquelas competencias

clave ás que se orienta en maior medida. Doutra banda, tanto os obxectivos como a propia selección
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dos contidos buscan asegurar o desenvolvemento de todas elas. Os criterios de avaliación serven de

referencia para valorar o grao progresivo de adquisición.

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

Esta competencia refírese á utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, de

representación,  interpretación  e  comprensión  da  realidade,  de  construción  e  comunicación  do

coñecemento e de organización e autorregulación do pensamento, as emocións e a conduta.

Con  distinto  nivel  de  dominio  e  formalización  -especialmente  en  lingua  escrita-,  esta  competencia

significa, no caso das linguas estranxeiras, poder comunicarse nalgunhas delas e, con iso, enriquecer as

relacións sociais e desenvolverse en contextos distintos ao propio. Así mesmo, favorécese o acceso a

máis e diversas fontes de información, comunicación e aprendizaxe.

En resumo, para o adecuado desenvolvemento desta competencia resulta necesario abordar a análise e

a  consideración  dos  distintos  aspectos  que  interveñen nela,  debido  á  súa  complexidade.  Para  iso,

débese atender aos cinco compoñentes que a constitúen e ás dimensións nas que se concretan:

– O  compoñente  lingüístico comprende  diversas  dimensións:  a  léxica,  a  gramatical,  a

semántica, a fonolóxica, a ortográfica e a ortoépica (a articulación correcta do son a partir da

representación gráfica da lingua).

– O  compoñente  pragmático-discursivo  contempla  tres  dimensións:  a  sociolingüística

(vinculada coa adecuada produción e recepción de mensaxes en diferentes contextos sociais); a

pragmática (que inclúe as microfuncións comunicativas e  os esquemas de interacción);  e a

discursiva  (que  inclúe  as  macrofuncións  textuais  e  as  cuestións  relacionadas  cos  xéneros

discursivos).

– O compoñente  sociocultural  inclúe  dúas dimensións:  a  que se refire  ao  coñecemento do

mundo e a dimensión intercultural

–  O  compoñente  estratéxico  permítelle  ao  individuo  superar  as  dificultades  e  resolver  os

problemas que xorden no acto comunicativo. Inclúe tanto destrezas e estratexias comunicativas
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para a lectura, a escritura, a fala, a audición e a conversación, coma destrezas vinculadas co

tratamento  da  información,  a  lectura  multimodal  e  a  produción  de  textos  electrónicos  en

diferentes formatos; tamén forman parte deste compoñente as estratexias xerais de carácter

cognitivo, metacognitivo e socioafectivas que o individuo utiliza para comunicarse eficazmente,

aspectos fundamentais na aprendizaxe das linguas estranxeiras.

– O compoñente persoal intervén na interacción comunicativa en tres dimensións: a actitude, a

motivación e os trazos de personalidade.

COMPETENCIA DIXITAL

Esta  competencia  consiste  en  dispor  de  habilidades  para  buscar,  obter,  procesar  e  comunicar

información, e para transformala en coñecemento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde o

acceso á información até a súa transmisión en distintos soportes unha vez tratada, incluíndo a utilización

das tecnoloxías da información e da comunicación como elemento esencial para informarse, aprender e

comunicarse. 

Implica ser unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica e reflexiva ao seleccionar, tratar e utilizar

a información e as súas fontes, así como as distintas ferramentas tecnolóxicas; tamén, ter unha actitude

critica e reflexiva na valoración da información dispoñíbel, contrastándoa cando é necesario, e respectar

as normas de conduta socialmente acordadas para regular o uso da información e as súas fontes nos

distintos soportes.

Para o adecuado desenvolvemento da competencia dixital resulta necesario abordar a información, a

análise  e  a  interpretación  da  mesma,  a  comunicación,  a  creación  de  contidos,  a  seguridade  e  a

resolución de problemas, tanto teóricos coma técnicos.

APRENDER A APRENDER

Aprender a aprender supón dispor de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e ser capaz de continuar

aprendendo  de  maneira  cada  vez  máis  eficaz  e  autónoma,  de  acordo  aos  propios  obxectivos  e

necesidades.
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Aprender a aprender implica a conciencia, xestión e control das propias capacidades e coñecementos

desde un sentimento de competencia ou eficacia persoal, e inclúe tanto o pensamento estratéxico como

a capacidade de cooperar, de se autoavaliar, e o manexo eficiente dun conxunto de recursos e técnicas

de traballo intelectual. Todo iso desenvólvese, a través de experiencias de aprendizaxe conscientes e

gratificantes, tanto individuais coma colectivas.

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS

Estas competencias implican a habilidade e a capacidade para utilizar os coñecementos e actitudes

sobre  a  sociedade,  interpretar  fenómenos  e  problemas  sociais  en  contextos  cada  vez  máis

diversificados, elaborar respostas, tomar decisións e resolver conflitos, así como para interactuar con

outras  persoas  e  grupos,  conforme  a  normas  baseadas  no  respecto  mutuo  e  en  conviccións

democráticas.

En  concreto,  a  competencia  social  relaciónase  co  benestar  persoal  e  colectivo.  Os  elementos

fundamentais desta competencia inclúen o desenvolvemento de certas destrezas como a capacidade de

se comunicar dunha maneira construtiva en distintos contornas sociais e culturais, mostrar tolerancia,

expresar e comprender puntos de vista diferentes, negociar sabendo inspirar confianza e sentir empatía.

Así mesmo, esta competencia inclúe actitudes e valores como unha forma de colaboración, a seguridade

nun mesmo e a integridade e honestidade.

A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade,

cidadanía e dereitos humanos e civís, así como da súa formulación na Constitución española, a Carta

dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea e en declaracións internacionais, e da súa aplicación por

parte de diversas institucións a escala local, rexional, nacional, europea e internacional.

As actitudes e valores inherentes a esta competencia son aqueles que se dirixen ao pleno respecto dos

dereitos humanos e á vontade de participar na toma de decisións democráticas a todos os niveis, e

implica  manifestar  o  sentido  da  responsabilidade  e  mostrar  comprensión  e  respecto  dos  valores

compartidos, que son necesarios para garantir a cohesión da comunidade, baseándose no respecto dos

principios democráticos.
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Por tanto, para o adecuado desenvolvemento destas competencias é necesario comprender o mundo no

que se vive,  en todos os aspectos sociais,  culturais e humanos do mesmo. Pero tamén incorporan

formas de comportamento individual que capacitan ás persoas para convivir en sociedade.

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR

A competencia “sentido de iniciativa e espírito emprendedor” implica a capacidade de transformar as

ideas en actos. Iso significa adquirir conciencia da situación a intervir ou resolver, e saber elixir, planificar

e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e actitudes necesarios con criterio propio, co fin

de alcanzar o obxectivo previsto.

A adquisición desta  competencia  é  determinante na formación de futuros cidadáns emprendedores,

contribuíndo así á cultura do emprendemento.

Entre  os  coñecementos  que  require  a  competencia  “sentido  de  iniciativa  e  espírito  emprendedor”

inclúese  a  capacidade  de  recoñecer  as  oportunidades  existentes  para  as  actividades  persoais,

profesionais e comerciais.

Para  o  adecuado  desenvolvemento  desta  competencia,  resulta  necesario  abordar  a  capacidade

creadora e de innovación, a capacidade proactiva para xestionar proxectos, a capacidade de asunción e

xestión de riscos e manexo da incerteza, as calidades de liderado e traballo individual e en equipo, e por

último, o sentido crítico e da responsabilidade.

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 

Esta competencia implica coñecer, comprender, apreciar e valorar con espírito crítico, cunha actitude

aberta  e  respectuosa,  as  diferentes  manifestacións  culturais  e  artísticas,  utilizalas  como  fonte  de

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

Incorpora  tamén  un  compoñente  expresivo  referido  á  propia  capacidade  estética  e  creadora  e  ao

dominio daquelas capacidades relacionadas cos diferentes códigos artísticos  e culturais,  para poder

utilizalas como medio de comunicación e expresión persoal. Implica igualmente manifestar interese pola
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participación na vida cultural e por contribuír á conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da

propia comunidade coma doutras comunidades.

Por tanto, require de coñecementos que permitan acceder ás distintas manifestacións sobre a herdanza

cultural a escala local, nacional e europea e o seu lugar no mundo. Comprende a concreción da cultura

en diferentes autores e obras, xéneros e estilos, tanto das belas artes coma doutras manifestacións

artístico-culturais da vida cotiá.

Para  o  adecuado  desenvolvemento  da  competencia  para  a  conciencia  e  expresión  cultural  resulta

necesario abordar o coñecemento, estudo e comprensión de distintos estilos e xéneros artísticos e das

principais  obras  e  producións  culturais  e  artísticas;  a  aprendizaxe  das  técnicas  e  recursos;  o

desenvolvemento da capacidade e intención de expresarse e comunicar ideas, experiencias e emocións

propias; a potenciación da iniciativa, a creatividade e a imaxinación propias de cada individuo de face á

expresión das propias ideas e sentimentos; o interese, aprecio, respecto, goce e valoración crítica das

obras artísticas e culturais; a promoción da participación na vida e a actividade cultural da sociedade na

que se vive; e por último, o desenvolvemento da capacidade de esforzo, constancia e disciplina para a

creación de calquera produción artística de calidade.

  A continuación, inclúese un modelo de cadro, a modo de rúbrica, para poder avaliar as competencias

que se van adquirindo ao longo do curso.

Cada competencia desagregouse en distintos indicadores, que permitirán unha avaliación moito máis

detallada da mesma.

O  groso  da  competencia  en  comunicación   lingüística   avaliarase  segundo  o  apartado   7  deste

documento 

COMPETENCIA satisfactoria En  progreso Non acadada

 COMPETENCIA DIXITAL

Busca,  obtén,  procesa e comunica información para

transformala en coñecemento.

Utiliza  as  tecnoloxías  da  información  e  da

comunicación  como  elemento  esencial  para

informarse, aprender e comunicarse.
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 APRENDER A APRENDER

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e

continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e

autónomo,  de  acordo  aos  propios  obxectivos  e

necesidades.

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun

mesmo e gusto por aprender.

Desenvolve  capacidades  como  a  atención,  a

concentración,  a  memoria,  a  comprensión  e  a

expresión lingüística ou a motivación de éxito.

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS

Dialoga para mellorar  colectivamente a comprensión

da realidade.

Mantén  unha  actitude  construtiva,  solidaria  e

responsábel  ante  o  cumprimento  dos  dereitos  e

obrigacións cívicas.

SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR

Aprende  dos  erros,  asume  riscos  e  demora  a

necesidade de satisfacción inmediata.

Proponse  obxectivos,  planifica  e  leva  a  cabo

proxectos,  elabora  novas  ideas,  busca  solucións  e

ponas en práctica.

Dispón  de  habilidades  sociais  para  relacionarse,

cooperar e traballar en equipo.
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CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS

Coñece,  comprende,  aprecia  e  valora  criticamente

diferentes  manifestacións  culturais  e  artísticas,  e

utilízaas como fonte de enriquecemento.

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a

creatividade  para  expresarse  mediante  códigos

artísticos.

 MEDIACIÓN CULTURAL ,  relaciona  a   cultura  de

orixe  ca  cultura  estranxeira  ,  facilitando   a   súa

comprensión e valorando  a relación entre culturas

COMPOÑENTE ESTRATÉXICO DA  COMPETENCIA

LINGÜÍSTICA 

Aplica estratexias da  súas linguas materna e doutras

coñecidas para superar as dificultades  xurdidas  no

proceso de  comunicación, tanto oral coma escrito 

Utiliza  estratexias  non  verbales  para   compensar

carencias no acto  comunicativo  
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4.-  CONCRECIÓN  PARA  CADA  ESTANDAR  DE   APRENDIZAXE   AVALIABLE  DE

TEMPORALIZACIÓN,  GRADO  MÍNIMO DE  CONSECUCIÓN  PARA SUPERAR  A   MATERIA,

PROCEDEMENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE  AVALIACIÓN 

4.1.- 1º  ESO

Bloque 1 Comprensión de  textos  orais 

estandar Grado mínimo de  

consecución

temporalizaci

ón

Procedemento e 

instrumento de  

avaliación

PLEB.1.1. Capta os puntos principais e 

detalles relevantes de indicacións, anuncios,

mensaxes e comunicados breves e 

articulados de modo lento e claro, sempre 

que as condicións acústicas sexan boas e o 

son non estea distorsionado.

Capta a maoiría dos 

puntos  principais aínda

que  poida  chegar a ter

algunha resposta en 

blanco 

  1ªAV

  2ªAV

  3ªAV 

Tarefas de  

resposta escrita 

ou  oral ( rexistro

cualitativo  das 

mesmas) 

 

PLEB.1.2. Entende o esencial do que se lle 

di en transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas.

Entende o esencial do 

que se lle di en 

transaccións e xestións

cotiás e estruturadas.

  1ªAV

   3ªAV 

Tarefas de  

resposta   oral 

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas) 

 

PLEB.1.3. Identifica o sentido xeral e os 

puntos principais dunha conversación formal

ou informal, entre dous ou máis 

interlocutores, que ten lugar na súa 

presenza, cando o tema lle resulta coñecido 

e o discurso está articulado con claridade, a 

velocidade media e nunha variedade 

estándar da lingua.

Indentifica a maoiría 

dos puntos  principais 

aínda que  poida  

chegar a ter algunha 

resposta en blanco

  1ªAV

  2ªAV

  3ªAV  

Probas de  

resposta escrita  

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)

PLEB.1.4. Comprende, nunha conversación 

informal na que participa, descricións, 

non é  imprescindible 

para superar  a  

  1ªAV

  2ªAV
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narracións, puntos de vista e opinións sobre 

asuntos prácticos da vida diaria e sobre 

temas do seu interese, cando se lle fala con 

claridade, amodo e directamente, e se o 

interlocutor está disposto a repetir ou 

reformular o que xa dixo.

materia 

PLEB.1.5. Comprende, nunha conversación 

formal ou entrevista na que participa, o que 

se lle pregunta sobre asuntos persoais, 

educativos, ocupacionais ou do seu 

interese, así como comentarios sinxelos e 

predicíbeis relacionados cos mesmos, 

sempre que poida pedir que se lle repita, 

aclare ou elabore algo do que se lle dixo.

Comprende parte  do  

que  se  lle  pregunta, 

sen necesidade  de  

comprender  

comentarios  añadidos

  

  2ªAV

  

Tarefas de  

resposta escrita 

ou  oral ( rexistro

cualitativo  das 

mesmas) 

PLEB.1.6. Distingue, co apoio da imaxe, as 

ideas principais e a información relevante en

presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese.

Distingue gran  parte 

das  ideas  principais 

  1ªAV

  2ªAV

  3ªAV 

Probas  de  

resposta escrita (

rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)

PLEB.1.7. Identifica a información esencial 

de programas de televisión sobre asuntos 

cotiáns ou do seu interese, articulados con 

lentitude e claridade cando as imaxes 

axudan á comprensión.

non é  imprescindible 

para superar  a  

materia

  1ªAV

  2ªAV

  3ªAV  

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

PLEB.2.1. Fai presentacións breves e 

ensaiadas, ben estruturadas e con apoio 

visual, sobre aspectos concretos de temas 

do seu interese ou relacionados cos seus 

estudos ou ocupación, e responde 

preguntas breves e sinxelas dos oíntes 

sobre o contido das mesmas.

Fai presentacións 

breves e ensaiadas 

sobre aspectos 

concretos de temas do 

seu interese ou 

relacionados cos seus 

estudos, aínda que 

teña que  ler  parte 

   1ªAV

   3ªAV

Proxecto  con  

rexistro  

cuantitativo 

PLEB.2.2. Desenvólvese correctamente en Desenvólvese mesmo   1ªAV Tarefas de  
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xestións e transaccións cotiás, como son as 

viaxes, o aloxamento, o transporte, as 

compras e o lecer, seguindo normas de 

cortesía básicas (saúdo e tratamento).

se ten  algunha  

dificultade  en xestións 

e transaccións cotiás, 

como son as viaxes, o 

aloxamento, o 

transporte, as compras 

e o lecer, seguindo 

normas de cortesía 

básicas (saúdo e 

tratamento).

  3ªAV  resposta escrita 

ou  oral ( rexistro

cualitativo  das 

mesmas) 

PLEB.2.3. Participa en conversacións 

informais cara a cara ou por teléfono ou 

outros medios técnicos, nas que estabelece 

contacto social, intercambia información e 

expresa opinións e puntos de vista, fai 

invitacións e ofrecementos, pide e ofrece 

cousas, pide e dá indicacións ou instrucións,

ou discute os pasos que hai que seguir para 

realizar unha actividade conxunta.

non é  imprescindible 

para superar  a  

materia

  1ªAV

  2ªAV

  3ªAV 

PLEB.2.4. Toma parte nunha conversación 

formal, reunión ou entrevista de carácter 

académico ou ocupacional, intercambiando 

información suficiente, expresando as súas 

ideas sobre temas habituais, dando a súa 

opinión sobre problemas prácticos cando se 

lle pregunta directamente, e reaccionando 

de forma sinxela ante comentarios, sempre 

que poida pedir que se lle repitan os puntos 

clave se o precisa.

non é  imprescindible 

para superar  a  

materia

2ªAV

PLEB2. 5 Participa en conversacións 

informais cara a cara, cunha pronuncia 

comprensible empregando as convencións 

propias do proceso comunicativo. Nelas 

establece contacto social, intercambia 

participa mesmo se ten

algunha  dificultade en 

conversacións 

informais cara a 

cara.Nelas establece 

  1ªAV

  2ªAV

  3ªAV 

Tarefas de  

resposta escrita 

ou  oral ( rexistro

cualitativo  das 

mesmas) 
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información básica e expresa opinións, fai 

invitacións e ofrecementos sinxelos, pide e 

ofrece cousas, pide e dá indicacións ou 

instrucións sinxelas e básicas, ou se 

manifesta sobre os pasos que hai que seguir

para realizar unha actividade conxunta.

contacto social, 

intercambia 

información básica (...)

PLEB2. 6 Colabora cos demais na 

interacción, verificando a comprensión 

propia e das demais  persoas mediante 

estratexias de compensación lingüísticas e 

non verbais, e cooperando activamente na 

realización das tarefas de comunicación, e 

manifesta interese e respecto polas achegas

do seus compañeiros e compañeiras.

coopera na realización 

das tarefas de 

comunicación, e 

manifesta interese e 

respecto polas achegas

do seus compañeiros e

compañeiras.

  1ªAV

  2ªAV

  3ªAV 

observación 

sistemática 

( caderno do  

profesorado) 

Bloque 3. Comprensión  de textos escritos

PLEB3.1 Comprende, con axuda da imaxe, 

instrucións sinxelas e básicas de 

funcionamento e manexo de aparellos 

electrónicos ou de máquinas de uso común 

e coñecidos, e segue instrucións básicas e 

predicibles para a realización de actividades 

e normas de seguridade (por ex. nun centro 

escolar, un lugar público ou unha zona de 

lecer). 

non é  imprescindible 

para superar  a  

materia

  1ªAV

  3ªAV

PLEB3.2 Entende información específica 

esencial en páxinas Web e outros materiais 

de referencia ou consulta de carácter 

pedagóxico claramente estruturados e nun 

rexistro estándar e con imaxes ilustrativas 

redundantes sobre temas relativos a 

materias académicas, ou do seu interese 

(por ex.sobre un tema curricular, un 

programa informático, unha cidade, un 

Entende boa  parte da 

información específica 

esencial en páxinas 

Web e outros materiais 

de referencia.

  1ªAV

  2ªAV

  3ªAV 

probas de  

resposta escrita  

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)  
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deporte ou o medio ambiente), sempre que 

poida reler as seccións difíciles. 

PLEB3.3 Entende os puntos principais de 

anuncios e material publicitario de 

publicacións propias da súa idade ou 

Internet formulados de xeito simple e claro, 

e relacionados con asuntos do seu interese, 

nos ámbitos persoal e educativo

non é  imprescindible 

para superar  a  

materia 

 2ªAV

 3ªAV

PLEB3.4 Atopa a información que necesita 

para a realización dunha tarefa en 

narracións breves moi sinxelas en lingua 

estándar, e en guías de ocio, dicionarios, 

catálogos, etc. 

Atopa a información 

mínima  que necesita 

para a realización 

dunha tarefa

  1ªAV

  2ªAV

  3ªAV 

Tarefas de  

resposta escrita 

ou  oral ( rexistro

cualitativo  das 

mesmas) 

PLEB3.5 Entende información básica (lugar,

prezo, horarios, datos ou preguntas relativas

á información persoal…) de 

correspondencia formal na que se lle 

informa sobre asuntos do seu interese. 

Entende a información 

mais  básica de 

correspondencia formal

 1ªAV

 2ªAV

Tarefas de  

resposta escrita 

ou  oral ( rexistro

cualitativo  das 

mesmas) 

PLEB3.6 Comprende con fluidez textos 

adaptados (por ex. en lecturas para a xente  

nova) de historias de ficción.

Comprende  as  líneas 

básicas de  textos 

adaptados 

Unidade de 

Readers

2ª AV

Probas e /ou  

tarefas escritas e

/ou oral  

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)  

Bloque 4. Produción de textos escritos

PLEB4.1 Escribe notas e mensaxes (p.e., 

posts e chats en redes sociais), en 

situacións reais ou simuladas nos que dá e 

solicita breve información sobre citas, 

preferencias, sentimentos, relacionadas con 

actividades e situacións da vida cotiá e do 

non é  imprescindible 

para superar  a  

materia

1ªAV

2ªAV

3ªAV 
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seu interese

PLEB4.2 Elabora textos moi breves nos que 

expón, por ex. unha enumeración de 

actividades ou tarefas moi habituais, listas 

de compras, traxecto habitual etc; e textos 

que expresen sentimentos básicos de gusto,

desgusto, aceptación, negación, etc. 

Elabora textos moi 

breves nos que expón, 

por ex.(...) aínda  que 

poida  cometer  errores

non moi básicos

1ªAV

3ªAV

Tarefas de  

resposta escrita 

ou  oral ( rexistro

cualitativo  das 

mesmas) 

PLEB.4.3. Escribe notas, anuncios e 

mensaxes breves relacionados con 

actividades e situacións da vida cotiá, do 

seu interese persoal ou sobre temas de 

actualidade, respectando as convencións e 

normas de cortesía e de etiqueta.

non é  imprescindible 

para superar  a  

materia

1ªAV

2ªAV

PLEB.4.4. Escribe informes moi breves en 

formato convencional, con información 

sinxela e relevante sobre feitos habituais e 

os motivos de certas accións, nos ámbitos 

académico e ocupacional, describindo de 

modo sinxelo situacións, persoas, obxectos 

e lugares e sinalando os principais 

acontecementos de forma esquemática.

Escribe informes moi 

breves en formato 

convencional, con 

información sinxela e 

relevante sobre (...) 

aínda  que poida  

cometer  errores  non 

moi básicos

1ªAV

2ªAV

3ªAV

Probas de  

resposta escrita  

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)

PLEB.4.5. Escribe correspondencia persoal 

na que se estabelece e mantén o contacto 

social, intercámbiase información, 

descríbense en termos sinxelos sucesos 

importantes e experiencias persoais; danse 

instrucións, fanse e acéptanse ofrecementos

e suxestións, e exprésanse opinións de 

modo sinxelo

non é  imprescindible 

para superar  a  

materia

2ªAV

PLEB.4.6. Escribe correspondencia formal 

básica e breve, dirixida a institucións 

públicas ou privadas ou entidades 

comerciais, solicitando ou dando a 

non é  imprescindible 

para superar  a  

materia

3ªAV
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información requirida de modo sinxelo e 

observando as convencións formais e as 

normas de cortesía básicas deste tipo de 

textos.

BLOQUE 5 : COÑECEMENTO  DA  LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE E INTERCULTURAL

PLEB.5.1. Identifica sons e grafías de 

fonemas básicos, e produce 

comprensiblemente trazos fonéticos que 

distinguen fonemas (nasalización, 

sonorización, etc.) e patróns moi básicos de 

ritmo, entoación e acentuación de palabras 

e frases.

Identifica sons e grafías

de fonemas básicos e 

patróns moi básicos de 

acentuación de 

palabras 

1ªAV

2ªAV

3ªAV

Probas de  

resposta escrita 

e/ou oral  

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)

PLEB.5.2. Utiliza a lingua estranxeira na 

maioría das súas intervencións nas 

actividades de aula, e na participación en 

simulacións sobre temas cotiáns e de 

interese persoal, con diversos fins 

comunicativos, establecendo contacto social

en función da situación de comunicación, 

reformulando e rectificando se non se 

comprende, e pedindo aclaración se non 

entende algo.

Esfórzase por utilizar a 

lingua estranxeira na 

maioría das súas 

intervencións nas 

actividades de aula, e 

na participación en 

simulacións(..) aínda  

que  as  veces  non o  

acade 

1ªAV

2ªAV

3ªAV

Tarefas de  

resposta escrita 

ou  oral ( rexistro

cualitativo  das 

mesmas) 

PLEB.5.3. Utiliza as convencións orais 

básicas propias da lingua estranxeira no 

desenvolvemento do proceso comunicativo 

oral e escrito (saúdos, rutinas para iniciar ou

manter a quenda de palabra, fórmulas orais 

breves para manter a atención, etc.).

non é  imprescindible 

para superar  a  

materia

PLEB.5.4. Na propia lingua, identifica 

aspectos socioculturais básicos dos países 

nos que se fala a lingua estranxeira, 

analizándoos comparativamente coas 

diversas culturas, se é o caso, do resto do 

alumnado, evitando estereotipos e 

non é  imprescindible 

para superar  a  

materia
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valoracións etnocéntricas.

PLEB.5.5. Nas actividades de aula, 

reflexiona sobre a utilización para a 

comprensión e a elaboración de textos do 

coñecemento adquirido noutras linguas 

sobre elementos morfosintácticos e 

discursivos básicos e habituais no uso da 

lingua.

non é  imprescindible 

para superar  a  

materia

PLEB.5.6. Comunica con eficacia, 

comprendendo e utilizando adecuadamente 

as estruturas morfosintácticas básicas para 

realizar as funcións comunicativas propias 

do seu nivel, e estratexias de comunicación 

e de redundancia do significado (imaxes, 

elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos

básicos e paratextuais)

utiliza con certa  

adecuación as 

estruturas 

morfosintácticas 

básicas do  seu  nivel  

1ªAV

2ªAV

3ªAV

Probas de  

resposta escrita  

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)

PLEB.5.7. Recoñece e utiliza un vocabulario

oral e escrito básico e suficiente para 

comprender e elaborar textos sinxelos 

propios do seu nivel educativo.

Recoñece e utiliza un 

vocabulario oral e 

escrito básico para 

comprender e elaborar 

textos sinxelos propios 

do seu nivel educativo 

aínda que  poida  

cometer  errores 

1ªAV

2ªAV

3ªAV

Probas de  

resposta escrita  

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)

PLEB.5.8. Participa en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión de libros e 

películas, obras de teatro, etc.) nos que 

se utilizan varias linguas e relacionados 

cos elementos transversais, evita 

estereotipos lingüísticos ou culturais, e 

valora as competencias que posúe como 

persoa plurilingüe.

Participa  nos 

proxectos valorando a 

riqueza das linguas e 

interesándose polos 

elementos  transversais

tratados, aínda  que  

cometa errores de  

lingua 

2ªAV

3ªAV

Proxecto  

( rexistro 

cuantitativo  do 

mesmo)

4.2.- 2º  ESO  
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Bloque 1 Comprensión de  textos  orais 

estandar Grado mínimo de  

consecución

tempora

lización

Procedemento e 

instrumento de  

avaliación

PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de 

relación social para iniciar e terminar o 

discurso e expresar benvidas, desculpas e 

agradecementos, e identifica a relación de 

formalidade entre as persoas interlocutoras 

e o propósito comunicativo.

non é  imprescindible para 

superar  a  materia

  1ªAV

  2ªAV

  3ªAV 

PLEB1.2. Comprende instrucións e textos 

breves e sinxelos producidos en contextos 

reais e simulados, articulados con claridade,

ritmo pausado e acentuación estándar, que 

conteñan vocabulario relativo a lugares, 

persoas, obxectos, acontecementos e 

accións ligados a temas sinxelos e habituais

na súa idade e no seu contexto escolar.

Comprende os puntos  

mais  importantes de  

instrucións e textos breves

(...)

  1ªAV

  3ªAV 

Probas de  

resposta escrita  

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)

PLEB1.3. Comprende o esencial en 

situacións de comunicación, cara a cara ou 

gravadas, nas que se utilicen frases moi 

sinxelas sobre temas habituais para a súa 

idade e o seu nivel escolar, que se refiran 

aos ámbitos persoal público e educativo, 

sempre que se fale pausadamente e con 

claridade, e se poida escoitar máis dunha 

vez..

Comprende  a maoiría dos

puntos  principaisen 

situacións de 

comunicación, cara a cara 

ou gravadas(...) 

  2ªAV

  3ªAV  

Probas de  

resposta escrita  

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)

PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as 

ideas principais e información relevante en 

presentacións sobre temas educativos que 

estea a aprender, profesionais moi sinxelos 

non é  imprescindible para 

superar  a  materia

 1ªAV

 3ªAV 
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ou do seu interese inmediato (por exemplo, 

sobre un tema curricular ou unha profesión).

PLEB1.5. Identifica o sentido xeral e os 

puntos principais dunha conversa informal 

espontánea, relacionada coas actividades 

de aula, e de simulacións sobre temas 

cotiáns e de interese persoal con diversos 

fins comunicativos, se a produción é 

articulada con claridade e cunha velocidade 

media, pero con pausas.

non é  imprescindible para 

superar  a  materia

 1ªAV

 2ªAV 

PLEB1.6. Comprende, nunha conversa 

informal na que participa, descricións, 

narracións, peticións de información e 

expresión dos gustos sobre asuntos 

prácticos da vida diaria e sobre temas do 

seu interese, cando se lle fala con claridade,

amodo e directamente, e se a persoa 

interlocutora está disposta a repetir ou a 

reformular o dito.

Comprende aínda que   

con  algunha dificultade, 

nunha conversa informal 

na que participa,  

descricións (...) 

1ªAV

 2ªAV

 3ªAV 

Tarefas de  

resposta   oral 

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas) 

PLEB1.7. Identifica a información esencial 

de mensaxes sinxelas emitidas por medios 

audiovisuais sobre temas concretos e 

coñecidos (tempo atmosférico, noticias 

presentadas con imaxes moi redundantes, 

etc.) e sobre transaccións habituais de bens 

e servizos, pronunciadas con lentitude e 

claridade, aínda que deba escoitalas máis 

dunha vez.

Identifica unha  parte  

considerable da 

información esencial de 

mensaxes sinxelas 

emitidas por medios 

audiovisuais(...) 

1ªAV

 2ªAV

 3ªAV 

Tarefas de  

resposta escrita ou

oral ( rexistro 

cualitativo  das 

mesmas) 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

PLEB2.1. Interactúa nas actividades de aula

a maioría das veces ou intervén na lingua 

estranxeira, cunha pronuncia comprensible, 

e persevera no seu uso aínda que cometa 

erros e teña que pedir axuda ou aclaracións.

En líneas xerais ten interés

por interactuar na  maioria 

das  actividades de aula 

na lingua estranxeira

 1ªAV

 2ªAV

 3ªAV

observación 

sistemática 

( caderno do  

profesorado)  
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PLEB2.2. Amosa unha actitude positiva polo

uso da lingua estranxeira en diferentes 

situacións comunicativas, e manifesta 

interese e respecto polas achegas dos seus 

compañeiros e das súas compañeiras.

manifesta interese e 

respecto polas achegas 

dos seus compañeiros e 

das súas compañeiras. 

  1ªAV

 2ªAV

 3ªAV

observación 

sistemática 

( caderno do  

profesorado) 

PLEB2.3. Fai presentacións breves e 

ensaiadas, ben estruturadas e con apoio 

visual (por exemplo, transparencias de 

PowerPoint), que lle permitan ilustralas con 

imaxes e seguir un guión sobre aspectos 

concretos e sinxelos de temas do seu 

interese ou relacionados cos seus estudos 

ou a súa ocupación, e responde a preguntas

breves e sinxelas de oíntes sobre o contido 

destas. 

Fai presentacións breves e

ensaiadas sobre aspectos 

concretos de temas do seu

interese ou relacionados 

cos seus estudos, aínda 

que teña que  ler  parte 

   1ªAV

   3ªAV

Proxecto  con  

rexistro  

cuantitativo 

PLEB2.4. Desenvólvese correctamente en 

xestións e transaccións cotiás, como son as 

viaxes, o aloxamento, o transporte, as 

compras e o lecer, seguindo normas de 

cortesía básicas (saúdo e tratamento), 

sempre que a persoa interlocutora coopere, 

falando amodo e con claridade, e repetindo 

ou reformulando.

Desenvólvese mesmo con 

algunha dificultade  en 

xestións e transaccións 

cotiás (...)

2ªAV

3ªAV

Tarefas de  

resposta   oral 

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas) 

PLEB2.5. Participa en conversas informais 

cunha pronuncia comprensible cara a cara, 

por teléfono ou por outros medios técnicos, 

nas que establece contacto social, 

intercambia información e expresa opinións 

e puntos de vista, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e 

dá indicacións ou instrucións, ou discute os 

pasos que hai que seguir para realizar unha 

actividade conxunta.

Participa en conversas 

informais  cara a cara  ou 

por outros medios 

técnicos, nas que 

establece contacto social,

(...) ainda  que  as  veces 

cometa erros que  non 

bloquean a  comunicación

  1ªAV

  2ªAV

 

Tarefas de  

resposta   oral 

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas) 

PLEB2.6. Colabora coas demais persoas na non é  imprescindible para   1ªAV  
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interacción, verificando a comprensión 

propia e a das demais persoas mediante 

estratexias de compensación lingüísticas e 

non verbais, e cooperando activamente na 

realización das tarefas de comunicación, e 

manifesta interese e respecto polas achegas

do seus compañeiros e das súas 

compañeiras.

superar  a  materia   2ªAV

  3ªAV 

PLEB2.7. Toma parte nunha conversa 

formal ou entrevista moi sinxela de carácter 

educativo ou ocupacional moi habitual e 

traballado previamente, intercambiando 

información suficiente e básica de carácter 

persoal e sobre hábitos, gustos ou estudos, 

preguntando sobre problemas prácticos e 

reaccionando de forma sinxela ante 

comentarios, sempre que poida pedir que se

lle repitan os puntos clave se o necesita, e 

se o interlocutor coopera, falando amodo e 

con claridade, repetindo ou reformulando.

non é  imprescindible para 

superar  a  materia

 3ªAV 

Bloque 3. Comprensión  de textos escritos

PLB3.1. Segue, con axuda da imaxe, 

instrucións sinxelas de funcionamento e 

manexo de aparellos electrónicos ou de 

máquinas de uso común e coñecidos, así 

como instrucións básicas e predicibles para 

a realización de actividades e normas de 

seguridade (por exemplo, manexo dun móbil

ou prevención de riscos nunha excursión).

non é  imprescindible para 

superar  a  materia

  2ªAV

  

  PLB3.2. Entende os puntos principais de 

anuncios e mate  rial publicitario de revistas 

propias da súa idade ou de internet, 

formulados de xeito simple e claro, e 

relacionados con asuntos do seu interese, 

Entende en certa  medida 

a maioría dos puntos 

principais de anuncios e 

material publicitario (...)

  1ªAV

  2ªAV

 

Tarefas de  

resposta escrita ou

oral ( rexistro 

cualitativo ou 

cuantitativo  das 
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nos ámbitos persoal e educativo e 

ocupacional moi básico

mesmas) 

PLB3.3. Entende información específica 

esencial en páxinas web e outros materiais 

de referencia ou consulta claramente 

estruturados e nun rexistro estándar e con 

imaxes ilustrativas redundantes sobre temas

relativos a materias educativas, ou do seu 

interese (por exemplo, sobre un tema 

curricular, un programa informático, unha 

cidade, un deporte ou o ambiente), sempre 

que poida reler as seccións difíciles.

Entende a información 

específica mais esencial 

en páxinas web e outros 

materiais de referencia ou 

consulta (…)  aínda  que 

non poida  completar a  

tarefa   na súa totalidade 

  1ªAV

  2ªAV

  3ªAV 

Probas de  

resposta escrita  

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)

PLB3.4. Comprende correspondencia 

persoal en calquera formato e en rexistro 

estándar na que, de xeito sinxelo e básico, 

se fale de si mesmo/a; se describan 

persoas, obxectos e lugares; se narren 

acontecementos pasados, presentes e 

futuros, reais ou imaxinarios; se expresen 

sentimentos, desexos e opinións sobre 

temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

Comprende as  líneas 

báscias de 

correspondencia persoal 

en calquera formato (...)

   2ªAV

   3ªAV

   

  

Tarefas de  

resposta escrita ou

oral ( rexistro 

cualitativo   das 

mesmas) 

PLB3.5. Entende información básica de 

correspondencia formal na que se informa 

sobre asuntos do seu interese no contexto 

persoal, educativo ou ocupacional (por 

exemplo, sobre un curso de idiomas ou 

unha compra por internet). 

non é  imprescindible para 

superar  a  materia

    2ªAV

 

PLB3.6. Comprende con fluidez textos de 

historias de ficción adaptados para o seu 

nivel.

Comprende  as  líneas  

básicas de  textos 

adaptados 

Unidade

de 

Readers

2º AV

Probas e /ou  

tarefas   de  

resposta escrita 

e/ou oral ( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)

Bloque 4. Produción de textos escritos
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PLB4.1. Utiliza estratexias que faciliten o 

proceso de escritura: segue modelos de 

textos de características similares, planifica 

o texto, elabora un borrador, corrixe tanto a 

ortografía como a orde das ideas e das 

palabras, etc

Utiliza estratexias que 

faciliten o proceso de 

escritura: segue modelos 

de textos de 

características similares

1ªAV

  2ªAV

  3ªAV

Probas de  

resposta escrita  

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)

PLB4.2. Escribe textos moi breves en 

formato convencional con información 

sinxela e relevante sobre feitos moi 

coñecidos e habituais no ámbito educativo, 

describindo de xeito sinxelo situacións, 

persoas, obxectos e lugares

 Escribe textos moi breves 

en formato convencional 

con información sinxela e 

relevante sobre (..) aínda 

que poda  cometer  erros  

que  non impidan  a  

comunicación 

1ªAV

  2ªAV

  3ªAV

Probas de  

resposta escrita  

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)

PLB4.3. Completa un cuestionario sinxelo 

con información persoal e relativa aos seus 

datos, aos seus intereses ou ás súas 

afeccións.

Completa en  parte un 

cuestionario sinxelo con 

información persoal e 

relativa aos seus datos, 

aos seus intereses ou ás 

súas afeccións.

1ªAV

  2ªAV

Tarefas de  

resposta escrita 

( rexistro 

cualitativo   das 

mesmas) 

PLB4.4. Escribe notas, anuncios e 

mensaxes breves en soporte impreso e 

dixital, en situacións de comunicación reais 

ou simuladas, relacionados con actividades 

e situacións da vida cotiá e do seu interese 

persoal, ou sobre temas de actualidade de 

especial relevancia e facilmente 

comprensibles para a súa idade, 

respectando as convencións e as normas de

cortesía, tamén cando se utilizan as redes 

sociais.

non é  imprescindible para 

superar  a  materia

2ªAV

 3ªAV

Tarefas de  

resposta escrita 

( rexistro 

cualitativo   das 

mesmas)

PLB4.5. Escribe correspondencia persoal na

que se establece e mantén o contacto 

social, se intercambia información sobre si 

mesmo/a e a súa vila (por exemplo), se 

non é  imprescindible para 

superar  a  materia

 3ªAV Tarefas de  

resposta escrita 

( rexistro 

cualitativo   das 
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describen en termos sinxelos sucesos 

importantes e experiencias persoais (por 

exemplo, unhas vacacións), se dan 

instrucións sinxelas, se fan e aceptan 

ofrecementos e suxestións (por exemplo, 

cancelación, confirmación ou modificación 

dunha invitación ou duns plans) e se 

expresan opinións de xeito sinxelo.

mesmas)

PLB4.6. Fai unha presentación coidada dos 

textos escritos, en soporte impreso e dixital, 

utilizando correctamente as convencións 

ortográficas e os signos de puntuación.

Esfórzase  por facer unha 

presentación coidada dos 

textos escritos, en soporte 

impreso e/ou dixital, 

utilizando  as convencións 

ortográficas e os signos de

puntuación ainda que  

poda cometer  algún erro 

1ªAV

  2ªAV

  3ªAV

Probas e/ou 

tarefas de  

resposta escrita  

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)

BLOQUE 5 : COÑECEMENTO  DA  LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE E INTERCULTURAL

PLEB5.1. Utiliza a lingua estranxeira na 

maioría das súas intervencións nas 

actividades de aula, e na participación en 

simulacións con diversos fins comunicativos,

facéndose comprender, producindo con 

suficiencia discriminativa trazos fonéticos 

significativos que distinguen fonemas 

(nasalización, sonorización, etc.), e 

recoñecendo e producindo 

comprensiblemente patróns básicos de 

ritmo, entoación e acentuación de palabras 

e frases.

Esfórzase por utilizar a 

lingua estranxeira na 

maioría das súas 

intervencións nas 

actividades de aula, e na 

participación en 

simulacións(..) aínda  que  

as  veces  non o  acade 

Identifica sons e grafías de

fonemas básicos e patróns

básicos de  acentuación 

de palabras 

1ªAV

2ªAV

3ªAV

Probas de  

resposta escrita 

e/ou oral  ( rexistro

cuantitativo  das 

mesmas)

PLEB5.2. Escribe cun dominio ortográfico 

suficiente para facer comprensible os textos,

sen cometer erros moi básicos sobre as 

regularidades ortográficas máis relevantes. 

 Escribe cun dominio 

ortográfico suficiente para 

facer comprensible os 

textos, aínda que  poida 

cometer erros non moi  

1ªAV

2ªAV

3ªAV

Probas  de  

resposta escrita  

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)
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significativos 

PLEB.5.3. Utiliza as convencións orais 

básicas propias da lingua estranxeira no 

desenvolvemento do proceso comunicativo 

oral e escrito (saúdos, rutinas para iniciar ou

manter a quenda de palabra, fórmulas orais 

breves para manter a atención, etc.).

non é  imprescindible para 

superar  a  materia

1ªAV

2ªAV

3ªAV

PLEB.5.4. Na propia lingua, identifica 

aspectos socioculturais básicos dos países 

nos que se fala a lingua estranxeira, 

analizándoos comparativamente coas 

diversas culturas, se é o caso, do resto do 

alumnado, evitando estereotipos e 

valoracións etnocéntricas.

non é  imprescindible para 

superar  a  materia

1ªAV

2ªAV

3ªAV

PLEB.5.5. Nas actividades de aula, utiliza 

para a comprensión e a elaboración de 

textos o coñecemento adquirido noutras 

linguas sobre elementos morfosintácticos e 

discursivos básicos así como os procesos 

de realización das actividades lingüísticas 

de comprensión e produción.

non é  imprescindible para 

superar  a  materia

1ªAV

2ªAV

3ªAV

PLEB.5.6. Comunica con eficacia, 

comprendendo e utilizando adecuadamente 

as estruturas morfosintácticas básicas para 

realizar as funcións comunicativas propias 

do seu nivel, e estratexias de comunicación 

e de redundancia do significado (imaxes, 

elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos

básicos e paratextuais)

utiliza con certa  

adecuación as estruturas 

morfosintácticas básicas 

do  seu  nivel  

1ªAV

2ªAV

3ªAV

Probas de  

resposta escrita  

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)

PLEB.5.7. coñece e utiliza un vocabulario 

oral e escrito básico e suficiente para 

comprender e elaborar textos sinxelos 

propios do seu nivel educativo.

Recoñece e utiliza un 

vocabulario oral e escrito 

básico para comprender e 

elaborar textos sinxelos 

propios do seu nivel 

1ªAV

2ªAV

3ªAV

Probas de  

resposta escrita  

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)
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educativo aínda que  poida

cometer  errores 

PLEB.5.8. Participa en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión de libros e 

películas, obras de teatro, etc.) nos que 

se utilizan varias linguas e relacionados 

cos elementos transversais, evita 

estereotipos lingüísticos ou culturais, e 

valora as competencias que posúe como 

persoa plurilingüe.

Participa  nos proxectos 

valorando a riqueza das 

linguas e interesándose 

polos elementos  

transversais tratados, 

aínda  que  cometa errores

de  lingua 

1ªAV

2ªAV

Proxecto  ( rexistro

cuantitativo  do 

mesmo)

4.3.- 3º  ESO

Bloque 1 Comprensión de  textos  orais 

estandar Grado mínimo de  

consecución

tempor

alizaci

ón

Procedemento e 

instrumento de  

avaliación

PLEB1.1. Distingue, co apoio da imaxe, as 

ideas principais e información relevante en 

presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese (por exemplo,

sobre un tema curricular ou unha charla para 

organizar o traballo en equipo).

non é  imprescindible para

superar  a  materia

  1ªAV

   

PLEB1.2. Capta os puntos principais e os 

detalles salientables de indicacións, anuncios, 

mensaxes e comunicados breves e 

articulados de xeito lento e claro (por exemplo,

cambio de porta de embarque nun aeroporto, 

información sobre actividades nun 

campamento de verán ou no contestador 

automático dun cine), sempre que as 

non é  imprescindible para

superar  a  materia

  1ªAV

 2ªAV 
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condicións acústicas sexan boas e o son non 

estea distorsionado. 

PLEB1.3. Entende o esencial do que se lle di 

en transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (por exemplo, en hoteis, tendas, 

albergues, restaurantes, e centros de lecer, de

estudos ou de traballo).

Entende o mais esencial 

do que se lle di en 

transaccións e xestións 

cotiás e estruturadas

 1ªAV

 2ªAV  

Tarefas de  

resposta   oral 

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas) 

PLEB1.4. Identifica o sentido xeral e os puntos

principais dunha conversa formal ou informal 

entre dúas ou máis persoas interlocutoras que

ten lugar na súa presenza, cando o tema lle 

resulte coñecido e o discurso está articulado 

con claridade, a velocidade media e nunha 

variedade estándar da lingua. 

Identifica o sentido xeral e

os puntos principais 

dunha conversa formal ou 

informal entre dúas ou 

máis persoas 

interlocutoras(...) ainda 

que as  veces  cometa  

erros 

 1ªAV

 2ªAV

 3ªAV 

Probas de  

resposta escrita  

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)

PLEB1.5. Comprende, nunha conversa 

informal na que participa, descricións, 

narracións, puntos de vista e opinións sobre 

asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas

do seu interese, cando se lle fala con 

claridade, amodo e directamente, e se a 

persoa interlocutora está disposta a repetir ou 

reformular o dito.

Comprende as  liñas  

xerias, nunha conversa 

informal na que participa, 

descricións(...)

1ªAV

 2ªAV

 3ªAV 

Tarefas de  

resposta   oral 

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas) 

PLEB1.6. Comprende, nunha conversa formal 

ou entrevista (por exemplo, en centros de 

estudos ou de traballo) na que participa, o que

se lle pregunta sobre asuntos persoais, 

educativos, ocupacionais ou do seu interese, 

así como comentarios sinxelos e predicibles 

relacionados con estes, sempre que poida 

pedir que se lle repita, aclare ou elabore algo 

do que se lle dixo. 

non é  imprescindible para

superar  a  materia

2ªAV

 3ªAV

PLEB1.7. Identifica a información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos cotiáns

Identifica unha  parte  

considerable da 

1ªAV

3ªAV 

Tarefas de  

resposta escrita ou
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ou do seu interese articulados amodo e con 

claridade (por exemplo, noticias, documentais 

ou entrevistas), cando as imaxes axudan á 

comprensión.

información esencial de 

mensaxes sinxelas 

emitidas por medios 

audiovisuais(...) 

oral ( rexistro 

cualitativo  das 

mesmas) 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

PLEB2.1. Nas actividades de aula, a maioría 

das veces interactúa ou intervén na lingua 

estranxeira e persevera no seu uso cunha 

actitude positiva, aínda que cometa erros e 

teña que pedir axuda ou aclaracións, 

manifestando interese e respecto polas 

achegas dos seus compañeiros e das súas 

compañeiras. 

En líneas xerais ten 

interés por interactuar na  

maioria das  actividades 

de aula na lingua 

estranxeira

 1ªAV

 2ªAV

 3ªAV

observación 

sistemática 

( caderno do  

profesorado)  

PLEB2.2. Interactúa para obter ou ofrecer 

bens e servizos relativos a necesidades 

inmediatas e cotiás, sempre que se fale 

amodo e con estruturas moi sinxelas e 

habituais, e reacciona adecuadamente 

sempre que poida solicitar, mediante 

preguntas sinxelas e directas, a colaboración 

da persoa interlocutora para entender e 

facerse entender.

Interactúa  para  obter 

bens  e  servizos mesmo 

con algunha dificultade

  2ªAV

 3ªAV

 Tarefas de  

resposta   oral 

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas) 

PLEB2.3. Fai presentacións breves e 

ensaiadas, ben estruturadas e con apoio 

visual (por exemplo, transparencias de 

PowerPoint), que lle permitan ilustralas con 

imaxes e seguir un guión sobre aspectos 

concretos de temas do seu interese ou 

relacionados cos seus estudos ou a súa 

ocupación, e responde a preguntas breves e 

sinxelas de oíntes sobre o contido destas.

Fai presentacións breves 

e ensaiadas sobre 

aspectos concretos de 

temas do seu interese ou 

relacionados cos seus 

estudos, aínda que teña 

que  ler  parte 

   2ªAV

   3ªAV

Proxecto  con  

rexistro  

cuantitativo 

PLEB2.4. Desenvólvese correctamente en 

xestións e transaccións cotiás, como son as 

viaxes, o aloxamento, o transporte, as 

Desenvólvese mesmo con

algunha dificultade  en 

xestións e transaccións 

1ªAV

 2ªAV

Tarefas de  

resposta   oral 

( rexistro 
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compras e o lecer, seguindo normas de 

cortesía básicas (saúdo e tratamento). 

cotiás (...) cuantitativo  das 

mesmas) 

PLEB2.5. Participa en conversas informais 

cara a cara ou por teléfono, ou por outros 

medios técnicos, nas que establece contacto 

social, intercambia información e expresa 

opinións e puntos de vista, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá

indicacións ou instrucións, ou discute os 

pasos que hai que seguir para realizar unha 

actividade conxunta.

Participa en conversas 

informais  cara a cara  ou 

por outros medios 

técnicos, nas que 

establece contacto social,

(...) ainda  que  as  veces 

cometa erros que  non 

bloquean a  comunicación

  1ªAV

 2ªAV

 3ªAV

 

Tarefas de  

resposta   oral 

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas) 

PLEB2.6. Toma parte nunha conversa formal, 

nunha reunión ou nunha entrevista de carácter

educativo ou ocupacional (por exemplo, para 

realizar un curso de verán ou integrarse nun 

grupo de voluntariado), intercambiando 

información suficiente, expresando as súas 

ideas sobre temas habituais, dando a súa 

opinión sobre problemas prácticos cando se 

lle pregunta directamente, e reaccionando de 

forma sinxela ante comentarios, sempre que 

poida pedir que se lle repitan os puntos clave 

se o necesita.

non é  imprescindible para

superar  a  materia

 1ªAV

 2ªAV

 

Bloque 3. Comprensión  de textos escritos

PLEB3.1. Identifica, con axuda da imaxe, 

instrucións de funcionamento e manexo de 

aparellos electrónicos ou de máquinas, así 

como instrucións para a realización de 

actividades e normas de seguridade (por 

exemplo, nun centro docente, un lugar público

ou unha zona de lecer).

non é  imprescindible para

superar  a  materia

  2ªAV

  3ªAV

  

PLEB3.2. Entende os puntos principais de 

anuncios e material publicitario de revistas ou 

de internet formulados de xeito simple e claro, 

non é  imprescindible para

superar  a  materia

  1ªAV
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e relacionados con asuntos do seu interese, 

nos ámbitos persoal, educativo e ocupacional.

PLEB3.3. Capta as ideas principais de textos 

xornalísticos breves en calquera soporte, se 

os números, os nomes, as ilustracións e os 

títulos portan gran parte da mensaxe. 

Capta a maoiría das ideas

principais de textos 

xornalísticos breves en 

calquera soporte,(...)

  

  2ªAV

  3ªAV 

Probas de  

resposta escrita  

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)

PLEB3.4. Entende información específica 

esencial en páxinas web e outros materiais de

referencia, ou consulta claramente 

estruturados sobre temas relativos a materias 

educativas, asuntos ocupacionais ou do seu 

interese (por exemplo, sobre un tema 

curricular, un programa informático, unha 

cidade, un deporte ou o ambiente), sempre 

que poida reler as seccións difíciles.

Entende información 

específica esencial en 

páxinas web e outros 

materiais de referencia 

(…)  ainda que  as  veces 

cometa  erros

   1ªAV

   2ªAV

   

  

Probas de  

resposta escrita  

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)

 

PLEB3.5. Comprende correspondencia 

persoal en calquera formato na que se fala de 

si mesmo/a, se describen persoas, obxectos e

lugares, se narran acontecementos pasados, 

presentes e futuros, reais ou imaxinarios, e se 

expresan sentimentos, desexos e opinións 

sobre temas xerais, coñecidos ou do seu 

interese. 

Comprende 

correspondencia persoal 

en calquera formato 

(...)ainda que  as  veces  

cometa  erros

    

2ªAV

   3ªAV

 

Tarefas de  

resposta escrita ou

oral ( rexistro 

cualitativo   das 

mesmas)

PLEB3.6. Entende o esencial de 

correspondencia formal na que se informa 

sobre asuntos do seu interese no contexto 

persoal, educativo ou ocupacional (por 

exemplo, sobre un curso de idiomas ou unha 

compra por internet). 

non é  imprescindible para

superar  a  materia

  2ªAV

PLEB3.7. Comprende o esencial (por 

exemplo, en lecturas para a mocidade) de 

historias de ficción breves e ben estruturadas, 

e faise unha idea do carácter dos personaxes,

Comprende  as  líneas  

básicas de  textos 

adaptados 

Unidad

e de 

Reade

rs

Probas e /ou  

tarefas   de  

resposta escrita 

e/ou oral ( rexistro 
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das súas relacións e do argumento. 2ª AV cuantitativo  das 

mesmas)

Bloque 4. Produción de textos escritos

PLEB4.1. Escribe correspondencia formal 

básica e breve, dirixida a institucións públicas 

ou privadas ou entidades comerciais, 

solicitando ou dando a información requirida 

de xeito sinxelo e observando as convencións 

formais e normas de cortesía básicas deste 

tipo de textos.

non é  imprescindible para

superar  a  materia   2ªAV

  3ªAV

PLEB4.2. Escribe informes moi breves en 

formato convencional con información sinxela 

e relevante sobre feitos habituais e os motivos

de certas accións, nos ámbitos educativo e 

ocupacional, describindo de xeito sinxelo 

situacións, persoas, obxectos e lugares, e 

sinalando os principais acontecementos de 

forma esquemática.

 Escribe informes moi 

breves en formato 

convencional con 

información sinxela e 

relevante sobre (..) aínda 

que poda  cometer  erros  

que  non impidan  a  

comunicación 

1ªAV

  2ªAV

  3ªAV

Probas de  

resposta escrita  

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)

PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo 

con información persoal e relativa á súa 

formación, á súa ocupación, aos seus 

intereses ou ás súas afeccións (por exemplo, 

para subscribirse a unha publicación dixital, 

matricularse nun taller, ou asociarse a un club 

deportivo)

Completa en  parte un 

cuestionario sinxelo con 

información persoal e 

relativa a (...)

1ªAV

 3ªAV

Tarefas de  

resposta escrita 

( rexistro 

cualitativo   das 

mesmas) 

PLEB4.4. Escribe notas e mensaxes 

(mensaxes instantáneas, chats, etc.) onde se 

fan breves comentarios ou se dan instrucións 

e indicacións relacionadas con actividades e 

situacións da vida cotiá e do seu interese. 

non é  imprescindible para

superar  a  materia

2ªAV

 3ªAV

PLEB4.5. Escribe notas, anuncios e 

mensaxes breves nas redes sociais 

relacionados con actividades e situacións da 

vida cotiá, do seu interese persoal ou sobre 

non é  imprescindible para

superar  a  materia

3ªAV
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temas de actualidade, respectando as 

convencións e as normas de cortesía. 

PLEB4.6. Escribe correspondencia persoal na 

que se establece e mantén o contacto social 

(por exemplo, con amigos/as noutros países), 

se intercambia información, se describen en 

termos sinxelos sucesos importantes e 

experiencias persoais (por exemplo, a 

participación nunha competición), se dan 

instrucións, se fan e aceptan ofrecementos e 

suxestións (por exemplo, cancelación, 

confirmación ou modificación dunha invitación 

ou duns plans), e se expresan opinións de 

xeito sinxelo.

Escribe correspondencia 

persoal real  ou  simulada 

na que se establece (...)  

ainda que  poda cometer  

erros  que  non  impidan  

a  comunicación  

 1ªAV

  2ªAV

Tarefas de  

resposta escrita 

( rexistro 

cualitativo ou  

cuantitativo   das 

mesmas)

PLEB4.7. Fai unha presentación coidada dos 

textos escritos, en soporte impreso e dixital, 

utilizando correctamente as convencións 

ortográficas e os signos de puntuación.

Esfórzase  por facer unha 

presentación coidada dos 

textos escritos, en soporte

impreso e/ou dixital, 

utilizando  as convencións

ortográficas e os signos 

de puntuación ainda que  

poda cometer  algún erro 

1ªAV

  2ªAV

  3ªAV

Probas e/ou 

tarefas de  

resposta escrita  

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)

BLOQUE 5 : COÑECEMENTO  DA  LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE E INTERCULTURAL

PLEB5.1. Desenvólvese na maioría das 

actividades de aula facendo un esforzo por 

utilizar a lingua estranxeira, cunha 

pronunciación clara, aceptable e comprensible

dos esquemas fónicos e fonolóxicos básicos, 

aínda que teña que repetir algunha vez por 

solicitude das persoas interlocutoras, e pide 

axuda e aclaracións aos compañeiros e ás 

compañeiras cando non progresa a 

comunicación. 

Esfórzase por utilizar a 

lingua estranxeira na 

maioría das súas 

intervencións nas 

actividades de aula, aínda

que  as  veces  non o  

acade 

Identifica sons e grafías 

de fonemas básicos e 

patróns básicos de  

acentuación de palabras 

1ªAV

2ªAV

3ªAV

Probas de  

resposta escrita 

e/ou oral  ( rexistro

cuantitativo  das 

mesmas)
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PLEB5.2. Aplica adecuadamente os signos de

puntuación elementais e as regras 

ortográficas básicas, na redacción de traballos

e outros textos, para facerse comprensible 

case sempre.

 Escribe cun dominio 

ortográfico suficiente para 

facer comprensible os 

textos, aínda que  poida 

cometer erros non moi  

significativos 

1ªAV

2ªAV

3ªAV

Probas  de  

resposta escrita  

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)

PLEB5.3. Utiliza as convencións máis 

habituais propias da lingua estranxeira no 

desenvolvemento do proceso comunicativo 

(saúdos, rutinas para iniciar ou manter a 

quenda de palabra, fórmulas orais breves para

manter a atención, facer preguntas por 

preferencias, expresar opinións, etc.) en 

rexistro estándar.

non é  imprescindible para

superar  a  materia

1ªAV

2ªAV

3ªAV

PLEB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos

socioculturais básicos e visibles dos países 

onde se fala a lingua estranxeira, 

analizándoos comparativamente coas 

diversas culturas do resto do alumnado, de 

ser o caso, evitando estereotipos e 

valoracións etnocéntrica

non é  imprescindible para

superar  a  materia

1ªAV

2ªAV

3ªAV

PLEB5.5. Identifica e utiliza os expoñentes 

máis comúns propios do seu nivel para 

realizar as funcións comunicativas, así como 

os patróns discursivos de uso máis frecuente 

para o propósito comunicativo. 

non é  imprescindible para

superar  a  materia

1ªAV

2ªAV

3ªAV

PLEB5.6. Domina as estruturas 

morfosintácticas e discursivas máis habituais 

para comprender e expresar en rexistros 

estándar intencións e significados mediante as

funcións comunicativas propias do seu nivel, e

reflexiona sobre a utilidade do coñecemento 

adquirido noutras linguas para comprender e 

elaborar textos na lingua meta

utiliza con certa  

adecuación as estruturas 

morfosintácticas e 

discrusivas (...)  básicas 

do  seu  nivel  

1ªAV

2ªAV

3ªAV

Probas de  

resposta escrita  

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)
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PLEB5.7. Utiliza un vocabulario oral e escrito 

básico e suficiente para comprender e 

elaborar textos sinxelos en rexistro estándar 

propios do seu nivel educativo, e comprende e

utiliza estratexias de comunicación e de 

redundancia do significado (imaxes e 

elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos e

paratextuais).

Recoñece e utiliza un 

vocabulario oral e escrito 

básico para comprender e

elaborar textos sinxelos 

propios do seu nivel 

educativo aínda que  

poida  cometer  errores 

1ªAV

2ªAV

3ªAV

Probas de  

resposta escrita  

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)

PLEB5.8. Explica o sentido dun texto, 

resumíndoo ou reformulándoo, na propia 

lingua, para un interlocutor próximo real ou 

simulado que descoñece a lingua estranxeira, 

coa finalidade de facer o texto comprensible e 

garantir a relación fluída entre falantes e 

culturas, amosando respecto perante as 

diferenzas.

non é  imprescindible para

superar  a  materia

1ªAV

2ªAV

3ªAV

PLEB5.9. Participa en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión de libros e 

películas, obras de teatro, etc.) nos que se 

utilizan varias linguas e relacionados cos 

elementos transversais, evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e valora as 

competencias que posúe como persoa 

plurilingüe.

Participa  nos proxectos 

valorando a riqueza das 

linguas e interesándose 

polos elementos  

transversais tratados, 

aínda  que  cometa 

errores de  lingua 

2ªAV

3ªAV

Proxecto  ( rexistro

cuantitativo  do 

mesmo)

4.4.- 4º  ESO

Bloque 1 Comprensión de  textos  orais 
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estandar Grado mínimo de  

consecución

tempora

lización

Procedemento e 

instrumento de  

avaliación

PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu proceso 

de comprensión, axustándoo ás 

necesidades da tarefa (de comprensión 

global, selectiva ou detallada), mellorándoo 

se é o caso (sacando conclusións sobre a 

actitude do falante e sobre o contido, 

baseándose na entoación e na velocidade 

da fala), deducindo intencións a partir do 

volume da voz do falante, facendo 

anticipacións do que segue (palabra, frase, 

resposta, etc.), e intuíndo o que non se 

comprende e o que non se coñece mediante

os propios coñecementos e as propias 

experiencias

non é  imprescindible para 

superar  a  materia

  1ªAV

  2ªAV

  3ªAV 

PLEB1.2. Distingue, con apoio visual ou 

escrito, as ideas principais e información 

relevante en presentacións ou charlas ben 

estruturadas e de exposición clara sobre 

temas coñecidos ou do seu interese 

relacionados co ámbito educativo ou 

ocupacional (por exemplo, sobre un tema 

educativo ou de divulgación científica, ou 

unha charla sobre a formación profesional 

noutros países).

non é  imprescindible para 

superar  a  materia

 1ªAV

 2ªAV

 3ªAV 

PLEB1.3. Identifica a idea principal e 

aspectos significativos de noticias de 

televisión claramente articuladas cando hai 

apoio visual que complementa o discurso, 

así como o esencial de anuncios 

publicitarios, series e películas ben 

estruturados e articulados con claridade, 

Identifica a  idea  principal 

de  noticias de televisión 

claramente articuladas 

cando (...)  

 1ªAV

 2ªAV

 3ªAV 

Tarefas de  

resposta   oral ou 

escrita ( rexistro 

cualitativo  das 

mesmas) 
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nunha variedade estándar da lingua, e 

cando as imaxes facilitan a comprensión.

PLEB1.4. Capta os puntos principais e os 

detalles salientables de mensaxes gravadas 

ou de viva voz, claramente articuladas, que 

conteñan instrucións, indicacións ou outra 

información, mesmo de tipo técnico (por 

exemplo, en contestadores automáticos, ou 

sobre como realizar un experimento na 

clase, ou como utilizar unha máquina ou un 

dispositivo no ámbito ocupacional).

Capta os puntos principais 

e os detalles salientables 

(...) ainda que as  veces  

cometa  erros 

 1ªAV

  3ªAV 

Tarefas de  

resposta   oral ou 

escrita ( rexistro 

cualitativo  das 

mesmas) 

PLEB1.5. Identifica as ideas principais e 

detalles relevantes dunha conversa formal 

ou informal de certa duración entre dous ou 

máis interlocutores que ten lugar na súa 

presenza e na que se tratan temas 

coñecidos ou de carácter xeral ou cotián, 

cando o discurso está articulado con 

claridade e nunha variedade estándar da 

lingua.

Identifica  as ideas mais 

principais e algúns dos 

detalles relevantes dunha 

conversa formal ou 

informal (...) 

1ªAV

 2ªAV

 3ªAV 

Probas de  

resposta escrita  

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)

PLEB1.6. Entende o que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (por exemplo, en bancos, 

tendas, hoteis, restaurantes, transportes, 

centros docente e lugares de traballo) ou 

menos habituais (por exemplo, nunha 

farmacia, un hospital, nunha comisaría ou 

nun organismo público), se pode pedir 

confirmación dalgúns detalles. 

Entende o mais  

significativo do  que se lle 

di en transaccións e 

xestións cotiás e 

estruturadas 

1ªAV

 2ªAV

 3ªAV

Tarefas de  

resposta   oral  

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas) 

PLEB1.7. Comprende, nunha conversa 

formal, ou entrevista na que participa (por 

exemplo, en centros de estudos ou de 

traballo), información relevante e detalles 

sobre asuntos prácticos relativos a 

non é  imprescindible para 

superar  a  materia 3ªAV 
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actividades educativas ou ocupacionais de 

carácter habitual e predicible, sempre que 

poida pedir que se lle repita, ou que se 

reformule, aclare ou elabore, algo do que se 

lle dixo.

PLEB1.8. Comprende, nunha conversa 

informal na que participa, explicacións ou 

xustificacións de puntos de vista e opinións 

sobre diversos asuntos de interese persoal, 

cotiáns ou menos habituais, así como a 

formulación de hipóteses, a expresión de 

sentimentos e a descrición de aspectos 

abstractos de temas (por exemplo, a 

música, o cine, a literatura ou os temas de 

actualidade).

non é  imprescindible para 

superar  a  materia

1ªAV

 2ªAV

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

PLEB2.1. Utiliza recursos lingüísticos para 

entender e facerse entender, como a 

utilización de expresións memorizadas ou 

fixas (para pedir que lle falen máis a modo, 

que lle repitan ou que lle aclaren) e o uso de

exemplos e definicións, ou de aspectos 

paralingüísticos como os acenos, a 

entoación, etc.

non é  imprescindible para 

superar  a  materia

 1ªAV

 2ªAV

 3ªAV

  

PLEB2.2. Nas actividades de aula, a maioría

das veces interactúa ou intervén na lingua 

estranxeira de xeito claro e comprensible, e 

persevera no seu uso cunha actitude 

positiva, aínda que cometa erros e teña que 

pedir axuda ou aclaracións, manifestando 

interese e respecto polas achegas dos seus 

compañeiros e das súas compañeiras..

En líneas xerais ten interés

por interactuar na  maioria 

das  actividades de aula 

na lingua estranxeira

  1ªAV

 2ªAV

 3ªAV

 observación 

sistemática 

( caderno do  

profesorado)

PLEB2.3. Fai presentacións breves, ben 

estruturadas, ensaiadas previamente e con 

Fai presentacións breves e

ensaiadas previamente e 

 2ªAV 

3ªAV 

Tarefas de  

resposta   oral 
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apoio visual (por exemplo, PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de temas 

educativos ou ocupacionais do seu interese,

organizando a información básica de 

maneira coherente, explicando as ideas 

principais brevemente e con claridade, e 

respondendo a preguntas sinxelas de oíntes

articuladas de maneira clara e a velocidade 

media.

con apoio visual sobre 

aspectos concretos de 

temas educativos ou 

ocupacionais do seu 

interese,aínda que  

necesite  apoiarse 

dalgunha lectura de  guión 

e  aínda  que  non poida  

responder a preguntas dos

oíntes 

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas) 

PLEB2.4. Desenvólvese adecuadamente en 

situacións cotiás e menos habituais que 

poden xurdir durante unha viaxe ou estadía 

noutros países por motivos persoais, 

educativos ou ocupacionais (transporte, 

aloxamento, comidas, compras, estudos, 

traballo, relacións coas autoridades, saúde e

lecer), e sabe solicitar atención, información,

axuda ou explicacións, e facer unha 

reclamación ou unha xestión formal de 

maneira sinxela pero correcta e adecuada 

ao contexto.

Desenvólvese mesmo con 

algunha dificultade  en 

situacións cotiás e menos 

habituais (...)

1ªAV

 2ªAV

Tarefas de  

resposta   oral 

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas) 

PLEB2.5. Participa adecuadamente en 

conversas informais cara a cara ou por 

teléfono, ou por outros medios técnicos, 

sobre asuntos cotiáns ou menos habituais, 

nas que intercambia información e se 

expresa e xustifica brevemente opinións e 

puntos de vista; narra e describe de forma 

coherente feitos ocorridos no pasado ou 

plans de futuro reais ou inventados; formula 

hipóteses; fai suxestións; pide e dá 

indicacións ou instrucións con certo detalle; 

expresa e xustifica sentimentos, e describe 

Participa en conversas 

informais  cara a cara  ou 

por outros medios 

técnicos, nas  que 

intercambia información  

ainda  que  as  veces 

cometa erros que  non 

bloquean a  comunicación

  1ªAV

 2ªAV

 3ªAV

 

Tarefas de  

resposta   oral 

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas) 
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aspectos concretos e abstractos de temas 

como, por exemplo, a música, o cine, a 

literatura ou os temas de actualidade

PLEB2.6. Toma parte en conversas formais,

entrevistas e reunións de carácter educativo 

ou ocupacional, sobre temas habituais 

nestes contextos, intercambiando 

información pertinente sobre feitos 

concretos, pedindo e dando instrucións ou 

solucións a problemas prácticos, expondo 

os seus puntos de vista de maneira sinxela 

e con claridade, e razoando e explicando 

brevemente e de maneira coherente as súas

accións, as súas opinións e os seus plans.

non é  imprescindible para 

superar  a  materia

 2ªAV

 3ªAV

 

 

Bloque 3. Comprensión  de textos escritos

PLEB3.1. Nas actividades de lectura da 

aula, explica como sabe inferir significados a

partir do seu coñecemento do mundo, do 

coñecemento doutros idiomas, do contexto 

lingüístico, dos apoios visuais (imaxes, 

tipografía, deseño, etc.), así como das 

características do medio en que aparece 

impresa a información (carteis, folletos, 

revistas, xornais, páxinas web, etc.).

non é  imprescindible para 

superar  a  materia

  2ªAV

  3ªAV

  

PLEB3.2. Procura e entende información 

específica de carácter concreto en páxinas 

web e outros materiais de referencia ou 

consulta claramente estruturados (por 

exemplo, enciclopedias, dicionarios, 

monografías, presentacións) sobre temas 

relativos a materias educativas ou asuntos 

ocupacionais relacionados coa súa 

especialidade ou cos seus intereses, e 

analiza a información tendo en conta varios 

 Procura e entende a 

información mais 

específica de carácter 

concreto en páxinas web e

outros materiais de 

referencia ou consulta 

claramente estruturados 

(…) aínda  que  poida 

cometer  algún  erro

  1ªAV

 2ªAV

 3ªAV

Tarefas de  

resposta escrita ou

oral ( rexistro 

cualitativo   das 

mesmas)
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criterios (autoría, fiabilidade da páxina que o

publica, datas, etc.) que axuden a avaliar a 

credibilidade do material. 

PLEB3.3. Entende o sentido xeral, os puntos

principais e información relevante de 

anuncios e comunicacións de carácter 

público, institucional ou corporativo e 

claramente estruturados, relacionados con 

asuntos do seu interese persoal, educativo 

ou ocupacional (por exemplo, sobre lecer, 

cursos, bolsas e ofertas de traballo).

non é  imprescindible para 

superar  a  materia

  

 1ªAV

 2ªAV

 3ªAV

PLEB3.4. Localiza con facilidade 

información específica de carácter concreto 

en textos xornalísticos en calquera soporte, 

ben estruturados e de extensión media, 

tales como noticias glosadas; recoñece 

ideas significativas de artigos divulgativos 

sinxelos, e identifica as conclusións 

principais en textos de carácter claramente 

argumentativo, sempre que poida reler as 

seccións difíciles.

Localiza información 

específica de carácter 

concreto en textos 

xornalísticos en calquera 

soporte, ben estruturados 

e de extensión media (…)  

ainda que  as  veces  

cometa  erros

 1ªAV

 2ªAV

 3ªAV

Probas de  

resposta escrita  

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)

 

PLEB3.5. Comprende correspondencia 

persoal, en calquera soporte incluíndo foros 

en liña ou blogs, na que se describen con 

certo detalle feitos e experiencias, 

impresións e sentimentos, onde se narran 

feitos e experiencias, reais ou imaxinarios, e

se intercambian información, ideas e 

opinións sobre aspectos tanto abstractos 

como concretos de temas xerais, coñecidos 

ou do seu interese.

Comprende 

correspondencia persoal 

en calquera formato 

(...)ainda que  as  veces  

cometa  erros

  1ªAV

 2ªAV

 3ªAV Tarefas de  

resposta escrita ou

oral ( rexistro 

cualitativo   das 

mesmas)

PLEB3.6. Entende o suficiente de cartas, 

faxes ou correos electrónicos de carácter 

formal, oficial ou institucional, como para 

non é  imprescindible para 

superar  a  materia

  2ªAV
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poder reaccionar en consecuencia (por 

exemplo, se se lle solicitan documentos para

unha estadía de estudos no estranxeiro). 

PLEB3.7. Identifica información relevante en

instrucións detalladas sobre o uso de 

aparellos, dispositivos ou programas 

informáticos, e sobre a realización de 

actividades e normas de seguridade ou de 

convivencia (por exemplo, nun evento 

cultural, nunha residencia de estudantes ou 

nun contexto ocupacional).

non é  imprescindible para 

superar  a  materia

1ªAV

 3ªAV

PLEB3.8. Comprende os aspectos xerais e 

os detalles máis relevantes de textos de 

ficción e textos literarios contemporáneos 

breves, ben estruturados e nunha variante 

estándar da lingua, nos que o argumento é 

lineal e se pode seguir sen dificultade, e os 

personaxes e as súas relacións se 

describen de maneira clara e sinxela.

Comprende  as  líneas  

básicas de  textos 

adaptados 

Unidade

de 

Readers

2ª AV

Probas e /ou  

tarefas   de  

resposta escrita 

e/ou oral ( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)

Bloque 4. Produción de textos escritos

PLEB4.1. Escribe, nun formato 

convencional, informes breves e sinxelos 

nos que dá información esencial sobre un 

tema educativo ou ocupacional, ou menos 

habitual (por exemplo, un accidente), 

describindo brevemente situacións, persoas,

obxectos e lugares; narrando 

acontecementos nunha clara secuencia 

lineal, e explicando de maneira sinxela os 

motivos de certas accións.

Escribe, nun formato 

convencional, informes 

breves e sinxelos nos que 

(..) aínda que poda  

cometer  erros  que  non 

impidan  a  comunicación 

   1ªAV

 2ªAV

 3ªAV

Probas de  

resposta escrita  

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)

PLEB4.2. Escribe correspondencia formal 

básica, dirixida a institucións públicas ou 

privadas ou entidades comerciais, 

fundamentalmente destinada a pedir ou dar 

 non é  imprescindible para

superar  a  materia

2ªAV
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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.

PLEB4.3. Escribe notas, anuncios, 

mensaxes e comentarios breves, en 

calquera soporte, nos que solicita e se 

transmite información e opinións sinxelas e 

nos que resalta os aspectos que lle resultan 

importantes (por exemplo, nunha páxina 

web ou unha revista xuvenís, ou dirixidos a 

un profesor ou a unha profesora), 

respectando as convencións e as normas de

cortesía.

non é  imprescindible para 

superar  a  materia

 2ªAV

 3ªAV

 

PLEB4.4. Escribe correspondencia persoal e

participa en foros, blogs e chats nos que 

describe experiencias, impresións e 

sentimentos; narra de forma lineal e 

coherente feitos relacionados co seu ámbito 

de interese, actividades e experiencias 

pasadas (por exemplo, sobre unha viaxe, as

súas mellores vacacións, un acontecemento

importante, un libro ou unha película), ou 

feitos imaxinarios, e intercambia información

e ideas sobre temas concretos, sinalando os

aspectos que lle parecen importantes, e 

xustificando brevemente as súas opinións 

sobre eles.

Escribe correspondencia 

persoal e participa en 

foros, blogs e chats nos 

que (…) aínda que poda  

cometer  erros  que  non 

impidan  a  comunicación 

1ªAV

 3ªAV

Tarefas de  

resposta escrita  

( rexistro 

cualitativo   das 

mesmas)

PLEB4.5. Completa un cuestionario 

detallado con información persoal, educativa

ou laboral (por exemplo, para facerse 

membro dunha asociación ou para solicitar 

unha bolsa).. 

non é  imprescindible para 

superar  a  materia

2ªAV
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PLEB4.6. Escribe o seu currículo en formato

electrónico, seguindo, por exemplo, o 

modelo Europass.

non é  imprescindible para 

superar  a  materia

 3ªAV

PLEB4.7. Toma notas, mensaxes e 

apuntamentos con información sinxela e 

relevante sobre asuntos habituais e 

aspectos concretos nos ámbitos persoal, 

educativo e ocupacional, dentro da súa 

especialidade ou área de interese.

non é  imprescindible para 

superar  a  materia

  2ªAV

  3ªAV

PLEB4.8. Fai unha presentación coidada 

dos textos escritos, en soporte impreso e 

dixital, utilizando correctamente as 

convencións ortográficas e os signos de 

puntuación.

Esfórzase  por facer unha 

presentación coidada dos 

textos escritos, en soporte 

impreso e dixital, utilizando

correctamente as 

convencións ortográficas e

os signos de puntuación.

1ªAV

  2ªAV

  3ªAV

Probas de  

resposta escrita  

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)

BLOQUE 5 : COÑECEMENTO  DA  LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE E INTERCULTURAL

 PLEB5.1. Exprésase cunha pronunciación 

clara, aceptable e comprensible, e utiliza 

adecuadamente os esquemas fonolóxicos 

básicos, aínda que teña que repetir algunha 

vez por solicitude das persoas 

interlocutoras.

Identifica e  produce  sons 

e grafías de fonemas 

básicos e patróns básicos 

de  acentuación de 

palabras 

1ªAV

2ªAV

3ªAV

Probas de  

resposta escrita 

e/ou oral  ( rexistro

cuantitativo  das 

mesmas)

PLEB5.2. Produce textos escritos en 

diferentes soportes, sen erros ortográficos e 

de puntuación que impidan a comprensión, 

e utiliza o corrector informático para detectar

e corrixir erros tipográficos e ortográficos.

 Escribe cun dominio 

ortográfico suficiente para 

facer comprensible os 

textos, aínda que  poida 

cometer erros non moi  

significativos 

1ªAV

2ªAV

3ªAV

Probas  de  

resposta escrita  

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)

PLEB5.3. Desenvólvese adecuadamente en 

situacións cotiás e menos habituais que 

poden xurdir durante unha viaxe ou estadía 

noutros países por motivos persoais, 

educativos ou ocupacionais (transporte, 

Desenvólvese  en 

situacións cotiás e menos 

habituais que poden xurdir 

durante unha viaxe ou (..)  

aínda que  poida cometer  

1ªAV

 2ªAV

Tarefas de  

resposta   oral 

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas) 

50



aloxamento, comidas, compras, estudos, 

traballo, relacións coas autoridades, saúde e

lecer), e sabe solicitar atención, información,

axuda ou explicacións, e facer unha 

reclamación ou unha xestión formal de xeito 

sinxelo, pero correcta e adecuada ao 

contexto.

algúin erro  que non  

impida  a  comunicación 

PLEB5.4. Recoñece os elementos culturais 

máis relevantes dos países onde se fala a 

lingua estranxeira, e establece relación entre

aspectos da cultura propia e da cultura meta

para cumprir, de ser o caso, o papel de 

intermediario lingüístico e cultural, 

abordando con eficacia a resolución de 

malentendidos interculturais, e valorando 

positivamente as competencias que posúe 

como persoa plurilingüe.

non é  imprescindible para 

superar  a  materia

1ªAV

2ªAV

3ªAV

PLEB5.5. Comprende e utiliza con 

corrección suficiente e adecuación 

sociolingüística os recursos lingüísticos 

propios do seu nivel, e frases feitas e 

locucións idiomáticas sinxelas e habituais da

comunidade lingüística correspondente á 

lingua meta.

utiliza con certa  

adecuación os  recursos 

lingüísticos propios do seu 

nivel  

1ªAV

2ªAV

3ªAV

Probas de  

resposta escrita  

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)

PLEB5.6. Comprende e utiliza un léxico 

relativamente rico e variado, o que implica, 

entre outros, o emprego de sinónimos de 

uso máis frecuente e de palabras de 

significación próxima para evitar a repetición

léxica.

 Comprende e utiliza un 

léxico relativamente  

variado

1ªAV

2ªAV

3ªAV

Probas de  

resposta escrita  

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)

PLEB5.7. Participa en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión de libros e 

películas, obras de teatro, etc.) nos que 

Particpa  nos proxectos 

valorando a riqueza das 

linguas e interesándose 

polos elementos  

1ªAV

3ªAV

Proxecto  ( rexistro

cuantitativo  do 

mesmo)
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se utilizan varias linguas e relacionados 

cos elementos transversais; evita 

estereotipos lingüísticos ou culturais, e 

valora as competencias que posúe como 

persoa plurilingüe..

transversais tratados, 

aínda  que  cometa errores

de  lingua 

4.5.- 1º  BACHARELATO

Bloque 1 Comprensión de  textos  orais 

estandar Grado mínimo de  

consecución

temporalizac

ión

Procedemento e 

instrumento de  

avaliación

PLEB1.1. Nas actividades de aula, 

reflexiona sobre o seu proceso de 

compresión, axustándoo e mellorándoo se é

o caso, sacando conclusións sobre a 

actitude do falante e sobre o contido, 

baseándose na entoación e na velocidade 

da fala; deducindo intencións a partir do 

volume da voz do falante; facendo 

anticipacións do que segue (palabra, frase, 

resposta, etc.), e intuíndo o que non se 

comprende e o que non se coñece mediante

os propios coñecementos e as propias 

experiencias. 

non é  imprescindible 

para superar  a  materia

  1ªAV

  2ªAV

  3ªAV 

PLEB1.2. Comprende instrucións técnicas, 

dadas cara a cara ou por outros medios, 

relativas á realización de actividades e 

normas de seguridade no ámbito persoal 

(por exemplo, nunha instalación deportiva), 

público (por exemplo, nunha situación de 

non é  imprescindible 

para superar  a  materia

 1ªAV

 2ªAV
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emerxencia), educativo ou ocupacional (por 

exemplo, unha visita guiada a unha 

pinacoteca, ou sobre o uso de máquinas, 

dispositivos electrónicos ou programas 

informáticos).

PLEB 1.3. Comprende, nunha conversa 

formal na que participa, no ámbito educativo

ou ocupacional, información detallada e 

puntos de vista e opinións sobre temas da 

súa especialidade e relativos a actividades e

procedementos cotiáns e menos habituais, 

sempre que poida expor preguntas para 

comprobar que comprendeu o que o 

interlocutor quixo dicir e conseguir 

aclaracións sobre algúns detalles.

Comprende, nunha 

conversa formal na que 

participa, a información 

mais esencial   sobre 

temas (...)

 1ªAV

 2ªAV

 

Tarefas de  

resposta   oral  

( rexistro   

cuantitativo  das 

mesmas) 

PLEB1.4. Comprende as ideas principais e 

detalles relevantes dunha presentación, 

charla ou conferencia que verse sobre 

temas do seu interese ou da súa 

especialidade, sempre que o discurso estea 

articulado de maneira clara e en lingua 

estándar (por exemplo, unha presentación 

sobre a organización da universidade 

noutros países)..

Comprende as ideas 

mais principais  dunha 

presentación, charla (...) 

ainda que as  veces  

cometa  erros 

 1ªAV

 2ªAV

3ª AV

Probas de  

resposta    

escrita ( rexistro  

cuantitativo  das 

mesmas) 

PLEB1.5. Comprende os puntos principais e

detalles relevantes na maioría de programas

de radio e televisión relativos a temas de 

interese persoal ou da súa especialidade 

(por exemplo, entrevistas, documentais, 

series e películas), cando se articulan de 

forma relativamente lenta e cunha pronuncia

clara e estándar, e que traten temas 

coñecidos ou do seu interese.

non é  imprescindible 

para superar  a  materia

1ªAV

 2ªAV

 3ªAV 

PLEB1.6. Identifica os puntos principais e Identifica os puntos mais 1ªAV Probas de  
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detalles relevantes dunha conversa formal 

ou informal de certa duración entre dúas ou 

máis persoas interlocutoras, que se produce

ao seu ao redor, sempre que as condicións 

acústicas sexan boas, o discurso estea 

estruturado e non se faga un uso moi 

idiomático da lingua.

principais dunha 

conversa formal ou 

informal (...)

 2ªAV

 3ªAV

resposta    

escrita ( rexistro  

cuantitativo  das 

mesmas) 

PLEB1.7. Identifica os puntos principais e 

detalles relevantes dunha conversa formal 

ou informal de certa duración entre dúas ou 

máis persoas interlocutoras, que se produce

ao seu ao redor, sempre que as condicións 

acústicas sexan boas, o discurso estea 

estruturado e non se faga un uso moi 

idiomático da lingua.

Identifica os puntos mais

principais dunha 

conversa formal ou 

informal (...)

1ªAV

 2ªAV

 3ªAV

Probas de  

resposta    

escrita ( rexistro  

cuantitativo  das 

mesmas) 

PLEB1.8. Comprende, nunha conversa 

informal ou nunha discusión na que 

participa, tanto de viva voz como por medios

técnicos, información específica relevante 

sobre temas xerais ou do seu interese, e 

capta sentimentos como a sorpresa, o 

interese ou a indiferenza, sempre que as 

persoas interlocutoras eviten un uso moi 

idiomático da lingua e se non haxa 

interferencias acústicas. 

Comprende, nunha 

conversa informal ou 

nunha discusión na que 

participa, tanto de viva 

voz como por medios 

técnicos, a información 

precisa  para que  o  

acto  comunicativo  non 

se interrumpa

2ªAV

3ª AV

Tarefas de  

resposta oral  

( rexistro 

cualitativo  das 

mesmas)

PLEB1.9. Entende, en transaccións e 

xestións cotiás e menos habituais, a 

exposición dun problema ou a solicitude de 

información respecto desta (por exemplo, no

caso dunha reclamación), sempre que poida

pedir confirmación sobre algúns detalles.

non é  imprescindible 

para superar  a  materia

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción
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PLEB2.1. Participa con eficacia en 

conversas informais cara a cara ou por 

teléfono, ou por outros medios técnicos, nas 

que describe con certo detalle feitos, 

experiencias, sentimentos e reaccións, 

soños, esperanzas e ambicións, e responde 

adecuadamente a sentimentos como a 

sorpresa, o interese ou a indiferenza; conta 

historias, así como o argumento de libros e 

películas, indicando as súas reaccións; 

ofrece e interésase por opinións persoais 

sobre temas do seu interese; fai 

comprensibles as súas opinións ou 

reaccións respecto das solucións posibles 

de problemas ou cuestións prácticas; 

expresa con amabilidade crenzas, acordos e

desacordos, e explica e xustifica as súas 

opinións e os seus proxectos.

Participa en conversas 

informais cara a cara ou 

por teléfono, ou por 

outros medios técnicos, 

nas que (...) aínda que 

poida  cometer erros  

pero  que  non  impiden  

o  proceso  comunicativo

 2ªAV

 3ªAV

  Tarefas de  

resposta   oral  

( rexistro   

cuantitativo  das 

mesmas) 

PLEB.2.2. Desenvólvese con eficacia en 

transaccións e xestións que xorden mentres 

viaxa, organiza a viaxe ou trata coas 

autoridades, así como en situacións menos 

habituais en hoteis, tendas, axencias de 

viaxes, centros de saúde, estudo ou traballo 

(por exemplo, para facer reclamacións), 

expondo os seus razoamentos e puntos de 

vista con claridade e seguindo as 

convencións socioculturais que demanda o 

contexto específico.

non é  imprescindible 

para superar  a  materia

 

 2ªAV

 3ªAV

PLEB.2.3. Segue unha entrevista cun patrón

estruturado de preguntas establecido con 

anterioridade, realizando preguntas 

complementarias ou respondendo a elas, 

Segue sen  moita 

dificultade unha 

entrevista cun patrón 

estruturado de 

 1ªAV 

2ªAV 

Tarefas de  

resposta   oral 

( rexistro 

cuantitativo  das 
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sempre que se manteñan dentro ámbito 

predicible da interacción.  

preguntas establecido 

con anterioridade

mesmas) 

PLEB.2.4. Compensa as carencias 

lingüísticas con certa naturalidade 

pedíndolle axuda ao seu interlocutor, e 

mediante procedementos lingüísticos, como 

a paráfrase ou a explicación, e 

paralingüísticos.

non é  imprescindible 

para superar  a  materia

1ªAV

 2ªAV

PLEB.2.5. Fai presentacións ben 

estruturadas e de certa duración sobre un 

tema educativo (por exemplo, o deseño dun 

aparello ou dispositivo, ou sobre unha obra 

artística ou literaria), coa suficiente claridade

como para que se poida seguir sen 

dificultade a maior parte do tempo e cuxas 

ideas principais estean explicadas cunha 

razoable precisión, e responde a preguntas 

complementarias da audiencia formuladas 

con claridade e a velocidade normal.

Fai presentacións 

estruturadas  un tema 

educativo coa suficiente 

claridade como para que

se poida seguir sen 

dificultade a maior parte 

do tempo 

  1ªAV

  3ªAV

 

Tarefas de  

resposta   oral 

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas) 

PLEB.2.6. Inicia, mantén e finaliza 

espontaneamente con certa seguridade 

conversas e discusións cara a cara sobre 

temas cotiáns de interese persoal ou 

pertinentes para a vida diaria, 

comunicándose cun repertorio lingüístico 

sinxelo, aínda que ás veces precise facer 

pausas para pensar o que quere dicir.

non é  imprescindible 

para superar  a  materia

 2ªAV

 3ªAV

 

 

PLEB.2.7. Toma parte adecuadamente, 

aínda que ás veces teña que pedir que lle 

repitan ou aclaren algunha dúbida, en 

conversas formais, entrevistas e reunións de

carácter educativo ou ocupacional, 

intercambiando información relevante sobre 

aspectos tanto abstractos como concretos 

non é  imprescindible 

para superar  a  materia

1ªAV

2ªAV
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de temas cotiáns e menos habituais nestes 

contextos, pedindo e dando instrucións ou 

solucións a problemas prácticos, expondo 

os seus puntos de vista con claridade, e 

xustificando con certo detalle e de maneira 

coherente as súas opinións, os seus plans e

as súas suxestións sobre futuras actuacións.

PLEB.2.8. Coopera na interacción 

verificando a comprensión propia e das 

demais persoas, e cooperando activamente 

na realización das tarefas de comunicación.

Esfórzase  por  cooperar

na interacción 

verificando a 

comprensión propia e 

das demais persoas

1ªAV

 2ªAV

 3ªAV

Tarefas de  

resposta   oral 

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas) 

Bloque 3. Comprensión  de textos escritos

PLB3.1. Nas actividades de aula, explica 

como utiliza diferentes estratexias para 

comprender o texto, como a identificación da

intención comunicativa, a anticipación da 

información a partir dos elementos textuais e

non textuais, o uso do contexto, a aplicación

de regras de formación de palabras para 

inferir significados ou o apoio na 

organización da información e no tipo de 

texto.

non é  imprescindible 

para superar  a  materia

  1ªAV

 2ªAV

 3ªAV

PLEB3.2. Comprende o sentido xeral, os 

puntos principais e os detalles máis 

relevantes en noticias e artigos xornalísticos 

ben estruturados e de certa lonxitude, nos 

que se adoptan puntos de vista concretos 

sobre temas de actualidade ou do seu 

interese, redactados nunha variante 

estándar da lingu

 Comprende o sentido 

xeral, os puntos 

principais e os detalles 

máis relevantes en 

noticias e artigos 

xornalísticos ben 

estruturados e de certa 

lonxitude(…) aínda  que 

poida cometer  algún  

erro

  1ªAV

 2ªAV

 3ªAV

Probas de  

resposta escrita (

rexistro 

cuantitativo   das

mesmas)

PLEB3.3. Entende, en manuais, Entende, en manuais,   Tarefas de  
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enciclopedias e libros de texto, en soporte 

tanto impreso como dixital, información 

concreta para a resolución de tarefas da 

clase ou traballos de investigación 

relacionados con temas da súa 

especialidade, así como información 

concreta relacionada con cuestións 

prácticas ou con temas do seu interese 

educativo ou ocupacional, en páxinas web e 

outros textos informativos oficiais, 

institucionais, ou corporativos..

enciclopedias e libros de

texto, en soporte tanto 

impreso como dixital, 

información concreta 

para a resolución de 

tarefas da clase ou 

traballos de 

investigación 

relacionados (…) 

demostrando  que non  

copia  literalmente  a  

información 

 1ªAV

 2ªAV

 3ªAV

resposta 

escrita/oral 

( rexistro 

cuantitativo   das

mesmas)

PLEB3.4. Comprende instrucións dunha 

certa extensión e complexidade dentro da 

súa área de interese ou da súa 

especialidade, sempre que poida volver ler 

as seccións difíciles (por exemplo, sobre 

cómo redactar un traballo educativo 

seguindo as convencións internacionais).

non é  imprescindible 

para superar  a  materia  2ªAV

 3ªAV  

PLEB3.5. Comprende información relevante 

en correspondencia formal de institucións 

públicas ou entidades privadas como 

universidades, empresas ou compañías de 

servizos (por exemplo, carta de admisión a 

un curso).

non é  imprescindible 

para superar  a  materia

  1ªAV

  3ªAV

PLEB3.6. Entende detalles relevantes e 

implicacións de anuncios e material de 

carácter publicitario sobre asuntos do seu 

interese persoal e educativo (por exemplo, 

folletos, prospectos, programas de estudos 

universitarios).

non é  imprescindible 

para superar  a  materia

  1ªAV

 2ªAV

 3ªAV

PLEB3.7. Segue sen dificultade a liña 

argumental de historias de ficción e de 

novelas curtas claramente estruturadas, de 

Segue ainda que poida 

ter  dificultades a liña 

argumental de historias 

Unidade de 

Readers

2ªAV

Probas de  

resposta escrita  

( rexistro 
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linguaxe sinxela e directa, nunha variedade 

estándar da lingua, e comprende o carácter 

dos personaxes e as súas relacións, cando 

uns e outras están descritos claramente e co

suficiente detalle.

de ficción e de novelas 

curtas claramente 

estruturadas, de 

linguaxe sinxela e 

directa, nunha variedade

estándar da lingua.

cuantitativo  das 

mesmas)

PLEB3.8. Comprende correspondencia 

persoal en calquera soporte, e mensaxes en

foros e blogs, nas que se transmiten 

información e ideas, se pregunta sobre 

problemas e se explican con razoable 

precisión, e se describen de maneira clara e 

detallada, experiencias, 

sentimentos,reaccións, feitos, plans e 

aspectos tanto abstractos como concretos 

de temas do seu interese.

Comprende as líñas  

principais de  

correspondencia persoal

en calquera soporte, e 

mensaxes en foros e 

blogs, nas que se 

transmiten información e

ideas ou  se describen 

de maneira clara e 

detallada, experiencias, 

sentimentos

 1ªAV

 2ªAV

 3ªAV

Tarefas de  

resposta 

escrita/oral 

( rexistro 

cualitativo   das 

mesmas)

Bloque 4. Produción de textos escritos

PLEB4.1. Escribe, en calquera soporte, 

informes breves nos que dá información 

pertinente sobre un tema educativo, 

ocupacional, ou menos habitual (por 

exemplo, un problema xurdido durante unha 

viaxe), describindo co detalle suficiente 

situacións, persoas, obxectos e lugares; 

narrando acontecementos nunha secuencia 

coherente; explicando os motivos de certas 

accións, e ofrecendo opinións e suxestións 

breves e xustificadas sobre o asunto e sobre

futuras liñas de actuación.

Escribe, nun formato 

convencional, informes 

breves nos que  (..) 

aínda que poda  

cometer  erros  que  non

impidan  a  

comunicación 

   1ªAV

 2ªAV

 3ªAV

Probas de  

resposta escrita  

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)

PLEB4.2. Nas tarefas de expresión escrita, 

produce habitualmente textos coherentes, 

con cohesión e adecuados aos fins 

funcionais, con razoable corrección tanto 

Nas tarefas de 

expresión escrita, 

produce  textos cuxa  

coherencia e cohesión 

   1ªAV

 2ªAV

 3ªAV

Probas  de

resposta  escrita

(  rexistro

cuantitativo  das
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ortográfica como de puntuación, na orde das

palabras e na presentación do escrito 

(marxes, espazos de interliña, uso de 

maiúsculas e minúsculas, etc.) 

non mi piden a  

comunicación.Se 

adecúa aos fins 

funcionais sen cometer 

erros ortográficos, de  

puntuación e  na  orde  

de  palabras  que 

impidan o proceso  

comunicativo

mesmas)

PLEB4.3. Completa un cuestionario 

detallado con información persoal, educativa

ou laboral (por exemplo, para tomar parte 

nun concurso internacional, ou para solicitar 

unhas prácticas en empresas).

Completa un 

cuestionario con 

información persoal, 

educativa ou laboral 

 1ªAV

 2ªAV

 Tarefas  de

resposta  escrita

(  rexistro

cualitativo    das

mesmas)

PLEB4.4. Escribe, nun formato convencional

e en calquera soporte, un currículo 

detallando e ampliando a información que 

considera relevante en relación co propósito 

e o destinatario específicos.

non é  imprescindible 

para superar  a  materia  3ªAV

PLEB4.5. Toma notas, facendo unha lista 

dos aspectos importantes, durante unha 

conferencia sinxela, e redacta un breve 

resumo coa información esencial, sempre 

que o tema sexa coñecido e o discurso se 

formule dun modo sinxelo e se articule con 

claridade.

non é  imprescindible 

para superar  a  materia

 1ªAV

 3ªAV

PLEB4.6. Escribe notas, anuncios, 

mensaxes que transmite e solicita 

información relevante e opinións sobre 

aspectos persoais, educativos u 

ocupacionais, respectando as convencións e

as normas de cortesía.

non é  imprescindible 

para superar  a  materia

 1ªAV

 2ª AV          

PLEB4.7. Escribe correspondencia persoal e

participa en foros e blogs nos que transmite 

Escribe correspondencia

persoal e participa en 

  1ªAV

 2ªAV

 Tarefas de  

resposta escrita  
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información e ideas sobre temas abstractos 

e concretos, comproba información e 

pregunta sobre problemas e explícaos con 

razoable precisión, e describe, de maneira 

detallada, experiencias, sentimentos, 

reaccións, feitos, plans e unha serie de 

temas concretos relacionados cos seus 

intereses ou a súa especialidade.

foros, blogs e chats nos 

que (…) aínda que poda

cometer  erros  que  non

impidan  a  

comunicación 

 3ªAV ( rexistro 

cualitativo/cuanti

tativo   das 

mesmas)

PLEB4.8. Escribe, en calquera soporte, 

cartas formais dirixidas a institucións 

públicas ou privadas e a empresas, nas que 

dá e solicita información relevante, e 

expresa puntos de vista pertinentes sobre a 

situación obxecto da correspondencia, no 

ámbito público, educativo ou laboral, 

respectando as convencións formais e de 

cortesía propias deste tipo de textos.

non é  imprescindible 

para superar  a  materia

1ªAV

3ªAV

BLOQUE 5 : COÑECEMENTO  DA  LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE E INTERCULTURAL

PLEB5.1. Desenvólvese na maioría das 

actividades de aula facendo un uso 

espontáneo da lingua estranxeira; reflexiona

sobre o propio proceso de adquisición da 

lingua e transfire á lingua estranxeira 

coñecementos e estratexias de 

comunicación adquiridas noutras linguas.

non é  imprescindible 

para superar  a  materia

1ªAV

2ªAV

3ªAV

PLEB5.2. Utiliza as normas ortográficas sen 

erros moi significativos e para estruturar o 

texto, ordenar as ideas e xerarquizalas en 

principais e secundarias, e utiliza o corrector

informático para detectar e corrixir erros 

tipográficos e ortográficos.

 Escribe cun dominio 

ortográfico suficiente 

para facer comprensible 

os textos, aínda que  

poida cometer erros non

moi  significativos 

1ªAV

2ªAV

3ªAV

Probas  de  

resposta escrita  

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)

PLEB5.3. Utiliza a lingua estranxeira como 

instrumento de acceso á información 

procedente de diversas fontes (biblioteca, 

Utiliza a lingua 

estranxeira como 

instrumento de acceso á

1ªAV

2ªAV

3ªAV

Tarefas de  

resposta   

oral(escrita 
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internet, etc.) e como ferramenta de 

aprendizaxe de contidos diversos, e, durante

as actividades de aula, en situacións de 

comunicación reais ou simuladas, como 

medio de comunicación e entendemento 

entre persoas de procedencias, linguas e 

culturas distintas, evitando calquera tipo de 

discriminación e de estereotipos lingüísticos 

e culturais.

información procedente 

de diversas fontes 

(biblioteca, internet, etc.)

e esfórzase  por  

utilizala, durante as 

actividades de aula, en 

situacións de 

comunicación(...)

( rexistro 

cuantitativo/cuali

tativo  das 

mesmas) 

PLEB5.4. Explica valores e comportamentos

propios dunha cultura a membros de outra 

diferente, consciente da importancia desta 

actividade de mediación intercultural.

non é  imprescindible 

para superar  a  materia

1ªAV

3ªAV

PLEB5.5. Coñece algúns aspectos 

significativos históricos xeográficos e de 

produción cultural dos países onde se fala a 

lingua estranxeira, obtendo a información 

por diferentes medios, entre eles a 

biblioteca, internet e outras tecnoloxías da 

información e da comunicación.

non é  imprescindible 

para superar  a  materia 

2ªAV

3ªAV

PLEB5.6. Produce textos orais e escritos en 

diferentes soportes suficientemente 

cohesivos, coherentes e adecuados ao 

propósito comunicativo.

Produce textos orais e 

escritos en diferentes 

soportes cuxa  

coherencia e  cohesión 

non impidan a  

comunicación e 

adecuados ao propósito 

comunicativo.

1ªAV

2ªAV

3ªAV

Probas/Tarefas 

de  resposta 

escrita/oral  

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)

PLEB5.7. Exprésase oralmente e por 

escrito, en diferentes soportes, con certa 

densidade léxica, evitando repeticións 

innecesarias co uso de sinónimos e 

palabras de significado próximo, e recoñece 

un léxico máis especializado se conta con 

 Comprende e utiliza un 

léxico relativamente  

variado

1ªAV

2ªAV

3ªAV

Probas/Tarefas 

de  resposta 

escrita/oral  

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)
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apoio visual ou contextual.

PLEB5.8. Realiza actividades de mediación 

lingüística (reformula o sentido dun texto, 

oral ou escrito para facelo comprensible a 

persoas interlocutoras que descoñecen a 

lingua en que se produce, escribe o resumo 

dun debate oral ou un artigo lido noutra 

lingua, fai unha exposición oral a partir de 

notas, cambia de modalidade semiótica, 

como do texto ao esquema, etc.).

non é  imprescindible 

para superar  a  materia 

1ªAV

2ªAV

3ªAV

PLEB5.9. Participa en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión de libros e 

películas, obras de teatro, etc.) nos que 

se utilizan varias linguas e relacionados 

cos elementos transversais, evita 

estereotipos lingüísticos ou culturais, e 

valora as competencias que posúe como 

persoa plurilingüe.

 Participa  nos proxectos

valorando a riqueza das 

linguas e interesándose 

polos elementos  

transversais tratados, 

aínda  que  cometa 

errores de  lingua 

2ª AV

3ª AV

rexistro 

cuantitativo  das 

mesmos

4.6.- 2º  BACHARELATO

Bloque 1 Comprensión de  textos  orais 

estandar Grado mínimo de  

consecución

temporalizac

ión

Procedemento e 

instrumento de  
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avaliación

PLEB1.1. Comprende instrucións, anuncios, 

declaracións e mensaxes detalladas, dados 

cara a cara ou por outros medios, sobre 

temas concretos, en linguaxe estándar e a 

velocidade normal (por exemplo, 

declaracións ou mensaxes institucionais). 

non é  imprescindible 

para superar  a  materia

 

  2ªAV

  3ªAV 

PLEB1.2. Identifica as ideas principais, os 

detalles relevantes e as implicacións xerais 

de conversas e debates relativamente 

extensos e animados entre varias persoas 

interlocutoras que teñen lugar na súa 

presenza, sobre temas xerais, de 

actualidade ou do seu interese, sempre que 

o discurso estea estruturado e non se faga 

un uso moi idiomático da lingua.

Identifica as ideas mais 

principais, os detalles 

mais  relevantes  de 

conversas e debates 

relativamente extensos 

e animados entre varias 

persoas interlocutoras 

 1ªAV

 2ªAV

 3ªAV

Probas de  

resposta    

escrita ( rexistro  

cuantitativo  das 

mesmas) 

PLEB1.3. Comprende, en debates e 

conversas informais sobre temas habituais 

ou do seu interese, a postura ou punto de 

vista das persoas interlocutoras, así como 

algúns sentidos implícitos e matices como a 

ironía ou o humor.

non é  imprescindible 

para superar  a  materia

1ªAV

 2ªAV

 3ªAV

 

PLEB1.4. Comprende, nunha conversa 

formal na que participa, no ámbito educativo

ou ocupacional, información detallada e 

puntos de vista e opinións sobre temas da 

súa especialidade e relativos a liñas de 

actuación e outros procedementos 

abstractos, sempre que poida confirmar o 

que o interlocutor quixo dicir e conseguir 

aclaracións sobre os aspectos ambiguos.

Comprende, nunha 

conversa formal na que 

participa, no ámbito 

educativo ou 

ocupacional, información

e opinións sobre (...)

 1ªAV

 3ª AV

Probas/tarefas 

de  resposta    

oral ( rexistro  

cuantitativo/ 

cualitativo  das 

mesmas) 

PLEB1.5. Comprende a liña argumental, as 

ideas principais, os detalles relevantes e as 

implicacións xerais en presentacións, 

Comprende  as ideas 

mais principais e os 

detalles mais relevantes 

1ªAV

 2ªAV

 3ªAV 

Probas de  

resposta    

escrita ( rexistro  
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conferencias ou seminarios de certa 

extensión e complexidade sobre temas 

educativos ou profesionais da súa área de 

interese, tanto concretos como abstractos, 

sempre que haxa marcadores que 

estruturen o discurso e guíen a 

comprensión.

en presentacións, 

conferencias ou 

seminarios de certa 

extensión e 

complexidade sobre (...)

cuantitativo  das 

mesmas) 

PLEB1.6. Comprende o contido da 

información da maioría do material gravado 

ou retransmitido nos medios de 

comunicación, relativo a temas de interese 

persoal, identificando o estado de ánimo, o 

ton e mesmo o humor do falante, sempre 

que o discurso estea articulado con 

claridade, nunha variedade de lingua 

estándar e a velocidade normal.

non é  imprescindible 

para superar  a  materia

1ªAV

 2ªAV

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

PLEB2.1. Diferencia adecuadamente a 

produción do texto oral espontáneo (sintaxe 

limitada, estratexias de compensación, 

negociación do significado co interlocutor, 

etc.) do planificado, e considera as 

características que este comparte coa lingua

escrita (planificación, redundancia 

informativa, elementos de cohesión, etc.).

 non é  imprescindible 

para superar  a  materia

   

PLEB2.2. Fai presentacións de certa 

duración sobre temas do seu interese 

educativo ou relacionados coa súa 

especialidade (por exemplo, o 

desenvolvemento dun experimento 

científico, ou unha análise de aspectos 

históricos, sociais ou económicos), cunha 

estrutura clara que axuda os oíntes a 

fixárense nos aspectos máis importantes, e 

Fai presentacións de 

certa duración sobre 

temas do seu interese 

educativo ou 

relacionados coa súa 

especialidade aínda que

poida cometer  errors  

que  non  impidan  a  

comunicación

1ªAV

 2ªAV

 3ªAV 

Tarefas de  

resposta    oral 

( rexistro  

cuantitativo  das 

mesmas) 
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demostrando seguridade á hora de 

contestar preguntas do auditorio formuladas 

con claridade e a velocidade normal.

PLEB2.3. Participa con soltura en conversas

informais cara a cara ou por teléfono, ou por

outros medios técnicos, nas que describe 

con detalle feitos, experiencias, sentimentos 

e reaccións, soños, esperanzas e 

ambicións, e responde adecuadamente aos 

sentimentos que expresan os seus 

interlocutores; describe con detalle 

experiencias persoais e as súas reaccións 

ante elas; expresa con convicción crenzas, 

acordos e desacordos, e explica e xustifica 

de maneira persuasiva as súas opinións e 

proxectos.

Participa en conversas 

informais cara a cara ou 

por teléfono, ou por 

outros medios técnicos, 

nas que describe con 

detalle feitos, 

experiencias, 

sentimentos (...) aínda 

que  poida cometer  

errors  que  non  

impidan  a  

comunicación

 1ªAV 

2ªAV 

Tarefas de  

resposta   oral 

( rexistro 

cuantitativo/cuali

tativo  das 

mesmas) 

PLEB 2.4. Toma parte adecuadamente en 

conversas formais, entrevistas, reunións e 

debates de carácter educativo ou 

ocupacional, achegando e pedindo 

información relevante e detallada sobre 

aspectos concretos e abstractos de temas 

cotiáns e menos habituais nestes contextos; 

explicando os motivos dun problema 

complexo e pedindo e dando instrucións ou 

suxestións para resolvelo; desenvolvendo 

argumentos de forma comprensible e 

convincente e comentando as contribucións 

dos interlocutores; opinando e facendo 

propostas xustificadas sobre futuras 

actuacións.

Toma parte 

adecuadamente en 

conversas formais, 

entrevistas reunións e 

debates de carácter 

educativo ou 

ocupacional, achegando

e pedindo información 

relevante aínda que  

poida cometer  errors  

que  non  impidan  a  

comunicación

1ªAV

 2ªAV

 3ªAV 

Tarefas de  

resposta   oral 

( rexistro 

cuantitativo/cuali

tativo  das 

mesmas) 

PLEB2.5. Participa na interacción 

verificando a comprensión propia e das 

demais persoas, e cooperando activamente 

Esfórzase por  participar

na interacción 

verificando a 

  1ªAV

  2ªAV

 

Tarefas de  

resposta   oral 

( rexistro 
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na realización das tarefas de comunicación, 

cun bo grao de fluidez e claridade, malia 

algúns erros esporádicos.

comprensión propia e 

das demais persoas.

cualitativo  das 

mesmas) 

PLEB2.6. Realiza unha entrevista cun 

patrón estruturado de preguntas establecido 

con anterioridade, formulando preguntas 

complementarias ou respondendo a elas, 

reaccionando ante unha resposta que non 

entenda, e interactuando para pedir 

repeticións e confirmar a comprensión 

mutua.

non é  imprescindible 

para superar  a  materia

 2ªAV

 3ªAV

 

 

Bloque 3. Comprensión  de textos escritos

PLEB3.1. Entende detalles relevantes e 

implicacións de anuncios e material de 

carácter publicitario sobre asuntos do seu 

interese persoal (por exemplo, carteis, 

folletos, pancartas ou grafitti), educativo (por

exemplo, carteis científicos) ou profesional 

(por exemplo, boletíns informativos ou 

documentos oficiais).

non é  imprescindible 

para superar  a  materia

  1ªAV

 2ªAV

 3ªAV

PLEB3.2. Comprende a información, a 

intención e as implicacións de notas e 

correspondencia persoal en calquera 

soporte, incluídos foros e blogs, nos que se 

transmiten e se xustifican de xeito detallado 

información, ideas e opinións sobre temas 

concretos e abstractos de carácter persoal e

dentro da súa área de interese.

 non é  imprescindible 

para superar  a  materia

  1ªAV

  3ªAV

PLEB3.3. Comprende instrucións extensas e

complexas dentro da súa área de interese 

ou a súa especialidade, incluíndo detalles 

sobre condicións e advertencias, sempre 

que poida volver ler as seccións difíciles (por

exemplo, sobre instrumentos de medición ou

 non é  imprescindible 

para superar  a  materia

   1ªAV

 2ªAV
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de procedementos científicos).

PLEB3.4. Comprende os detalles relevantes

e as implicacións de correspondencia formal

de institucións públicas ou entidades 

privadas como universidades, empresas ou 

compañías de servizos, sobre temas 

concretos e abstractos de carácter persoal e

educativo, dentro da súa área de interese ou

a súa especialidade.

non é  imprescindible 

para superar  a  materia  1ªAV

 2ªAV  

PLEB3.5. Entende, en textos de referencia e

consulta, en soporte tanto impreso como 

dixital, información detallada sobre temas da

súa especialidade nos ámbitos educativo ou 

ocupacional, así como información concreta 

relacionada con cuestións prácticas en 

textos informativos oficiais, institucionais ou 

corporativos.

Entende, en textos de 

referencia e consulta, en

soporte tanto impreso 

como dixital, información

detallada sobre temas 

da súa especialidade 

nos ámbitos educativo 

ou ocupacional para a 

resolución de tarefas da 

clase  demostrando  que

non  copia  literalmente  

a  información 

  

 1ªAV

 2ªAV

 3ªAV

Tarefas de  

resposta 

escrita/oral 

( rexistro 

cuantitativo   das

mesmas)

PLEB3.6. Comprende a información, as 

ideas e as opinións implícitas en noticias e 

artigos xornalísticos e de opinión ben 

estruturados e de certa lonxitude que tratan 

dunha variedade de temas de actualidade 

ou máis especializados, tanto concretos 

como abstractos, dentro da súa área de 

interese, e localiza con facilidade detalles 

relevantes neses textos.

 Comprende a 

información, as ideas e 

as opinións implícitas en

noticias e artigos 

xornalísticos e de 

opinión ben estruturados

e de certa lonxitude(…) 

aínda  que  poida 

cometer  algún  erro

  1ªAV

 2ªAV

 3ªAV

Probas de  

resposta escrita (

rexistro 

cuantitativo   das

mesmas)

PLEB3.7. Comprende os aspectos 

principais, detalles relevantes, algunhas 

ideas implícitas e o uso poético da lingua en 

textos literarios que presenten unha 

Segue ainda que poida 

ter  dificultades  os 

aspectos principais, 

detalles relevantes, 

Unidade de 

Readers

2ªAV

Probas de  

resposta escrita  

( rexistro 

cuantitativo  das 
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estrutura accesible e unha linguaxe non moi 

idiomática, e nos que o desenvolvemento do

tema ou da historia, os personaxes centrais 

e as súas relacións, ou o motivo poético, 

estean claramente sinalizados con 

marcadores lingüísticos doadamente 

recoñecibles.

algunhas ideas 

implícitas e o uso 

poético da lingua en 

textos literarios 

mesmas)

Bloque 4. Produción de textos escritos

PLEB4.1. Escribe informes en formato 

convencional e de estrutura clara 

relacionados coa súa especialidade (por 

exemplo, o desenvolvemento e as 

conclusións dun experimento, sobre un 

intercambio lingüístico, unhas prácticas ou 

un traballo de investigación), ou menos 

habituais (por exemplo, un problema xurdido

durante unha estadía no estranxeiro), 

desenvolvendo un argumento, razoando a 

favor ou en contra dun punto de vista 

concreto, explicando as vantaxes e as 

desvantaxes de varias opcións, e 

achegando conclusións xustificadas.

Escribe informes en 

formato convencional e 

de estrutura clara 

relacionados coa súa 

especialidade  (..) aínda 

que poda  cometer  

erros  que  non impidan  

a  comunicación 

   1ªAV

 2ªAV

 3ªAV

Probas de  

resposta escrita  

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)

PLEB4.2. Describe un tema, un texto, un 

suceso ou un evento dando unha idea xeral 

que permita recoñecelo con claridade, 

explicando as súas partes ou circunstancias,

e ofrecendo unha opinión persoal 

argumentada.

Describe un tema, un 

texto, un suceso ou un 

evento dando unha idea 

xeral que permita 

recoñecelo con 

claridade,  ofrecendo 

unha opinión persoal 

argumentada.aínda que 

poda  cometer  erros  

que  non impidan  a  

comunicación 

   1ªAV

 2ªAV

 3ªAV

Probas de  

resposta escrita  

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)

PLEB4.3. Completa un cuestionario Completa un  1ªAV  Tarefas de  
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detallado con información persoal, educativa

ou laboral (por exemplo, para matricularse 

nunha universidade, solicitar un traballo, 

abrir unha conta bancaria ou tramitar un 

visado).

cuestionario con 

información persoal, 

educativa ou laboral 

 2ªAV resposta escrita  

( rexistro 

cualitativo   das 

mesmas)

PLEB4.4. Escribe, en calquera soporte ou 

formato, un currículo detallado, xunto cunha 

carta de motivación (por exemplo, para 

ingresar nunha universidade estranxeira, ou 

presentarse como candidato/a a un posto de

traballo). 

non é  imprescindible 

para superar  a  materia  3ªAV

PLEB4.5. Toma notas co suficiente detalle 

durante unha conferencia, unha charla ou un

seminario, e elabora un resumo con 

información relevante e as conclusións 

adecuadas, sempre que o tema estea 

relacionado coa súa especialidade e o 

discurso estea ben estruturado.

non é  imprescindible 

para superar  a  materia

 1ªAV

 3ªAV

PLEB4.6. Escribe notas, anuncios, 

mensaxes e comentarios, en calquera 

soporte, nos que transmite e solicita 

información detallada, explicacións, 

reaccións e opinións sobre temas persoais, 

educativo ou ocupacionais, respectando as 

convencións e as normas de cortesía.

non é  imprescindible 

para superar  a  materia

 1ªAV

 2ªAV

PLEB4.7. Escribe correspondencia persoal, 

en calquera soporte, e comunícase con 

seguridade en foros e blogs, transmitindo 

emoción, resaltando a importancia persoal 

de feitos e experiencias, e comentando de 

maneira persoal e detallada as noticias e os 

puntos de vista das persoas ás que se 

dirixe. 

Escribe correspondencia

persoal e participa en 

foros, blogs e chats nos 

que (…) aínda que poda

cometer  erros  que  non

impidan  a  

comunicación 

  1ªAV

 2ªAV

 Tarefas de  

resposta escrita  

( rexistro 

cualitativo das 

mesmas)

PLEB4.8. Escribe, en calquera soporte, non é  imprescindible 1ªAV
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cartas formais de carácter educativo ou 

profesional dirixidas a institucións públicas 

ou privadas e a empresas, nas que dá e 

solicita información, describe a súa 

traxectoria educativa ou profesional e as 

súas competencias, e explica e xustifica co 

suficiente detalle os motivos das súas 

accións e dos seus plans (por exemplo, 

carta de motivación para matricularse nunha

universidade estranxeira, ou para solicitar un

posto de traballo), respectando as 

convencións formais e de cortesía propias 

deste tipo de textos.

para superar  a  materia 3ªAV

BLOQUE 5 : COÑECEMENTO  DA  LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE E INTERCULTURAL

PLEB5.1. Comprende e faise comprender 

con certa confianza e fluidez en situacións 

de comunicación informais e formais 

habituais, con matices como a ironía e o 

humor, sempre que as persoas 

interlocutoras pronuncien con claridade e 

eviten un uso moi idiomático.

non é  imprescindible 

para superar  a  materia

1ªAV

2ªAV

3ªAV

PLEB5.2. Relaciónase oralmente e por 

escrito comunicando con eficacia 

información, noticias, ideas e puntos de vista

sobre temas tanto abstractos como 

concretos; ou solicitando ou transmitindo 

información relacionada con servizos ou 

outros ámbitos das relacións sociais, 

adaptando a súa expresión e os medios de 

expresalo á situación de comunicación. 

 Relaciónase oralmente 

e por escrito 

comunicando 

información(...) de  tal  

xeito  que  non  impida  

a comunicación

1ªAV

2ªAV

3ªAV

Tarefas  de  

resposta 

escrita/oral  

( rexistro 

cualitativo/ 

cuantitativo  das 

mesmas)

PLEB5.3. Intervén oralmente con distintos 

propósitos comunicativos, con eficacia 

intercultural.

Esfórzase  por intervir 

oralmente con distintos 

propósitos 

comunicativos, con 

1ªAV

2ªAV

3ªAV

Tarefas de  

resposta   oral 

( rexistro 

cualitativo  das 
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eficacia intercultural.aína

que  as  veces non o 

acade

mesmas) 

PLEB 5.4. Entende os detalles do que se lle 

di en transaccións e xestións que xorden 

mentres viaxa, organiza a viaxe ou trata 

coas autoridades, así como en situacións 

menos habituais en hoteis, tendas, axencias

de viaxes, centros de saúde, traballo ou 

estudos (por exemplo, para recibir asistencia

sanitaria como turista ou como residente, 

cambiar unha reserva de hotel, anular 

billetes ou cambiar un artigo defectuoso), 

sempre que poida pedir confirmación. 

non é  imprescindible 

para superar  a  materia

1ªAV

3ªAV

PLEB5.5. Desenvólvese con seguridade en 

transaccións e xestións cotiás e menos 

habituais, cara a cara, por teléfono ou por 

outros medios técnicos, solicitando 

información detallada, ofrecendo 

explicacións claras e detalladas, e 

desenvolvendo a súa argumentación de 

xeito satisfactorio na resolución dos 

problemas que xurdan. 

non é  imprescindible 

para superar  a  materia 

2ªAV

3ªAV

PLEB5.6. Exprésase oralmente e por 

escrito, en diferentes soportes, con certa 

densidade léxica, evitando repeticións 

innecesarias co uso de sinónimos e 

palabras de significado próximo, e recoñece 

un léxico máis especializado se conta con 

apoio visual ou contextual.

 Exprésase oralmente e 

por escrito, en diferentes

soportes, con certa 

densidade léxica(...) 

aínda que as  veces 

cometa  erros.

1ªAV

2ªAV

3ªAV

Probas/Tarefas 

de  resposta 

escrita/oral  

( rexistro 

cuantitativo  das 

mesmas)

PLEB5.7. Comprende textos extensos en 

lingua estándar transmitidos por diversos 

canles, entendendo (aínda que non os 

comparta) os matices de sentido e de 

  Comprende textos 

extensos en lingua 

estándar transmitidos 

por diversos canles, 

1ªAV

2ªAV

3ªAV

Tarefas de  

resposta 

escrita/oral  

( rexistro 
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opinión ante puntos de vista e posturas 

concretas e actitudes que responden a 

crenzas, costumes e valores propios da 

cultura da lingua meta.

entendendo (aínda que 

non os comparta) os 

matices de sentido e de 

opinión

cualitativo  das 

mesmas)

PLEB5.8. Explica valores e comportamentos

propios dunha cultura a membros doutra 

diferente, consciente da importancia desta 

actividade de mediación intercultural.

non é  imprescindible 

para superar  a  materia 

1ªAV

2ªAV

3ªAV

PLEB5.9. Participa en proxectos 

(elaboración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión de libros e 

películas, obras de teatro, etc.) nos que 

se utilizan varias linguas e relacionados 

cos elementos transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou culturais, e 

valora as competencias que posúe como 

persoa plurilingüe.

  Participa  nos 

proxectos valorando a 

riqueza das linguas e 

interesándose polos 

elementos  transversais 

tratados, aínda  que  

cometa errores de  

lingua 

2ª AV

3ªAV

 rexistro 

cuantitativo  dos 

mesmos

5.-  CONCRECIÓNS  METODOLÓXICAS

A metodoloxía  utilizada  na  aula está baseada na competencia comunicativa polo que as propostas de

traballo  non  irán  encaminadas  so  a  consecución  da   competencia  lingüística.  A  ensinanza  das

estructuras sintáctico discursivas  basearáse no método inductivo. 

O  profesorado e  o  alumnado  conta  cun libro  de  texto e  os  seus  recursos dixitais pero  cada

profesor utilizará  os recursos  que estime  oportunos  a  maiores para implementar  unha  metodoloxía

baseada  no  contructivismo  e  no método  comunicativo. 

Fomentaráse  que o alumnado procure descubrir as  normas  lingüísticas  por  sí  mesmos a  partir de

modelos de  lingua.

Fomentaráse  que o alumnado participe de  forma activa na  aula, en  intervencións  espontáneas ou

simuladas  e  ensaidas.

Fomentaráse  o  uso de  contextos de  lingua e  cultura  reais e  próximos  a  sua  realidade .
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Fomentaráse  que o alumnado construa a  sua  aprendizaxe,  non  so  que  a  reciba.

Fomentaráse  que o alumnado pense  e  analice ,  non  so  que  memorice  e  repita. 

6.-   MATERIAIS  E   RECURSOS   DIDÁCTICOS   EN   FORMACIÓN   PRESENCIAL   E   NON

PRESENCIAL 

Un ordenador por aula con proxector e encerado dixital aínda  que  non  sempre  están en bo  estado  de

funcionamento 

3 teléfonos, 3  tablets e 3  altavoces  portátiles  para  uso  dos  profesores  do  departamento,  de

maneira  individualizada

Dous  pares de auriculares  que faciliten  a  audición  a  personas  con dificultades de audición.

Libro de  texto para  o  alumnado

 ESO 

Way to English Student's Book 1 para 1º ESO                                    ISBN: 978-9963-51-724-4

Way to English Student's Book 2 para 2º ESO                                   ISBN: 978-9963-51-635-3

Way to English Student's Book 3 para 3º ESO                                    ISBN: 978-9963-51-641-4

Way to English Student's Book 4 para 4º ESO                                    ISBN: 978-9963-51-647-6

Editorial:  Burlington Books.   Autores: Linda Marks e Emily Devlin.   Ano de publicación: 2016

         

Bacharelato

 

Trends Bachillerato 1 Student's Book para 1º BACH                       ISBN: 978-9963-51-085-6

Trends Bachillerato 2 Student's Book para 2º BACH                       ISBN: 978-9963-51-095-5
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Editorial:  Burlington Books.  Autores: Margaret Baines e Steven Rodwell.   Anos de publicación: Trends

Bachillerato 1: 2014.  Trends Bachillerato 2: 2015

Cada  nivel ten  tamén  acceso o  Web book gratuito. Nesta ferramenta o  alumnado  pode  facer  tareas

de  reforzo  e  ampliación. Tamén  resulta  unha  ferramenta  útil  no  caso  de  ensinanza non presencial.

A editorial  pone  ó servicio  do  profesorado  outras  ferramentas para práctica,  reforzo  e  ampliación

das  unidades  didácticas .www.burlingtonbooks.es, 

Cada  profesor utilizará  outras ferramentas  dixitais,  que  levarán  un  maior  peso  no caso  de

ensinanza  non  presencial. Ferramentas  tales  como 

https://edpuzzle.com/

https://l-www.voki.com/

https://kahoot.com/

https://quizlet.com/

Libros  de  lectura 

1º ESO. Zorro  Editorial Vicens  Vivens  978-84-31678982

2º ESO . Tom Sawyer . Editorial Burlington.  ISBN 978-99-63461554

3º ESO. Robinson Crusoe .Editorial Vicens  Vivens  Green  apple.978-84-31690526

4º ESO  King  arthur and  his  knights Editorial Vicens  Vivens 978-84-31673390

1º BAch  The  secret garden Editorial Vicens  Vivens  978-84-682-50236

2º BAch The  Final  problem  and other  stories Editorial Vicens  Vivens  978-84-68218458
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7.-  PROCEDEMENTOS  E  INSTRUMENTOS DE  AVALIACIÓN . CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN 

7.1.-  ESO  

        

  Instrumentos  e  criterios de  calificación  por  trimestre

 

 1ª avaliación,  a forma de calificar será a seguinte: 

 Probas de avaliación por  un total de  7 puntos (reading: 1.5 pts., listening: 1 pt., estructuras: 1.5 pts.,

léxico: 1 pts. , pronunciación: 0.5 pts., Writing: 1.5 pts.) 

 Speakings, ou probas orais: 1 punto ( farase media entre as probas orais realizadas por trimestre)

 Tarefas e  traballo na aula reflectido  por  competencias distintas á CCL:  

     2 puntos CD: 2%    CSC: 4%    CCEC: 2%        CAA: 6%    CSIEE: 6%

 2ª avaliación,  a forma de calificar será a seguinte: 

  Probas de avaliación por  un total de  5.5 puntos  (reading: 1.2 pt., listening: 0.8 pt., estructuras: 1.2

pts., léxico: 0.8 pt.  pronunciación: 0.3 pts. Writing 1.2  pt)

 Exame e /ou traballo de lectura (reader): 1.5 puntos

 Speakings, ou probas orais: 1 punto (farase media entre as probas orais realizadas por trimestre)

 Tarefas e  traballo na aula reflectido  por  competencias distintas á CCL: 

    2 puntos CD: 2%    CSC: 4%    CCEC: 2%        CAA: 6%    CSIEE: 6%

 3ª avaliación parcial , a forma de calificar será a seguinte: 

 Probas de avaliación por  un total de  7 puntos (reading: 1.5 pts., listening: 1 pt., estructuras: 1.5 pts.,

léxico: 1 pts. , pronunciación: 0.5 pts., Writing: 1.5 pts.) 

 Speakings, ou probas orais: 1 punto ( farase media entre as probas orais realizadas por trimestre)

 Tarefas e  traballo na aula reflectido  por  competencias distintas á CCL:  

     2 puntos CD: 2%    CSC: 4%    CCEC: 2%        CAA: 6%    CSIEE: 6%

Consecuencias de prácticas irregulares na realización de probas ou a entrega de traballos O alumnado

do que se demostre (xa sexa durante a realización do seu exame como durante a corrección do mesmo
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polo  profesorado)  que  copiou  ou  deixou  copiar  en  dito  exame,  será  cualificado  cun  0  nesa  proba,

independentemente do tipo de avaliación que teña lugar: trimestral, final, extraordinaria ou de pendentes.

Así mesmo, o alumnado do que se demostre que entregou un traballo con información plaxiada será

cualificado cun 0 no mesmo.

Aspectos que se van valorar dentro do traballo na aula e instrumentos para a recollida desta

información

O  apartado  de  tarefas  /  traballo  na  aula  abarcará  distintos  aspectos.  As  tarefas  poden  tanto  ser

exercicios  realizados  na  aula  ou   fora  e  corrixidos  ou  supervisados  polo  profesorado,  proxectos

,participación, o traballo colaborativo en parellas e en grupos.        

Como se calcula a cualificación de cada avaliación

A suma de cada unha das cualificacións máximas  é de 10 puntos. A nota final calcúlase por medio do

redondeo. O redondeo consiste en non considerar os decimais, cortando o número para quedar só co

enteiro. Isto quere dicir que se queremos redondear a nota 2,3, eliminaremos o 0,3 e quedarémonos co

2. En cambio, se o obxectivo é redondear 4,9, o mecanismo de redondeo levará a manter o 0,9 e a

sumarlle un 0,1 para poder obter o número 5. Resumindo, os decimais menores que 5 non suman e os

iguais ou maiores que 5 suman un punto ao número enteiro.

 Mecanismos para recuperar probas e avaliacións non superadas

O  alumnado  cunha  avaliación  suspensa  recupera  dita  avaliación  cun  4.5  se  aproba  a  avaliación

seguinte,  independentemente  da  nota  acadada  na  seguinte.  As  avaliacións  pondéranse  de  forma

distinta, con maior peso por avaliación a medida que avanza o curso , e as probas reciclan contidos e

destrezas tratados en avaliacións anteriores.

Avaliación final

         Avaliación final

Tendo  en  conta  o  carácter sumativo e  contínuo da  aprendizaxe  das  linguas ,  a  calificación da

avaliación  final será  o  resultado de sumar  unha parte proporcional da  calificación  obtida  nas  tres

avaliacións ,  aplicando  a seguinte  fórmula 

 10 % 1ª avaliación  + 20 % 2ª avaliación  +  70 % 3ª avaliación

O  alumnado que  obteña  unha  calificación  positiva terá recibido  no  resto do  curso  escolar  tarefas

de  ampliación  que se  basen na  lingua  como un proceso  vivo  de  comunicación,  con  especial

interese  nas destrezas  orais. 
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7.2.- Plan Xeral  de  recuperación 

O alumnado que  non sexa  quen de obter unha  calificación  positiva,  logo  de  aplicar  a  fórmula

porcentual,  deberá facer  unha  serie de  tarefas guiadas polo  docente  na  aula co  obxectivo  de

adquirir  as  competencias non  acadadas que  lle permitan  superar  a  calificación  negativa  na(s)

áreas(s) correspondentes.  Logo  deste  traballo  supervisado  polo  docente  dentro  da  aula  ,  o

alumnado  deberá realizar  unha  proba.

A  continuación  detállanse  as  áreas   e  as calificacións de  cada unha delas

Reading :  1.5

Writing : 1

Listening : 1,5

Speaking : 1

Proxecto : 2

Pronunciación: 0,5

Uso  estructural da lingua ( gramática) : 1,5

Léxico  : 1

Unha vez feitas as  probas  necesarias, a  nota da avaliación  final será o  resultado  de  aplicar  a

fórmula  porcentual  sustituíndo  as  partes  anteriormente non  superadas  pola nova  calificación

obtida. 

 Constancia de  información ó alumnado

Durante os primeiros 15 días de curso, cada profesor transmitirá ó seus grupos-clase os criterios de

calificación , utilizando apoio visual e asegurándose que o alumnado comprende os  criterios.  Serán

visibles  na  programación do  Departamento e  nas aulas  virtuais dos distintos cursos 
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7.3.- Bacharelato

  Instrumentos  e  criterios de  calificación  por  trimestre

 

Na 1ª avaliación, a forma de cualificar será a seguinte: 

 Probas de avaliación por  un total de  8 puntos (reading: 1.5 pts., listening: 1 pt., estructuras: 2 pts.,

léxico: 1.5 pts. ,pronunciación: 0.5 pts., Writing: 1.5 pts.) 

 Speakings, ou probas orais: 1 punto ( farase media entre as probas orais realizadas por trimestre)

 Tarefas e  traballo na aula reflectido  por  competencias distintas á CCL:  

    1 punto CD: 1%    CSC: 2%    CCEC: 1%        CAA: 3%    CSIEE: 3%

Na 2ª avaliación,   a forma de cualificar será a seguinte: 

  Probas de avaliación por  un total de  6 puntos  (reading: 1 pt., listening: 1 pt.,  estructuras: 1.5 pts.,

léxico: 1 pt. , pronunciación: 0.5 pts. Writing 1  pt)

 Exame de lectura (reader): 2 puntos

 Speakings, ou probas orais: 1 punto (farase media entre as probas orais realizadas por trimestre)

 Tarefas e  traballo na aula reflectido  por  competencias distintas á CCL:  

     1 punto CD: 1%    CSC: 2%    CCEC: 1%        CAA: 3%    CSIEE: 3% 

 Na 3ª avaliación, a forma de cualificar será a seguinte: 

 Probas de avaliación por  un total de  8 puntos (reading: 1.5 pts., listening: 1 pt., estructuras: 2 pts.,

léxico: 1.5 pts. ,pronunciación: 0.5 pts., Writing: 1.5 pts.) 

 Speakings, ou probas orais: 1 punto ( farase media entre as probas orais realizadas por trimestre)

 Tarefas e  traballo na aula reflectido  por  competencias distintas á CCL:  

    1 punto CD: 1%    CSC: 2%    CCEC: 1%        CAA: 3%    CSIEE: 3%

Consecuencias de prácticas irregulares na realización de probas ou a entrega de traballos O alumnado

do que se demostre (xa sexa durante a realización do seu exame como durante a corrección do mesmo

polo  profesorado)  que  copiou  ou  deixou  copiar  en  dito  exame,  será  cualificado  cun  0  nesa  proba,

independentemente do tipo de avaliación que teña lugar: trimestral, final, extraordinaria ou de pendentes.

Así mesmo, o alumnado do que se demostre que entregou un traballo con información plaxiada será

cualificado cun 0 no mesmo.
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Aspectos que se van valorar dentro do traballo na aula e instrumentos para a recollida desta

información

O  apartado  de  tarefas  /  traballo  na  aula  abarcará  distintos  aspectos.  As  tarefas  poden  tanto  ser

exercicios  realizados  na  aula  ou   fora  e  corrixidos  ou  supervisados  polo  profesorado,  proxectos

,participación, o traballo colaborativo en parellas e en grupos.        

Como se calcula a cualificación de cada avaliación

A suma de cada unha das cualificacións máximas  é de 10 puntos. A nota final calcúlase por medio do

redondeo. O redondeo consiste en non considerar os decimais, cortando o número para quedar só co

enteiro. Isto quere dicir que se queremos redondear a nota 2,3, eliminaremos o 0,3 e quedarémonos co

2. En cambio, se o obxectivo é redondear 4,9, o mecanismo de redondeo levará a manter o 0,9 e a

sumarlle un 0,1 para poder obter o número 5. Resumindo, os decimais menores que 5 non suman e os

iguais ou maiores que 5 suman un punto ao número enteiro.

Mecanismos para recuperar probas e avaliacións non superadas

O  alumnado  cunha  avaliación  suspensa  recupera  dita  avaliación  cun  4.5  se  aproba  a  avaliación

seguinte,  independentemente  da  nota  acadada  na  seguinte.  As  avaliacións  pondéranse  de  forma

distinta, con maior peso por avaliación a medida que avanza o curso , e as probas reciclan contidos e

destrezas  tratados  en  avaliacións  anteriores,  polo  que  en  certa  maneira  cumpren  a  función  de

recuperación. A modo de exemplo, a 1ª avaliación suspensa recupérase coa 2ª aprobada; a 1ª e/ou 2ª

avaliación(s)  suspensa(s)  recupéra(n)se  coa  3ª  avaliación  aprobada;  sen  embargo,  suspender  a  3ª

avaliación supón someterse a unha proba de recuperación se a nota media ponderada de todo o curso

non acada o aprobado.

  Avaliación final

           Alumnado que optará a realizar o exame de recuperación

Deberán someterse a un exame de recuperación o alumnado que suspenda os exames da 3ª avaliación

e non acaden un mínimo de 5 puntos sobre 10 na nota media global das tres avaliacións, despois de

aplicar  a  operación  de  redondeo.  Nesta  repesca  celebrada  ao  final  do  3º  trimestre,  o  alumnado

recuperaría só as partes suspensas do último exame escrito: reading, listening, writing, pronunciación,

léxico e estructuras. Unha vez feita a recuperación, o profesorado recalculará a nota do último trimestre

segundo as porcentaxes vixentes na 3ª avaliación .  En ningún caso se someterán a esta proba de

recuperación o alumnado co curso aprobado que desexen subir nota.
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Descrición da proba de recuperación

            Consistirá nun exame único e escrito que terá a mesma puntuación e estrutura que o exame da

3ª avaliación, e recuperará só as partes supensas desa proba. A totalidade do exame constaría das

seguintes partes:    

   reading: 1.5 puntos, writing: 1.5 puntos, listening: 1 punto, estructuras: 2 puntos, léxico: 1.5 puntos e

pronunciación: 0.5 puntos

As partes non pertencentes ás probas escritas (speaking: 1 punto e tarefas / observación na aula: 1

punto) non serían recuperables, pero incluiríanse no recálculo da nota tralo exame de recuperación, 

Como se calcula a cualificación final

O cálculo da nota media final faise por medio dun sistema de ponderación que ten en conta o aumento

progresivo de contidos ao longo do curso e a evolución no manexo das skills (destrezas) por parte do

alumnado. Por conseguinte, a 3ª avaliación terá un peso moito maior, xa que engloba gran parte do visto

anteriormente.

Nota media final = 10% da nota da 1ª avaliación + 20% da nota da 2ª avaliación + 70% da  nota da 3ª

avaliación

 Constancia de  información ó alumnado

Durante os primeiros 15 días de curso, cada profesor transmitirá ó seus grupos-clase os criterios de

calificación , utilizando apoio visual e asegurándose que o alumnado comprende os  criterios.  Serán

visibles  na  progrmación do  Departamento  e  nas aulas  virtuais dos distintos cursos 

 7.4.-  BACHARELATO . Proba de avaliación extraordinaria e  cualificación da  mesma

       .

 Descrición do tipo de proba

O tipo  de  proba  extraordinaria  a  realizar  vai  ser,  en  tódolos  casos,  dun  estilo  similar  á  proba  de

avaliación feita no terceiro trimestre. Constará dun exame escrito único, con contidos relativos a todo o

curso. Enténdese que ao tratarse dunha proba extraordinaria, a nota acadada será a definitiva, cun

mínimo de 5 puntos para superala nunha escala de 10.

 Como se calcula a cualificación

         1º de Bacharelato

Referencia de cálculo por apartados:
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reading: 2.5 puntos, writing: 2.5 puntos, gramática: 2.5 puntos, vocabulario: 2 puntos e pronunciación:

0.5 puntos

          2º de Bacharelato

Referencia de cálculo por apartados: 

reading: 2 puntos, writing: 2.5 puntos, gramática: 2.5 puntos, vocabulario: 1.5 puntos, listening: 1 punto e

pronunciación: 0.5 puntos

7.4.- Criterios de  calificación  en  caso  de  ensino non presencial 

        Os criterios de  calificación  serán os  memos que  para  o  ensino  presencial. 

O  profesorado pode sustituir  o   instrumento do  examen por   outras ferramentas  con tarefas que

califiquen os  mesmos  apartados .   

8.- AVALIACIÓN  INICIAL 

Durante os  primeiros quince  días do  curso,  o  profesorado traballará co seu alumnado nunha serie de

probas ou  tarefas  dirixidas   a  valorar  a  competencia  comunicativa  destes,   facendo  fincapé  nas

destrezas e nos contidos lingüísticos mais significativos para  levar  a cabo o proceso comunicativo.

No caso  de   detectar   dificultades nos  estándares  relacionados cas  destrezas  lingüísticas  orais  ou

escritas,  receptivas ou produtivas,  o  profesorado o terá en conta na elección das tarefas da primeira

unidade didáctica do  curso,  de  tal  xeito  que ésta  lle  permita  ó  alumnado reforzar ditas  abilidades .

No caso de  detectar  dificultades no  manexo  de  determinadas estruturas  morfosintácticas, de  ser

estruturas que  non serán traballadas en unidades  posteriores,  o  profesorado facilitará tarefas de

reforzo. 

No caso de  detectar  dificultades  específicas de  aprendizaxe,  aplicaránse os  protocolos ó  respecto .

Nos cursos de  2º ESO e 3º ESO,  as  probas  iniciais,  servirán  para  detectar a  aquel alumnado  que

recibirá as  clases de  apoio. 
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9.-  ACTIVIDADES  DE   SEGUIMENTO,  RECUPERACIÓN  E  AVALIACIÓN  DAS   MATERIAS

PENDENTES 

          

 Mecanismos para o seguimento

O alumnado que non acadaran a adquisición dos contidos mínimos da materia e que accederan ao

curso seguinte deberán formar parte do plan de traballo que o Departamento ten deseñado para a

superación das probas extraordinarias sobre os devanditos contidos. Este alumnado será atendido polo

profesor do seu grupo de referencia, que confeccionará un caderno con tarefas que incluirá os contidos

mínimos da materia a recuperar. Unha vez completadas as tarefas, os alumnos deberán entregarlle o

caderno ao profesor para proceder á súa avaliación coincidindo coa primeira convocatoria da proba de

pendentes.

        Como e cando se avalía

Haberá dúas  convocatorias de probas: en xaneiro e en febreiro/marzo . Estas probas escritas estarán

directamente relacionadas coas actividades previamente realizadas no caderno entregado polo profesor,

e as avaliacións serán eliminatorias; é dicir, se a nota da primeira proba escrita, facendo media coa

puntuación do caderno, alcanza un mínimo de 5 puntos sobre 10, xa terían aprobada a materia pendente

e non precisarían presentarse a máis convocatorias.

Nestas dúas  convocatorias,  a  nota  será  o resultado deengadir o  60% da nota da proba escrita e o

40% da nota do caderno de actividades 

 En Abril/Maio  haberá unha proba final, na  que  a  nota  acadaráse únicamente no  exame.

As probas escritas de cada unha das tres convocatorias ordinarias, terán a seguinte  puntuación por

apartados:

reading: 2.8 pts., writing: 2.6 pts., gramática: 2.8 pts. e vocabulario: 1.8 pts. 

O alumnado de  Bacharelato  que  no  tivera  aprobada  a  materia  pediente o rematar a  terceira

avaliación,  presentarase a  unha convocatoria extraordinaria  no  mes de  Xuño, cos  memos  apartados

e  calificación ca  proba  final 
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10.- MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  Á  DIVERSIDADE  E ACNEAE

Para   aquel  alumnado  que   presente   dificultades  de  aprendizaxe   relacionadas  con  casos

diagnosticados  e  postos  e  coñecemento  do   profesorado,  aplicaránse   as   medidas   suxeitas  ós

protocolos  da  Xunta, tales  como  protoclo  de actuación  para  alumnado  TDA;TDH; TEA; Asperger,

dislexia  (  casos con  constancia no centro ) .

Para alumnado  con dificultades de  aprendizaxe en 1º e 4º   ESO,  procuraránse  tarefas de  reforzo

axeitadas. O alumnado de 2º e 3º da ESO conta  cunha hora de  apoio semanal para  reforzar aqueles

contidos ou destrezas que mais necesiten . 

A diversidade nos ritmos de  aprendizaxe  teráse  en  conta  de  tal  xeito  que  non  será  preciso

marcar  o  mesmo  ritmo  de  aprendizaxe  en  tódolos  grupos do  mesmo  nivel.  Se  houbera

diferencia , esta quedará  reflectida  na  memoria de  fin de  curso. 

No  que se  refire as  intelixencias  múltiples, o método  utilizado tenta abarcar o  maior número  posible

destas además da lingüística como  por exemplo a  musical , a  intrapersonal, a  interpersonal ou  a

espacial .

11.- ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

Segundo os elementos transversais recollidos pola LOMCE e polo Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo

que se establece o currículo na Comunidade Autónoma de Galicia,  é de esperar que na materia da

Lingua Inglesa trabállanse principalmente 

• a comprensión lectora, a expresión oral e escrita en todas as unidades; 

• pero tamén se traballan a comunicación audiovisual e as TIC a través de actividades realizadas

co libro dixital, o uso de programas e aplicacións para a elaboración de proxectos, e o acceso a

recursos interactivos na páxina web da editorial e noutros sitios da rede.

 A igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra

persoas  con discapacidade e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non

discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

Evitaranse os comportamentos e contidos sexistas e estereotipos que supoñan discriminación.
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 O desenvolvemento sustentábel e o respeto o ambiente natural ( fauna  e  flora) 

 Iniciativa no traballo, a confianza nun mesmo  o sentido crítico.A  creatividade e  o  sentido

artístico. Neste  elemento  transversal, neste  curso,  non  poderá ser  tido  en  conta  o  traballo

en equipo, dadas  as  medidas de  distanciamento social 

Os elementos transversais que se mencionan a continuación aprécianse de forma integrada  nos

textos, ilustracións e actividades dos libros de texto.  Cando  un  membro  do  departamento

decida non utilizar  o material ( parte  ou totalidade) facilitado  pola  editorial,  aseguraráse  de

que  o  material  que  escolla contemple  os elementos transversais indicados. 

12 CONTRIBUCIÓN Ó TIL ( TRATAMENTO INTEGRADO DE LINGUAS) 

O departamento de Inglés acóllese ós seguintes  apartados do TIL, que  son  aqueles aplicables as

características da materia e a súa  metodoloxía : 

Apartado 2.2 : criterios sobre a presentación de escritos 

Apartado 2.3 : procedementos de  citas de fontes

Apartado 2.5 : nos acordos sobre a elaboración e presentación de exposición orais, asumimos a maioría

dos acordos para  exposicións de Bacharelato.  Na ESO, as  exposicións adoitan ter unha intención

comunicativa  mais expresiva que referencial, polo que algunhas das pautas non se poden aplicar.

Apartado 2.6 , asumimos a maioría  dos acordos cando  a  tarefa  proposta tenga estas  características.

En ocasións  as  tarefas  propostas levarán indicacións  sobre o  uso  da  creatividade e a representación

artística , polo  que  as  pautas  no serán tan pechadas e  poderase usarse a cor, outros  materiais e

outras fontes e tamaño  de  letra. 

Apartados 2.7 : acordos para enviar tarefas en  arquivos adxuntos 
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13.- ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS E  EXTRAESCOLARES  

Por  mor  da  pandemia  e  para  facilitar  as  medidas de  distanciamento  social  este  departamento

non  programará  ningunha  actividade  complementaria na  aula  nin  extraescolar .

14.- INDICADORES DE  LOGRO PARA AVALIAR O  PROCESO DE  ENSINO-APRENDIZAXE E  A

PRÁCTICA  DOCENTE 

INDICADORES DE LOGRO DO PROCESO DE ENSINO

DIMENSIÓN INDICADORES
GRAO DE CONSECUCIÓN1

1 2 3 4 5

Pr
oc

es
o 

de
 e

ns
in

o

Adecuación do nivel de dificultade ás características do alumnado.
Adecuación das actividades ás características do grupo – clase.
Combinación equilibrada entre a explicación teórica e a práctica.
Desenvolvemento de actividades motivadoras para o alumnado.
Combinación equilibrada entre actividades TIC e tradicionais.
Logro da participación activa do alumnado no desenvolvemento das clases.
Atención axeitada á diversidade do alumnado do grupo - clase
Uso de variados instrumentos de avaliación do alumnado.
Promoción do traballo colaborativo na aula.

Pr
og

ra
m

ac
ió

n 
di

dá
ct

ic
a

Adecuación das unidades didácticas ao currículo da materia.
Adecuación da secuenciación e temporalización das unidades didácticas.
Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unidade didáctica.
Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.
Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos de avaliación.
Desenvolvemento dunha estratexia metodolóxica común no departamento.
Adecuación dos materiais didácticos empregados ao grupo de alumnado.
Adecuación dos instrumentos de avaliación ao grupo de alumnado.
Adecuación aos plans, programas e proxectos desenvolvidos polo centro.
Adecuación dos mecanismos de información sobre avaliación e promoción do
alumnado ás familias
Adecuación do seguimento e revisión da programación ao longo do curso.

1  1= Escaso; 2= Básico; 3= Satisfactorio; 4= Moi avanzado; 5= Excelente.
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INDICADORES DE LOGRO DA PRÁCTICA DOCENTE

DIMENSIÓN INDICADORES
GRAO DE CONSECUCIÓN2

1 2 3 4 5

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

O/A docente ten en conta os estándares de aprendizaxe.
O/A  docente  formula  os  obxectivos  de  maneira  que  informa  das
competencias a acadar polo alumnado.
O/A docente programa actividades e estratexias en función das necesidades
do alumnado
O/A docente planifica as clases de maneira flexible, preparando actividades e
recursos axustados ás necesidades e intereses do alumnado.
O/A docente establece de xeito claro e explícito os criterios, procedementos
e instrumentos de avaliación.
O/A  docente  programa  a  materia  tendo  en  conta  os  estándares  de
aprendizaxe previstos na normativa vixente.
O/A  docente  coordínase  co  resto  de  membros  do  departamento  e  do
profesorado que imparte contidos afíns.

Ac
ci

ón

O/A  docente  organiza  os  contidos  proporcionando  unha  visión  xeral  do
tema.
O/A docente relaciona os conceptos novos cos xa coñecidos.
O/A docente amosa predisposición para aclarar dúbidas.
O/A docente emprega as TICS para apoiar os contidos da aula.
O/A docente promove o traballo cooperativo e mantén unha comunicación
fluída co alumnado.
O/A docente desenvolve os contidos dunha forma ordenada e comprensible
para o alumnado.
O/A  docente  facilita  estratexias  de  aprendizaxe  (busca  de  información,
resolución de problemas…)
O/A  docente  proporciona  a  información  necesaria  para  a  resolución  das
tarefas e a súa mellora.
O/A docente corrixe e explica os traballos e actividades do alumnado e dá
pautas para a súa mellora.
O/A docente emprega sistemáticamente variados instrumentos de recollida
de información.
O/A docente favorece os procedementos de autoavaliación e coavaliación.
O/A docente propón novas actividades para  a consecución de obxectivos
non acadados así como outras de maior nivel cando estes si foron logrados
suficientemente. 
O/A docente proporciona un plan de traballo ao inicio de cada tarefa.
O/A docente relaciona as aprendizaxes con aplicación reais na vida cotiá ou
coa súa funcionalidade.
O/A docente informa dos resultados ao alumnado e ás súas familias.

2

87



15.-  MECANISMOS DE  REVISIÓN, AVALIACIÓN E  MODIFICACIÓN DA  PROGRAMACIÓN EN

RELACIÓN  COS  RESULTADOS  ACADÉMICOS E PROCESOS DE  MELLORA 

ELEMENTO

S  A

AVALIAR

INDICADORES DE LOGRO

Non conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Programació

n didáctica

Non se adecúa ao

contexto da aula.

Adecúase  parcialmente

ao contexto da aula.

Adecúase  completamente

ao contexto da aula.

Plans  de

mellora

Non se adoptaron

medidas  de

mellora  tras  os

resultados

académicos

obtidos.

Identificáronse  as

medidas  de  mellora  a

adoptar tras os resultados

académicos obtidos.

Adoptáronse  medidas  de

mellora  segundo  os

resultados  académicos

obtidos.

Medidas  de

atención  á

diversidade

Non se adoptaron

as  medidas

axeitadas  de

atención  á

diversidade.

Identificáronse  as

medidas  de  atención  á

diversidade a adoptar.

Adoptáronse  medidas  de

atención  á  diversidade

axeitadas.

Temas

transversais

Non se traballaron

todos  os  temas

transversais  na

materia.

Traballáronse  a  maioría

dos  temas  transversais

na materia.

Traballáronse  todos  os

temas  transversais  na

materia.

Programa de

recuperación

Non se estableceu

un  programa  de

recuperación  para

os alumnos.

Iniciouse  o  programa  de

recuperación  para  os

alumnos que o necesiten.

Estableceuse un programa

de  recuperación  eficaz

para  os  alumnos  que  o

necesiten.

Obxectivos

da materia

Non se alcanzaron

os  obxectivos  da

material

establecidos.

Alcanzáronse  parte  dos

obxectivos  da  materia

establecidos  para  o

curso.

Alcanzáronse  os

obxectivos  da  materia

establecidos  para  este

curso.
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ELEMENTO

S  A

AVALIAR

INDICADORES DE LOGRO

Non conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Competencia

s

Non  se

desenvolveron  a

maioría  das

competencias

relacionadas  coa

materia.

Desenvolvéronse  parte

das  competencias

relacionadas coa materia.

Logrouse  o

desenvolvemento  das

Competencias

relacionadas  con  esta

materia.

Práctica

docente

A práctica docente

non  foi

satisfactoria.

A  práctica  docente  foi

parcialmente

satisfactoria.

A  práctica  docente  foi

satisfactoria.

Materiais  e

recursos

didácticos

Os  materiais  e

recursos

didácticos

utilizados  non

foron  os

axeitados.

Os  materiais  e  recursos

didácticos  foron

parcialmente adecuados.

Os  materiais  e  recursos

didácticos  foron

completamente axeitados.

Distribución

de  espazos

e tempos

A distribución dos

espazos e tempos

non  foron

adecuados  aos

métodos

didácticos  e

pedagóxicos

utilizados.

A  distribución  dos

espazos  e  tempos  foron

parcialmente  axeitados

aos métodos didácticos e

pedagóxicos utilizados.

A distribución dos espazos

e tempos foron adecuados

aos  métodos  didácticos  e

pedagóxicos utilizados.

Métodos

didácticos  e

pedagóxicos

Os  métodos

didácticos  e

pedagóxicos

utilizados  non

contribuíron  á

mellora  do  clima

de  aula  e  de

centro.

Os métodos didácticos  e

pedagóxicos  utilizados

contribuíron  parcialmente

á  mellora  do  clima  de

aula e de centro.

Os  métodos  didácticos  e

pedagóxicos  utilizados

contribuíron  á  mellora  do

clima de aula e de centro.
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ELEMENTO

S  A

AVALIAR

INDICADORES DE LOGRO

Non conseguido Conseguido parcialmente Totalmente conseguido 

Resultados

da avaliación

Os  resultados  da

avaliación  nesta

materia  non  foron

satisfactorios.

Os  resultados  da

avaliación  nesta  materia

foron moderados.

Os resultados da avaliación

nesta  materia  foron  moi

satisfactorios.

En Boiro a 15 / 09/ 2021

Purificación Vez Fernández                   Jose Manuel Rivas Fernández

Mª Luisa Martínez Muñíz                      Ana Mª Pose Blanco 
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