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a) Introdución e contextualización
• Marco legal

Esta programación está estruturada en función do marco legal no que se desenvolve. A
continuación os textos legais máis importantes que afectan a este departamento:

1. Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.
(http://www.edu.xunta.es/portal/normativa)
2. Aclaracións relativas a diversos aspectos do bacharelato derivados do rexime transitorio da
implantación da LOMCE para o curso 2016-2017
3. Instrucións no curso 2016-2017 para a implantación do currículo da ESO e do Bacharelato
nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
4. Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.
5. MCERL
6. Guía didáctica do Portfolio Europeo das linguas para ensino secundario.

Todos os textos legais que configuran o actual regulamento da educación no Estado español.

•

Contorna

O IES Ribeira do Louro presenta unha gran homoxeneidade dende o punto de vista sociocultural,
aínda que a procedencia do alumnado é heteroxénea porque provén dunha área xeográfica ampla.
Unha gran parte das familias do noso alumnado vive no medio rural sendo a agricultura subsidiaria
dentro dos ingresos familiares.
En canto a diferenzas de xénero e traballo os pais desenvolven na súa maioría actividades
pertencentes ó sector secundario, seguido aínda que de lonxe polo sector terciario, e unha baixa
porcentaxe do sector primario. A maioría das nais son amas de casa, tarefa que combinan cos labores
agrícolas para o autoconsumo. Unha baixa porcentaxe adícase ó sector secundario e terciario. En
canto ó nivel de estudos a maioría das nais e pais posúen estudios primarios, observando que esta
porcentaxe é superada polas nais. Un 15% dos pais ten estudos secundarios e unha porcentaxe algo
menor das nais. Este feito incide directamente na capacidade dalgunhas familias para acompañar o
proceso de formación das súas fillas e fillos.
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A maioría do alumnado procede de centros públicos. O alumnado de 1º ESO ven dos centros
adscritos: CEIP Cruz- Budiño e CEIP Antonio Palacios. O alumnado de bacharelato é basicamente o
que estuda a ESO no noso centro, no CPI Ribeira e no colexio Santo Tomás. O alumnado de ciclos é
de procedencia máis variada. Aos ciclos formativos de nivel superior o alumnado accede con estudos
xa que poden ser os bacharelatos actuais e incluso alumnos con estudos universitarios.
Das enquisas realizadas extráense datos que xustifican de novo os resultados negativos, xa que
aínda que o alumnado desexaría cursar estudos con éxito as horas adicadas son escasas e as
circunstancias sociais son un factor que non o favorece os bos resultados académicos. Todos estes
aspectos definen dunha maneira clara as perspectivas do alumnado. A maioría inclínase

máis ó

mercado laboral que á realización de estudos universitarios. Dada a implantación dos ciclos neste
centro o 72% dos alumnos de segundo de bacharelato prefiren cursar ciclos formativos superiores a ir
a universidade. Entre os cursos da ESO a porcentaxe repártese á metade entre ciclos de grao medio e
superior e bacharelato.
O Porriño é principalmente a cabeceira dunha subcomarca industrial da comarca de Vigo.
Actúa de alternativa á expansión industrial desta comarca, pero ten tamén dinámica propia en algúns
sectores industriais e de extracción mineira. O centro atópase no Polígono Industrial de Torneiros. O
seu mercado máis inmediato é a comarca industrial de Vigo e a súa poboación. As complementan a
miúdo un salario industrial ou do sector servicios co traballo agrícola.
Non existe transporte público centrado na vila, nin estación de autobuses. As liñas de
autobuses limítanse a parar na estrada. As parroquias e o propio Polígono Industrial están mal
comunicadas. O concello ten a máis alta porcentaxe de desemprego sobre a poboación total da
comarca, e tamén a mais alta porcentaxe de poboación sen primeiro emprego . O Polígono de
vivendas de Torneiros, no que está ubicado o Instituto, é a principal base de expansión urbana, coas
súas sucesivas fases. Destácase o feito de que o polígono carece prácticamente de servizos e está
mal comunicado coa vila e outras poboacións da contorna. As dificultades socioeconómicas e culturais,
ademáis das escasas oportunidades de ter contacto coa cultura fóra do centro inciden no redemento
académico do noso alumnado e nas súas expectativas respecto ao futuro.

•

Departamento de inglés
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b)

Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción

que recolle a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables que forman
parte dos perfís competenciais.
As competencias son as capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos da materia co fin de
lograr a realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. Son un
dos aspectos orientadores do conxunto do currículo e do proceso de ensino-aprendizaxe,
conceptualízanse como un “saber facer” que se aplica a unha diversidade de contextos educativos,
sociais e profesionais, as competencias consideranse coñecemento na práctica. O alumnado debe
demostrar que sabe aplicar o seu coñecemento, pero ademais debe demostrar que sabe ser e estar.

1. Competencia en comunicación lingüística. (CCL)
2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. (CMCCT)
3. Competencia dixital. (CD)
4. Aprender a aprender. (CAA)
5. Competencias sociais e cívicas. (CSC)
6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. (CSIEE)
7. Conciencia e expresións culturais. (CCEC)

1. Comunicación lingüística. Esta competencia é o resultado da acción comunicativa dentro de
prácticas sociais determinadas na lingua estranxeira. O alumnado é receptor e produtor de mensaxes.
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Dende o departamento se contribuirá ao desenvolvemento armonizado de todos os componentes da
competencia de comunicación: lingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural e estratéxico. Para
desenvolver esta competencia deben explorarse diferentes xeitos e soportes de comunicación, oral,
escrito, audiovisual e mediante as novas tecnoxías polo que se requerirá unha alfabetización
complexa.
O desenvolvemento do currículo fai unha mención expresa ao plurilingüismo e á interculturalidade co
cal dende o departamento se traballará de xeito integrado cos demáis departamentos de linguas para
dar así continuidade ao proceso de fomento do interese polas linguas propias e outras linguas e
culturas.
CCL é unha competencia moi complexa. Está vinculada á acción comunicativa dentro das prácticas
sociais, na que o individuo produce e recibe mensaxes con distintas finalidades. Na práctica docente a
creación de situacións de aprendizaxe terán como finalidade o desenvolvemento da competencia
lingüística. Ademáis, esta competencia supón a apertura dunha vía de coñecemento, dentro e fóra da
escola, enriquecemento cultural e constitúe un obxectivo de aprendizaxe permanente, considerando a
lectura coma o principal medio para a ampliación da aprendizaxe e desta competencia. O
desenvolvemento da competencia lingüística buscarase a través do emprego de metodoloxías activas
que poñen ao estudante como centro do proceso de aprendizaxe.

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. A competencia
matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as súas ferramentas para
describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. Require coñecementos sobre os
números e as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e de razoamento
matemático para producir e interpretar informacións, para coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e
espaciais da realidade e para resolver problemas relacionados coa vida diaria e o mundo laboral. Esta
competencia inclúe unha serie de actitudes e valores que se basean no rigor, o respecto aos datos e a
veracidade. Os ámbitos integrados na competencia matemática son os referentes aos números, a
álxebra, a xeometría e a estatística. As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía proporcionan un
achegamento ao mundo físico e á interacción responsable nel. Contribúen ao desenvolvemento do
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pensamento científico e capacitan o individuo para identificar, formular e resolver situacións da vida
cotiá, para actuar fronte aos retos e problemas propios das actividades científicas e tecnolóxicas.

As actitudes e valores integrados nestas competencias están relacionados coa asunción de criterios
éticos, o interese pola ciencia, o apoio á investigación científica, a valoración do coñecemento científico
e a responsabilidade sobre a conservación dos recursos naturais e ambientais, así como a adopción
dunha actitude adecuada para lograr unha vida física e mental saudable nun ámbito natural e social.

3.Competencia dixital. Esta competencia refírese ao uso responsable e correcto da información e a
formación de alumnado competente dixitalmente. Para alcanzar esta competencia o departamento
traballará:
a)

no marco xeral do Plan TIC do centro a través do Plan TIC do departamento que continúa,

revisa e mellora o traballo de cursos anteriores.
b) Na posta en práctica do Plan TIC do departamento coas tecnoloxías como ferramentas básicas
no proceso de aprendizaxe: blog de aula, redes sociais educativas, colaboración con outros
proxectos que integran as TIC no do centro: Biblioribeira, emprego de aplicacións e software.

Implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e a comunicación. Supón a
adecuación ós cambios que introducen as novas tecnoloxías e a adquisición de novos coñecementos,
habilidades e actitudes para ser competente nun ámbito dixital. Require o coñecemento das principais
aplicacións informáticas, e precisa do desenvolvemento de diversas destrezas relacionadas co acceso
á información, o procesamento e uso para a comunicación, a creación de contidos, a seguridade e a
resolución de problemas en distintos contextos.

O alumnado deberá ser capaz de facer un uso habitual dos recursos tecnolóxicos dispoñibles co fin de
resolver os problemas reais dun modo eficiente, así como avaliar e seleccionar novas fontes de
información e innovacións tecnolóxicas, en función da súa utilidade para acometer tarefas ou
obxectivos específicos. A adquisición desta competencia require ademais actitudes e valores que
permitan ó usuario adaptarse ás novas necesidades establecidas polas tecnoloxías, a súa apropiación
e adaptación ós propios fins e a capacidade de interaccionar socialmente en torno a elas. Por outra
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parte, a competencia dixital implica a participación e o traballo colaborador, así como a motivación e a
curiosidade pola aprendizaxe e a mellora no uso das tecnoloxías.

4. Competencia para aprender a aprender. Esta competencia implica iniciarse na aprendizaxe e ser
quen de continuar aprendendo de xeito autónomo, aspecto fundamental para a aprendizaxe
permanente. Aprender a aprender inclúe unha serie de coñecementos e destrezas que requiren unha
reflexión e toma de conciencia sobre os propios procesos de aprendizaxe, polo que os procesos de
coñecemento se converten en obxecto do coñecemento e deberase aprender a executalos
axeitadamente. As actitudes e valores clave na adquisición desta competencia son a motivación para
aprender e a confianza para alcanzar as metas da aprendizaxe.
O departamento traballará na organización dos contidos en torno ao proceso de apendizaxe do
alumnado (“student-based teaching”) e a través de estratexias pedagóxicas encamiñadas a guiar ao
alumnado a aprendizaxe de xeito autónomo. En todos os cursos incídese no emprego de técnicas de
estudo directamente relacionadas coa aprendizaxe da lingua estranxeira (mapas conceptuais,
estratexias de pensamento, thinking-based teaching) que orientan a acción educativa cara a
adquisición de dita competencia.

5. Conciencia e expresión culturais . Esta competencia implica coñecer, apreciar, comprender e
valorar criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de gozo e
enriquecemento persoal e consideralas parte do patrimonio cultural.
Require coñecementos que permitan acceder ás distintas manifestacións sobre a herdanza cultural a
tódolos niveis. Comprende a concreción da cultura e outras manifestacións artístico-culturais da vida
cotiá. Incorpora o coñecemento básico das principais técnicas, recursos e convencións das diferentes
linguaxes artísticas e a identificación entre as diferentes manifestacións artísticas e a sociedade. A
adquisición desta competencia pon en funcionamento destrezas como a aplicación de diferentes
habilidades de pensamento para poder comprender, valorar, emocionarse e gozar das diferentes
manifestacións artísticas. Supón, ademais, actitudes e valores persoais de interese, recoñecemento e
respecto por elas e pola conservación do patrimonio. Ao longo do curso, trabállanse temas variados
que inclúen materiais sobre disciplinas artísticas que favorecen o enriquecemento cultural e artístico do
alumnado. Os proxectos e unidades didácticas teñen unha sección adicada a contidos relacionados
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coa conciencia e expresión culturais. Ademáis o alumnado participa na organización e participación de
conmemoracións culturais organizadas polo centro e os departamentos didácticos: día da paz, día da
muller, día da poesía, día internacional do libro, Día das letras. O departamento de inglés colabora
anualmente co EDNL do centro coa revista Cadernos de teatro, a través de actividades pedagóxicas
que conxugan a CCL e a CCEC.

6. Competencias sociais e cívicas. A competencia social é a habilidade e capacidade

para

empregar os coñecementos e actitudes sobre a sociedade así como interactuar con outras persoas ou
grupos baseándose no respeto mútuo e as conviccións democráticas. A competencia cívica baséase
no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade, cidadanía, dereitos humáns
e civís. A metodoloxía do traballo colaborativo e ABP favorece a aprendizaxe desta competencia dentro
da aula pero tamén establecendo lazos coa comunidade educativa a través dos traballos e da súa
difusión. O departamento, tendo como referente o Plan de convivencia do centro, promoverá os
valores de colaboración, autoconfianza, integridade e honestidade a través da práctica educativa.
Estas competencias implican a habilidade e capacidade para utilizar os coñecementos e actitudes
sobre a sociedade para comprender a realidade social do mundo en que se vive e exercer a cidadanía
democrática nunha sociedade cada vez máis plural. A competencia social relaciónase co benestar
persoal e colectivo e require a adquisición de coñecementos que permitan comprender e analizar os
códigos de conduta e o comportamento adecuado para convivir en sociedade. Os elementos
fundamentais desta competencia son a capacidade de comunicarse de forma construtiva en distintos
ámbitos e a seguridade nun mesmo, a integridade e a honestidade. A competencia cívica baséase no
coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e dereitos civís.
Nesta competencia son fundamentais: a habilidade para interactuar eficazmente no ámbito público,
manifestar solidariedade e interese poos problemas da comunidade, o respecto dos dereitos humanos,
a igualdade, a apreciación e comprensión das diferentes relixións ou culturas. O desenvolvemento
destas competencias implica afrontar os conflitos con valores éticos e exercer os dereitos e deberes
cidadáns dende unha actitude solidaria e responsable.

7. Sentido da iniciativa e espírito emprendedor. En todas as unidades o alumnado traballará a
asertividade, flexibilidade e cooperación. Favorecerase o desenvolvemento de calidades como a
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imaxinación, creatividade, confianza en si mesmo ou o sentido crítico. Os alumnos acadan autonomía a
medida que avanza no coñecemento da lingua.

A continuación preséntanse as táboas por cursos coa relación dos estándares de aprendizaxe
avaliables que forman parte dos perfís competenciais

de

Competencia Comunicación

Lingüística, Competencia Dixital, Competencia para Aprender a Aprender, Competencia en
Conciencia e Expresións Culturais, Competencias Sociais e Cívicas.

*PERFIL DE ÁREA: Relación dos estándares de aprendizaxe da materia en relación coas competencias clave.

.
1ºESO
Estándares de Aprendizaxe avaliables

Competencias
clave
















CCL
CAA
CCL
CAA
CCEC
CCL
CD
CAA
CCEC
CCL
CAA
CCEC
CCL
CAA
CCEC




















CCL
CD
CAA
CCEC
CCL
CAA
CCEC
CSC
CCL
CD
CAA
CCEC
CCL
CAA
CCEC
CSIEE
CCL
CAA
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Comprende frases e expresións habituais relacionadas con necesidades inmediatas e temas cos que se estea moi
familiarizado/a, sempre que se fale de xeito pausado e ben articulado.
Capta os puntos principais e os detalles salientables de instrucións, preguntas, explicacións, diálogos e outras
mensaxes orais sinxelas articuladas con claridade e pausadamente, relacionadas coas actividades de aula e con
áreas de prioridade inmediata.
Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información relevante en presentacións moi básicas sobre temas
educativos, que estea a aprender ou do seu interese (por exemplo, sobre un tema curricular como os contaminantes,
a clasificación dos seres vivos, etc.), sempre que poida escoitalas máis dunha vez.
Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa informal entre dúas persoas que ten lugar na súa
presenza, ou procedente dunha gravación pedagóxica cando o tema lle resulta coñecido e o discurso estea
articulado con claridade, a velocidade baixa.
Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, narracións, peticións de información, a expresión
da vontade, a certeza e os desexos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas do seu interese, cando se
lle fala con claridade, amodo e directamente, e se a persoa interlocutora está disposto a repetir ou a reformular o
dito.
Identifica a información esencial do tema e da situación de comunicación de gravacións auténticas
ou pedagóxicas sinxelas, sobre asuntos cotiáns ou do seu interese, articuladas pausadamente e con claridade, e
cando as imaxes axuden á comprensión e se poida escoitar máis dunha vez.
Amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira nas diferentes situacións comunicativas, esforzándose
por utilizala aínda que, ás veces, teña que recorrer a outras linguas para pedir axuda ou aclaracións.

Fai presentacións moi breves e ensaiadas comprensibles e con apoio visual de distintos soportes
multimedia que lle permitan ilustralas con imaxes e seguir un guión sobre aspectos concretos e sinxelos de temas do
seu interese ou relacionados cos seus estudos, e responde a preguntas breves e moi sinxelas dos oíntes sobre o
contido das súas presentacións.
Desenvólvese sen dificultade evidente en xestións e transaccións cotiás básicas, e ofrece e obtén información
básica en situacións habituais e concretas propias de viaxes, aloxamento, transporte, compras e lecer, seguindo
normas de cortesía básicas (saúdo e tratamento).
Establece contacto social en función da situación de comunicación, real ou simulada, e reformula ou rectifica se non
se lle comprende, e pide aclaración se non entende algo.

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

Colabora coas demais persoas na interacción, verificando a comprensión propia e a das demais persoas mediante
estratexias de compensación lingüísticas e non verbais, e cooperando activamente na realización das tarefas de
comunicación, e manifesta interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros e das súas compañeiras.
Comprende, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas e básicas de funcionamento e manexo de aparellos
electrónicos ou de máquinas de uso común e coñecidos, e segue instrucións básicas e predicibles para a realización
de actividades e normas de seguridade (por exemplo, nun centro docente, un lugar público ou unha zona de lecer).

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

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

Atopa a información que necesita para a realización dunha tarefa en narracións breves moi sinxelas en lingua
estándar, e en guías de lecer, dicionarios, catálogos, etc.
Entende información básica (lugar, prezo, horarios, datos ou preguntas relativas á información persoal, etc.) de
correspondencia formal na que se informa sobre asuntos do seu interese.

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

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

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

Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa aos seus datos, aos seus intereses ou ás súas
afeccións (por exemplo, para subscribirse a unha publicación dixital).
Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en soporte impreso e dixital, en situacións de comunicación reais ou
simuladas, relacionados con actividades e situacións da vida cotiá, do seu interese persoal ou sobre temas de
actualidade de especial relevancia e comprensibles para a súa idade, respectando as convencións e as normas de
cortesía se utiliza as redes sociais.
Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén contacto social real ou simulado (por exemplo, con
amigos/as noutros países), se intercambia información básica sobre si mesmo, e a súa vila (por exemplo, descrición





















































CCEC
CCL /
CMCCT
CD
CAA
CCEC
CSC
CSIEE
CCL
CAA
CCEC
CCL
CD
CAA
CCEC
CSC
CMCCT
CCL
CD
CAA
CCEC
CSC
CSIEE
CCL
CD
CAA
CCEC
CCL / CD
CAA /
CCEC
CCL /
CMCCT
CD / CAA
CCEC
CCL / CD
CAA /
CCEC
CCL /
CMCCT
CD / CSC
CAA
CCEC
CCL /
CMCCT
CD / CSC
CAA
CCEC
CCL / CD
CAA / CSC
CCEC
CCL
CD
CAA
CCEC
CSC
CCL
CMCCT
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en termos moi sinxelos de sucesos importantes e experiencias persoais; instrucións sinxelas, aceptación e
ofrecemento de suxestións, como cancelar, confirmar ou modificar unha invitación ou uns plans), e se expresan
opinións de xeito sinxelo.
Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital, utilizando correctamente as
convencións ortográficas e os signos de puntuación.
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.
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.
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.).
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.
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.
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 (linguaxe non verbal).
Recoñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender e elaborar textos sinxelos
propios do seu nivel educativo.
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.





































CD
CAA
CCEC
CSC
CCL / CD
CAA /
CCEC
CCL
CAA
CCEC
CCL
CAA
CCEC
CSC
CCL
CAA
CCEC
CSC
CCL / CAA
CCEC
CSC /
CSIEE
CCL
CAA
CCEC
CCL
CAA
CCEC
CSIEE
CCL
CAA
CCEC
CCL
CD
CAA
CCEC
CSC

2ºESO
Estándares de Aprendizaxe avaliables
 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.

Competencias
clave
 CCL
 CD

 CCEC
 CSC

 PLEB1.2. Comprende instrucións e textos breves e sinxelos producidos en contextos reais e simulados,

articulados con claridade, ritmo pausado e acentuación estándar, que conteñan vocabulario relativo a lugares,
persoas, obxectos, acontecementos e accións ligados a temas sinxelos e habituais na súa idade e no seu
contexto escolar.

 PLEB1.3. Comprende o esencial en situacións de comunicación, cara a cara ou gravadas, nas que se utilicen

frases moi sinxelas sobre temas habituais para a súa idade e o seu nivel escolar, que se refiran aos ámbitos
persoal público e educativo, sempre que se fale pausadamente e con claridade, e se poida escoitar máis dunha
vez.

 CCL
 CD

 CCEC
 CSC
 CCL
 CD

 CCEC
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 CSC
 PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información relevante en presentacións sobre temas

educativos que estea a aprender, profesionais moi sinxelos ou do seu interese inmediato (por exemplo, sobre un
tema curricular ou unha profesión).

 CCL
 CD

 CCEC
 CSC

 PLEB1.5. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa informal espontánea, relacionada coas

actividades de aula, e de simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal con diversos fins comunicativos,
se a produción é articulada con claridade e cunha velocidade media, pero con pausas.

 CCL
 CD

 CCEC
 CSC

 PLEB1.6. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, narracións, peticións de información

e expresión dos gustos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas do seu interese, cando se lle fala con
claridade, amodo e directamente, e se a persoa interlocutora está disposta a repetir ou a reformular o dito.

 CCL
 CD

 CCEC
 CSC

 PLEB1.7. Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas emitidas por medios audiovisuais sobre temas

concretos e coñecidos (tempo atmosférico, noticias presentadas con imaxes moi redundantes, etc.) e sobre
transaccións habituais de bens e servizos, pronunciadas con lentitude e claridade, aínda que deba escoitalas máis
dunha vez.

 PLEB2.1. Interactúa nas actividades de aula a maioría das veces ou intervén na lingua estranxeira, cunha

pronuncia comprensible, e persevera no seu uso aínda que cometa erros e teña que pedir axuda ou aclaracións.

 CCL
 CD

 CCEC
 CSC
 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 PLEB2.2. Amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira en diferentes situacións comunicativas, e

 CCL

 PLEB2.3. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben estruturadas e con apoio visual (por exemplo,

 CCL

manifesta interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros e das súas compañeiras.

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.

 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.

 CSC
 CD

 CCEC
 CSC
 CCL
 CD

 CCEC
 CSC

 PLEB2.5. Participa en conversas informais cunha pronuncia comprensible cara a cara, por teléfono ou por outros

medios técnicos, nas que establece contacto social, intercambia información e expresa opinións e puntos de vista,
fai invitacións e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá indicacións ou instrucións, ou discute os pasos que
hai que seguir para realizar unha actividade conxunta.

 PLEB2.6. Colabora coas demais persoas na interacción, verificando a comprensión propia e a das demais

persoas mediante estratexias de compensación lingüísticas e non verbais, e cooperando activamente na
realización das tarefas de comunicación, e manifesta interese e respecto polas achegas do seus compañeiros e
das súas compañeiras.

 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.

 PLB3.1. Segue, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas de funcionamento e manexo de aparellos electrónicos

ou de máquinas de uso común e coñecidos, así como instrucións básicas e predicibles para a realización de
actividades e normas de seguridade (por exemplo, manexo dun móbil ou prevención de riscos nunha excursión).

 CCL
 CD

 CCEC
 CSC
 CCL
 CD

 CCEC
 CSC
 CCL
 CD

 CCEC
 CSC

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD
 PLB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de revistas propias da súa idade ou de

internet, formulados de xeito simple e claro, e relacionados con asuntos do seu interese, nos ámbitos persoal e

 CCL

 CAA
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educativo e ocupacional moi básico.

 CSC

 CCEC
 CD

 PLB3.3. Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais de referencia ou consulta

claramente estruturados e nun rexistro estándar e con imaxes ilustrativas redundantes sobre temas relativos a
materias educativas, ou do seu interese (por exemplo, sobre un tema curricular, un programa informático, unha
cidade, un deporte ou o ambiente), sempre que poida reler as seccións difíciles.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD

 PLB3.4. Comprende correspondencia persoal en calquera formato e en rexistro estándar na que, de xeito sinxelo

e básico, se fale de si mesmo/a; se describan persoas, obxectos e lugares; se narren acontecementos pasados,
presentes e futuros, reais ou imaxinarios; se expresen sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais,
coñecidos ou do seu interese.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD

 PLB3.5. Entende información básica de correspondencia formal na que se informa sobre asuntos do seu interese

no contexto persoal, educativo ou ocupacional (por exemplo, sobre un curso de idiomas ou unha compra por
internet).

 CCL

 CAA

 CSC

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

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 PLB4.1. Utiliza estratexias que faciliten o proceso de escritura: segue modelos de textos de características

similares, planifica o texto, elabora un borrador, corrixe tanto a ortografía como a orde das ideas e das palabras,
etc.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD
 PLB4.2. Escribe textos moi breves en formato convencional con información sinxela e relevante sobre feitos moi

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

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD
 PLB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa aos seus datos, aos seus intereses

ou ás súas afeccións.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD
 PLB4.4. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en soporte impreso e dixital, en situacións de comunicación

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

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD

 PLB4.5. Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén o contacto social, se intercambia

información sobre si mesmo/a e a súa vila (por exemplo), se describen en termos sinxelos sucesos importantes e
experiencias persoais (por exemplo, unhas vacacións), se dan instrucións sinxelas, se fan e aceptan
ofrecementos e suxestións (por exemplo, cancelación, confirmación ou modificación dunha invitación ou duns
plans) e se expresan opinións de xeito sinxelo.

 PLB4.6. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital, utilizando correctamente

as convencións ortográficas e os signos de puntuación.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
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 CD
 PLEB5.1. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas intervencións nas actividades de aula, e na participación

en simulacións con diversos fins comunicativos, facéndose comprender, producindo con suficiencia discriminativa
trazos fonéticos significativos que distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.), e recoñecendo e
producindo comprensiblemente patróns básicos de ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD

 PLEB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente para facer comprensible os textos, sen cometer erros moi

básicos sobre as regularidades ortográficas máis relevantes.

 CCL

 CAA

 CSC

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

comunicativo (saúdos, rutinas para iniciar ou manter a quenda de palabra, fórmulas orais breves para manter a
atención, etc.)

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD
 PLEB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos e visibles dos países nos que se fala a

lingua estranxeira, analizándoos comparativamente coas diversas culturas, de ser o caso, do resto do alumnado,
e evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD
 PLB5 5. Nas actividades de aula utiliza, para a comprensión e a elaboración de textos, o coñecemento adquirido

noutras linguas sobre elementos morfolóxicos, sintácticos e discursivos, así como os procesos de realización das
actividades lingüísticas de comprensión e produción.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD
 PLB5.6. Comunica con eficacia, comprendendo e utilizando adecuadamente as estruturas morfosintácticas

básicas para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel, e estratexias de comunicación e de
redundancia do significado (imaxes e elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos básicos e partextuais).

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD
 PLEB5.7. Coñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender e elaborar textos

sinxelos propios do seu nivel educativo.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD
 PLEB5.8. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e

películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita
estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe.

 CCL
 CD

 CAA

 CCEC
 CD
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3ºESO
Estándares de aprendizaxe avaliables

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

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.
PLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, narracións, puntos de vista e
opinións sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas do
seu interese, cando se lle fala con claridade, amodo e directamente, e se a persoa interlocutora está
disposto a repetir ou a reformular o dito.
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.
PLEB1.7. Identifica a información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotiáns ou do seu
interese articulados amodo e con claridade (por exemplo, noticias, documentais ou entrevistas), cando as
imaxes axudan á comprensión.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
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.
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.
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.
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).

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

Competencias clave




CCL
CAA / CSC
CCEC / CD






CCL
CAA
CSC
CCEC






CCL
CAA
CSC
CCEC






CCL
CAA
CSC
CCEC






CCL
CAA
CSC
CCEC



CCL




CAA
CSC



CCEC



CCL



CAA / CSC



CCEC / CD

COMPETENCIAS CLAVE





CCL
CAA
CSC
CCEC






CCL
CAA
CSC
CCEC







CCL
CAA
CSC
CCEC
CD



CCL



CAA



CSC / CCEC



CCL



CAA

seguir para realizar unha actividade conxunta.

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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
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).

PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de revistas ou da Internet
formulados de xeito simple e claro, e relacionados con asuntos do seu interese.
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.
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.
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.
PLEB3.6. Entende o esencial de correspondencia formal na que se informa sobre asuntos do seu interese no
contexto persoal, educativo ou ocupacional (por exemplo, sobre un curso de idiomas ou unha compra por
internet).
PLEB3.7. Comprende o esencial (por exemplo, en lecturas para a mocidade) de historias de ficción breves e
ben estruturadas, e faise unha idea do carácter dos personaxes, das súas relacións e do argumento.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
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.
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 sinalando os principais acontecementos de forma esquemática.
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).



CSC



CCEC



CD



CCL



CAA



CSC



CCEC

COMPETENCIAS CLAVE






CCL
CAA
CSC
CCEC
CD





CCL / CAA
CSC / CCEC
CD




CCL / CAA
CSC / CCEC/ CD







CCL
CAA
CSC
CCEC
CD





CCL
CAA
CSC



CCL / CAA



CSC / CCEC



CD



CCL



CAA



CSC / CCEC

COMPETENCIAS CLAVE





CCL
CAA
CSC
CCEC






CCL
CAA
CSC
CCEC






CCL
CAA
CSC
CCEC

17

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.

PLEB4.5. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves nas redes sociais relacionados con actividades e
situacións da vida cotiá, do seu interese persoal ou sobre temas de actualidade, respectando as convencións
e as normas de cortesía.
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.
PLEB4.7. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital, utilizando
correctamente as convencións ortográficas e os signos de puntuación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
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.
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.

PLEB5.3. 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, facer preguntas por preferencias, expresar opinións, etc.) en rexistro
estándar.
PLEB5.4. 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.
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.

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.
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).
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.



CD



CCL



CAA / CSC



CCEC / CD



CCL



CAA / CSC



CCEC / CD



CCL



CAA



CSC



CCEC



CCL



CAA / CSC



CCEC / CD

COMPETENCIAS CLAVE





CCL
CAA
CSC
CCEC



CCL



CAA



CSC / CCEC



CCL



CAA



CSC



CCEC



CCL



CAA



CSC / CCEC



CCL



CAA



CSC / CCEC



CCL



CAA



CSC



CCEC



CCL



CAA / CSC



CCEC



CCL



CAA



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



CCEC



CCL



CAA



CSC / CCEC



CD

4ºESO
Estándares de Aprendizaxe avaliables
 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.

 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).

 PLEB1.3. Identifica a idea principal e aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas cando

hai apoio visual que complementa o discurso, así como o esencial de anuncios publicitarios, series e películas ben
estruturados e articulados con claridade, nunha variedade estándar da lingua, e cando as imaxes facilitan a
comprensión.

Competencias
clave
 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CCL

 CAA

 CSC

 PLEB1.4. Capta os puntos principais e os detalles salientables de mensaxes gravadas ou de viva voz, claramente

 CCL

 PLEB1.5. Identifica as ideas principais e detalles relevantes dunha conversa formal ou informal de certa duración

 CCL

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).

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.

 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.

 PLEB1.7. Comprende, nunha conversa formal, ou entrevista na que participa (por exemplo, en centros de estudos

ou de traballo), información relevante e detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades educativas ou
ocupacionais de carácter habitual e predicible, sempre que poida pedir que se lle repita, ou que se reformule,
aclare ou elabore, algo do que se lle dixo.

 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).

 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

 CSC

 CSC

 CCEC
 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CCL

 CAA
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exemplos e definicións, ou de aspectos paralingüísticos como os acenos, a entoación, etc.
 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.

 CSC

 CCEC
 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 PLEB2.3. Fai presentacións breves, ben estruturadas, ensaiadas previamente e con apoio visual (por exemplo,

PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas educativos ou ocupacionais do seu interese, organizando a
información básica de maneira coherente, explicando as ideas principais brevemente e con claridade, e
respondendo a preguntas sinxelas de oíntes articuladas de maneira clara e a velocidade media.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD

 PLEB2.4. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e menos habituais que poden xurdir durante unha

viaxe ou estadía noutros países por motivos persoais, educativos ou ocupacionais (transporte, aloxamento,
comidas, compras, estudos, traballo, relacións coas autoridades, saúde e lecer), e sabe solicitar atención,
información, axuda ou explicacións, e facer unha reclamación ou unha xestión formal de maneira sinxela pero
correcta e adecuada ao contexto.

 PLEB2.5. Participa adecuadamente en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios

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

 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.

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

do mundo, do coñecemento doutros idiomas, do contexto lingüístico, dos apoios visuais (imaxes, tipografía,
deseño, etc.), así como das características do medio en que aparece impresa a información (carteis, folletos,
revistas, xornais, páxinas web, etc.).

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD

 PLEB3.2. Procura e entende información específica de carácter concreto en páxinas web e outros materiais de

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

 PLEB3.3. Entende o sentido xeral, os puntos principais e información relevante de anuncios e comunicacións de

carácter público, institucional ou corporativo e claramente estruturados, relacionados con asuntos do seu interese
persoal, educativo ou ocupacional (por exemplo, sobre lecer, cursos, bolsas e ofertas de traballo).

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD
 PLEB3.4. Localiza con facilidade información específica de carácter concreto en textos xornalísticos en calquera

soporte, ben estruturados e de extensión media, tales como noticias glosadas; recoñece ideas significativas de
artigos divulgativos sinxelos, e identifica as conclusións principais en textos de carácter claramente argumentativo,
sempre que poida reler as seccións difíciles.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD
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 PLEB3.5. Comprende correspondencia persoal, en calquera soporte incluíndo foros en liña ou blogs, na que se

describen con certo detalle feitos e experiencias, impresións e sentimentos, onde se narran feitos e experiencias,
reais ou imaxinarios, e se intercambian información, ideas e opinións sobre aspectos tanto abstractos como
concretos de temas xerais, coñecidos ou do seu interese.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD

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

como para poder reaccionar en consecuencia (por exemplo, se se lle solicitan documentos para unha estadía de
estudos no estranxeiro).

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD
 PLEB3.7. Identifica información relevante en instrucións detalladas sobre o uso de aparellos, dispositivos ou

programas informáticos, e sobre a realización de actividades e normas de seguridade ou de convivencia (por
exemplo, nun evento cultural, nunha residencia de estudantes ou nun contexto ocupacional).

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD
 PLEB3.8. Comprende os aspectos xerais e os detalles máis relevantes de textos de ficción e textos literarios

contemporáneos breves, ben estruturados e nunha variante estándar da lingua, nos que o argumento é lineal e se
pode seguir sen dificultade, e os personaxes e as súas relacións se describen de maneira clara e sinxela.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 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.

 PLEB4.2. Escribe correspondencia formal básica, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades

comerciais, fundamentalmente destinada a pedir ou dar información, solicitar un servizo ou realizar unha
reclamación ou outra xestión sinxela, respectando as convencións formais e as normas de cortesía usuais neste
tipo de textos.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD

 PLEB4.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios breves, en calquera soporte, nos que solicita e se

transmite información e opinións sinxelas e nos que resalta os aspectos que lle resultan importantes (por exemplo,
nunha páxina web ou unha revista xuvenís, ou dirixidos a un profesor ou a unha profesora), respectando as
convencións e as normas de cortesía.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD

 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.

 PLEB4.5. Completa un cuestionario detallado con información persoal, educativa ou laboral (por exemplo, para

facerse membro dunha asociación ou para solicitar unha bolsa).

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD

 CCL

 CAA

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

 CCL

 CAA

 CSC

21

 CCEC
 CD
 PLEB4.7. Toma notas, mensaxes e apuntamentos con información sinxela e relevante sobre asuntos habituais e

aspectos concretos nos ámbitos persoal, educativo e ocupacional, dentro da súa especialidade ou área de
interese.

 CCL

 CAA

 CSC

 PLEB4.8. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital, utilizando

 CCL

 PLEB5.1. Exprésase cunha pronunciación clara, aceptable e comprensible, e utiliza adecuadamente os esquemas

 CCL

correctamente as convencións ortográficas e os signos de puntuación.

fonolóxicos básicos, aínda que teña que repetir algunha vez por solicitude das persoas interlocutoras.

 CAA
 CAA

 CSC

 CCEC
 PLEB5.2. Produce textos escritos en diferentes soportes, sen erros ortográficos e de puntuación que impidan a

comprensión, e utiliza o corrector informático para detectar e corrixir erros tipográficos e ortográficos.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 PLEB5.3. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e menos habituais que poden xurdir durante unha

viaxe ou estadía noutros países por motivos persoais, educativos ou ocupacionais (transporte, aloxamento,
comidas, compras, estudos, traballo, relacións coas autoridades, saúde e lecer), e sabe solicitar atención,
información, axuda ou explicacións, e facer unha reclamación ou unha xestión formal de xeito sinxelo, pero
correcta e adecuada ao contexto.

 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.

 PLEB5.5. Comprende e utiliza con corrección suficiente e adecuación sociolingüística os recursos lingüísticos

propios do seu nivel, e frases feitas e locucións idiomáticas sinxelas e habituais da comunidade lingüística
correspondente á lingua meta.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 PLEB5.6. Comprende e utiliza un léxico relativamente rico e variado, o que implica, entre outros, o emprego de

sinónimos de uso máis frecuente e de palabras de significación próxima para evitar a repetición léxica.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 PLEB5.7. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e

películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais; evita
estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD

1ºBACHARELATO
Estándares de Aprendizaxe avaliables
 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.

Competencias
clave
 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
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 PLEB1.2. Comprende instrucións técnicas, dadas cara a cara ou por outros medios, relativas á realización de

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

 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.

 PLEB1.4. Comprende as ideas principais e detalles relevantes dunha presentación, charla ou conferencia que

verse sobre temas do seu interese ou da súa especialidade, sempre que o discurso estea articulado de maneira
clara e en lingua estándar (por exemplo, unha presentación sobre a organización da universidade noutros países).

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 PLEB1.5. Comprende os puntos principais e detalles relevantes na maioría de programas de radio e televisión

relativos a temas de interese persoal ou da súa especialidade (por exemplo, entrevistas, documentais, series e
películas), cando se articulan de forma relativamente lenta e cunha pronuncia clara e estándar, e que traten temas
coñecidos ou do seu interese.

 PLEB1.6. Identifica os puntos principais e detalles relevantes dunha conversa formal ou informal de certa duración

entre dúas ou máis persoas interlocutoras, que se produce ao seu ao redor, sempre que as condicións acústicas
sexan boas, o discurso estea estruturado e non se faga un uso moi idiomático da lingua.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 PLEB1.7. Identifica os puntos principais e detalles relevantes dunha conversa formal ou informal de certa duración

entre dúas ou máis persoas interlocutoras, que se produce ao seu ao redor, sempre que as condicións acústicas
sexan boas, o discurso estea estruturado e non se faga un uso moi idiomático da lingua.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 PLEB1.8. Comprende, nunha conversa informal ou nunha discusión na que participa, tanto de viva voz como por

medios técnicos, información específica relevante sobre temas xerais ou do seu interese, e capta sentimentos
como a sorpresa, o interese ou a indiferenza, sempre que as persoas interlocutoras eviten un uso moi idiomático
da lingua e se non haxa interferencias acústicas.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD

 PLEB1.9. Entende, en transaccións e xestións cotiás e menos habituais, a exposición dun problema ou a

solicitude de información respecto desta (por exemplo, no caso dunha reclamación), sempre que poida pedir
confirmación sobre algúns detalles.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción
 PLEB2.1. Participa con eficacia en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios

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

 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.

 PLEB.2.3. Segue unha entrevista cun patrón estruturado de preguntas establecido con anterioridade, realizando

preguntas complementarias ou respondendo a elas, sempre que se manteñan dentro ámbito predicible da
interacción.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
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 PLEB.2.4. Compensa as carencias lingüísticas con certa naturalidade pedíndolle axuda ao seu interlocutor, e

mediante procedementos lingüísticos, como a paráfrase ou a explicación, e paralingüísticos.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 PLEB.2.5. Fai presentacións ben estruturadas e de certa duración sobre un tema educativo (por exemplo, o

deseño dun aparello 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.

 PLEB.2.6. Inicia, mantén e finaliza espontaneamente con certa seguridade conversas e discusións cara a cara

sobre temas cotiáns de interese persoal ou pertinentes para a vida diaria, comunicándose cun repertorio
lingüístico sinxelo, aínda que ás veces precise facer pausas para pensar o que quere dicir.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 PLEB.2.7. Toma parte adecuadamente, aínda que ás veces teña que pedir que lle repitan ou aclaren algunha

dúbida, en conversas formais, entrevistas e reunións de carácter educativo ou ocupacional, intercambiando
información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotiáns e menos habituais nestes
contextos, pedindo e dando instrucións ou solucións a problemas prácticos, expondo os seus puntos de vista con
claridade, e xustificando con certo detalle e de maneira coherente as súas opinións, os seus plans e as súas
suxestións sobre futuras actuacións.

 PLEB.2.8. Coopera na interacción verificando a comprensión propia e das demais persoas, e cooperando

activamente na realización das tarefas de comunicación.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
 PLB3.1. Nas actividades de aula, explica como utiliza diferentes estratexias para comprender o texto, como a

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

 PLEB3.2. Comprende o sentido xeral, os puntos principais e os detalles máis relevantes en noticias e artigos

xornalísticos ben estruturados e de certa lonxitude, nos que se adoptan puntos de vista concretos sobre temas de
actualidade ou do seu interese, redactados nunha variante estándar da lingua.

 PLEB3.3. Entende, en manuais, enciclopedias e libros de texto, en soporte tanto impreso como dixital, información

concreta para a resolución de tarefas da clase ou traballos de investigación relacionados con temas da súa
especialidade, así como información concreta relacionada con cuestións prácticas ou con temas do seu interese
educativo ou ocupacional, en páxinas web e outros textos informativos oficiais, institucionais, ou corporativos.

 CCL

 CAA

 CSC
 CCL

 CAA

 CCEC
 CCL

 CAA

 CCEC

 PLEB3.4. Comprende instrucións dunha certa extensión e complexidade dentro da súa área de interese ou da súa

 CCL

 PLEB3.5. Comprende información relevante en correspondencia formal de institucións públicas ou entidades

 CCL

especialidade, sempre que poida volver ler as seccións difíciles (por exemplo, sobre cómo redactar un traballo
educativo seguindo as convencións internacionais).
privadas como universidades, empresas ou compañías de servizos (por exemplo, carta de admisión a un curso).

 CAA

 CSC

 CCEC
 PLEB3.6. Entende detalles relevantes e implicacións de anuncios e material de carácter publicitario sobre asuntos

do seu interese persoal e educativo (por exemplo, folletos, prospectos, programas de estudos universitarios).

 CCL

 CSC

 CCEC
 PLEB3.7. Segue sen dificultade a liña argumental de historias de ficción e de novelas curtas claramente

estruturadas, de linguaxe sinxela e directa, nunha variedade estándar da lingua, e comprende o carácter dos
personaxes e as súas relacións, cando uns e outras están descritos claramente e co suficiente detalle.

 PLEB3.8. Comprende correspondencia persoal en calquera soporte, e mensaxes en foros e blogs, nas que se

transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas e se explican con razoable precisión, e se describen
de maneira clara e detallada, experiencias, sentimentos,reaccións, feitos, plans e aspectos tanto abstractos como
concretos de temas do seu interese.

 CCL

 CSC

 CCEC
 CCL

 CSC

 CCEC
 CD

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

 PLEB4.2. Nas tarefas de expresión escrita, produce habitualmente textos coherentes, con cohesión e adecuados

aos fins funcionais, con razoable corrección tanto ortográfica como de puntuación, na orde das palabras e na
presentación do escrito (marxes, espazos de interliña, uso de maiúsculas e minúsculas, etc.)

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD
 PLEB4.3. Completa un cuestionario detallado con información persoal, educativa ou laboral (por exemplo, para

tomar parte nun concurso internacional, ou para solicitar unhas prácticas en empresas).

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 PLEB4.4. Escribe, nun formato convencional e en calquera soporte, un currículo detallando e ampliando a

información que considera relevante en relación co propósito e o destinatario específicos.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD
 PLEB4.5. Toma notas, facendo unha lista dos aspectos importantes, durante unha conferencia sinxela, e redacta

un breve resumo coa información esencial, sempre que o tema sexa coñecido e o discurso se formule dun modo
sinxelo e se articule con claridade.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 PLEB4.6. Escribe notas, anuncios, mensaxes que transmite e solicita información relevante e opinións sobre

aspectos persoais, educativos u ocupacionais, respectando as convencións e as normas de cortesía.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD
 PLEB4.7. Escribe correspondencia persoal e participa en foros e blogs nos que transmite información e ideas

sobre temas abstractos e concretos, comproba información e pregunta sobre problemas e explícaos con razoable
precisión, e describe, de maneira detallada, experiencias, sentimentos, reaccións, feitos, plans e unha serie de
temas concretos relacionados cos seus intereses ou a súa especialidade.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD

 PLEB4.8. Escribe, en calquera soporte, cartas formais dirixidas a institucións públicas ou privadas e a empresas,

nas que dá e solicita información relevante, e expresa puntos de vista pertinentes sobre a situación obxecto da
correspondencia, no ámbito público, educativo ou laboral, respectando as convencións formais e de cortesía
propias deste tipo de textos.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD

 PLEB5.1. Desenvólvese na maioría das actividades de aula facendo un uso espontáneo da lingua estranxeira;

reflexiona sobre o propio proceso de adquisición da lingua e transfire á lingua estranxeira coñecementos e
estratexias de comunicación adquiridas noutras linguas.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 PLEB5.2. Utiliza as normas ortográficas sen erros moi significativos e para estruturar o texto, ordenar as ideas e

xerarquizalas en principais e secundarias, e utiliza o corrector informático para detectar e corrixir erros tipográficos
e ortográficos.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD
 PLEB5.3. Utiliza a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información procedente de diversas fontes

(biblioteca, internet, etc.) e como ferramenta de aprendizaxe de contidos diversos, e, durante as actividades de
aula, en situacións de comunicación reais ou simuladas, como medio de comunicación e entendemento entre
persoas de procedencias, linguas e culturas distintas, evitando calquera tipo de discriminación e de estereotipos

 CCL

 CAA

 CSC

25

lingüísticos e culturais.

 CCEC
 CD

 PLEB5.4. Explica valores e comportamentos propios dunha cultura a membros de outra diferente, consciente da

importancia desta actividade de mediación intercultural.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD
 PLEB5.5. Coñece algúns aspectos significativos históricos xeográficos e de produción cultural dos países onde se

fala a lingua estranxeira, obtendo a información por diferentes medios, entre eles a biblioteca, internet e outras
tecnoloxías da información e da comunicación.

 PLEB5.6. Produce textos orais e escritos en diferentes soportes suficientemente cohesivos, coherentes e

adecuados ao propósito comunicativo.

 CCL

 CSC

 CCEC
 CCL

 CSC

 CCEC
 CD
 PLEB5.7. Exprésase oralmente e por escrito, en diferentes soportes, con certa densidade léxica, evitando

repeticións innecesarias co uso de sinónimos e palabras de significado próximo, e recoñece un léxico máis
especializado se conta con apoio visual ou contextual.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD
 PLEB5.8. Realiza actividades de mediación lingüística (reformula o sentido dun texto, oral ou escrito para facelo

comprensible a persoas interlocutoras que descoñecen a lingua en que se produce, escribe o resumo dun debate
oral ou un artigo lido noutra lingua, fai unha exposición oral a partir de notas, cambia de modalidade semiótica,
como do texto ao esquema, etc.).

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD

 PLEB5.9. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e

películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita
estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD

2ºBACHARELATO
Estándares de Aprendizaxe avaliables
 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).

Competencias
clave
 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD
 PLEB1.2. Identifica as ideas principais, os detalles relevantes e as implicacións xerais de conversas e debates

relativamente extensos e animados entre varias persoas interlocutoras que teñen lugar na súa presenza, sobre
temas xerais, de actualidade ou do seu interese, sempre que o discurso estea estruturado e non se faga un uso
moi idiomático da lingua.

 PLEB1.3. Comprende, en debates e conversas informais sobre temas habituais ou do seu interese, a postura ou

punto de vista das persoas interlocutoras, así como algúns sentidos implícitos e matices como a ironía ou o
humor.

 CCL

 CCA

 CSC

 CCEC
 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
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 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.

 PLEB1.5. Comprende a liña argumental, as ideas principais, os detalles relevantes e as implicacións xerais en

presentacións, conferencias ou seminarios de certa extensión e complexidade sobre temas educativos ou
profesionais da súa área de interese, tanto concretos como abstractos, sempre que haxa marcadores que
estruturen o discurso e guíen a comprensión.

 PLEB1.6. Comprende o contido da información da maioría do material gravado ou retransmitido nos medios de

comunicación, relativo a temas de interese persoal, identificando o estado de ánimo, o ton e mesmo o humor do
falante, sempre que o discurso estea articulado con claridade, nunha variedade de lingua estándar e a velocidade
normal.

 CCL

 CCA

 CSC

 CCEC
 CCL

 CCA

 CSC

 CCEC
 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD

Bloque 2. Producción de textos orais: expresión e interacción
 PLEB2.1. Diferencia adecuadamente a produción do texto oral espontáneo (sintaxe limitada, estratexias de

compensación, negociación do significado co interlocutor, etc.) do planificado, e considera as características que
este comparte coa lingua escrita (planificación, redundancia informativa, elementos de cohesión, etc.).

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 PLEB2.2. Fai presentacións de certa duración sobre temas do seu interese educativo ou relacionados coa súa

especialidade (por exemplo, o desenvolvemento dun experimento científico, ou unha análise de aspectos
históricos, sociais ou económicos), cunha estrutura clara que axuda os oíntes a fixárense nos aspectos máis
importantes, e demostrando seguridade á hora de contestar preguntas do auditorio formuladas con claridade e a
velocidade normal.

 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.

 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.

 PLEB2.5. Participa na interacción verificando a comprensión propia e das demais persoas, e cooperando

activamente na realización das tarefas de comunicación, cun bo grao de fluidez e claridade, malia algúns erros
esporádicos.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 PLEB2.6. Realiza unha entrevista cun patrón estruturado de preguntas establecido con anterioridade, formulando

preguntas complementarias ou respondendo a elas, reaccionando ante unha resposta que non entenda, e
interactuando para pedir repeticións e confirmar a comprensión mutua.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
 PLEB3.1. Entende detalles relevantes e implicacións de anuncios e material de carácter publicitario sobre asuntos

do seu interese persoal (por exemplo, carteis, folletos, pancartas ou grafitti), educativo (por exemplo, carteis
científicos) ou profesional (por exemplo, boletíns informativos ou documentos oficiais).

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 PLEB3.2. Comprende a información, a intención e as implicacións de notas e correspondencia persoal en

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

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD
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 PLEB3.3. Comprende instrucións extensas e complexas dentro da súa área de interese ou a súa especialidade,

incluíndo detalles sobre condicións e advertencias, sempre que poida volver ler as seccións difíciles (por exemplo,
sobre instrumentos de medición ou de procedementos científicos).

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 PLEB3.4. Comprende os detalles relevantes e as implicacións de correspondencia formal de institucións públicas

ou entidades privadas como universidades, empresas ou compañías de servizos, sobre temas concretos e
abstractos de carácter persoal e educativo, dentro da súa área de interese ou a súa especialidade.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 PLEB3.5. Entende, en textos de referencia e consulta, en soporte tanto impreso como dixital, información

detallada sobre temas da súa especialidade nos ámbitos educativo ou ocupacional, así como información
concreta relacionada con cuestións prácticas en textos informativos oficiais, institucionais ou corporativos.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD
 PLEB3.6. Comprende a información, as ideas e as opinións implícitas en noticias e artigos xornalísticos e de

opinión ben estruturados e de certa lonxitude que tratan dunha variedade de temas de actualidade ou máis
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro da súa área de interese, e localiza con facilidade detalles
relevantes neses textos.

 PLEB3.7. Comprende os aspectos principais, detalles relevantes, algunhas ideas implícitas e o uso poético da

lingua en textos literarios que presenten unha estrutura accesible e unha linguaxe non moi idiomática, e nos que o
desenvolvemento do tema ou da historia, os personaxes centrais e as súas relacións, ou o motivo poético, estean
claramente sinalizados con marcadores lingüísticos doadamente recoñecibles.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción
 PLEB4.1. Escribe informes en formato convencional e de estrutura clara relacionados coa súa especialidade (por

exemplo, o desenvolvemento e as conclusións dun experimento, sobre un intercambio lingüístico, unhas prácticas
ou un traballo de investigación), ou menos habituais (por exemplo, un problema xurdido durante unha estadía no
estranxeiro), desenvolvendo un argumento, razoando a favor ou en contra dun punto de vista concreto, explicando
as vantaxes e as desvantaxes de varias opcións, e achegando conclusións xustificadas.

 PLEB4.2. Describe un tema, un texto, un suceso ou un evento dando unha idea xeral que permita recoñecelo con

claridade, explicando as súas partes ou circunstancias, e ofrecendo unha opinión persoal argumentada.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 PLEB4.3. Completa un cuestionario detallado con información persoal, educativa ou laboral (por exemplo, para

matricularse nunha universidade, solicitar un traballo, abrir unha conta bancaria ou tramitar un visado).

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD
 PLEB4.4. Escribe, en calquera soporte ou formato, un currículo detallado, xunto cunha carta de motivación (por

exemplo, para ingresar nunha universidade estranxeira, ou presentarse como candidato/a a un posto de traballo).

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 PLEB4.5. Toma notas co suficiente detalle durante unha conferencia, unha charla ou un seminario, e elabora un

resumo con información relevante e as conclusións adecuadas, sempre que o tema estea relacionado coa súa
especialidade e o discurso estea ben estruturado.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD
 PLEB4.6. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios, en calquera soporte, nos que transmite e solicita

información detallada, explicacións, reaccións e opinións sobre temas persoais, educativo ou ocupacionais,
respectando as convencións e as normas de cortesía.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 PLEB4.7. Escribe correspondencia persoal, en calquera soporte, e comunícase con seguridade en foros e blogs,

transmitindo emoción, resaltando a importancia persoal de feitos e experiencias, e comentando de maneira

 CCL

 CAA
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persoal e detallada as noticias e os puntos de vista das persoas ás que se dirixe.

 CSC

 CCEC
 CD

 PLEB4.8. Escribe, en calquera soporte, cartas formais de carácter educativo ou profesional dirixidas a institucións

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

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural
 PLEB5.1. Comprende e faise comprender con certa confianza e fluidez en situacións de comunicación informais e

formais habituais, con matices como a ironía e o humor, sempre que as persoas interlocutoras pronuncien con
claridade e eviten un uso moi idiomático.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD
 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.

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

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 PLEB 5.4. Entende os detalles do que se lle di en transaccións e xestións que xorden mentres viaxa, organiza a

viaxe ou trata coas autoridades, así como en situacións menos habituais en hoteis, tendas, axencias de viaxes,
centros de saúde, traballo ou estudos (por exemplo, para recibir asistencia sanitaria como turista ou como
residente, cambiar unha reserva de hotel, anular billetes ou cambiar un artigo defectuoso), sempre que poida
pedir confirmación.

 PLEB5.5. Desenvólvese con seguridade en transaccións e xestións cotiás e menos habituais, cara a cara, por

teléfono ou por outros medios técnicos, solicitando información detallada, ofrecendo explicacións claras e
detalladas, e desenvolvendo a súa argumentación de xeito satisfactorio na resolución dos problemas que xurdan.

 CCL

 CSC

 CCEC
 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 PLEB5.6. Exprésase oralmente e por escrito, en diferentes soportes, con certa densidade léxica, evitando

repeticións innecesarias co uso de sinónimos e palabras de significado próximo, e recoñece un léxico máis
especializado se conta con apoio visual ou contextual.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 PLEB5.7. Comprende textos extensos en lingua estándar transmitidos por canles, entendendo (aínda que non os

comparta) os matices de sentido e de opinión ante puntos de vista e posturas concretas e actitudes que
responden a crenzas, costumes e valores propios da cultura da lingua meta.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD
 PLEB5.8. Explica valores e comportamentos propios dunha cultura a membros doutra diferente, consciente da

importancia desta actividade de mediación intercultural.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 PLEB5.9. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e

películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais,
evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe.

 CCL

 CAA

 CSC

 CCEC
 CD
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c) Obxectivos.
O obxecto da materia na etapa de Educación secundaria obrigatoria é a aprendizaxe das destrezas
discursivas que poden ter lugar en ámbitos diversos. Ao finalizar a Educación Primaria, os alumnos e as
alumnas deben ser capaces de utilizar a lingua estranxeira para expresarse e interactuar oralmente e por
escrito en situacións sinxelas e habituais. En Educación secundaria obrigatoria continúase o proceso de
aprendizaxe da Lingua Estranxeira, co obxectivo de que ao finalizar esta etapa consoliden as destrezas
produtivas e sexan capaces de manter unha interacción e facerse entender nun conxunto de situacións, como
ofrecer e pedir explicacións persoais nun debate informal, expresar de forma comprensíbel a idea que se
quere dar a entender, utilizar unha linguaxe ampla e sinxela para explicar o que se quere, comprender as
ideas principais de textos en lingua estándar, aínda con pausas evidentes para realizar certa planificación
gramatical e léxica. Así mesmo, ao finalizar a etapa, deberán saber enfrontarse de forma flexíbel a problemas
cotiás de comunicación oral e escrita, como participar en conversas habituais, suscitar queixas, relatar
experiencias ou plans, explicar algo ou pedir aclaracións. En definitiva, esta etapa debe supoñer un punto de
partida sólido para continuar, de forma progresivamente autónoma, cunha aprendizaxe que ha de durar toda
a vida.
Por outra banda, a aprendizaxe dunha lingua estranxeira transcende o marco das aprendizaxes
lingüísticas, vai máis alá de aprender a utilizala en contextos de comunicación. O seu coñecemento contribúe
á formación do alumnado dende unha perspectiva integral en tanto que favorece o respecto, o interese e a
comunicación con falantes doutras linguas, desenvolve a conciencia intercultural é un vehículo para a
comprensión de temas e problemas globais e para a adquisición de estratexias de aprendizaxe diversas. O
proceso de ensino e aprendizaxe dunha lingua estranxeira nesta etapa educativa leva consigo un claro
compoñente actitudinal, na medida en que contribúe a desenvolver actitudes positivas e receptivas cara a
outras linguas e culturas e, ao mesmo tempo, a comprender e valorar a lingua ou linguas propias.

Segundo o Decreto 86/2015 polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia os obxectivos a desenvolver son:

ESO
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais
persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse
no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igual- dade de trato e de oportunidades entre mulleres e
homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía
democrática.
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c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar
a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal
ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera
manifestación de violencia contra a muller.

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

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

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

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento

fundamental para o

mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza
cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas
pertencentes á comunidade lusófona.

Bacharelato
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha con- ciencia cívica
responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así
como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsa- bilidade 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.
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c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar
criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en parti- cular, 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.

d) Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de:
1º Temporalización
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1º ESO
Unidades

Bloques

Bloque 1
Comprensión
de textos
orais

Estándares
avaliables

Indicadores de logro

PLEB
1.1
1.2
1.6

1.1. 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).
1.2. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas

1ª
a
v
a
l
i
a
c
i
ó
n

Starter Unit
1. Home

2. The things we
do

3. Live and learn

Bloque 2
Producción
de textos
orais:
expresión e
interacción

PLEB
2.1
2.5
2.6

Bloque 3
Comprensión
de textos
escritos

PLEB
3.1,
3.4,
3.5

principais e
información relevante en
presentacións
sobre
temas
educativos,
ocupacionais ou do seu interese.
2.1. 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.
2.5. 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.
3.4. 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.
3.5. Entende o esencial de correspondencia
formal na que se informa sobre asuntos do seu
interese no contexto persoal, educativo ou

Criterios
de
avaliación

Competencias

Instrumentos

Peso

Ponderación

B1.1
B1.4
B1.5
B1.6

CL,CD,AA,CEC

Proba escrita
(listening)

10%

60%

B2.2
B2.3
B2.7

CL,AA,CD

Proba oral

de
avaliación

Observación
sistemática

B3.1
B3.2
B3.5

CL,CD,AA,CEC

Proba escrita
(Reading)

PLEB 1.1_____4%
PLEB 1.2_____4%
PLEB 1.6_____2%

20%
PLEB 2.1___7,5%
PLEB 2.5___7,5%
PLEB2.6____5%

40%

25%
PLEB2.1_____9%
PLEB2.5_____9%
PLEB2.6_____ 7%

40%

15%
PLEB 3.1____4%
PLEB3.4_____5,5%
PLEB 3.5____5,5%

60%

ocupacional (por exemplo, sobre un curso de
idiomas ou unha compra por internet).

Bloque 4
Producción
de textos
escritos:
expresión e
interacción

Bloque 5
Coñecement
o da lingua e
con. Plur.e
intercultural

PLEB
4.2
4.3
4.4

4.2.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
sinalando
os
principais
acontecementos de forma esquemática.

PLEB
5.3
5.7
5.8

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

B4.1
B4.2
B4.3
B4.5
B5.2
B5.4
B5.6

CL,AA,CD,CEC

Proba escrita
(writing)
Portfolios
(tarefa práctica)

CL,SIEE,CEC

Proba escrita
(grammar,
vocabulary and
practical)
Observación
Sistemática

Unidades

Bloques
Bloque 1
Comprensió
n de textos
orais

2ª

Estándares
PLEB1.1
1.2, 1.3,1.4
1.5

Indicadores de logro

Criterios

Competencias

1.1. 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).
1.2. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas
principais e
información relevante en

B1.1
B1.3
B1.5
B1.6

CL,
AA,CMCCT,CD,CEC,
CSC
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Instrumento
avaliación
Proba escrita
(listening)

10%:
PLEB4.2_____4%
PLEB4.3______3%
PLEB4.4______3%

60%

40%:
PLE4.2_____ 1,5%
PLEB4.3____12,5%
PLEB4.4____12,5%

40%

15%:
PLEB5.3____5,5%
PLEB5.7_____5,5%
PLEB5.8_____4%

40%

65%:
PLEB5.3_____2,3%
PLEB5.7_____2,3%
PLEB5.8_____1,9%

Peso

60%

Ponde
ra
ción

10%:
PLEB1.1____2,1%
PLEB1.2____2,1%
PLEB1.3____1,6%
PLEB1.4____2,1%
PLEB1.5____2,1%

34

60%

a
v
a
l
i
a
c
i
ó
n

presentacións
sobre
temas
educativos,
ocupacionais ou do seu interese.
1.4. 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.

4. Extremes

5.
Doing
something
different
6. Street life

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

Bloque 2
Producción
de
textos
orais:
expresión e
interacción

PLEB 2.1
2.2, 2.5
2.6

2.1. 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.
2.5. 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.
2.6. Toma parte nunha conversa formal, nunha
reunión ou nunha entrevista intercambiando
información suficiente, expresando as súas ideas
sobre temas habituais, dando a súa opinión sobre
problemas prácticos cando se lle pregunta

B2.2
B2.7

SC,CEC

Proba oral

Observación
sistemática

20%
PLEB2.1__5,5%
PLEB2.2___3,5%
PLEB2.5____5,5%
PLEB2.6____5,5%

25%
PLEB2.1____6,5%
PLEB2.2____5,5%
PLEB2.5____6,5%
PLEB2.6____6,5%
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40%

40%

directamente, e reaccionando de forma sinxela
ante comentarios, sempre que poida pedir que se
lle repitan os puntos clave se o necesita.

Bloque 3
Comprensión
de
textos
escritos

Bloque 4
Producción
de
textos
escritos:
expresión e
interacción

Bloque 5
Coñecement
o da lingua e
consciencia
plurilingüe e
intercultural

PLEB 3.1
3.4, 3.5

PLEB 4.1,
4.2, 4.3,
4.4

PLEB 5.3,
5.4, 5.7,
5.8

3.4. 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.
3.5. 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).

B3.2
B3.6

4.2.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
sinalando
os
principais
acontecementos de forma esquemática.
4.3. 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).
5.3. Aplica adecuadamente os signos de
puntuación elementais e as regras ortográficas
básicas, na redacción de traballos e outros textos,
para facerse comprensible case sempre.
5.4. Na propia lingua, identifica aspectos

B4.1

B5.4
B5.6
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CL,CD,AA,CEC

Proba escrita
(Reading)

15%
PLEB3.1____4%
PLEB3.4____5,5%
PLEB3.5___5,5%

SC,CEC

Proba escrita
(writing)

10%
PLEB 4.1___2%
PLEB 4.2___3%
PLEB4.3___3%
PLEB4.4____2%

SIEE,AA,CEC

60%

60%

Portfolios
(tarefa práctica)

40%
PLEB4.1____8%
PLEB4.2___12%
PLEB4.3___12%
PLEB4.4____8%

40%

Proba escrita
(grammar,
vocabulary
and
practical English)

65%
PLEB5.3____17%
PLEB5.4____17%
PLEB5.7____17%
PLEB5.8____14%

60%
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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.
Respecta as normas de cortesía básicas da
cultura anglofalante nas situacións cotiás.
5.7. 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.
Unidades

3ª
a
v
a
l
i
a
c
i
ó
n

7. Appearances

8. Unusual lives

9. Entertainment

Bloques

Bloque 1
Comprensión
de textos
orais

Estándares
avaliables

PLEB1.1,
1.2, 1.3,1.4
1.5, 1.6

Indicadores de logro

1.1. 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).
1.2. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas
principais e
información relevante en
presentacións
sobre
temas
educativos,
ocupacionais ou do seu interese.
1.4. 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.

Observación
sistemática

Criterios

B1.1
B1.5
B1.6

Competencias

Instrumento
avaliación

CL,CD,AA,CEC

Proba escrita
(listening)

15%
PLEB5.3____4%
PLEB5.4____4%
PLEB5.7____4%
PLEB5.8____3%

Peso

40%

Ponde
ración

10%
PLEB1.1____2%
PLEB1.2_____2%
PLEB1.3_____1%
PLEB1.4_____2%
PLEB1.5_____2%
PLEB1.6_____1%

1.5. Comprende, nunha conversa informal na que
participa, descricións, narracións, puntos de vista
e opinións sobre asuntos prácticos da vida diaria e
sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre
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60%

temas do seu interese, cando se lle fala con
claridade, amodo e directamente, e se a persoa
interlocutora está disposto a repetir ou a
reformular o dito.

Bloque 2
Producción
de textos
orais:
expresión e
interacción

Bloque 3
Comprensión
de textos
escritos

PLEB 2.1,
2.2, 2.3, 2.4,
2.5, 2.6

PLEB 3.1,
3.2, 3.3, 3.4,
3.5, 3.6

2.1. 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.
2.5. 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.
2.6. Toma parte nunha conversa formal, nunha
reunión ou nunha entrevista 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.
3.4. 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.
3.5. Entende o esencial de correspondencia
formal na que se informa sobre asuntos do seu

B2.2
B2.6
B2.7

AA,CL,CMCT,CD

Proba oral

Observación
sistemática

B3.2
B3.6
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AA,CD,CEC

Proba escrita
(Reading)

20%
PLEB21.____4%
PLEB2.2____26%
PLEB2.3____26%
PLEB2.4____26%
PLEB2.5_____4%
PLEB2.6_____4%
25%
PLEB21.____5%
PLEB2.2____33%
PLEB2.3____33%
PLEB2.4____33%
PLEB2.5_____5%
PLEB2.6_____5%

15%
PLEB3.1_____3%
PLEB3.2_____2%PL
EB3.3_____2%
PLEB3.4_____3%
PLEB3.5_____3%
PLEB3.6_____2%
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40%

40%

60%

interese no contexto persoal, educativo ou
ocupacional (por exemplo, sobre un curso de
idiomas ou unha compra por internet).
Bloque 4
Producción
de textos
escritos:
expresión e
interacción

PLEB 4.1,
4.2, 4.3, 4.4,
4.5, 4.6

Bloque 5
Coñecement
o da lingua e
consciencia
plurilingüe e
intercultural

PLEB 5.1,
5.2, 5.3, 5.4,
5.6, 5.7, 5.8

4.2.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
sinalando
os
principais
acontecementos de forma esquemática.
4.3. 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).

B4.1
B4.6

5.3. Aplica adecuadamente os signos de
puntuación elementais e as regras ortográficas
básicas, na redacción de traballos e outros textos,
para facerse comprensible case sempre.
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.
Respecta as normas de cortesía básicas da
cultura anglofalante nas situacións cotiás.
5.7. Domina as estruturas morfosintácticas e
discursivas máis habituais para comprender e
expresar en rexistros estándar intencións e
significados mediante as funcións comunicativas
propias do seu nivel, e reflexiona sobre a utilidade
do coñecemento adquirido noutras linguas para
comprender e elaborar textos na lingua meta.

B5.4
B5.6
B5.8
B5.9

AA,CD,CEC

Proba escrita
(writing)
Portfolios
(tarefa práctica)

CL,AA,SIEE

Proba escrita
(grammar,
vocabulary and
practical English)
Observación
sistemática

10%
PLEB4.1___0,125%
PLEB4.2____0,25%
PLEB4.3____0,25%
PLEB4.4___0,125%
PLEB4.5___0,125%
PLEB4.6___0,125%
40%:
PLEB4.1___6,25%
PLEB4.2____7,5%
PLEB4.3____7,5%
PLEB4.4___6,25%
PLEB4.5___6,25%
PLEB4.6___6,25%
65%
PLEB5.1____8%
PLEB5.2____8%
PLEB5.3____11%
PLEB5.4____11%
PLEB5.6____8%
PLEB5.7___11%
PLEB5.8____8%

15%:
PLEB5.1_0,1875%
PLEB5.2_0,1875%
PLEB5.3____0,25
PLEB5.4____0,25
PLEB5.6_0,1875%
PLEB5.7____0,25
PLEB5.8_0,1875%

CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 1ºESO
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60%

40%

60%

40%

• Expresión de relacións lóxicas: and, too, also, or, but, because (of); due to, to + infinitive; for, as/not so +Adj.+ as; more comfortable/ quickly, faster (than); the fastest, so, first
conditional.
• Relacións temporais: as soon as; while.
• Afirmación (affirmative sentences; Tags). Exclamación (What + Adj. + noun, e. ; How + Adj.; exclamatory sentences and phrases. Negación (negative sentences with not, never, non
(Noun, e. g. never mind, not to worry, nobody, nothing; negative tags).
- questions; Aux.
Interrogación
(W hQuestions; tags).
• Expresión do tempo: past simple and continuous; present perfect; present simple and continuous; going to; will; present simple and continuous + Adv.
• Expresión do aspecto: simple tenses, present and past simple/perfect, simple tenses + Adv., e. g. usually; used to; start + verb+ ing; stop + verb+ ing.
• Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able to); posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps); necesidade (must; need; have (got) to);
obriga (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present continuous).
• Expresión da existencia (e.g. there will be/has been); a entidade (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexi- ve/emphatic); determiners); a calidade (e. g.
good at maths; rather tired).
• Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most,

both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).

• Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, dis tance, motion, direction, origin and arrangement).
• Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; sea- son), and indications (ago; early; late) of estate; duration (from...to;
(already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simulta- neousness (while, as); frequency (e. g. often, usually).

during; until; since); anteriority

• Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).

2º ESO
Unidades

Bloques

Estándares
avaliables

Bloque 1
Comprensión
de textos orais

PLEB
1.1

Indicadores de logro
_Comprende fórmulas básicas de relación social para
iniciar e terminar o discurso e expresar benvidas,
desculpas e agradecementos, e identifica a relación de

[PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LINGUA ESTRANXEIRA. IES RIBEIRA DO LOURO]

Criterios
de
avaliación

Competen
cias

Instrumentos
de
avaliación

Peso
100%

Pon
dera
ción

B1.1
B1.2
B1.5

CCL,CD,CS
C, CCEC

Proba escrita de
comprensión oral
(listening)

25%:

60%

PLEB1.1__10%

40

1.2
1.6

1ª
a
v
a
l
i
a
c
i
ó
n

Starter Unit
1. What´s on?
2. Discoveries
3. People and
the planet

Bloque 2:
Producción de
textos
orais:
expresión
e
interacción

Bloque 3
Comprensión
de
textos
escritos

PLEB
2.1,
2.2,
2.5

Bloque 3
PLEB
3.2,
3.3
3.5

formalidade entre as persoas interlocutoras e o
propósito comunicativo.
_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, 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.
_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.
_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.
_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
_Entende os puntos principais de anuncios e
material publicitario de revistas propias da súa idade
ou de internet, formulados de xeito simple e claro, e
relacionados con asuntos do seu interese, nos
ámbitos persoal e educativo e ocupacional moi
básico.

B1.6

B2.1
B2.2
B2.5
B2.6

B3.1
B3.2
B3.3
B3.5

PLEB1.2__10%
PLEB 1.6__5%

CCL,CSC,
AA,CD

CCL,CD,AA,
CCEC

Proba oral

10%:
PLEB2.1___4%
PLEB2.2___2%
PLEB2.5___4%

40%

Observación
sistemática

5%:
PLEB2.1___2%
PLEB2.2___1%
PLEB2.5____2%

40%

Proba escrita
(Reading)

25%:
PLEB3.2___10%
PLEB3.3___10%
PLEB3.5___5%

60%
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_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.
_Comprende a información esencial de
correspondencia persoal moi breve e sinxela en
calquera soporte, identificando o rexistro formal ou
informal, o propósito e as fórmulas de relación
social, e outras convencións básicas propias deste
tipo de texto.

Bloque 4
Producción de
textos
escritos:
expresión
e
interacción

PLEB
4.2,
4.3,
4.4

_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.
_Completa un cuestionario sinxelo con información
persoal e relativa aos seus datos, aos seus
intereses ou ás súas afeccións.
_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.
_Nas intervencións nas actividades de aula, e na

Bloque 5
Coñecemento

Bloque 5

participación en simulacións con diversos fins
comunicativos, facéndose comprender, producindo
con suficiencia discriminativa trazos fonéticos
significativos que distinguen fonemas (nasalización,

[PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LINGUA ESTRANXEIRA. IES RIBEIRA DO LOURO]

B4.1,
B4.2,
B4.3
B4.4

CCL,AA,CD,
CCEC

Proba escrita
(writing)

Portfolio
(tarefa práctica)

B5.1,
B5.2,
B5.3,
B5.7

CCL,
CSC CCEC,
CAA

Proba escrita
(grammar,
vocabulary
and
practical English)

15%:
PLEB4.2____5%
PLEB4.3____5%
PLEB4.4____5%
10%:
PLEB4.2___4%
PLEB4.3___3%
PLEB4.4___3%

5%:
PLEB5.1___2%
PLEB5.3___2%
PLEB5.7___1%
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60%
40%

60%

Unidades

PLEB
5.1,
5.3,
5.7

Bloques

Estándares

Indicadores de logro

PLEB 1.1
1.2
1.5
1.6

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.
_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, 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.

2ª
a
v
a
l
i
a
c
i
ó
n

4. Making
happen

it

5. Young
old

and

6. Work
play

and

sonorización, etc.), e recoñecendo e producindo
comprensiblemente patróns básicos de ritmo,
entoación e acentuación de palabras e frases.
_Utiliza as convencións básicas propias da lingua
estranxeira no desenvolvemento do proceso
comunicativo (saúdos, rutinas para iniciar ou manter
a quenda de palabra, fórmulas orais breves para
manter a atención, etc.)
_Coñece e utiliza un vocabulario oral e escrito
básico e suficiente para comprender e elaborar
textos sinxelos propios do seu nivel educativo.

da lingua e
consciencia
plurilingüe
e
intercultural

Bloque 1
Comprensión
de textos orais

Criterios

Competen
cias

B1.1
B1.2
B1.3
B1.6

CCL, CSC,
CCEC, CAA

Observación
sistemática

5%:
PLEB5.1___2%
PLEB5.3___2%
PLEB5.7___1%

Instrumentos
avaliación

Peso

Proba escrita
(listening)

25%:
PLEB1.1__5%
PLEB1.2__10%
PLEB1.5__5%
PLEB1.6__5%

40%

Pon
dera
ción

43

60%

Bloque 2
Producción de
textos
orais:
expresión
e
interacción

Bloque 3
Comprensión
de textos
escritos

Bloque 4

PLEB 2.1
2.4
2.5
2.6
2.7

PLEB 3.2
3.3
3.4
3.6

PLEB 4.1

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.
_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.
_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
_Entende os puntos principais de anuncios e material
publicitario de revistas propias da súa idade ou de
internet, formulados de xeito simple e claro, e
relacionados con asuntos do seu interese, nos ámbitos
persoal e educativo e ocupacional moi básico.
_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.
_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.
_Escribe textos moi breves en formato convencional

[PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LINGUA ESTRANXEIRA. IES RIBEIRA DO LOURO]

B2.1
B2.2
B2.6
B2.7

CCL,
CMCCT,
CSC,
CAA

B3.1
3.2
3.3
3.4

CCL, CSC,
CAA, CD

B4.1

CCL, CSC,

Proba oral

10%:
PLEB2.1__2%
PLEB2.4__3%
PLEB2.5__2%
PLEB2.6__2%
PLEB2.7__1%

40%

Observación
sistemática

5%:
PLEB2.1__1%
PLEB2.4__1%
PLEB2.5___ 1%
PLEB2.6___1%
PLEB2.7__1%

40%

Proba escrita
(Reading)

25%:
PLEB3.1___10%
PLEB3.4__10%
PLEB3.6___5%

60%

Proba escrita
(writing)

15%:
PLEB4.1___4%
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60%

Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción

Bloque 5
Coñecemento
da lingua e
consciencia
plurilingüe e
intercultural

4.2
4.4
4.5

PLEB 5.1
5.2
5.3
5.4
5.7

con información sinxela e relevante sobre feitos moi
coñecidos e habituais no ámbito educativo,
describindo de xeito sinxelo situacións, persoas,
obxectos e lugares.
_Escribe correspondencia persoal na que se establece
e mantén o contacto social, se intercambia información
sobre si mesmo/a e a súa vila (por exemplo), se
describen en termos sinxelos sucesos importantes e
experiencias persoais (por exemplo, unhas vacacións),
se dan instrucións sinxelas, se fan e aceptan
ofrecementos e suxestións (por exemplo, cancelación,
confirmación ou modificación dunha invitación ou duns
plans) e se expresan opinións de xeito sinxelo.
_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.
_Escribe cun dominio ortográfico suficiente para facer
comprensible os textos, sen cometer erros moi
básicos sobre as regularidades ortográficas máis
relevantes
_Utiliza as convencións básicas propias da lingua
estranxeira no desenvolvemento do proceso
comunicativo (saúdos, rutinas para iniciar ou manter
a quenda de palabra, fórmulas orais breves para
manter a atención, etc.)
_Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais
básicos e visibles dos países nos que se fala a
lingua estranxeira, analizándoos comparativamente
coas diversas culturas, de ser o caso, do resto do
alumnado, e evitando estereotipos e valoracións
etnocéntricas.
_Coñece e utiliza un vocabulario oral e escrito
básico e suficiente para comprender e elaborar

B4.2
B4.3
B4.5
B4.6

CAA, CD

B5.1
5.2
5.7
5.8

CCL, CD,
CSC,
CCEC, CAA

Portfolios
(tarefa práctica)

Proba escrita
(grammar,
vocabulary and
practical English)

Observación
sistemática

PLEB4.2___4%
PLEB4.4___4%
PLEB4.5___3%
10%:
PLEB4.1___3%
PLEB4.2__3%
PLEB4.4__3%
PLEB4.5___1%

5%:
PLEB5.1____1%
PLEB5.2____1%
PLEB5.3____1%
PLEB5.4____1%
PLEB5.7____1%
5%:
PLEB5.1__1%
PLEB5.2__1%
PLEB5.3__1%
PLEB5.4___%
PLEB5.7__1%
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40%

60%

textos sinxelos propios do seu nivel educativo.

Unidades

Bloques

Bloque 1
Comprensión
de textos orais

3ª
a
v
a
l
i
a
c
i
ó
n

7. In the wild
8. Home
comforts
9. Bright ideas

Estándares
avaliables
PLEB1.1
1.3
1.4
1.5

Indicadores de logro
_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.
_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, 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.

[PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LINGUA ESTRANXEIRA. IES RIBEIRA DO LOURO]

Criterios

B1.1
B1.3
B1.4
B1.5

Competen
cias

Instrumento
avaliación

CCL, CD,
CSC, CAA

Proba escrita
(listening)

Peso

Pon
Dera
ción

25%:
PLEB1.1____5%
PLEB1.3____5%
PLEB1.4___10%
PLEB1.5___5%

46

60%

Bloque 2
Producción de
textos orais:
expresión e
interacción

Bloque 3
Comprensión
de textos
escritos

PLEB2.1
2.2
2.3
2.5

PLEB3.2
3.3
3.5
3.6

_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.
_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.
_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
_Entende os puntos principais de anuncios e
material publicitario de revistas propias da súa idade
ou de internet, formulados de xeito simple e claro, e
relacionados con asuntos do seu interese, nos
ámbitos persoal e educativo e ocupacional moi
básico.
_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.
_Comprende a información esencial de
correspondencia persoal moi breve e sinxela en
calquera soporte, identificando o rexistro formal ou
informal, o propósito e as fórmulas de relación
social, e outras convencións básicas propias deste
tipo de texto.

B2.1
B2.2
B2.3
B2.5
B2.6

CCL, CSC,
CAA, CCEE

Proba oral

Observación
sistemática

B3.1
B3.2
B3.3
B3.4
B3.6

CCL, CD,
CSC, CAA

Proba escrita
(Reading)

10%:
PLEB2.1.___2%
PLEB2.2___2%
PLEB2.3___4%
PLEB2.5___2%
5%:
PLEB2.1.___1%
PLEB2.2___1%
PLEB2.3___2%
PLEB2.5____1%

25%:
PLEB3.2___5%
PLEB3.2____5%
PLEB3.3___10%
PLEB3.6____5%
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40%

40%

60%

Bloque 4
Producción de
textos
escritos:
expresión e
interacción

Bloque 5
Coñecemento
da lingua e
consciencia
plurilingüe e
intercultural

PLEB4.1
4.2
4.3
4.4
4.7

PLEB5.1
5.2
5.3
5.7

_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.
_Completa un cuestionario sinxelo con información
persoal e relativa aos seus datos, aos seus
intereses ou ás súas afeccións.
_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.

B4.1
B4.2
B4.3
B4.4

_Nas intervencións nas actividades de aula, e na

B5.1
B5.2
B5.3
B5.7
B5.8

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.
_Utiliza as convencións básicas propias da lingua
estranxeira no desenvolvemento do proceso
comunicativo (saúdos, rutinas para iniciar ou manter
a quenda de palabra, fórmulas orais breves para
manter a atención, etc.)
_Coñece e utiliza un vocabulario oral e escrito
básico e suficiente para comprender e elaborar
textos sinxelos propios do seu nivel educativo.

CCL, CD,
CSC, CAA

CCL, CD,
CSC, CCEC

Proba escrita
(writing)

15%:
PLEB4.1__3%
PLEB4.2___3%
PLEB4.3___3%
PLEB4.4__3%
PLEB4.7__3%

Portfolios
(tarefa práctica)

10%:
PLEB4.1___2%
4.2___2%
4.3___2%
4.4___2%
4.7___2%

Proba escrita
(grammar,
vocabulary and
practical English)

5%:
PLEB5.1___2%
PLEB5.2___1%
PLEB5.3___1%
PLEB5.7___1%

Observación
sistemática

5%:
PLEB5.1__2%
PLEB5.2__1%
PLEB5.3____1%
PLEB5.7__1%

Contidos sintáctico-discursivos
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60%

40%

60%

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

comfortable/ quickly, faster (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless). Relacións temporais (as soon as; while). Afirmación (affirmative sentences; tags)
 Exclamación (What + Adj. +) noun, e. g. What a wonderful trip!; How + Adj., e. g. How amazing!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great! Terrific!).
 Negación (negative sentences with not, never, non (Noun, e. g. never mind, not to worry), nobody, nothing; negative tags).
 Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).
 Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect); presente (present simple and continuous); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.).
 Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo
(stop –ing).
 Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able); posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps); necesidade (must; need; have (got) to); obriga (have (got) to;
must; imperative); permiso (could; allow); intención (present continuous).
 Expresión da existencia (e. g. there will be/has been); a entidade (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); a calidade (e. g. good at maths; rather
tired). Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).
 Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement).
 Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of estafe; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually).
 Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by pos
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2º ESO Programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento.
O programa de mellora forma parte das medidas extraordinarias de atención á diversidade
tendo por finalidade alcanzar as competencias do primeiro ciclo, para cursar 4º pola vía
ordinaria. “Cada programa deberá especificar a metodoloxía, a organización dos contidos e das
materias e as actividades prácticas que garantan o logro dos obxectivos da etapa e a
adquisición das competencias que permitan ao alumnado a promoción a cuarto curso ao
finalizar o programa, e obter o título de graduado en educación secundaria obrigatoria.”
A metodoloxía concíbese dende un enfoque funcional, con especial atención aos seguintes
puntos:
i.

os métodos terán en conta sempre os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado e os
seus intereses, favorecerán a capacidade de aprender e promoverán o traballo en equipo.

ii.

os contidos presentaránse cunha estructuración clara, trataranse dende un punto de vista
global, práctico e personalizado, priorizando as aprendizaxes necesarias para outras
posteriores e que contribúan ao desenvolvemento das competencias clave e dos obxectivos
xerais de etapa.

iii.

as TIC constituirán unha ferramenta cotidiana na práctica diaria.

iv.

os métodos de traballo na aula conterán os necesarios elementos de variedade,
adaptacion ás persoas e equilibrio entre o traballo persoal e cooperativo

v.

a diversidade de capacidades, motivacións e intereses do alumnado terase sempre en
conta para incorporar procedementos que se adapten a estas necesidades.

A lingua empregada para impartir as clases será o inglés, salvo naquelas circunstancias nas que
necesitemos asegurar a comprensión. Buscarase a aprendizaxe integrada das catro destrezas de
xeito equilibrado nas que se sustenta a competencia linguística. A aula destinada a este grupo
estará organizada preferentemente para desenvolver traballo en equipo. A metodoloxía
empregada neste grupo será obxecto de posta en común e revisión periódica nas xuntanzas de
departamento.
Os contidos da asignatura abranguerán os aspectos básicos do currículo. Están organizados en
nove unidades didácticas. Daráselle prioridade as actividades prácticas destinadas a acadar a
competencia lingüística. As actividades traballadas durante as clases estarán enfocadas á
creación de situacións de aprendizaxe funcional na lingua estranxeira de modo que o alumnado
adquira a competencia para desenvolvela en calqueira circunstancia que o precise. Para a
presentación dos contidos serán preferentes as presentacións audiovisuais adaptadas ao nivel de
competencia lingüística.
A avaliación do alumnado do programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento terá como
referente fundamental as competencias e os obxectivos da ESO así como os criterios de
avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables. A temporalización dos estándares para o
programa de mellora ten en conta as características como grupo, sendo esta progresiva e
adaptada

ao

á

diversidade

do

alumnado.

3º ESO
Unidades

Bloques

Bloque 1
Comprensión de
textos orais

Estándares
avaliables

PLEB 1.1,
1.2, 1.4, 1.7

1ª
a
v
a
l
i
a
c
i
ó
n

1.Time for
change
2.
Storytelling
3. Choices,
choices.
Bloque 2
Producción de
textos orais

PLEB2.1, 2.5

Indicadores de logro
1.1Distingue, 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).
1.2.Capta os puntos principais e os detalles
salientables de indicacións, anuncios,
mensaxes e comunicados breves e
articulados de xeito lento e claro (por
exemplo, cambio de porta de embarque nun
aeroporto, información sobre actividades
nun campamento de verán ou no
contestador automático dun cine), sempre
que as condicións acústicas sexan boas e o
son non estea distorsionado.
1.4 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.
2.1Nas 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.
2.5 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.

Criterios

Competencias

Instrumento
avaliación

B1.4

CCL ,CD

Proba escrita
(answer questions,
multiple choice, true or
false, dictation)

B2.3
B2.7

CCL , CAA, CCEC

Observación
sistematica (rúbrica
descriptiva)

Proba oral
(producción ind/
parellas)

Peso

Pon
dera
ción
10%

60%

PLEB 1.1 3%
1.2, 3%
1.4, 2%
1.7 2%

10%
2.1 5%
2.5 5%

40%

10%
2.1 5%
2.5 5%

60%

Bloque 3
Comprensión de
textos escritos

PLEB 3.1,
3.2, 3.3, 3.4

Bloque 4
Producción de
textos escritos

PLEB 4.2,
4.3

Bloque 5
Coñecemento da
lingua e
consciencia pl.

PLEB 5.1,
5.2, 5.3, 5.9

3.4Entende información específica esencial
en páxinas web e outros materiais de
referencia,
ou
consulta
claramente
estruturados sobre temas relativos a
materias educativas, asuntos ocupacionais
ou do seu interese (por exemplo, sobre un
tema curricular, un programa informático,
unha cidade, un deporte ou o ambiente),
sempre que poida reler as seccións difíciles.
4.2Escribe 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.
5.1Desenvólvese 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.
5.2 Aplica adecuadamente os signos de
puntuación elementais e as regras
ortográficas básicas, na redacción de
traballos e outros textos, para facerse
comprensible case sempre

B3.3

Proba escrita
(resumo,
C preguntas información
específica)

CCL CD

B4.2
CL, CAA CCEC

B5.5
B5.6
B5.9

CCL CD
CCEC


CAA

15%
3.1 4%
3.2 4%
3.3 4%
3.4 3%

60%

Proba escrita
(resumo, essay)

45%
4.2 45%

60%

Tarefa práctica

20%

40%

Proba escrita
(rephrasing, synonyms,
multiple choice, )

20%

60%

Observación
sistematica (rúbrica
descriptiva)

20%

40%

5.1 7%
5.9 7%
5.2 6%

5.9. 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.
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Unidades

Bloques

Bloque 1
Comprensión de
textos orais

Estándares
Avaliables

PLEB 1.1,
1.2, 1.4, 1.7

2ª
a
v
a
l
i
a
c
i
ó
n

4. Communication
5. A life of crime
6. Creativity

Bloque 2
Producción de
textos orais

PLEB 2.1, 2.5, 2.6

Indicadores de logro
1.1Distingue, 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).
1.2.Capta os puntos principais e os detalles
salientables de indicacións, anuncios,
mensaxes e comunicados breves e
articulados de xeito lento e claro (por
exemplo, cambio de porta de embarque nun
aeroporto, información sobre actividades
nun campamento de verán ou no
contestador automático dun cine), sempre
que as condicións acústicas sexan boas e o
son non estea distorsionado.
1.4 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.
2.1Nas 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.
2.6. Colabora coas demais persoas na
interacción, verificando a comprensión
propia e a das demais persoas mediante
estratexias de compensación lingüísticas e
non verbais, e cooperando activamente na
realización das tarefas de comunicación, e
manifesta interese e respecto polas achegas
do seus compañeiros e das súas

Criterios

B1.4

B2.3
B2.7

Competencias
CCL ,CD

CCL , CAA, CCEC

Instrumento
avaliación

Peso

Pon
dera
ción

Proba escrita
(listening, multiple
choice)

10%
1.1 3%
1.2 4%
1.4 3%

60%

10%

40%

Observación
sistematica (rúbrica
descriptiva)

Proba oral
(exposición sobre un
tema con apoio visual)

2.1 5%
2.6 5%
10%
2.1 5%
2.6 5%
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60%

compañeiras.

Bloque 3
Comprensión de
textos escritos

PLEB 3.1,
3.2, 3.3, 3.4

Bloque 4
Producción de
textos escritos

PLEB 4.2,
4.3, 4.6

Bloque 5
Coñecemento da
lingua e consciencia
pl.

PLEB 5.1,
5.2, 5.3, 5.9

3.3. 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.
4.6. Fai unha presentación coidada dos
textos escritos, en soporte impreso e dixital,
utilizando correctamente as convencións
ortográficas e os signos de puntuación

5.1Desenvólvese 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.
5.2 Aplica adecuadamente os signos de
puntuación elementais e as regras
ortográficas básicas, na redacción de
traballos e outros textos, para facerse
comprensible case sempre
5.9. 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
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B3.3

CCL CD

CAA

Proba escrita
(resumo, responder a
preguntas sobre
información específica)

CCEC

B4.2

B5.5
B5.6
B5.9

CCL, CAA CCEC

CCL CD
CCEC

15%

60%

3.3 15%

Proba escrita
(essay, summary)

45%
4.6 45%

60%

Tarefa práctica

20%

40%

20%
5.1 7%
5.9 7%
5.3 6%

60%


CAA Proba escrita
(rephrasing, synonyms,
multiple )
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Unidades

Bloques

Bloque 1
Comprensión de
textos orais

Estándares
avaliables

PLEB 1.1,
1.2, 1.4, 1.7

3ª
a
v
a
l
i
a
c
i
ó
n

7. A big
improvement
8. Living together

Indicadores de logro

1.1Distingue, 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).
1.2.Capta os puntos principais e os detalles
salientables de indicacións, anuncios, mensaxes e
comunicados breves e articulados de xeito lento e
claro (por exemplo, cambio de porta de embarque
nun aeroporto, información sobre actividades nun
campamento de verán ou no contestador
automático dun cine), sempre que as condicións
acústicas sexan boas e o son non estea

Criterios

Competencias

B1.4

CCL ,CD

distorsionado.
1.4 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.

9. Coming together

Bloque 2
Producción de
textos orais

PLEB 2.1, 2.3 2.4

2.1Nas 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.
2.6. Colabora coas demais persoas na interacción,

Instrumento
avaliación

Proba escrita
(listening, multiple
choice)

Observación
sistematica (rúbrica)
B2.3
B2.7

CCL , CAA, CCEC
Proba oral
(producción individual
e/ou en parellas)

Peso

Pond
era
ci
ón

10%
1.1 3%
1.2 3%
1.4 4%

60%

10%
2.1 5%
2.3 5%

40%

10%
2.1 5%

60%
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Bloque 2
Producción de textos
orais

Bloque 3
Comprensión de textos
escritos

Bloque 4
Producción de textos
escritos

Bloque 5
Coñecemento da lingua
e consciencia pl.

PLEB 2.1, 2.5, 2.6

PLEB 3.1,
3.2, 3.3, 3.4

PLEB 4.2,
4.3, 4.6

PLEB 5.1,
5.2, 5.3, 5.9

2.1Nas 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.
2.6. Colabora coas demais persoas na interacción,
verificando a comprensión propia e a das demais
persoas mediante estratexias de compensación
lingüísticas e non verbais, e cooperando
activamente na realización das tarefas de
comunicación, e manifesta interese e respecto
polas achegas do seus compañeiros e das súas
compañeiras.

3.3. 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.
4.6. Fai unha presentación coidada dos textos
escritos, en soporte impreso e dixital, utilizando
correctamente as convencións ortográficas e os
signos de puntuación

5.1Desenvólvese 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.
5.2 Aplica adecuadamente os signos de puntuación
elementais e as regras ortográficas básicas, na
redacción de traballos e outros textos, para facerse
comprensible case sempre

Observación sistematica
(rúbrica descriptiva)
B2.3
B2.7

CCL , CAA, CCEC

CCL CD

CAA

Proba escrita
(resumo, responder a
preguntas sobre
información específica)

CCEC

B4.2

B5.5
B5.6
B5.9
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CCL, CAA CCEC

CCL CD

40%

2.1 5%
2.6 5%
Proba oral
(exposición sobre un tema
con apoio visual)

B3.3

10%

10%
2.1 5%
2.6 5%

60%

15%

60%

3.3 15%

Proba escrita
(essay, summary)

45%
4.6 45%

60%

Tarefa práctica

20%

40%

20%
5.1 7%
5.9 7%
5.3 6%

60%


CA Proba escrita
(rephrasing, synonyms,
multiple )
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5.9. 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
Contidos sintáctico-discursivos 3º ESO
•
Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); causa (because (of); due to); finalidade (to + infinitive; for); comparación (as/not so +Adj.+
as; more comfortable/ quickly, faster (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless).
•
Relacións temporais (as soon as; while).
•
Afirmación (affirmative sentences; tags)
•
Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How interesting!; exclamatory
•
sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!).
•
Negación (negative sentences with not, never, non (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; negative tags).
•
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).
•
Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente (present simple and continuous); futuro (going to; will; present simple and continuous
+ Adv.).
•
Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to); incoativo
(start –ing); terminativo (stop –ing).
•
Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able); posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps); necesidade (must; need; have (got) to);
obriga (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present continuous).
•
Expresión da existencia (e. g. there will be/has been); a entidade (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); a calidade (e. g.
good at maths; rather tired).
•
Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).
•
Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement).
•
Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of estafe; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually).
•
Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).
•
Make and do.
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4º ESO
Unidades

Bloques

Estándares
avaliables

Bloque 1

PLEB 1.1 , 1.2,
1.3, 1.4, 1.5, 1.6

Bloque 2

PLEB 2.1 –
2.6

Comprensión
de textos orais

1ª
a
v
a
l
i
a
c
i
ó
n

1.Making a
difference
2. A consumer’s
world
3.The energy of
tomorrow

Producción de
textos orais

Indicadores de logro
1.1. 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.
1.6 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.
2.1. 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.
2.2 Fai presentacións breves, ben estruturadas,
ensaiadas previamente e con apoio visual (por
exemplo, PowerPoint), sobre aspectos
concretos de temas educativos ou ocupacionais
do seu interese, organizando a información
básica de maneira coherente, explicando as
ideas principais brevemente e con claridade, e
respondendo a preguntas sinxelas de oíntes
articuladas de maneira clara e a velocidade
media.

Criterios

Comp

Instrumento
avaliación

Peso

Pon
dera
ción

B1.1 – 1.5

CL
CD
AA
CEC
CMCT

Proba escrita
(listening, multiple
choice, gap filling,
connecting)

10%
PLEBS
1.1 __2%
1.2 __2 %
1.3. __2 %
1.4. __2%
1.5. __1%
1.6. __1%

60%

10%
PLEBS
2.1 2%
2.2 1%
2.3. 2%
2.4. 2%
2.5. 2%
2.6. 1%

40%

10%
PLEBS
2.1 2%
2.2 1%
2.3. 2%

60%

B2.1 – 2.6

CL
CD
AA
CEC
CMCT
SC
SIEE

Observación
sistematica (rúbrica
descriptiva)

Proba oral
(producción ind/
parellas)

Bloque 3

Comprensión
de textos
escritos

PLEB 3.1 – 3.6

2.4. 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.
2.5. Participa adecuadamente en conversas
informais cara a cara ou por teléfono, ou por outros
medios técnicos, sobre asuntos cotiáns ou menos
habituais, nas que intercambia información e se
expresa e xustifica brevemente opinións e puntos de
vista; narra e describe de forma coherente feitos
ocorridos no pasado ou plans de futuro reais ou
inventados; formula hipóteses; fai suxestións; pide e
dá indicacións ou instrucións con certo detalle;
expresa e xustifica sentimentos, e describe aspectos
concretos e abstractos de temas como, por
exemplo, a música, o cine, a literatura ou os temas
de actualidade.
3.2. Procura e entende información específica de
carácter concreto en páxinas web e outros materiais
de referencia ou consulta claramente estruturados
(por
exemplo,
enciclopedias,
dicionarios,
monografías, presentacións) sobre temas relativos a
materias educativas ou asuntos ocupacionais
relacionados coa súa especialidade ou cos seus
intereses, e analiza a información tendo en conta
varios criterios (autoría, fiabilidade da páxina que o
publica, datas, etc.) que axuden a avaliar a
credibilidade do material.
3.3. 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).

2.4.
2.5.
2.6.

B3.1 – 3.6

CL
CD
AA
CEC
CMCT

Proba escrita
(resumo, preguntas
información
específica e xenérica)

2%
2%
1%

15%
PLEBS
3.1 2%
3.2 2%
3.3 2%
3.4 2%
3.5 2%
3.6 2%
3.7 2%
3.8 1%

60%
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Bloque 4

Producción de
textos escritos

PLEB 4.1, 4.2,
4.3, 4.4, 4.5, 4.6

3.4. 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.
 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.
1.3.
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.
1.4.
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.
1.5.
Completa un cuestionario detallado con
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B4.1 – 4.6

CL
CD
AA
CEC
CMCT
SIEE

Proba escrita
(resumo, essay)

Tarefa práctica

60%
20%
PLEBS
4.1 4%
4.2 2%
4.3 4%
4.4 4%
4.5 3%
4.6 3%

20%

40%

60

Bloque 5

Coñecemento
da lingua e
consciencia pl.

PLEB 5.1 – 5.7

información persoal, educativa ou laboral (por
exemplo, para facerse membro dunha asociación
ou para solicitar unha bolsa).
1.6. Escribe o seu currículo en formato
electrónico, seguindo, por exemplo, o modelo
Europass.
5.1. 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.
5.3. Desenvólvese adecuadamente en situacións
cotiás e menos habituais que poden xurdir durante
unha viaxe ou estadía noutros países por motivos
persoais, educativos ou ocupacionais (transporte,
aloxamento, comidas, compras, estudos, traballo,
relacións coas autoridades, saúde e lecer), e sabe
solicitar atención, información, axuda ou
explicacións, e facer unha reclamación ou unha
xestión formal de xeito sinxelo, pero correcta e
adecuada ao contexto.
5.5. 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.
5.7. Participa en proxectos (elaboración de materiais
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e
películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan
varias linguas e relacionados cos elementos
transversais; evita estereotipos lingüísticos ou
culturais, e valora as competencias que posúe como
persoa plurilingüe.

B5.1 – 5.9
CL
CD
AA
CEC
SIEE

Proba escrita
(rephrasing,
synonyms, gap filling,
sentence formation,
connecting,
crossword)

Observación
sistematica (rúbrica
descriptiva)

50%

60%

PLEBS
5.1 8%
5.2 6%
5.3 8%
5.4 6%
5.5 8%
5.6 6%
5.7 8%

20%

40%
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Unidades

Bloques

Bloque 1
Comprensió
n de textos
orais

Estándares
avaliables

PLEB 1.1 -1.6

2ª
a
v
a
l
i
a
c
i
ó
n

4. Live well
5. Community spirit
6. Good times

Bloque 2
Producción
de textos
orais

PLEB 2.1 –
2.6

Indicadores de logro

1.1. 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.
1.6 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.
2.1. 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.
2.3 Fai presentacións breves, ben estruturadas,
ensaiadas previamente e con apoio visual (por

[PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LINGUA ESTRANXEIRA. IES RIBEIRA DO LOURO]

Criterios

B1.1 – 1.5

B2.1 –
B1.6

Comp
CL
CD
AA
CEC
CMCT

Instrumento
avaliación

Peso

Pon
dera
ción

Proba escrita
(listening, multiple
choice, gap filling,
connecting)

10%
PLEBS
1.1 2%
1.2 2 %
1.3. 2%
1.4. 2%
1.5. 1%
1.6. 1%

60%

10%
PLEBS
2.1 2%
2.2 1%
2.3. 2%
2.4. 2%
2.5. 2%
2.6. 1%

40%

Observación
sistematica (rúbrica
descriptiva)
CL
CD
AA
CEC

SC
SIEE
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Bloque 3
Comprensió
n de textos
escritos

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.
2.4. 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.
2.5. Participa adecuadamente en conversas
informais cara a cara ou por teléfono, ou por outros
medios técnicos, sobre asuntos cotiáns ou menos
habituais, nas que intercambia información e se
expresa e xustifica brevemente opinións e puntos de
vista; narra e describe de forma coherente feitos
ocorridos no pasado ou plans de futuro reais ou
inventados; formula hipóteses; fai suxestións; pide e
dá indicacións ou instrucións con certo detalle;
expresa e xustifica sentimentos, e describe aspectos
concretos e abstractos de temas como, por
exemplo, a música, o cine, a literatura ou os temas
de actualidade.
3.2. Procura e entende información específica de
carácter concreto en páxinas web e outros materiais
PLEB 3.1 – 3.6 de referencia ou consulta claramente estruturados
(por
exemplo,
enciclopedias,
dicionarios,
monografías, presentacións) sobre temas relativos a
materias educativas ou asuntos ocupacionais
relacionados coa súa especialidade ou cos seus
intereses, e analiza a información tendo en conta
varios criterios (autoría, fiabilidade da páxina que o

Proba oral
(exposición sobre un
tema con apoio
visual)

B3.1 –
B3.6

CL
CD
AA
CEC

CMCT

Proba escrita
(resumo, preguntas
información
específica e xenérica)

10%
PLEBS
2.1 2%
2.2 1 %
2.3. 2 %
2.4. 2%
2.5. 2%
2.6. 1%

20%
PLEBS
3.1 1,5%
3.2 3%
3.3 3%
3.4 3%
3.5 1,5%

60%

60%
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Bloque 4
Producción
de textos
escritos

publica, datas, etc.) que axuden a avaliar a
credibilidade do material.
3.3. 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).
3.4. 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.
PLEB 4.1 – 4.6 4.1. 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.
4.3. 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.
4.4. 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
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3.6 2 %
3.7 3%
3.8
3%

B4.1 –
B4.6

CL
CD
AA
CEC

Proba escrita
(essay, summary,
blog, story )

20%
PLEBS
4.1 4%
4.2 2%
4.3 4%
4.4 4%
4.5 3%
4.6 3%

60%

Tarefa práctica

20%

40%

SIEE
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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.
4.5. Completa un cuestionario detallado con
información persoal, educativa ou laboral (por
exemplo, para facerse membro dunha asociación ou
para solicitar unha bolsa).
4.6. Escribe o seu currículo en formato electrónico,
seguindo, por exemplo, o modelo Europass.

Bloque 5
Coñecemen
to da lingua
e
consciencia
pl.

5.1.

Exprésase

cunha

pronunciación

clara,

PLEB 5.1 – 5.7 aceptable e comprensible, e utiliza adecuadamente

os esquemas fonolóxicos básicos, aínda que teña
que repetir algunha vez por solicitude das persoas
interlocutoras.
5.3. Desenvólvese adecuadamente en situacións
cotiás e menos habituais que poden xurdir durante
unha viaxe ou estadía noutros países por motivos
persoais, educativos ou ocupacionais (transporte,
aloxamento, comidas, compras, estudos, traballo,
relacións coas autoridades, saúde e lecer), e sabe
solicitar atención, información, axuda ou
explicacións, e facer unha reclamación ou unha
xestión formal de xeito sinxelo, pero correcta e
adecuada ao contexto.
5.5. 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.
5.7. Participa en proxectos (elaboración de materiais
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e
películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan
varias linguas e relacionados cos elementos
transversais; evita estereotipos lingüísticos ou
culturais, e valora as competencias que posúe como
persoa plurilingüe.

B5.1 – B
5.9

CL
CD
AA
SIEE
C
E
C
C
L
C
D
A
A
C
E
C

Proba escrita
(rephrasing,
synonyms, gap filling,
sentence formation,
connecting,
crossword)

50%
PLEBS
5.1 8%
5.2 6%
5.3 8%
5.4 6%
5.5 8%
5.6 6%
5.7 8%

60%
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Unidades

Bloques

Bloque 1
Comprensió
n de textos
orais

Estándares
avaliables

PLEB 1.1 -1.5

3ª
a
v
a
l
i
a
c
i
ó
n

7. In the news
8. The senses
9. Next steps

Bloque 2
Producción
de textos
orais

PLEB 2.1 –
2.6

Indicadores de logro
1.1. 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.
1.6 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.
2.1. 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.
2.4 Fai presentacións breves, ben estruturadas,
ensaiadas previamente e con apoio visual (por
exemplo, PowerPoint), sobre aspectos
concretos de temas educativos ou ocupacionais
do seu interese, organizando a información
básica de maneira coherente, explicando as
ideas principais brevemente e con claridade, e
respondendo a preguntas sinxelas de oíntes

[PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LINGUA ESTRANXEIRA. IES RIBEIRA DO LOURO]

Criterios

B1.1 – 1.5

Comp
CL
CD
AA
CEC

CMCT

B2.1 –
B1.6

Instrumento
avaliación

Peso

Pon
dera
ción

Proba escrita
(listening, multiple
choice, gap filling,
connecting)

10%
PLEBS
1.1 2%
1.2 2 %
1.3. 2%
1.4. 2%
1.5. 1%
1.6. 1%

60%

10%
PLEBS
2.1 2%
2.2 1%
2.3. 2%
2.4. 2%
2.5. 2%
2.6. 1%

40%

10%
PLEBS
2.1 2%
2.2 1 %

60%

Observación
sistematica (rúbrica
descriptiva)
CL
CD
AA
CEC

SIEE
SC
Proba oral
(exposición sobre un
tema con apoio visual)
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Bloque 3
Comprensió
n de textos
escritos

articuladas de maneira clara e a velocidade
media.
2.4. 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.
2.5. Participa adecuadamente en conversas
informais cara a cara ou por teléfono, ou por outros
medios técnicos, sobre asuntos cotiáns ou menos
habituais, nas que intercambia información e se
expresa e xustifica brevemente opinións e puntos de
vista; narra e describe de forma coherente feitos
ocorridos no pasado ou plans de futuro reais ou
inventados; formula hipóteses; fai suxestións; pide e
dá indicacións ou instrucións con certo detalle;
expresa e xustifica sentimentos, e describe aspectos
concretos e abstractos de temas como, por
exemplo, a música, o cine, a literatura ou os temas
de actualidade.
3.2. Procura e entende información específica de
carácter concreto en páxinas web e outros materiais
PLEB 3.1 – 3.6 de referencia ou consulta claramente estruturados
(por
exemplo,
enciclopedias,
dicionarios,
monografías, presentacións) sobre temas relativos a
materias educativas ou asuntos ocupacionais
relacionados coa súa especialidade ou cos seus
intereses, e analiza a información tendo en conta
varios criterios (autoría, fiabilidade da páxina que o
publica, datas, etc.) que axuden a avaliar a
credibilidade do material.
3.3. 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

2.3. 2 %
2.4. 2%
2.5. 2%
2.6. 1%

B3.1 –
B3.6

CL
CD
AA
CEC
CMCT

Proba escrita
(resumo, preguntas
información específica
e xenérica)

20%
PLEBS
3.1 1,5%
3.2 3%
3.3 3%
3.4 3%
3.5 1,5%
3.6 2 %
3.7 3%
3.8 3%

60%
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Bloque 4
Producción
de textos
escritos

do seu interese persoal, educativo ou ocupacional
(por exemplo, sobre lecer, cursos, bolsas e ofertas
de traballo).
3.4. 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.
PLEB 4.1 – 4.6 4.1. 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.
4.3. 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.
4.4. 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.

[PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LINGUA ESTRANXEIRA. IES RIBEIRA DO LOURO]

B4.1 –
B4.6

CL
CD
AA
CEC

Proba escrita
(essay, summary, blog,
story )

20%
PLEBS
4.1 4%
4.2 2%
4.3 4%
4.4 4%
4.5 3%
4.6 3%

60%

Tarefa práctica

20%

40%

SIEE
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4.5. Completa un cuestionario detallado con
información persoal, educativa ou laboral (por
exemplo, para facerse membro dunha asociación ou
para solicitar unha bolsa).
4.6. Escribe o seu currículo en formato electrónico,
seguindo, por exemplo, o modelo Europass.

Bloque 5
Coñecemen
to da lingua
e
consciencia
pl.

5.1.

Exprésase

cunha

pronunciación

clara,

PLEB 5.1 – 5.7 aceptable e comprensible, e utiliza adecuadamente

os esquemas fonolóxicos básicos, aínda que teña
que repetir algunha vez por solicitude das persoas
interlocutoras.
5.3. Desenvólvese adecuadamente en situacións
cotiás e menos habituais que poden xurdir durante
unha viaxe ou estadía noutros países por motivos
persoais, educativos ou ocupacionais (transporte,
aloxamento, comidas, compras, estudos, traballo,
relacións coas autoridades, saúde e lecer), e sabe
solicitar atención, información, axuda ou
explicacións, e facer unha reclamación ou unha
xestión formal de xeito sinxelo, pero correcta e
adecuada ao contexto.
5.5. 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.
5.7. Participa en proxectos (elaboración de materiais
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e
películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan
varias linguas e relacionados cos elementos
transversais; evita estereotipos lingüísticos ou
culturais, e valora as competencias que posúe como
persoa plurilingüe.

B5.1 – B
5.9

CL
CD
AA
SIEE

Proba escrita
(rephrasing, synonyms,
gap filling, sentence
C
E formation, connecting,
C crossword)
C
L
C
D
A
A
C
E
C

50%
PLEBS
5.1 8%
5.2 6%
5.3 8%
5.4 6%
5.5 8%
5.6 6%
5.7 8%

60%

20%

40%
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1º BACHARELATO
Unidades

Bloques

Bloque 1

Comprensión
de textos orais

Estándares
avaliables

PLEB 1.1
PLEB 1.2
PLEB 1.3
PLEB 1.4
PLEB 1.5
PLEB 1.7

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.
1.4. 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).
1.5. 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.

PLEB 2.1
PLEB 2.2
PLEB 2.3

2.1. 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.
2.3. Segue unha entrevista cun patrón estruturado de preguntas

1ª
a
v
a
l
i
a
c
i
ó
n

1.Experiences
2.Tomorrow´s
world
3.Entertainme
nt
Bloque 2

Producción de
textos orais

Indicadores de logro

[PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LINGUA ESTRANXEIRA. IES RIBEIRA DO LOURO]

Criterios

Competencias

B1.4

CCL ,CD , CAA CCEC

B2.3
B2.7
CCL , CAA, CCEC

Instrumento
avaliación
Proba escrita
(listening,
multiple choice)

Observación
sistematica
(rúbrica
descriptiva)

Proba oral
(produción ind/
parellas)

Peso

Pon
dera
ción

10%
PLEB 1.1
PLEB 1.3
PLEB 1.2
PLEB 1.4
PLEB 1.5
PLEB 1.7

60%
1%
2%
1%
3%
2%
1%

10%

40%

PLEB2.1 4%
PLEB 2.2 2%
PLEB2.3 4%
10%
PLEB2.1 4%
PLEB 2.2 2%
PLEB2.3 4%
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60%

establecido
con
anterioridade,
realizando
preguntas
complementarias ou respondendo a elas, sempre que se
manteñan dentro ámbito predicible da interacción.

Bloque 3

Comprensión
de textos
escritos

Bloque 4

Producción de
textos escritos

PLEB 3.1
PLEB 3.2
PLEB 3.3
PLEB 3.4
PLEB 3.8

3.2. Comprende o sentido xeral, os puntos principais e os detal
máis relevantes en noticias e artigos xornalísticos ben estruturados B3.3
de certa lonxitude, nos que se adoptan puntos de vista concret
sobre temas de actualidade ou do seu interese, redactados nun
variante estándar da lingua.
3.4. Comprende instrucións dunha certa extensión e complexida
dentro da súa área de interese ou da súa especialidade, sempre q
poida volver ler as seccións difíciles (por exemplo, sobre cóm
redactar un traballo educativo seguindo as convenció
internacionais).
3.8. Comprende correspondencia persoal en calquera soporte,
mensaxes en foros e blogs, nas que se transmiten información
ideas, se pregunta sobre problemas e se explican con razoab
precisión, e se describen de maneira clara e detallada, experiencia
sentimentos,reaccións, feitos, plans e aspectos tanto abstractos com
concretos de temas do seu interese.

PLEB
4.1, 4.2
4.3

4.1. 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.
4.2. Nas tarefas de expresión escrita, produce habitualmente
textos coherentes, con cohesión e adecuados aos fins
funcionais, con razoable corrección tanto ortográfica como de
puntuación, na orde das palabras e na presentación do escrito
(marxes, espazos de interliña, uso de maiúsculas e
minúsculas, etc.)
4.3. Completa un cuestionario detallado con información
persoal, educativa ou laboral (por exemplo, para tomar parte
nun concurso internacional, ou para solicitar unhas prácticas
en empresas).

CCL CD

B4.2
CL, CAA CCEC

CAA

Proba escrita
(resumo/
cuestionario)

Proba escrita
(resumo,
redación)

Tarefa práctica

15%
PLEB 3.1
PLEB 3.2
PLEB 3.3
PLEB 3.4
PLEB 3.8

3%
3%
3%
3%
3%

45%
4.1 __9%
4.2__9%
4.3__9%
4.6__9%
4.7__9%
20%

60%

60%

40%

4.1 __4%
4.2__4%
4.3__4%
4.6__4%
4.7__4%
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4.6.
4.7.

Bloque 5

Coñecemento
da lingua e
consciencia pl.

Unidades

Bloques

PLEB 5.1
PLEB 5.2
5.3
5.5, 5.6,
5.7, 5.8
5.9

Estándares

5.2 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.
5.5. 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
5.6. Produce textos orais e escritos en diferentes soportes
suficientemente cohesivos, coherentes e adecuados ao propósito
comunicativo.
5.7. Exprésase oralmente e por escrito, en diferentes soportes,
con certa densidade léxica, evitando repeticións innecesarias co
uso de sinónimos e palabras de significado próximo, e recoñece
un léxico máis especializado se conta con apoio visual ou
contextual.
5.8 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...
5.9 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.

Indicadores de logro

[PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LINGUA ESTRANXEIRA. IES RIBEIRA DO LOURO]

B5.5
B5.6
B5.9

CCL CD CAA CCEC

Proba escrita
(rephrasing,
synonyms)

Observación
sistematica
(rúbrica
descriptiva)

Criterios

Competencias

Instrumento

20%
5.2__4%
5.5__3%
5.6__3%
5.7__4%
5.8__3%
5.9__3%

60%

20%
5.2__4%
5.5__3%
5.6__3%
5.7__4%
5.8__3%
5.9__3%

40%

Peso

Pon
dera
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Bloque 1
Comprensió
n de textos
orais

PLEB 1.1,
1.2, 1.3,
1.4,1.5 1.6

2ª
a
v
a
l
i
a
c
i
ó
n

4.
Relationships
5. Behaviour
6. Design and
technology

Bloque 2
Producción
de textos
orais

PLEB 2.1
2.2, 2.3
2.4
2.5

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.
1.4. 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).
1.5. 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.
2.1. 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.
2.3. Segue unha entrevista cun patrón estruturado de preguntas
establecido con anterioridade, realizando preguntas
complementarias ou respondendo a elas, sempre que se
manteñan dentro ámbito predicible da interacción.
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

B1.4

B2.3
B2.7

CCL ,CD
CCEC

CCL , CAA,
CCEC

,

avaliación
Proba escrita
(listening,
multiple choice)

Observación
sistematica
(rúbrica
descriptiva)

Proba oral
(exposición
sobre un tema
con apoio
visual)

ción

10%

60%

1.3__2%
1.4__2%
1.5__2%
1.1__1%
1.2__2%
1.6__1%

10%
2.1__2%
2.2__2%
2.3__2%
2.4__2%
2.5__2%

40%

10%

60%

2.3__5%
2.5__5%
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Bloque 3
Comprensió
n de textos
escritos

Bloque 4
Producción
de textos
escritos

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.
PLEB 3.1, 3.2. Comprende o sentido xeral, os puntos principais e os detalles
máis relevantes en noticias e artigos xornalísticos ben
3.2, 3.3,
estruturados e de certa lonxitude, nos que se adoptan puntos de
3.4, 3.5
vista concretos sobre temas de actualidade ou do seu interese,
3.6
redactados nunha variante estándar da lingua.
3.3. Entende, en manuais, enciclopedias e libros de texto, en
soporte tanto impreso como dixital, información concreta para a
resolución de tarefas da clase ou traballos de investigación
relacionados con temas da súa especialidade, así como
información concreta relacionada con cuestións prácticas ou con
temas do seu interese educativo ou ocupacional, en páxinas web
e outros textos informativos oficiais, institucionais, ou
corporativos.
3.4. 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).
4.1.
Escribe, en calquera soporte, informes breves nos que dá
PLEB 4.1
información pertinente sobre un tema educativo, ocupacional, ou
4.2
menos habitual (por exemplo, un problema xurdido durante unha
4.4
viaxe), describindo co detalle suficiente situacións, persoas,
obxectos e lugares; narrando acontecementos nunha secuencia
4.5
coherente; explicando os motivos de certas accións, e ofrecendo
4.6
opinións e suxestións breves e xustificadas sobre o asunto e
sobre futuras liñas de actuación.
4.2 Nas tarefas de expresión escrita, produce habitualmente
textos coherentes, con cohesión e adecuados aos fins funcionais,
con razoable corrección tanto ortográfica como de puntuación, na
orde das palabras e na presentación do escrito (marxes, espazos
de interliña, uso de maiúsculas e minúsculas, etc.)
4.6. Escribe notas, anuncios, mensaxes que transmite e solicita

[PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LINGUA ESTRANXEIRA. IES RIBEIRA DO LOURO]

B3.3

CCL CD
CCEC

B4.2

CAA

Proba escrita
(resumo,
responder a
preguntas sobre
información
específica)

Proba escrita
(essay,
CCL, CAA CCEC summary)

Tarefa práctica

15%

60%

3.1__2%
3.2 __3%
3.3__3%
3.4__3%
3.5__2%
3.6__2%

45%

60%

4.1__6%
4.2__6%
4.4__6%
4.5__6%
4.6__6%
20%

40%

4.1__7%
4.2_7%
4.6__6%
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información relevante e opinións sobre aspectos persoais,
educativos u ocupacionais, respectando as convencións e as
normas de cortesía.

Bloque 5
Coñecemen
to da lingua
e
consciencia
pl.

Unidades

3ª
a
v
a
l

Bloques

Bloque 1
Comprensió
n de textos
orais

PLEB 5.2
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Estándar
es
avaliable
s
PLEB 1.1
1.3
1.4
1.5
1.8
1.9

5.2. 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.
5.6. Produce textos orais e escritos en diferentes soportes
suficientemente cohesivos, coherentes e adecuados ao propósito
comunicativo.
5.7 Exprésase oralmente e por escrito, en diferentes soportes,
con certa densidade léxica, evitando repeticións innecesarias co
uso de sinónimos e palabras de significado próximo, e recoñece
un léxico máis especializado se conta con apoio visual ou
contextual.
5.8. 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.).

Indicadores de logro

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.
1.4. 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

B5.5
B5.6
B5.9

Criterios

B1.4

CCL CD CAA
CCEC

Competencias

Proba escrita
(rephrasing,
synonyms)

Instrumento
avaliación

CCL ,CD ,CAA Proba escrita
CCEC
(listening,
multiple choice)

20%

60%

5.2 __4%
5.4___4%
5.5___3%
5.6___3%
5.7___3%
5.8___3%

Peso

Pon
dera
ción

10%
1.1__2%
1.3__2%
1.4 __2%
1.5__2%
1.8__1%
1.9__1%

60%
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i
a
c
i
ó
n

7. Change the
world

exemplo, unha presentación sobre a organización da
universidade noutros países).
1.5. 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.

8. Travel and
tourism

Bloque 2
Producción
de textos
orais

Bloque 3
Comprensió
n de textos
escritos

PLEB 2.1,
2.3,
2.6, 2.7,
2.8

PLEB 3.1,
3.2, 3.3
3.4
3.5, 3.6

2.1. 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.
2.3. Segue unha entrevista cun patrón estruturado de preguntas
establecido con anterioridade, realizando preguntas
complementarias ou respondendo a elas, sempre que se
manteñan dentro ámbito predicible da interacción.
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.
3.2. Comprende o sentido xeral, os puntos principais e os detalles
máis relevantes en noticias e artigos xornalísticos ben
estruturados e de certa lonxitude, nos que se adoptan puntos de
vista concretos sobre temas de actualidade ou do seu interese,
redactados nunha variante estándar da lingua.
3.3. Entende, en manuais, enciclopedias e libros de texto, en
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B2.3
B2.7

CCL , CAA,
CCEC

Observación
sistematica
(rúbrica)

Proba oral
(producción
individual e/ou
en parellas)

CCL CD CAA
B3.3

CCEC

Proba escrita
(resumo,
responder a
preguntas sobre
información

10%
2.1___4%
2.3___3%
2.5___3%

40%

10%

60%

2.1___4%
2.3___3%
2.5___3%

15%

60%

3.1__2%
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Bloque 4
Producción
de textos
escritos

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.
3.4. 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).
PLEB 4.4, 4.1. Escribe, en calquera soporte, informes breves nos que dá
información pertinente sobre un tema educativo, ocupacional, ou
4.5
menos habitual (por exemplo, un problema xurdido durante unha
4.6, 4.7 ,
viaxe), describindo co detalle suficiente situacións, persoas,
obxectos e lugares; narrando acontecementos nunha secuencia
4.8,
coherente; explicando os motivos de certas accións, e ofrecendo
4.9
opinións e suxestións breves e xustificadas sobre o asunto e
sobre futuras liñas de actuación.

específica)

B4.2

CCL, CAA CCEC Proba escrita
(essay,
summary)

PLEB 5.2
5.6
5.7,
5.8
5.9

5.2. 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.
5.6. Produce textos orais e escritos en diferentes soportes
suficientemente cohesivos, coherentes e adecuados ao propósito
comunicativo.
5.7 Exprésase oralmente e por escrito, en diferentes soportes,

45%
60%
PLEB 4.4 __5%
4.5__5%
4.6__5%
4.7 __5%
4.8__5%
4.9__5%

4.2 Nas tarefas de expresión escrita, produce habitualmente
textos coherentes, con cohesión e adecuados aos fins funcionais,
con razoable corrección tanto ortográfica como de puntuación, na
orde das palabras e na presentación do escrito (marxes, espazos
de interliña, uso de maiúsculas e minúsculas, etc.)
4.6. 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.

Bloque 5
Coñecemen
to da lingua
e
consciencia
pl.

3.2__3%
3.3__3%
3.4__3%
3.5__2%
3.6__2%

Tarefa práctica

20%

40%

4.2__10%
4.6__10%

B5.5
B5.6
B5.9

CCL CD CAA
CCEC

Proba escrita
(rephrasing,
synonyms)

20%

60%

PLEB 5.2 __4%
5.6__4%
5.7__4%
5.8__4%
5.9__4%
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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.
5.8. 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.).
CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS 1º BACHARELATO
• Expresión de relacións lóxicas: conxunción (not only…but also; both…and); disxunción (or); oposición/concesión ((not…) but; …, though); causa (because (of); due to; as); finalidade (to+
infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; the highest in the world); resultado (so; so that); condición (if; unless); estilo indirecto
(reported information, offers, suggestions and commands).
• Relacións temporais (the moment (she left); while).
• Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so).
• Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adv. + Adj., e. g. How very nice!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!).
• Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody, nothing; negative tags; me neither).
• Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; tags).
• Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente (present simple and continuous); futuro (going to; will; present simple and continuous +
Adv.).
• Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used to);
incoativo (be about to); terminativo (stop –ing).
• Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able); posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to);
obriga(have (got) to; must; imperative); permiso (may; could; allow); intención (present continuous).
• Expresión da existencia (e. g. there could be); a entidade (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); a cualidade (e. g. pretty
good; much too expensive).
• Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. lots/plenty (of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit).
• Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement).
• Expresión do tempo (points e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet);
posteriority (afterwards; later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness (just when); frequency (e. g. twice/four times a week; daily).
• Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry).
• Uso de conectores.
• Have/get causative.
• Phrasal verbs. Gerund and infinitive.
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2º BACHARELATO
Unidades

Bloques

Estándares

Indicadores de logro

Criterios

Competencias

Bloque 1

PLEB 1.1,
1.2, 1.3, 1.4,

1.1.

B1.4

CCL ,CD

Comprensión
de textos orais

1ª
a
v
a
l
i
a
c
i
ó
n

1. Connect
2. Sports and
fitness

Bloque 2

Producción de
textos orais

PLEB2.1,
2.2

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).
1.2. 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.
1.3. 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.

2.1. 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.).
2.2. Fai presentacións de certa duración sobre temas do
seu interese educativo ou relacionados coa súa
especialidade (por exemplo, o desenvolvemento dun
experimento científico, ou unha análise de aspectos
históricos, sociais ou económicos), cunha estrutura clara
que axuda os oíntes a fixárense nos aspectos máis
importantes, e demostrando seguridade á hora de
contestar preguntas do auditorio formuladas con

B2.3
B2.7

CCL , CAA, CCEC

Instrumento
avaliación
,

Proba escrita
(listening,
multiple choice)

Observación
sistematica
(rúbrica
descriptiva)
Proba oral
(producción ind/
parellas)

Peso

Pond
eració
n
10%

60%

1.1 4%
1.2 3%
1.3 3%

10%
2.1 5%
2.2 5%

40%

10%
2.1 5%
2.2 5%

60%

claridade e a velocidade normal.
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Bloque 3

Comprensión
de textos
escritos

Bloque 4

Producción de
textos escritos

Bloque 5

Coñecemento
da lingua e
consciencia pl.

PLEB 3.1,
3.2, 3.3, 3.4

PLEB 4.2,
4.3

PLEB 5.1,
5.2, 5.3, 5.9

3.1Entende 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
3.2. 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.
3.3. Comprende instrucións extensas e complexas dentro
da súa área de interese ou a súa especialidade, incluíndo
detalles sobre condicións e advertencias, sempre que
poida volver ler as seccións difíciles (por exemplo, sobre
instrumentos de medición ou de procedementos
científicos).
3.4. 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.
4.2. 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
4.3. Completa un cuestionario detallado con información
persoal, educativa ou laboral (por exemplo, para
matricularse nunha universidade, solicitar un traballo,
abrir unha conta bancaria ou tramitar un visado).
5.1. 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.
5.2. Relaciónase oralmente e por escrito comunicando
con eficacia información, noticias, ideas e puntos de vista

B3.3

B4.2

CCL CD

Proba escrita
(resumo,
CAA preguntas
información
específica)

CL, CAA CCEC

Proba escrita
(resumo, essay)
Tarefa práctica

B5.5
B5.6
B5.9
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CCL CD CAA CCEC

Proba escrita
(rephrasing,
synonyms)

15%
3.1
3.2
3.3
3.4

60%

4%
4%
4%
3%

45%
4.2 23%
4.3 22%
20%
4.2 10%
4.3 10%

60%

20%

60%

40%

5.1 10%
5.2 10%
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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.

Unidades

Bloques

Bloque 1
Comprensió
n de textos
orais
2ª
a
v
a
l
i
a
c
i
ó
n

3. Buy, sell,
waste
4. Society

Estándares

PLEB 1.1,
1.2, 1.4, 1.5

Indicadores de logro
1.1. 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).
1.2. 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.
1.4 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.

Observación
sistematica
(rúbrica
descriptiva)

Criterios

Competencias

B1.4

CCL ,CD
CCEC

,

20%

40%

5.1 10%
5.2 10%

Instrumento
avaliación

Peso

Pond
eració
n

Proba escrita
(listening,
multiple choice)

10%
1.1 2%
1.2 2%
1.4 3%
1.5 3%

60%

1.5. Comprende a liña argumental, as ideas principais, os
detalles relevantes e as implicacións xerais en
presentacións, conferencias ou seminarios de certa
extensión e complexidade sobre temas educativos ou
profesionais da súa área de interese, tanto concretos
como abstractos, sempre que haxa marcadores que
estruturen o discurso e guíen a comprensión.
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Bloque 2
Producción
de textos
orais

Bloque 3
Comprensió
n de textos
escritos

PLEB 2.1,
2.3, 2.4

PLEB 3.1,
3.2, 3.3, 3.4

2.1Diferencia 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.).
2.3Participa 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.
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.

3.1Entende 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
3.2. 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.
3.3. Comprende instrucións extensas e complexas dentro

B2.3
B2.7

B3.3
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CCL , CAA,
CCEC

CCL CD
CCEC

Observación
sistematica
(rúbrica
descriptiva)
Proba oral
(exposición
sobre un tema
con apoio
visual)

Proba escrita
(resumo,
CAA responder a
preguntas sobre
información
específica)

10%

40%

10%
2.1 3%
2.1 3%
2.3 2%
2.4 2%

60%

15%

60%

3.1
3.2
3.3
3.4

4%
4%
4%
3%
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Bloque 4
Producción
de textos
escritos

Bloque 5
Coñecemen
to da lingua
e
consciencia
pl.

PLEB 4.1, 4.2
4.3, 4.4

PLEB 5.4
5.5, 5.6, 5.9

da súa área de interese ou a súa especialidade, incluíndo
detalles sobre condicións e advertencias, sempre que
poida volver ler as seccións difíciles (por exemplo, sobre
instrumentos de medición ou de procedementos
científicos).
3.4. 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.
4.1.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.
4.2. 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
4.3. Completa un cuestionario detallado con información
persoal, educativa ou laboral (por exemplo, para
matricularse nunha universidade, solicitar un traballo,
abrir unha conta bancaria ou tramitar un visado).
4.4Escribe, 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).
5.4Entende 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.
5.5 Desenvólvese con seguridade en transaccións e

B4.2

CCL, CAA CCEC

Proba escrita
(essay,
summary)
Tarefa práctica

45%
4.1 10%
4.2 15%
4.3 10%
4.4 10%
20%

60%

40%

4.2 20%

B5.5
B5.6
B5.9

CCL CD CAA
CCEC

Proba escrita
(rephrasing,
synonyms)

20%

60%

5.4 7%
5.5 7%
5.6 6%
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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
5.6. 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.

Unidades

Bloque 1
Comprensió
n de textos
orais

3ª
a
v
a
l
i
a
c
i
ó
n

Bloques

5. Looks
6. Learn and
work

Estándares

PLEB 1.1,
1.2, 1.3, 1.4.
1.5, 1.6

Indicadores de logro
1.1. 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).
1.2. 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.
1.4 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.
1.5. Comprende a liña argumental, as ideas principais, os
detalles relevantes e as implicacións xerais en
presentacións, conferencias ou seminarios de certa
extensión e complexidade sobre temas educativos ou

Criterios

B1.4

[PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LINGUA ESTRANXEIRA. IES RIBEIRA DO LOURO]

Competencias

Instrumento
avaliación

CCL ,CD ,CAA Proba escrita
CCEC
(listening,
multiple choice)

Peso

Pond
eració
n

10%
1.1 2%
1.2 2%
1.4 3%
1.5 3%

60%
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profesionais da súa área de interese, tanto concretos
como abstractos, sempre que haxa marcadores que
estruturen o discurso e guíen a comprensión.

Bloque 2
Producción
de textos
orais

Bloque 3
Comprensió
n de textos
escritos

PLEB 2.1,
2.5, 2.6

PLEB
3.3, 3.4, 3.5,
3.6, 3.7

2.1Diferencia 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.).
2.3Participa 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.
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.

3.1Entende 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
3.2. 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

B2.3
B2.7

CCL , CAA,
CCEC

Observación
sistematica
(rúbrica)
Proba oral
(producción
individual e/ou
en parellas)

CAA Proba escrita
(resumo,
responder a
CCEC
preguntas sobre
información
específica)

10%

40%

10%
2.1 3%
2.1 3%
2.3 2%
2.4 2%

60%

15%

60%

CCL CD
B3.3

3.1
3.2
3.3
3.4

4%
4%
4%
3%
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Bloque 4
Producción
de textos
escritos

Bloque 5
Coñecemen
to da lingua
e
consciencia

PLEB
4.5 4.6 4.7
4.8

PLEB
5.3, 5.7, 5.8,
5.9

abstractos de carácter persoal e dentro da súa área de
interese.
3.3. Comprende instrucións extensas e complexas dentro
da súa área de interese ou a súa especialidade, incluíndo
detalles sobre condicións e advertencias, sempre que
poida volver ler as seccións difíciles (por exemplo, sobre
instrumentos de medición ou de procedementos
científicos).
3.4. 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.
4.1.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.
4.2. 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
4.3. Completa un cuestionario detallado con información
persoal, educativa ou laboral (por exemplo, para
matricularse nunha universidade, solicitar un traballo,
abrir unha conta bancaria ou tramitar un visado).
4.4Escribe, 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).
5.4Entende 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

B4.2

CCL, CAA CCEC Proba escrita
(essay,
summary)
Tarefa práctica

45%
4.1 10%
4.2 15%
4.3 10%
4.4 10%
20%

60%

40%

4.2 20%

B5.5
B5.6
B5.9

[PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LINGUA ESTRANXEIRA. IES RIBEIRA DO LOURO]

CCL CD CAA
CCEC

Proba escrita
(rephrasing,
synonyms)

20%

60%

5.4 7%
5.5 7%
5.6 6%
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pl.

asistencia sanitaria como turista ou como residente,
cambiar unha reserva de hotel, anular billetes ou
cambiar un artigo defectuoso), sempre que poida pedir
confirmación.
5.5 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
5.6. 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.

Contidos sintáctico-discursivos
 Expresión de relacións lóxicas: conxunción (neither…nor); disxunción (either…or); oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of + NP/VP/sentence); causa because (of); due to; as; since); finalidade (so as to);
comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more convenient (than); the best by far); resultado/correlación(such…that); condición (if; unless; in case; supposing); estilo indirecto (reported information, offers,
suggestions, promises, commands, wishes, warnings).
 Relacións temporais ((just) as; while; once (we have finished).
 Afirmación (emphatic affirmative sentences / the dummy do, e. g. I do love classic music; tags, e. g. I should have).
 Exclamación (What + noun + sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very extraordinary!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is freezing!).
 Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have).
 Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who? Why on earth did she say that?; tags).
 Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous; past perfect simple and continuous); presente (present simple and continuous); futuro (present simple and continuous + Adv.; will
be + verb+ ing; will + perfect tense (simple and continuous)).
 Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; would); incoativo (start/begin by +verb+ing); terminativo (cease
+verb+ing).
 Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (it takes/holds/serves…); posibilidade/probabilidade (will; likely; should; ought to); necesidade (want; take); obriga (need/needn’t); permiso (may; could;
allow) intención (be thinking of +verb+ing).
 Expresión da existencia (e. g. there must have been); a entidade (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); a cualidade (e. g. bluish; nice to look at).
 Expresión da cantidade: Number (e. g. some twenty people; thirty something). Quantity: e. g. twice as many; piles of newspapers; mountains of things. Degree: e. g. extremely; so (suddenly).
 Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement).
 Expresión do tempo (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight), and indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time; duration (e. g. through(out) the winter; over Christmas); anteriority
(already; (not) yet; long/shortly before); posteriority (e. g. later (on); long/shortly after); sequence (to begin with, besides, to conclude); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).
 Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; upside down, in a mess).
 Uso de conectores.
 Have/get causative.
 Phrasal verbs. Gerund and infinitive
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2º Grao mínimo de consecución para superar a materia
A definición precisa do grao mínimo de consecución ten relevancia para decidir se o alumno supera
a materia e tamén para o deseño de procesos de apoio, afianzamento e recuperación ao alumnado.
A continuación detállase por curso os mínimos esixibles para superar a materia, clasificados
segundo os cinco bloques que se corresponden coas actividades de lingua segundo a LOMCE.
As aprendizaxes mínimas hanse de conseguir ao finalizar o curso. Ao longo dos diferentes
proxectos ou unidades o profesorado realizará situacións de aprendizaxe-avaliación diversas que
evidencien a adquisición progresiva de ditos mínimos.

Bloque 1
• 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).
• Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información relevante en presentacións sobre temas
educativos, ocupacionais ou do seu interese.
• 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.
• Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, narracións, puntos de vista e opinións
sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas do seu
interese, cando se lle fala con claridade, amodo e directamente, e se a persoa interlocutora está disposto
a repetir ou a reformular o dito.

Criterio para o Bloque 1: B1.6

1ºESO

Bloque 2:
•
•

•

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.
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.
Toma parte nunha conversa formal, nunha reunión ou nunha entrevista intercambiando información suficien
expresando as súas ideas sobre temas habituais, dando a súa opinión sobre problemas prácticos cando se
pregunta directamente, e reaccionando de forma sinxela ante comentarios, sempre que poida pedir que se
repitan os puntos clave se o necesita.

Criterio para o Bloque 2: B2.2
•

•

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.
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).

Criterio para o Bloque 3: B3.2

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 sinalando os principais acontecementos de forma esquemática.
•
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).
Criterios para o Bloque 4: B4.2, B4.6
•

Bloque 5
•
•
•
•

Aplica adecuadamente os signos de puntuación elementais e as regras ortográficas básicas, na redacción
de traballos e outros textos, para facerse comprensible case sempre.
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.
Respecta as normas de cortesía básicas da cultura anglofalante nas situacións cotiás.
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,
reflexiona sobre a utilidade do coñecemento adquirido noutras linguas para comprender e elaborar textos
na lingua meta.

Bloque 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.
• 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, 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.
Bloque 2
•

2º ESO

•
•
•

•

•

•

•

•

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.
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.
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
Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de revistas propias da súa idade ou de
internet, formulados de xeito simple e claro, e relacionados con asuntos do seu interese, nos ámbitos
persoal e educativo e ocupacional moi básico.
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.
Comprende a información esencial de correspondencia persoal moi breve e sinxela en calquera soporte,
identificando o rexistro formal ou informal, o propósito e as fórmulas de relación social, e outras
convencións básicas propias deste tipo de texto.
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.
Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa aos seus datos, aos seus intereses ou
ás súas afeccións.
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•

•

•

•

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.
Bloque 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).

Capta os puntos principais e os detalles salientables de indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados
breves e articulados de xeito lento e claro (por exemplo, cambio de porta de embarque nun aeroporto,
información sobre actividades nun campamento de verán ou no contestador automático dun cine),

sempre que as condicións acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado.
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.

Criterio para o Bloque 1: B1.1, B1.4
Bloque 2:
•

•

3º ESO

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

Criterio para o Bloque 2: B2.1, B2.3
Bloque 3:
•

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

Criterio para o Bloque 3: B3.4, B3.7
Bloque 4:
•

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

Criterio para o Bloque 4: B4.2, B4.7

Bloque 5
•

•

•

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.
Aplica adecuadamente os signos de puntuación elementais e as regras ortográficas básicas, na
redacción de traballos e outros textos, para facerse comprensible case sempre
Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros
películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversa
evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe.

Criterio para o Bloque 5: B5.1, B5.3
•

Bloque 1
Reflexiona sobre o seu proceso de comprensión, axustándoo ás necesidades da tarefa (de comprensión
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•

•
•

4º ESO
•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

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.
1.6 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.
Bloque 2
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.
Fai presentacións breves, ben estruturadas, ensaiadas previamente e con apoio visual (por exemplo,
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas educativos ou ocupacionais do seu interese,
organizando a información básica de maneira coherente, explicando as ideas principais brevemente e con
claridade, e respondendo a preguntas sinxelas de oíntes articuladas de maneira clara e a velocidade
media.
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.
Participa adecuadamente en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios
técnicos, sobre asuntos cotiáns ou menos habituais, nas que intercambia información e se expresa e
xustifica brevemente opinións e puntos de vista; narra e describe de forma coherente feitos ocorridos no
pasado ou plans de futuro reais ou inventados; formula hipóteses; fai suxestións; pide e dá indicacións ou
instrucións con certo detalle; expresa e xustifica sentimentos, e describe aspectos concretos e abstractos
de temas como, por exemplo, a música, o cine, a literatura ou os temas de actualidade.
Bloque 3
Procura e entende información específica de carácter concreto en páxinas web e outros materiais de
referencia ou consulta claramente estruturados (por exemplo, enciclopedias, dicionarios, monografías,
presentacións) sobre temas relativos a materias educativas ou asuntos ocupacionais relacionados coa súa
especialidade ou cos seus intereses, e analiza a información tendo en conta varios criterios (autoría,
fiabilidade da páxina que o publica, datas, etc.) que axuden a avaliar a credibilidade do material.
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).
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.
Bloque 4
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 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.
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.
Completa un cuestionario detallado con información persoal, educativa ou laboral (por exemplo, para
facerse membro dunha asociación ou para solicitar unha bolsa).
Escribe o seu currículo en formato electrónico, seguindo, por exemplo, o modelo Europass.

Bloque 5
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•
•

•
•

•

•

•

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.
Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e menos habituais que poden xurdir durante unha
viaxe ou estadía noutros países por motivos persoais, educativos ou ocupacionais (transporte,
aloxamento, comidas, compras, estudos, traballo, relacións coas autoridades, saúde e lecer), e sabe
solicitar atención, información, axuda ou explicacións, e facer unha reclamación ou unha xestión formal de
xeito sinxelo, pero correcta e adecuada ao contexto.
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.
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.
Bloque 1
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 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 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.

Criterio para o Bloque 1
•
•

•

B1.4.
Bloque 2
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.
Segue unha entrevista cun patrón estruturado de preguntas establecido con anterioridade, realizando
preguntas complementarias ou respondendo a elas, sempre que se manteñan dentro ámbito predicible da
interacción.

Criterios para o Bloque 2: B2.3 ,B2.7

Bloque 3

1º BACH
•

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

•

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

•

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

Criterio para o Bloque 3: B3.3
•

•

•
•
•

Bloque 4
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.
Nas tarefas de expresión escrita, produce habitualmente textos coherentes, con cohesión e adecuados
aos fins funcionais, con razoable corrección tanto ortográfica como de puntuación, na orde das palabras e
na presentación do escrito (marxes, espazos de interliña, uso de maiúsculas e minúsculas, etc.)
Completa un cuestionario detallado con información persoal, educativa ou laboral (por exemplo, para
tomar parte nun concurso internacional, ou para solicitar unhas prácticas en empresas).
4.6.
4.7.

Criterio para o Bloque 4: B4.2

Bloque 5

•

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.
• 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
• Produce textos orais e escritos en diferentes soportes suficientemente cohesivos, coherentes e adecuados
ao propósito comunicativo.
• 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.
• 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...
• 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.
Criterios para o Bloque 5: B5.5, B5.6, B5.9
Bloque 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).
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.
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 a liña argumental, as ideas principais, os detalles relevantes e as implicacións xerais en
presentacións, conferencias ou seminarios de certa extensión e complexidade sobre temas educativos
ou profesionais da súa área de interese, tanto concretos como abstractos, sempre que haxa
marcadores que estruturen o discurso e guíen a comprensión.
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Bloque 2
•

2ºBACH
•

•

.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.).
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.
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.

Bloque 3
•

•

•

•

•

•
•

2º BACH
•

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

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

[PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LINGUA ESTRANXEIRA. IES RIBEIRA DO LOURO] 94

Bloque 5
•

•

•

.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.
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
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.

*Bloque 1: comprensión de textos orais

Bloque 2: Produción de textos orais: expresión e interacción Bloque 3:

Comprensión de textos escritos Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción Bloque 5: Coñecemento da
lingua e consciencia plurilingüe e intercultural

3º Procedementos e instrumentos de avaliación
Nesta táboa exprésase a clasificación dos procedementos e os instrumentos de avaliación e a
respectiva definición coa valoración en porcentaxes e cualificación segundo o instrumento.

Procedementos

Instrumentos

Descrición

1. 1. Caderno de

Escala de estimación descriptiva, identifica a

observación do

frecuencia, o logro e a intensidade con se

profesorado:

consigue (si, non, logra, non logra…)

a) Diario de clase

1.Observación
sistemática

Análise sistematica e continuada das tarefas
1.2. Caderno de clase (ESO)

realizadas na clase. Valórase os contidos, as tarefas
as e a presentación do mesmo.

2.1.Portafolio
2. Análise de producción
do alumnado

2.1. Colección planificada de traballos (en papel
ou dixital) do alumnado por trimestre (valorados
en escala numérica de 1-10)
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2.2. Produción oral

1 produción oral por trimestre.
2.2 Valorarase de 1 a 10 dentro da porcentaxe do
40% para ESO e 1º Bach e 30% para 2ºBach.

3.Probas

3.1. Proba escrita

Probas trimestrais:

(Reading, Writing,

3 para a ESO/ 2 para Bacharelato

Listening)

Valoraranse

específicas

numéricamente

(1-10)

coas

porcentaxes 60%, 60% e 70% respectivamente
para a ESO, 1º e 2º de Bacharelato.
3.2 Proba de mínimos

O alumnado que obtivese avaliación negativa na
3ª como nota global deberá realizar unha proba de
mínimos,

a

avaliación

positiva

resultará

da

ponderación entre a proba de mínimos na que
deberá obter un 5 (60%) que xunto co resultado
das notas do 40% dará o resultado da avaliación
final ordinaria.

Proba oficial de maio. Proba escrita (10 puntos)
3.2.Probas

Proba extraordinaria de setembro. Proba escrita

escritas,

(8 puntos+ 2 traballo escrito)

convocatorias extraordinarias

O deseño da probas extraordiarias farase tendo
como referente fundamental o grao mínimo
esixible do curso correspondente para superar
a materia .

4. RÚBRICAS : segundo niveis de adquisición, facilitando o deseño de diversas actividades con distinto nivel de
adquisición de éxito, o que supón unha orientación eficaz para a boa xestión do principio de atención á
diversidade.

*A relación entre os procedementos/instrumentos de avalicación e a cualificación das probas
específicas/producción do alumnado queda reflexada na táboa do apartado g)
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e) Concrecións metodolóxicas que require a materia da primeira lingua
estranxeira.
A base metodolóxica que orienta o ensino de línguas estranxeiras non está formada por unha soa
corrente pedagóxica. Pártese da base de que o alumnado é o centro do proceso de aprendizaxe e
búscase como finalidade a comunicación efectiva e equilibrada dacordo co nível do curso. O
departamento de inglés traballará fundamentalmente seguindo os seguintes enfoques ou métodos:
• Enfoque comunicativo
• Enfoque humanístico
• Traballo colaborativo
Ademáis a labor docente do profesorado do Departamento de inglés basearase nos seguintes
principios pedagóxicos recollidos na normativa vixente. Partiremos tendo en conta as perspectiva
psicolóxica e a pedagóxica:
•

atención á diversidade, os métodos terán en conta sempre os diferentes ritmos de
aprendizaxe do aloumnado, favorecerán a capacidade de aprender e promoverán o
traballo en equipo.

•

prestarase especial atención á adquisición e desenvolvemento das competencias clave,
sendo prioritaria a CCL.

•

o papel activo do alumnado é un dos factores decisivos na realización da aprendizaxe

•

o proceso de ensino garantirá a funcionalidade da aprendizaxe a través do
desenvolvemento das competencias clave

•

os contidos presentaránse cunha estructuración clara

•

incidirase nas actividades que permitan o plantexamento e resolución de problemas e a
busca, selección e procesamento da información.

•

as TIC constituirán unha ferramenta cotidiana na práctica diaria

•

os métodos de traballo na aula conterán os necesarios elementos de variedade,
adaptacion ás persoas e equilibrio entre o traballo persoal e cooperativo

•

a diversidade de capacidades, motivacións e intereses do alumnado terase sempre en
conta para incorporar procedementos que se adapten a estas necesidades.
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A lingua vehicular é o inglés, salvo naqueles casos nos que necesitemos asegurar a comprensión.
Buscarase a aprendizaxe integrada das catro destrezas nas que se sustenta a competencia
linguística. Os tempos e actividades asinados a cada destreza serán equilibrados. Cabe sinalar
que unha maioria do alumnado necesita supervisión constante e directa para levar adiante tarefas
comunicativas con éxito.
Nos grupos de ESO de seccións bilingües traballarase coordinadamente co departamento de
Música, realizando as actividades enmarcadas dentro da aprendizaxe CLIL/AICLE. Na sección
bilingüe de comercio internacional traballarase tamén de xeito coordinado, tendo un enfoque
laboral ao mundo do comercio internacional.
Promocionarase de xeito explícito e colaborarase dende o departamento na participación do
alumnado en concursos escolares e premios educativos especialmente daqueles que teñen que
ver coa competencia lingüística e os elementos transversais ademáis daqueles propostos dende a
biblioteca escolar.
A metodoloxía que se utilice no bacharelato favorecerá o pensamento autónomo, crítico e
rigoroso, o uso de técnicas e hábitos de investigación en distintos campos do saber, a capacidade
de aprender por si mesmo, así como a transferencia e a aplicación do aprendido. O alumnado de
bacharelato debe adquirir, ademais, un manexo adecuado da información en diferentes soportes e
procedente de distintas fontes, incluída a biblioteca escolar, en liña co concepto de alfabetizacións
múltiples.

Asímesmo e segundo os acordos tomados entre os distintos xefes de departamento de linguas
con respecto ás liñas básicas de actuación para a impartición do currículo integrado das linguas de
acordo co artigo 11 (Principios metodolóxicos) do Decreto 86/20015, do 25 de xuño, polo que se
establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade
Autónoma de Galicia, acordouse que se establecerán ás decisións oportunas sobre terminoloxía,
tratamento dos contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe similares en cada
materia lingüística de xeito que se evitará a repetición dos aspectos comúns de calquera das
linguas que se imparten no centro.
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As concrecións metodolóxicas están contextualizadas á realidade das aulas e ao marco social nas
que se desenvolve este proceso, os espazos e os recursos materiais disponibles cos que
contamos no noso centro son os seguintes:

Espazos
• Aula específica de idiomas (asignada aos grupos da ESO)
• Aulas ordinarias.
Recursos materiais:
•

Radiocasette-reproductor CD (1)

Distribución do espazo da aula e agrupamento do alumnado:
1.

Mesas distribuidas en filas co alumnado en parellas ou individual segundo actividade.

2.

Mesas distribuidas en “U” ou en pequenos grupos de traballo cooperativo.

f) Materiais e recursos didácticos

Libros de texto
Curso

Título

1º ESO

Spectrum 1, OUP. Student´s Book/Workbook

2º ESO

Spectrum 2, OUP. Student´s Book/Workbook

3º ESO

Spectrum 3, ed. Oxford. Student´s Book/Workbook

4º ESO

Spectrum 4, OUP. Student´s Book/Workbook

1º BACH

Key to Bachillerato 1, Oxford. Student´s book

2º BACH

Key to Bachillerato 2, Oxford. Student´s book.

Os libros de texto empregaranse para impartir a materia de inglés buscando o equilibrio co traballo
en proxectos ou actividades colaborativas planificadas na programación didáctica.
Os criterios dos textos Spectrum e Key to Bachillerato teñen en conta a adecuación dos contidos á
nova normativa, o equilibrio entre as competencias e destrezas no tratamento das unidades e no
enfoque xeral. As programacións de aula preverán a utilización dos recursos didácticos.
• Caderno de actividades do alumno/a
• Recursos do libro dixital para o profesorado e das páxinas web das editoriais.
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• Outros materiais e recursos:
1. Blog de aula
2. Láminas, imaxes, pósters.
3. DVDs e videos didácticos.
4. Materiais específicos relativos aos proxectos de curso e aqueles relacionados cos
elementos transversais do currículo.
• Recursos didácticos en liña:
1. Portal de linguas estranxeiras: http://www.edu.xunta.es/portal/linguasestranxeiras/
2. Educalab, Ministerio de Educación e Cultura: http://educalab.es/home

g) Criterios por curso sobre avaliación.

Cualificación e promoción do

alumnado.
1ºESO
•

Bloque 1. Comprensión de textos orais

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de comprensión do sentido xeral, a
información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto:
anticipación do contido xeral do que se escoita con axuda de elementos verbais e non verbais
e uso dos coñecementos previos sobre a situación (quen fala a quen, con que intencións, onde
e cando) que dan lugar a inferencias do significado baseadas no contexto.
B1.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de comprensión do sentido xeral, a
información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto:
anticipación do contido xeral do que se escoita con axuda de elementos verbais e non verbais,
e uso dos coñecementos previos sobre a situación (quen fala a quen, con que intencións, onde
e cando) que dan lugar a inferencias do significado baseadas no contexto.
B1.3. Identificar a información esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes en
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textos orais breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e
articulados a velocidade lenta, nun rexistro están dar formal, e que versen sobre asuntos
cotiáns en situacións habituais escolares e da familia ou do propio campo de interese, sempre
que as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o dito.
B1.4. Comprender os puntos esenciais e os detalles máis salientables en conversas sinxelas,
reais ou simuladas, que se refiran a necesidades prácticas ou materiais, gustos ou sensacións
físicas moi básicas, expresadas pausadamente e con boa articulación, e que se poidan escoitar
de novo ou solicitar que se repita ou se reformule o dito.
B1.5. Recoñecer as fórmulas máis habituais de contacto social e as normas de cortesía máis
sinxelas e comúns para a súa idade, e as utilizadas máis habituais para iniciar e terminar o
discurso.
B1.6. Comprender o sentido xeral e a información esencial predicible de textos audiovisuais
sinxelos, articulados pausadamente e con claridade, e con apoio de imaxes moi redundantes.
•

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

B2.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se cometan erros de pronuncia
polos que os interlocutores teñan que solicitar repeticións de cando en vez.
B2.2. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados, utilizando fórmulas
ou xestos simples para tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda que se dependa en grande
medida da actuación do interlocutor.
B2.3. Utilizar as estratexias máis adecuadas para producir textos monolóxicos que aborden
descricións, narracións e explicacións breves e sinxelas sobre acontecementos, experiencias,
condicións de vida e coñecementos diversos, con certa fluidez e pronunciación intelixible,
utilizando conectores textuais, e con dominio do vocabulario elemental para lograr a finalidade
da comunicación.
B2.4. Producir textos breves e comprensibles, en conversas cara a cara, nun rexistro neutro ou
informal, cunha linguaxe sinxela, nos que se dá, se solicita e intercambia información básica
sobre temas de importancia na vida cotiá e asuntos coñecidos ou de interese persoal ou
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educativo propios da súa idade e do seu nivel escolar, e se xustifican brevemente e de xeito
básico os motivos de determinadas accións e plans sinxelos, aínda que ás veces haxa
interrupcións ou vacilacións, resulten evidentes as pausas e a reformulación para organizar o
discurso e seleccionar expresións e estruturas, e o interlocutor teña que solicitar ás veces que
se lle repita o dito, e mesmo solicite axuda ao interlocutor para expresar adecuadamente o seu
texto.
B2.5. Empregar para comunicarse mecanismos sinxelos o suficientemente axustados ao
contexto e á intención comunicativa (repetición léxica, elipse, deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e conectores e marcadores conversacionais básicos máis frecuentes).
B2.6. Manexar con certa fluidez frases curtas, grupos de palabras e fórmulas básicas para
desenvolverse de xeito suficiente en breves intercambios en situacións habituais e cotiás,
aínda que se interrompa o discurso para procurar expresións e articular palabras menos
frecuentes.
B2.7. Utilizar estratexias de cooperación na interacción e no traballo con outras persoas,
colaborando coas demais persoas na interacción, verificando a comprensión propia e a das
demais persoas mediante estratexias de compensación lingüísticas e non verbais, e
cooperando activamente na realización das tarefas de comunicación.
•

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

B3.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas (identificación do tema dun texto coa axuda de
elementos textuais e non textuais, uso dos coñecementos previos sobre o tema, inferencia de
significados polo contexto, por comparación de palabras ou frases similares nas linguas que xa
coñecen, etc.), para a comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as
ideas principais, ou os detalles relevantes do texto.
B3.2. Comprender instrucións básicas e avisos, obrigas e prohibicións (por exemplo,
indicacións para chegar a un lugar, frecuencia da dose dun medicamento, manexo elemental
de aparellos coñecidos, etc.).
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B3.3. Identificar e interpretar palabras e enunciados clave sinxelos e contextualizados, en
situacións de comunicación significativas para a súa idade e o seu nivel escolar, coa axuda de
elementos textuais e non textuais, sobre temas variados e outros relacionas con outras
materias do currículo.
B3.4. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes en
textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, breves, sinxelos e ben estruturados,
escritos nun rexistro informal ou estándar, que traten de asuntos cotiáns, de temas coñecidos e
previsibles de interese ou relevantes para os propios estudos, e que conteñan estruturas
sinxelas e un léxico básico de uso común e habitual.
B3.5. Identificar información persoal básica (descrición física, data e lugar de nacemento, idade
e sexo, estado civil, orixe e nacionalidade, profesión, gustos, etc.) e no ámbito público,
presentada ou solicitada en cartas, formularios, fichas, cuestionarios, anuncios, etc.
B3.6. Ler con certa autonomía textos adaptados de certa lonxitude adecuados á idade, aos
intereses e ao nivel escolar.
•

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción

B4.1. Aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos breves e de estrutura simple
(por exemplo, copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais propios de cada tipo de
texto, identificando as ideas pertinentes e necesarias, poñendo unha idea principal en cada
parágrafo, etc.).
B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves, sinxelos e de estrutura clara
sobre temas cotiáns ou de interese persoal, nun rexistro estándar ou informal,

utilizando

adecuadamente os recursos máis básicos de cohesión e de coherencia, e as convencións
ortográficas básicas e os signos de puntuación máis comúns, cun control razoable de
expresións e estruturas básicas e sinxelas, e un léxico de uso frecuente para a súa idade e o
seu nivel escolar. Tomar notas e escribir mensaxes moi breves e sinxelas a partir dunha
información moi sinxela e predicible.
B4.3. Completar documentos básicos nos que se solicite información persoal.
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B4.4. Escribir

mensaxes sinxelas con información, instrucións e indicacións moi básicas

relacionadas con actividades cotiás e de inmediata necesidade.
B4.5. Intercambiar correspondencia persoal breve e moi sinxela, sobre temas da vida cotiá,
empregando palabras e expresións moi básicas de uso habitual, de encabezamento e
despedida, e frases e oracións simples illadas e enlazadas con conectores elementais.
B4.6. Presentar os textos escritos de xeito coidado (con atención ás marxes, riscaduras, liñas
dereitas, letra clara, letras maiúsculas e minúsculas cando corresponda, etc.), en soporte
impreso e dixital.
•

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural

B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se cometan erros de
pronunciación polos que os interlocutores teñan que solicitar repeticións.
B5.2. Coñecer e utilizar para a comprensión e produción de textos orais e escritos os aspectos
socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo,
actividades de lecer, etc.), ás condicións de vida, ás relacións interpersoais (entre homes e
mulleres, no traballo, no centro docente, etc.), ao comportamento (xestos, expresións faciais,
uso da voz e contacto visual) e ás convencións sociais (costumes e tradicións).
B5.3. Interactuar segundo as convencións sociais máis básicas da cultura estranxeira, e utilizar
os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos básicos para unha comprensión adecuada
do texto oral e escrito.
B5.4. Na propia lingua, identificar diferenzas e semellanzas nos aspectos culturais máis visibles
dos países onde se fala a lingua estranxeira e da propia cultura, e coas diversas culturas, se é
o caso, do resto do alumnado, e amosar curiosidade e respecto ante as diferenzas.
B5.5. Valorar as linguas como medio para comunicarse e relacionarse con compañeiros e
compañeiras doutros países, como recurso de acceso á información e como instrumento de
enriquecemento persoal ao coñecer culturas e maneiras de vivir diferentes.
B5.6. Utilizar as experiencias lingüísticas e os coñecementos adquiridos en todas as linguas
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que coñece para establecer similitudes e diferenzas coa nova lingua e desenvolver unha
competencia comunicativa plurilingüe, e apreciar a riqueza persoal e social que proporciona ser
unha persoa plurilingüe.
B5.7. Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, utilizando os
expoñentes máis comúns e básicos desas funcións e os patróns discursivos igualmente
básicos de uso máis frecuente, e amosar control sobre un conxunto de estruturas gramaticais e
modelos de oracións e frases dentro dun repertorio básico memorizado.
B5.8. Comprender e utilizar un repertorio léxico

oral

básico

suficiente para comunicar

información, contidos elementais doutras materias do currículo e opinións breves, simples e
directas en situacións habituais e cotiás propias da súa idade e do seu nivel escolar.
B5.9. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión
de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras
presentes no centro docente, relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos
lingüísticos ou culturais.

2ºESO
1. Comprender a idea xeral e informacións específicasde mensaxes orais emitidas cara a cara
ou procedentes de distintos medios audiovisuais, sobre temas coñecidos. Este criterio avalía a
capacidade para comprender a idea xeral e detalles específicos de mensaxes breves e
conversacionais sobre temas familiares tanto emitidos cara a cara como por distintos medios
audiovisuais sempre que sexa nunha pronuncia estándar, utilizando as estratexias básicas de
comprensión das mensaxes orais.
2. Participar con progresiva autonomía en conversase simulacións relativas ás experiencias
persoais, planse proxectos, empregando estruturas sinxelas, as expresións máis usuais de
relación social, e unha pronuncia axeitada para conseguir a comunicación. Con este criterio
avalíase a capacidade para desenvolverse en situacións interactivas que supoñen a integración
da comprensión e da expresión oral. As conversas daranse en situacións de dous tipos: as
habituais de clase (pedir información e aclaración, pedir permiso, traballar en grupo, etc.) e as
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creadas polo profesor (xogos, simulacións, xogos de rol, comunicacións mediante as novas
TIC, etc.). As mensaxes poderán ser aínda titubeantes e conter erros morfosintácticos e léxico
reducido sempre que a mensaxe sexa comprensible.
3. Comprender a información xeral e a específica de diferentes textos escritos, auténticos e
adaptados de extensión variada e axeitados á súa idade, demostrando a comprensión
mediante unha actividade específica.
4. Redactar de xeito guiado textos diversos en diferentes soportes, empregando estruturas,
conectores sinxelos e léxico adecuados, coidando os aspectos formais e respectando as regras
elementais de ortografía e de puntuación para que sexan comprensibles ao lector e presenten
unha corrección aceptable para a comunicación. Valorarase tamén a presentación clara, limpa
e ordenada.
5. Utilizar os coñecementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira, en
diferentes contextos de comunicación, como instrumento de autoaprendizaxe e de
autocorrección das producións propias orais e escritas e para comprender as producións alleas
6. Identificar, utilizar algunhas estratexias básicas utilizadas para progresar na aprendizaxe.
Este criterio pretende avaliar se se empregan estratexias que favorecen o proceso de
aprendizaxe como a capacidade de valorar os seus progresos, a reflexión sobre a propia
aprendizaxe, a utilización de formas diversas para almacenar, memorizar e revisar o léxico; o
uso correcto do dicionario para identificar a acepción adecuada ao contexto; uso de recursos
bibliográficos, informáticos e dixitais co fin de recompilar información, ampliar ou revisar
aspectos traballados na aula, participación na avaliación da propia aprendizaxe, e uso algúns
mecanismos de autocorrección.
7. Usar de xeito guiado as tecnoloxías da información e a comunicación para buscar
información, producir textos a partir de modelos e para establecer relacións persoais mostrando
interese polo seu uso. Tamén se terá en conta a súa actitude cara á lingua estranxeira e os
seus intentos por empregala.
8. Identificar e poñer exemplos dalgúns aspectos sociais, culturais, históricos, xeográficos ou
literarios propios de países onde se fala a lingua estranxeira e amosar interese por coñecelos..
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9. Reformular na lingua propia o sentido dun texto,oral ou escrito, sobre temas previamente
traballados na aula, para facelo comprensible a interlocutores que descoñecen a lingua
estranxeira en estudo.

3ºESO
•

Bloque 1. Comprensión de textos orais

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentido
xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do
texto.
B1.2. Identificar información xeral e específica relevante de textos sinxelos emitidos cara a cara
ou por medios audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos (información básica sobre
algunha materia do currículo, temas do seu interese ou ocupacionais propios da súa idade e do
seu nivel escolar), pronunciadas con lentitude e claridade.
B1.3. Comprender os puntos principais e información específica en mensaxes e anuncios
públicos breves, claros e sinxelos, que conteñan instrucións, indicacións ou outra información,
sempre que as condicións acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado.
B1.4. Identificar a información esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes en
textos orais breves ou de lonxitude media, claramente estruturados, e transmitidos de viva voz
ou por medios técnicos e articulados a unha velocidade media, nun rexistro formal, informal ou
neutro, e que versen sobre asuntos cotiáns en situacións habituais ou sobre temas xerais ou do
propio campo de interese nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional, sempre que
as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e que se poida volver escoitar o dito.
B1.5. Comprender o sentido xeral e a información específica de conversas claras e pausadas
que teñen lugar na súa presenza, nas que se describan, narren ou se dean opinións sobre
temas habituais para a súa idade e o seu nivel escolar, sempre que poida pedir información.
B1.6. Comprender preguntas, solicitude de informacións e cambios moi evidentes de tema en
situacións comunicativas cara a cara en que se lle pregunte sobre asuntos básicos e coñecidos
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persoais, educativos, ocupacionais ou do seu interese, sempre que poida pedir que se lle
repita, aclare ou elabore algo do que se lle dixo.
B1.7. Comprender o sentido xeral e a información específica sinxela de programas de
televisión, tales como boletíns meteorolóxicos ou informativos, cando os comentarios conten
cun apoio de imaxes moi redundantes.
•

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

B2.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais
monolóxicos ou dialóxicos breves e de estrutura simple e clara, utilizando, entre outros,
procedementos como a adaptación da mensaxe a patróns da primeira lingua ou outras, ou o
uso de elementos léxicos aproximados, se non se dispón doutros máis precisos.
B2.2. Manexar frases curtas, grupos de palabras e fórmulas para desenvolverse de xeito
suficiente e comprensible en breves intercambios en situacións habituais e cotiás,
interrompendo en ocasións o discurso para procurar expresións, articular palabras menos
frecuentes e reparar a comunicación en situacións menos comúns.
B2.3. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados, utilizando fórmulas
ou xestos simples para tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda que se dependa en
grande medida da actuación da persoa interlocutora.
B2.4. Participar en conversas nas que se establece contacto social, intercámbiase información
sobre temas sinxelos e habituais, onde se fan ofrecementos ou suxestións, se dan instrucións,
e se expresan sentimentos, opinións, acordo e desacordo, sempre que de cando en vez lle
repitan ou lle volvan a formular o que din.
B2.5. Participar en conversas básicas sobre temas predicibles e con propósitos comunicativos
propios da súa idade (invitar, ofrecer axuda, propor, reaccionar perante invitacións e
propostas), e expresar sentimentos e opinións de forma básica.
B2.6. Participar de forma sinxela nunha entrevista persoal na que dá información, reacciona
ante comentarios ou expresa ideas sobre cuestións habituais, sempre que poida pedir de
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cando en vez que lle aclaren ou repitan o dito.
•

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas (identificación do tema dun texto
coa axuda de elementos textuais e non textuais, uso dos coñece-mentos previos sobre o tema,
inferencia de significados polo contexto, por comparación de palabras ou frases similares nas
linguas que xa coñece, etc.), para a comprensión do sentido xeral, a información esencial, os
puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto.
B3.2. Comprender, en notas persoais e anuncios públicos, mensaxes breves que conteñan
información, instrucións e indicacións básicas relacionadas con actividades e situacións da vida
cotiá.
B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes en
textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, breves e ben estruturados, escritos
nun rexistro formal, informal ou neutro, que traten de asuntos cotiáns, de temas de interese ou
salientables para os propios estudos e as ocupacións, e que conteñan estruturas sinxelas e
un léxico básico de uso común e habitual.
B3.4. Comprender correspondencia persoal breve e sinxela na que se describen persoas,
obxectos e lugares, se narran acontecementos sinxelos e se expresan sentimentos, desexos e
opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese.
B3.5. Comprender correspondencia formal breve sobre cuestións prácticas relativas aos seus
intereses nos ámbitos propios da súa idade e do seu nivel escolar.
B3.6. Ler con certa autonomía textos adaptados de certa lonxitude adecuados á idade, aos
intereses e ao nivel escolar, seguindo a liña argumental, o carácter básico dos personaxes e as
súas relacións.
•

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción

B4.1. Escribir en papel ou en soporte electrónico textos breves, sinxelos e de estrutura clara
sobre temas cotiáns ou de interese persoal, nun rexistro formal, neutro ou informal, utilizando
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adecuadamente os recursos básicos de cohesión, as convencións ortográficas básicas e os
signos de puntuación máis comúns, cun control razoable expresións e estruturas sinxelas e un
léxico de uso frecuente.
B4.2. Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos breves e de
estrutura simple (por exemplo, copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais propios
de cada tipo de texto).
B4.3. Empregar para comunicarse mecanismos sinxelos de cohesión textual axustados ao
contexto e á intención comunicativa (repetición léxica, elipse, deíxe persoal, espacial e
temporal, xustaposición, e conectores e marcadores discursivos frecuentes)..
B4.4. Escribir, en soporte impreso ou nas redes sociais, textos sinxelos e breves (notas, cartas
persoais, postais, felicitacións, etc.), que conteñan información persoal ou relativa á vida cotiá,
de primeira necesidade ou do seu interese, a partir de modelos previos, usando as fórmulas
básicas de saúdo e despedida propias do soporte utilizado, adaptando a presentación ao tipo
de texto e usando frases e oracións ben estruturadas e cunha orde lóxica.
B4.5. Presentar os textos escritos de xeito coidado (con atención a marxes, riscaduras, liñas
dereitas, letra clara, letras maiúsculas e minúsculas cando corresponda,

separación

de

palabras ao final de liña, etc.), en soporte impreso e dixital, adecuados ao propósito
comunicativo e valorando a importancia da presentación nas comunicacións escritas.
Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural
B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que resulte evidente o acento
estranxeiro ou se cometan erros de pronunciación, sempre que non interrompan a
comunicación, polos que as persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións de cando en
vez.
B5.2. Valorar as linguas como medio para comunicarse e relacionarse con compañeiros e
compañeiras doutros países, como recurso de acceso á información, e como instrumento de
enriquecemento persoal ao coñecer culturas e maneiras de vivir diferentes.
B5.3. Producir textos escritos sen faltas de ortografía significativas en palabras e expresións
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habituais propias do nivel.
B5.4. Coñecer e utilizar, para a comprensión e a produción do texto oral monolóxico ou
dialóxico e escrito, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos
de estudo e de traballo, actividades de lecer, etc.), estruturas sociais, condicións de vida
(contorna e estrutura social), relacións interpersoais (entre homes e mulleres, no traballo, no
centro docente e nas institucións), comportamento (xestos, expresións faciais, uso da voz e
contacto visual) e convencións sociais (costumes e tradicións), actuando coa debida
propiedade e respectando

as

normas

de

cortesía máis importantes nos contextos

respectivos.
B5.5. Na propia lingua, identificar diferenzas e semellanzas nos aspectos culturais visibles dos
países onde se fala a lingua estranxeira e da propia cultura, coas diversas culturas do resto do
alumnado, de ser o caso, amosando curiosidade e respecto perante as diferenzas.
B5.6. Distinguir, e aplicar á comprensión e á produción do texto, a función ou as funcións
comunicativas máis relevantes do texto e un repertorio dos seus expoñentes máis comúns e de
uso máis frecuente na comunicación oral e escrita, así como os seus significados asociados
(por exemplo, estrutura interrogativa para facer unha suxestión), e patróns discursivos de uso
frecuente relativos á organización textual (introdución do tema, desenvolvemento e cambio
temático, e pechamento textual).
B5.7. Utilizar as experiencias lingüísticas e os coñecementos adquiridos en todas as linguas
que coñece, para establecer similitudes e diferenzas coa nova lingua e desenvolver unha
competencia comunicativa plurilingüe, e apreciar a riqueza persoal e social que proporciona ser
unha persoa plurilingüe.
B5.8. Recoñecer e utilizar léxico oral e escrito de uso común relativo a asuntos cotiáns e a
temas xerais ou relacionados cos propios intereses, os estudos e as ocupacións; inferir do
contexto e do cotexto, con apoio visual, os significados de palabras e expresións de uso menos
frecuente ou máis específico, e comunicar información, opinións e puntos de vista breves,
simples e directos en situacións habituais e cotiás, aínda que en situacións menos correntes
haxa que adaptar a mensaxe.
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B5.9. Reformular o sentido dun texto, resumíndoo ou reformulándoo na propia lingua,
explicándoo a un interlocutor próximo que descoñece a lingua estranxeira, coa finalidade de
facer o texto comprensible e garantir a relación fluída entre falantes e culturas.
B5.10. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis,
recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como
outras presentes no centro docente, relacionados cos elementos transversais, evitando
estereotipos lingüísticos ou culturais.
4ºESO
1. Comprender a idea principal e os detalles máis relevantes de mensaxes orais emitidas en
situacións de comunicación interpersoal ou polos medios audiovisuais, sobre temas que non
exixan cone cementos especializados. Con este criterio avalíase a capacidade de alumnos e
alumnas para comprender mensaxes emitidas en situación de comunicación cara a cara e que
xiren en torno a necesidades materiais e relacións sociais, sensacións físicas e sentimentos ou
opinións.
2. Participar en conversas e simulacións utilizando estratexias axeitadas para iniciar, manter e
terminar a comunicación, producindo un discurso comprensible e adaptado ás características
da situación e á intención comunicativa. Con este criterio valórase a capacidade para
desenvolverse en conversas con intencións comunicativas diversas (establecer relacións,
expoñer, narrar e argumentar, describir e dar instrucións), utilizando as estratexias e os
recursos que aseguren a comunicación cos interlocutores habituais na aula ou falantes nativos.
3. Comprender a información xeral e específica de diversos textos escritos auténticos e
adaptados e de extensión variada, identificando datos, opinións, argumentos, informacións
implícitas e intención comunicativa do autor. A través deste criterio apreciarase a capacidade
do alumnado para comprender os textos máis usuais e útiles da comunicación escrita, ou
textos literarios e de divulgación que traten temas relacionados coa cultura e a sociedade dos
países onde se fala a lingua estranxeira estudada, aplicando as estratexias adquiridas e
progresando noutras novas como a realización de inferencias directas. Con este criterio tamén
se avalía a capacidade para ler de forma autónoma textos de maior extensión co fin de
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consultar ou buscar información sobre contados diversos, para aprender, ou por pracer ou
curiosidade, facendo uso correcto de dicionarios e doutras fontes de información en soporte
papel ou dixital.
4. Redactar con certa autonomía textos diversos cunha estrutura lóxica, utilizando as
convencións básicas propias de cada xénero, o léxico apropiado ao contexto e os elementos
necesarios de cohesión e coherencia, de maneira que sexan facilmente comprensibles para o
lector. Trátase de apreciar a capacidade para comunicarse por escrito de forma ordenada,
iniciándose na produción de textos libres (avisos, correspondencia, instrucións, descricións,
relatos de experiencias, noticias...) cunha estrutura adecuada, lóxica e prestando especial
atención á planificación do proceso de escritura. En todos os escritos, en papel ou soporte
dixital, avaliarase a progresiva utilización das convencións básicas de cada xénero e a
presentación clara, limpa e ordenada.
5. Utilizar de forma consciente os cone cementos adquiridos sobre o sistema lingüístico da
lingua estranxeira en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de
autocorrección e de autoavaliación das producións propias orais e escritas e para comprender
as producións alleas. Este criterio avalía a capacidade para aplicar os seus coñecementos
sobre o sistema lingüístico e reflexionar sobre a necesidade da corrección formal que fai
posible a comprensión tanto das súas propias producións como das alleas.
6. Identificar, utilizar e explicar estratexias utilizadas,poñer exemplos doutras posibles e decidir
sobre as máis axeitadas ao obxectivo da aprendizaxe. Este criterio pretende avaliar se as
alumnas e os alumnos utilizan as estratexias que favorecen o proceso de aprendizaxe, como a
aplicación autónoma de formas diversas para almacenar, memorizar e revisar o léxico; o uso
cada vez máis autónomo de dicionarios, recursos bibliográficos, informáticos e dixitais; a
análise e a reflexión sobre o uso e o significado de diferentes formas gramaticais mediante
comparación e contraste coas linguas que coñece, a utilización consciente das oportunidades
de aprendizaxe na aula e fóra dela, a participación na avaliación da propia aprendizaxe ou o
uso de mecanismos de autocorrección.
7. Usar as tecnoloxías da información e a comunicación con certa autonomía para buscar
información, producir textos a partir de modelos, enviar e recibir mensaxes de correo
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electrónico e para establecer relacións persoais orais e escritas, mostrando interese polo seu
uso. Trátase de valorar con este criterio a capacidade de utilizar as tecnoloxías da información
e a comunicación como ferramenta de comunicación e de aprendizaxe en actividades habituais
de aula e para establecer relacións persoais tanto orais como escritas.
8. Identificar e describir os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua
estranxeira e establecer algunhas relacións entre as características máis significativas dos
costumes, usos, actitudes e valores da sociedade falante da lingua en estudo e a propia, e
amosar respecto cara a elas. Este criterio pretende comprobar se coñecen algunhas mostras
significativas da cultura dos países onde se fala a lingua estranxeira, se establecen
semellanzas e diferenzas e se valoran e respectan patróns culturais distintos aos propios.
9. Reformular na lingua propia o sentido dun texto, oral ou escrito, sobre temas previamente
traballados na aula, para facelo comprensible a interlocutores que descoñecen a lingua
estranxeira en estudo. Trátase de avaliar a capacidade de facer mediación entre persoas
interlocutoras que non poden entenderse polo descoñecemento da lingua, facendo
equivalencia dunha lingua a outra ou dando explicacións do significado do texto

1ºBacharelato
•

Bloque 1. Comprensión de textos orais.

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para comprender o sentido xeral, a
información esencial, os puntos principais, os detalles relevantes ou a información, as ideas
e as opinións, tanto implícitas como explícitas do texto, se están claramente sinaladas.
B1.2. Identificar as ideas principais, a información relevante e as implicacións xerais de
textos de certa lonxitude, ben organizados e con estruturas lingüísticas de certa
complexidade, nunha variedade de lingua estándar e articulados a velocidade media ou
normal, que traten de temas tanto concretos como abstractos dentro do propio campo de
especialización ou de interese, nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional ou
laboral, sempre que as condicións acústicas sexan boas e se poidan confirmar certos
detalles.
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B1.3. Comprender o esencial de conversas ou debates reais entre varias persoas
interlocutoras, e de descricións e narracións breves reproducidas por medio de dispositivos
multimedia (radio, televisión, vídeo, internet, etc.), expresadas nunha linguaxe sen sentidos
implícitos nin usos idiomáticos.
B1.4. Comprender o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os
detalles máis relevantes de textos orais transmitidos por medios técnicos, claramente
estruturados e en lingua estándar, articulados a velocidade lenta, sempre que as
condicións acústicas sexan boas e se poida volver escoitar o que se dixo.
B1.5. Recoñecer as fórmulas de contacto social e as normas de cortesía, e as utilizadas
para iniciar e terminar o discurso, así como a intención comunicativa das persoas que as
utilizan en situacións comunicativas variadas, relativas a temas coñecidos ou de interese
persoal, emitidos en lingua estándar, nun rexistro neutro, formal ou informal, que conteñan
variedade de expresións, estruturas e locucións idiomáticas frecuentes, e termos habituais
e cultos de uso común non especializados.
B1.6. Distinguir e aplicar á comprensión do texto oral as funcións e os significados
específicos xeralmente asociados a diversas estruturas sintácticas de uso común, segundo
o contexto de comunicación (por exemplo, unha estrutura interrogativa para dar unha orde).
B1.7. Comprender a información esencial de conversas ou discusións en que se traten
temas cotiáns xerais ou do seu interese (necesidades materiais, sensacións físicas e
sentimentos, opinións e experiencias persoais) relacionados co traballo, os estudos e o
tempo de lecer, se as persoas participantes articulan con claridade, pausadamente e en
lingua estándar, e se non hai interferencias acústicas.
B1.8. Recoñecer os significados e as intencións comunicativas expresas de patróns
sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común e máis específicos, así como
algunhas de carácter implícito (incluíndo o interese ou a indiferenza), cando a articulación é
clara.
B1.9. Perseverar por acceder ao sentido do texto oral (cambiando o tipo de escoita,
pedindo axuda ou escoitando varias veces os textos gravados) aínda que en ocasións e
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mesmo con frecuencia, as hipóteses de significado do texto oral non poidan ser verificadas
con claridade.
•

Bloque 2. Produción de textos orais.

B2.1. Facer un uso consciente dos patróns sonoros acentuais, rítmicos e de entoación de
carácter xeral, para expresar distintos significados segundo as demandas do contexto.
B2.2. Amosar a fluidez necesaria para manter a comunicación e garantir o obxectivo
comunicativo principal da mensaxe, aínda que poida haber algunhas pausas, para buscar
palabras e vacilacións na expresión dalgunhas ideas máis complexas.
B2.3. Adecuar a produción do texto oral ás funcións comunicativas requiridas,
seleccionando, dentro dun repertorio de expoñentes habituais, os máis adecuados ao
propósito comunicativo, e os patróns discursivos típicos de presentación e organización da
información, entre outros, o reforzo ou a recuperación do tema.
B2.4. Producir textos atendendo á súa planificación e utilizando estratexias de
comunicación como o uso de circunloquios, paráfrases ou substitucións léxicas que
permiten sacar proveito dos medios lingüísticos dispoñibles.
B2.5. Construír textos coherentes e ben estruturados sobre temas de interese persoal, ou
asuntos cotiáns ou menos habituais, nun rexistro formal, neutro ou informal, utilizando
adecuadamente os recursos de cohesión máis comúns, e amosando un control razoable de
expresións e estruturas, e un léxico de uso frecuente, de carácter tanto xeral como máis
específico.
B2.6. Coñecer, seleccionar con atención e saber aplicar con eficacia as estratexias
adecuadas para producir textos orais de diversos tipos e de certa lonxitude, tentando novas
formulacións e combinacións dentro do propio repertorio, e corrixindo os erros (por
exemplo, en tempos verbais, ou en referencias temporais ou espaciais) que conducen a
malentendidos se a persoa interlocutora indica que hai un problema.
B2.7. Realizar una presentación oral planificada de certa lonxitude sobre temas xerais e
educativos propios da idade e do nivel de estudos, nunha secuencia lineal, apoiándose en
notas e elementos gráficos, e respondendo a preguntas complementarias de carácter

[PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LINGUA ESTRANXEIRA. IES RIBEIRA DO LOURO]116

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para comprender o sentido xeral, a
información esencial, os puntos principais, os detalles relevantes do texto, a información,
as ideas e as opinións, tanto implícitas como explícitas, claramente sinalizadas.
B3.2. Distinguir tanto a función ou as funcións comunicativas principais do texto como as
implicacións facilmente discernibles; apreciar as intencións comunicativas derivadas do uso
de expoñentes das devanditas funcións, e identificar os propósitos comunicativos xerais
asociados a distintos formatos, patróns e estilos discursivos típicos.
B3.3. Identificar as ideas principais, a información relevante e as implicacións xerais de
textos de certa lonxitude, ben organizados e con estruturas lingüísticas de certa
complexidade, nunha variedade de lingua estándar e que traten temas tanto abstractos
como concretos dentro do propio campo de especialización ou interese, nos ámbitos
persoal, público, educativo ou ocupacional ou laboral, sempre que se poidan reler as
seccións difíciles.
B3.4. Distinguir e aplicar á comprensión do texto escrito as funcións e os significados
específicos xeralmente asociados a diversas estruturas sintácticas de uso común, segundo
o contexto de comunicación (por exemplo, unha estrutura interrogativa para dar unha orde).
B3.5. Ler con fluidez textos de ficción e literarios contemporáneos, auténticos ou
adaptados, e relacionados cos propios intereses e as necesidades no ámbito persoal,
público e educativo, ben estruturados en rexistro estándar da lingua, e escritos de xeito
claro e sinxelo.
B3.6. Comprender correspondencia persoal breve en papel ou soporte dixital, redactada en
lingua estándar e clara, que narre e describa acontecementos, sentimentos básicos ou
desexos.
•

Bloque 4. Produción de textos escritos.
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B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para elaborar textos
escritos de estrutura clara e de certa lonxitude, por exemplo, desenvolvendo os puntos
principais e ampliándoos coa información necesaria, a partir dun guión previo.
B4.2. Escribir, en calquera soporte, textos de estrutura clara sobre una serie de temas
xerais e máis específicos relacionados cos propios intereses ou as especialidade, facendo
descricións co suficiente detalle; redactando en palabras propias, e organizando de
maneira coherente, información e ideas extraídas de diversas fontes, e xustificando as
propias opinións sobre temas xerais, ou máis específicos, utilizando elementos de
cohesión e coherencia e un léxico de uso común, ou máis específico, segundo o contexto
de comunicación.
B4.3. Adecuar a produción do texto escrito ás funcións comunicativas requiridas,
seleccionando, dentro dun repertorio de expoñentes habituais, os máis adecuados ao propósito
comunicativo, e os patróns discursivos típicos de presentación e organización da información,
entre outros, o reforzo ou a recuperación do tema.
B4.4. Utilizar con razoable corrección as estruturas morfosintácticas, os patróns discursivos e
os elementos de conexión e de cohesión de uso común con fin de que o discurso estea ben
organizado e cumpra adecuadamente a función ou funcións comunicativas correspondentes.
B4.5. Presentar os textos propios, en soporte impreso ou dixital, de xeito coidado (con atención
ás marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, etc.) atendendo non só á corrección
ortográfica da palabra, senón tamén ao uso de maiúsculas e minúsculas, e signos de
puntuación.
B4.6. Elaborar resumos e sintetizar información e argumentos partindo de diferentes fontes, e
escribir notas recapitulativas, con claridade, exactitude, coherencia e fidelidade ao texto
orixinal.
B4.7. Escribir cartas formais e informais a persoas ligadas ao seu ámbito persoal e profesional
nas que pide ou transmite información sinxela de carácter inmediato, salientando os aspectos
que se consideran importantes, empregando a estrutura e características propias deste tipo de
texto (cabeceira, despedida, sinatura, marxes, etc.).

[PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LINGUA ESTRANXEIRA. IES RIBEIRA DO LOURO]118

•

Bloque 5

B5.1. Discriminar e producir con certa fluidez patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de
entoación de uso común e máis específicos, recoñecendo e dándolles os significados e as
intencións comunicativas desexados.
B5.2. Utilizar eficazmente os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos
da lingua estranxeira, en contextos reais ou simulados de comunicación.
B5.3. Reproducir os patróns ortográficos, de puntuación e de formato de uso común, e algúns
de carácter máis específico (por exemplo, indicacións para acoutar información, como
parénteses ou guións), con corrección na maioría das ocasións; saber manexar procesadores
de textos para resolver dúbidas ortográficas nos textos producidos en formato electrónico, e
utilizar con eficacia as convencións de escritura que rexen na comunicación por internet.
B5.4. Coñecer e aplicar os trazos socioculturais e sociolingüísticos salientables das
comunidades en que se utiliza a lingua meta, e as súas diferenzas con respecto ás culturas
propias, relativas a situacións cotiás e menos habituais no ámbito persoal, público, educativo e
ocupacional ou laboral, sobre a estrutura socioeconómica, as relacións interpersoais, de
xerarquía e entre grupos, o comportamento (posturas e acenos, expresións faciais, uso da voz,
contacto visual e códigos proxémicos), as convencións sociais (actitudes, valores e tabús), os
costumes e os usos, e actuar en consecuencia, adaptándose adecuadamente ás
características das persoas interlocutoras e da situación comunicativa na produción do texto
oral e escrito.
B5.5. Amosar interese por establecer relacións entre a cultura propia e a cultura da lingua meta
para cumprir o papel de intermediación cultural, e abordar con eficacia a resolución de
malentendidos

interculturais,

esforzándose

por

superar

comparacións

ou

xuízos

estereotipados.
B5.6. Utilizar con razoable corrección as estruturas morfosintácticas, os patróns discursivos e
os elementos de conexión e de cohesión de uso común co fin de que o discurso estea ben
organizado e cumpra adecuadamente a función ou as funcións comunicativas.
B5.7. Coñecer e saber seleccionar e utilizar léxico oral e escrito común e máis especializado
cando se conta con apoio visual ou contextual, relacionado cos propios intereses e as propias
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necesidades nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional ou laboral, e expresións e
modismos de uso habitual.
B5.8. Resumir ou parafrasear un texto para facelo intelixible a quen necesita esta mediación
por descoñecemento ou coñecemento insuficiente da lingua meta.
B5.9. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión
de libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras
presentes no centro docente, relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos
lingüísticos ou culturais.

Cualificación e promoción do alumnado
CURSOS

INSTRUMENTOS
Probas escritas (2)

CALIFICACIÓN

PONDERACIÓN

10 puntos

Probas específicas
60%

1º ESO

Diario de clase

1punto

Caderno de clase

1punto

Portfolio

1 punto

Proba oral (1)

1punto

Probas escritas (2)

10 puntos

Produccións
40%

Probas específicas
60%

2º ESO

Diario de clase

1punto

Caderno de clase

1punto

Produccións

Portfolio

1 punto

40%

Proba oral (1)

1punto

Probas escritas (2)

10 puntos

Proba oral (1)
3º ESO

Probas específicas
60%

Diario de clase

1punto

Caderno de clase

1punto

Produccións

Portfolio

1 punto

40%

Proba oral

1punto

Probas escritas (2)

10 puntos

Probas específicas
60%

Diario de clase
4º ESO

1punto

Produccións

Caderno de clase

1punto

40%

Portfolio

1 punto
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Proba oral

Probas escritas (3)

1 punto

10 puntos

Probas específicas
60%

1ºBACH

Diario de clase

1punto

Portfolio

2puntos

Produccións

Proba oral

1puntos

40%

10 puntos

Probas específicas

Probas escritas (2)

70%
2ºBACH

Diario de clase

1puntos

Produccións

Portfolio

2puntos

30%

*Rúbricas artigos, proxectos e outras tarefas, os rangos de adquisición estarán organizados en niveis de
adquisición. (Ver anexo)

A superación das avaliacións requirirá unha cualificación igual ou superior a 5 puntos sobre 10. A
nota de cada avaliación resultará da media ponderada das probas específicas e das produccións de
traballo do alumnado. A nota final obterase da media das cualificacións numéricas obtidas en cada
una das tres avaliacións do curso académico.
Co fin de garantir o dereito do alumnado a que o seu rendemento se valore consonte criterios de
plena obxectividade, dende o departamento seguiranse aquelas medidas establecidas pola
Inspección educativa e o centro para facer públicos os criterios de avaliación, os estándares de
aprendizaxe, as estratexias e os instrumentos de avaliación e os criterios de promoción. A
programación poderá consultarse nos espazos físicos e/ou en liña dispostos polo centro e o
departamento.

h) Indicador.es de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica
docente.
Para avaliar as aprendizaxes do alumnado e os procesos de ensino e a práctica docente
empregarase este modelo. Unha vez analizados os datos tomaranse as medidas pertinentes para
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mellorar o proceso do ensino e a práctica docente. Faise a seguinte proposta para avaliación do
proceso.

INDICADORES DE LOGRO
ELEMENTOS A
AVALIAR

Resultado
Non conseguido

Programación didáctica Non se adecúa ó
contexto da aula.

Plans de mellora.

Non se adoptaron
medidas de mellora
tralos resultados
académicos obtidos.

Medidas de atención Non se adoptaron
medidas de atención á
diversidade.

diversidade adecuadas.

Conseguido
parcialmente

Totalmente conseguido

Adecúase
parcialmente ó
contexto da aula.

Adecúase
completamente ó
contexto da aula.

Identificáronse
medidas de mellora
a adoptar
tralos resultados
académicos obtidos.

Adoptáronse medidas
de
mellora
segundo
resultados académicos obtidos

Identificáronse
as medidas de
atención á
diversidade a adoptar.

Adoptáronse medidas
de atención á
diversidade adecuadas.

Elementos
transversais.

Non se traballaron
tódolos
temas transversais
na materia.

Traballáronse a
maioría dos
temas transversais
na materia.

Traballáronse
tódolos temas
transversais na materia.

Programa
recuperación.

d Iniciouse o programa

Traballouse
con dificultade
no
programa
recuperación

Estableceuse un
programa de
recuperación eficaz
para os alumnos
necesiten.

Alcanzáronse parte
dos obxectivos
da materia
establecidos para
o curso.

Alcanzáronse os obxectivos
da
materia establecidos
para este curso.

de recuperación para
alumnos que o
necesiten.

Obxectivos da materia. Non se alcanzaron
os obxectivos da
materia establecidos.

que

Competencias clave.

Non se desenvolveron
a maioría das
competencias
clave relacionadas
coa materia.

Desenvolvéronse
parte das
competencias
clave relacionadas
coa materia.

Logrouse o desenvolvemento
das Competencias
clave relacionadas
con esta materia.

Práctica docente.

A práctica docente non
foi satisfactoria.

A práctica docente
foi
parcialmente
satisfactoria.

A práctica docente
foi satisfactoria.

Programas de
mellora para a
práctica docente.

Non se
deseñaron programas
de mellora para a
práctica docente.

Identificáronse os
puntos para
deseñar un
programa de
mellora para a
práctica docente.

Deseñáronse
programas de mellora
para a práctica docente.

Materiais e
recursos didácticos

Os materiais e
recursos didácticos non
foron os adecuados.

Os materiais e
recursos didácticos
foron parcialmente adecuados.

Os materiais e
recursos didácticos
foron
completamente adecuados.
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INDICADORES DE LOGRO
ELEMENTOS A
AVALIAR

Resultado
Non conseguido

Conseguido
parcialmente

Totalmente conseguido

Disribución de espazos e tempos

A distribución
dos espazos e
tempos non foi
adecuada ós
métodos
didácticos
pedagóxicos utilizados.

A distribución
dos espazos e
tempos foi
parcialmente
adecuada ós
métodos didácticos
pedagóxicos
utilizados.

A distribución dos
espazos e os tempos
adecuada ós
métodos
didácticos
pedagóxicos utilizados.

Métodos didácticos
pedagóxicos

Os métodos didácticos
e pedagóxicos
utilizados non
contribuíron á mellora
clima da aula e do
centro.

Os métodos didácticos e
pedagóxicos
utilizados
contribuíron
parcialmente á
mellora do clima na
aula e do centro.

Os métodos didácticos
pedagóxicos
utilizados contribuíron á
mellora do clima da aula.

Resutlados da
avaliacións

Os resultados da
avaliación nesta
materia non
foron satisfactorios.

Os resultados
da avaliación
nesta materia
foron moderados.

Os resultados da
avaliación nesta
materia
foron satisfactorios.

i)

Organización

das

actividades

de

seguimento,

recuperación

e

avaliación de inglés pendente.
O alumnado seguirá un plan individual de traballo que se coordinará e avaliará trimestralmente no
departamento. A profesora/profesor encargado de facer o seguemento deste alumnado será a
persoa que lle imparta clase durante o curso académico. A comezos de curso informarase ao
alumnado do plan de traballo e de todos aqueles aspectos que teñan que ver con el. Para o
deseño deste plan teranse como referencia os mínimos esixibles do curso pendente. O alumnado
entregará o traballo nas datas determinadas, que coincidirán coas avaliacións ordinarias. Ademáis
presentarase á proba escrita oficial do mes de maio establecida pola Xefatura de Estudos.
O alumnado que supere a materia no curso no que está matriculado terá aprobada a materia
pendente do curso anterior.
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j) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan
adoptar como consecuencia dos seus resultados.
A avaliación inicial estará fundamentada nos contidos mínimos do curso anterior, e no emprego
dos instrumentos de avaliación seguintes:
a) Recabarase a información respectiva ao curso anterior sobre a nota da avaliación final e/ou
setembro do/a alumno/a por cada profesor/a.
b) Observación sistemática no diario de clase do profesorado
c) Proba escrita que avaliará a competencia lingüística referida aos seguintes bloques:
Bloque 1, comprensión de textos orais: listening (2 puntos)
Bloque 3, comprensión de textos escritos: reading comprehension (3 puntos)
Bloque 4, producción de textos escritos: redacción (3 puntos)
d)Bloque 2, proba oral: breve presentación (rúbrica 2 puntos)

Os resultados da avaliación inicial servirán para poñer en marcha as primeiras medidas de apoio
naqueles casos que sexa necesario, de xeito global ou facendo fincapé nalgúns dos bloques de
xeito específico. Medidas que se adoptarán despois da análise dos resultados:

•

a nivel grupal para mellorar os procesos nos que se atoparon carencias: definición e
descrición de medidas ( traballar a comprensión de textos orais, fluidez na lectura… )

•

nivel individual, levaranse a cabo plans de recuperación individuais para aquel
alumnado que o requira segundo a análise dos resultados.

O alumnado que o precise recibirá as medidas de reforzamento especificadas nas medidas de
atención á diversidade no punto k)
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k) Medidas de atención á diversidade.
A atención á diversidade estará presente en toda a acción educativa e abordarase dende a lóxica
da heteroxeneidade, desenvolvendo estratexias pedagóxicas adaptadas ás diferencias dende un
enfoque inclusivo. O marco xeral é o Plan de Atención á Diversidade do centro.

Medidas ordinarias
Organizativas
•

Curriculares

Adecuación da estructura organizativa do

Adaptacións metodolóxicas

centro: a) tempos b) espazos c) materiais e
Adaptación de tempos e/ou instrumentos de avaliación

recursos didácticos diferenciados
•

Desdobramentos

•

Reforzo e/ou apoio dentro da aula

Programas de reforzo
Programa específico para o alumnado repetidor

Medidas extraordinarias
Organizativas

Curriculares

•

Alumnado que recibe apoio de PT/AL

•

Adaptacións curriculares

•

Grupos de adquisición de linguas e/ou da

•

Agrupamento flexible/específico

•

Descrición do protocolo de coordinación do

competencia curricular (para alumnado
estranxeiro)

profesorado que intervén co alumno/a
•

Escolarización domiciliaria, combinada.

A definición precisa das medidas de atención á diversidade dende o departamento de inglés buscan
dar resposta a todo o alumnado, atendendo ás súas características e necesidades individuais.
Adoptaránse todas aquelas medidas que sexan necesarias para atender a diversidade do
alumnado. As orientacións metodolóxicas do departamento priorizan a atención á diversidade como
eixo principal no que se asenta o proceso educativo.
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•

Alumnado con necesidades educativas especiais: Para responder á características do
alumnado con diversidade funcional e/ou calquera outra condición ou dificultade de
aprendizaxe e partindo da análise de necesidades específicas realizaranse as adaptacións
metodolóxicas necesarias (organización dos contidos e tempos), asímesmo nos
procedementos de avaliación e axudas técnicas que necesite o alumno para acceder ao
currículo, dende o nivel de competencia do alumno garantizando a equidade educativa e
a inclusión.

•
•

Nos grupos de ESO e Bacharelato non está prevista ninguna ACI.
Alumnado que require avanzar a un ritmo maior: deseñaranse actividades de afondamento
na materia.

•

Alumnado que se sitúe por debaixo dos mínimos esixibles, unha vez realizada a avaliación
de diagnóstico e/ou as avaliacións trimestrais recibirá propostas de reforzamento
individualizadas que serán obxecto de posta en común por parte do profesorado do
departamento. Para cada bloque de contidos da materia traballarase con actividades/tarefas
deseñadas a partires dos mínimos esixibles do curso que non se superou.

•

O plan lector empregarase nos plans individualizados de reforzo e/ou afondamento.

A proposta didáctica do departamento plantexa unha a atención á diversidade a través das
diferentes situacións de aprendizaxe na aula, tendo como punto de partida as diferentes
capacidades, características, intereses do alumnado e estilos de aprendizaxe. As medidas de
atención á diversidade deseñadas polo departamento de inglés contarán co asesoramento do
Departamento de Orientación do centro cando sexa necesario.

l) Concreción dos elementos transversais por cursos.
Decreto 87/2015: “A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación
audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a
educación cívica e constitucional traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu
tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa.”

[PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LINGUA ESTRANXEIRA. IES RIBEIRA DO LOURO]126

Os elementos transversais citados enriba trátanse específicamente na programación do
departamento de inglés xa que forman parte do perfil competencial da competencia de
Comunicación Lingüística.

Específicamente traballaranse os seguintes elementos transversais a través de materiais
específicos (https://prezi.com/dashboard/) en sesións paralelas ás conmemoracións planificadas
dende a biblioteca escolar e a Consellería de Educación. Tanto nos cursos da ESO como en
Bacharelato se traballarán os seguintes elementos transversais:

1. prevención da violencia de xénero/ educación en igualdade

2. prevención da discriminación contra as persoas cunha condición diferente.

3. educación para a paz

m) Actividades complementarias e extraescolares.
As actividades complementarias e extraescolares configuran un aspecto importante na educación
integral do alumnado que reforzan os elementos transversais e a aprendizaxe competencial. O
departamento de inglés participa naquelas actividades complementarias propostas dende o centro
e a biblioteca tales como:
•

a commemoración do día en contra da violencia de xénero o día 25 de novembro. Nos
grupos de ESO e Bacharelato leeranse textos en inglés cuxo tema sexa o respecto, a
coeducación e a non violencia por razóns de xénero. Participaremos na actividade que se
celebra anualmente xunto con outros centros da contorna.

•

Commemoración do día da paz, 30 de xaneiro.

•

Commemoración do día internacional da muller traballadora, 8 de marzo.

•

Ao longo do curso colaboraremos nas actividades propostas dende a biblioteca escolar,
especialmente e de xeito máis intenso durante o 2º trimeste coa celebración do día
Internacional do Libro, 23 de abril.

•

Participación nas actividades propostas con motivo do Día das Letras, 17 de maio.
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Non se prevén actividades extraescolares para este curso escolar.

n) Contribución da materia ao Plan Lector. Estratexias de animación á
lectura e desenvolvemento da expresión e comprensión oral e escrita.
Contribución da materia ao proxecto da biblioteca escolar.

Obxectivos do departamento en relación ao plan lector e ao desenvolvemento da comprensión
oral e escrita:
•

Integrar a lectura en lingua estranxeira entre os hábitos lectores do alumnado.

•

Interiorizar o beneficio da lectura para favorecer o desenvolvemento da competencia en
comunicación lingüística en lingua estranxeira.

•

Integrar os proxectos do departamento nos da biblioteca ou viceversa.

•

Implementar estratexias didácticas que favorezan o achegamento do alumnado a través
das TIC (alfabetización dixital e tratamento da información)

Membros con destino definitivo que pertencen ao equipo de biblioteca:
•

Guillermo Casal Comesaña

•

Olga Mª Lalín García, administradora do blog Biblioribeira e as páxinas educativas
vinculadas.

Consideracións para traballar a Hora de Ler do proxecto lector.
Nas instruccións do 1 de setembro sobre a organización e funcionamento das bibliotecas, faise
recomendación explícita de levar a cabo unha hora semanal de lectura, para favorecer o Proxector
lector do Centro.
Inicio: 5 de outubro para ESO e FP Básica. O funcionamento será o mesmo que o de cursos
S empre tocará

anteriores, rotatorio.
calendario en aula e en zonas

comúns. O
rofesorado
afectado
p
terá liberdade para aplicar o
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seu proxector lector.

No caso de seguer a coordinación da biblioteca: O alumnado virá co seu libro particular ou de
préstamo da Biblioteca; en todo caso, non se utilizará o horario de lectura para facer o
préstamo.

As aulas temática

deberán utilizar.

Haberá, na bibliote

do instituto sen material lector.

Na biblioteca,
para
controlar estará
o uso das
un profesor

caixas de préstamos e atender calquera circunstancia que aconteza no decurso da hora de
lectura.

Proxecto lector do departamento:

1º ESO Robin Hood, Burlington Books
2º ESO All about Ireland, Oxford University Press máis unha lectura de libre elección da
biblioteca escolar.
3º ESO The Songs of Distant Earth, Oxford Bookworms/ Madame Doubtfire, Burlington Books
4º ESO Classic Stories, Burlington Books
1º Bacharelato: Proxecto “Reading sessions” integrado no proxecto da biblioteca escolar a
través de actividades de lectura relacionadas coas seguintes datas do curso: 1ª sesión:
Halloween 2ª sesión: Igualdade de xénero 3ª sesión: Peace Day 4ª sesión: Día da poesía 5ª
sesión: 23 Abril 6ª sesión: Día das Letras.

ñ) Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións
didácticas en relación cos resultados académicos e procesos de mellora.
A avaliación da programación comprenderá tres momentos diferenciados:
-

comprobación de que a planificación fíxose correctamente e que se concretaron as
unidades de programación con todos os elementos curriculares prescriptivos incluídos.
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-

reorientación continúa derivada da aplicación na aula da programación didáctica. O
profesorado do departamento analizará a programación didáctica referida ao contexto
específico do grupo-clase. A partir desta análise estableceranse as medidas de mellora
oportunas. As opinións do alumnado a través das autoavaliaciónsou postas en común
son unha referencia importante para unha valoración máis participativa e compartida
do proceso de ensino-aprendizaxe.

-

Despois da aplicación da programación a final de curso, o proceso completarase cos
resultados das avaliacións e valoracións do alumnado. A táboa usarase como
mecanismo de revisión como autoavaliación da programación, unha vez finalizado o
proceso definirase un plan de mellora vinculado aos indicadores que obtiveran
puntuacións máis baixas.

Aspectos

a

analizar

para

a

revisión,

avaliación

e

1

2

3

4

modificación da programación didáctica
1. Organización e secuenciación dos estándares de aprendizaxe en relación ás
unidades e/ou proxectos
2. Os estándares de aprendizaxe, procedementos e instrumentos de avaliación
están relacionados
3. O deseño da avaliación incial, a súa adecuación para elaborar os primeiros
reforzos é bo
4. As medidas de atención á diversidade atenden á individualidade de cada
alumno/a no grupo ordinario
5. As medidas de atención á diversidade extraordinarias deseñáronse (se fose
o caso) e contempláronse medidas específicas de intervención educativa
6. Definíronse programas de apoio, reforzo, recuperación e ampliación
asociados aos estándares de aprendizaxe
7. Avaliouse a eficacia de ditos programas de reforzo
8. Os procedementos e instrumentos de avaliación son variados
9. Preséntanse medidas e estratexias de animación á lectura, comprensión oral
e escrita e para a incorporación e emprego das TIC
10. Os resultados académicos do alumnado son satisfactorios
11. O grao mínimo de consecución para acadar a materia está claramente
deifinido por cursos
12. O alumnado e as familias están informados dos aspectos máis relevantes
(grao mínimo, procedementos, instrumentod de avaliación) e teñen acceso a
esta información en espazos accesibles.
*Escala de valoración: 1. Insuficiente (omítense elementos fundamentais do indicador establecido) 2. Básico.
Evidénciase cumprimento suficiente

3. Competente. Evidéncianse prácticas sólidas 4. Excelente Evidéncianse

prácticas excepcionais.
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o) Plan de potenciación de linguas estranxeiras da Consellería de Educación
no IES Ribeira do Louro.
Dende o departamento de inglés en consonacia coa Dirección do centro promóvese a participación
no Plan de potenciación de linguas estranxeiras da Consellería de Educación. Actualmente están en
funcionamento: Música en inglés (3º de ESO) Ciclo superior de Comercio Internacional, 1 sección.
Este curso escolar non contaremos con auxiliar de conversa
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1. Competencias básicas.

Son aquelas competencias que debe desenvolver un alumno ou unha alumna ao finalizar o
ensino obrigatorio, para poder lograr a súa realización persoal, exercer a cidadanía activa,
incorporarse á vida adulta de xeito satisfactorio e ser capaz de desenvolver unha aprendizaxe
permanente ao longo da vida.

Finalidades

1- Integrar as diferentes aprendizaxes, tanto as formais, incorporadas ás diferentes áreas
ou materias, coma as informais e non formais.
2- Permitir a todos os estudantes integrar as súas aprendizaxes.
3- Orientar o ensino, ao permitir identificar os contidos e os criterios de avaliación que
teñen carácter imprescindíbel.
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Non existe unha relación única entre o ensino de determinadas áreas ou materias e o
desenvolvemento

de

certas

competencias.

Cada

unha

das

áreas

contribúe

ao

desenvolvemento de diferentes competencias e, á súa vez, cada unha das competencias
básicas alcanzarase como consecuencia do traballo en varias áreas ou materias.

No marco da proposta realizada pola Unión Europea identificáronse oito competencias básicas:
1. Competencia en comunicación lingüística
2. Competencia matemática
3. Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico
4. Tratamento da información e competencia dixital
5. Competencia social e cidadá
6. Competencia cultural e artística
7. Competencia para aprender a aprender
8. Autonomía e iniciativa persoal

En cada materia inclúense referencias explícitas acerca da súa contribución ás competencias
básicas, ás que se orienta en maior medida. Doutra banda, tanto os obxectivos coma a propia
selección dos contidos buscan asegurar o desenvolvemento de todas elas. Os criterios de
avaliación, serven de referencia para valorar o progresivo grao de adquisición. A continuación
trátase a contribución da materia á adquisción das seguintes competencias básicas :

1. 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, das
emocións e da conduta.

Con distinto nivel de dominio e formalización -especialmente en lingua escrita- esta
competencia significa, no caso das linguas estranxeiras, poderse comunicar nalgunhas delas e,
con iso, enriquecer as relacións sociais e desenvolverse en contextos distintos ao propio. Así
mesmo, favorécese o acceso a diversas fontes de información, comunicación e aprendizaxe.

En síntese, o desenvolvemento da competencia lingüística ao final da educación obrigatoria
comporta o dominio da lingua oral e escrita en múltiples contextos, e o uso funcional de, polo
menos, unha lingua estranxeira.
Competencia en comunicación lingüística ao completar, enriquecer e buscar novos matices
comprensivos e expresivos nesta capacidade comunicativa xeral. Unha aprendizaxe da lingua
estranxeira baseada no desenvolvemento de habilidades comunicativas contribuirá ao
desenvolvemento desta competencia básica no mesmo sentido que o fai a primeira lingua. A
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contribución da lingua estranxeira ao desenvolvemento desta competencia é primordial no
discurso oral ao adquirir as habilidades de escoitar, falar e conversar. Así mesmo, a
aprendizaxe da lingua estranxeira mellora a competencia comunicativa xeral ao potenciar a
habilidade de se expresar oralmente e por escrito.

 Tratamento da información e competencia dixital
Esta competencia 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 implica ter unha actitude critica e reflexiva na valoración da información
dispoñíbel, contrastándoa cando é necesario, e respectar as normas de conduta acordadas
socialmente para regular o uso da información e das súas fontes nos distintos soportes.
Competencia en tratamento da información e competencia dixital ao acceder de xeito sinxelo e
inmediato á información que se pode atopar nesta lingua, á vez que ofrece a posibilidade de
comunicármonos utilizándoa. Ademais, facilita a comunicación persoal a través do correo
electrónico en intercambios coa xuventude doutros lugares e, o que é máis importante, crea
contextos reais e funcionais de comunicación. Este uso cotián contribúe directamente ao
desenvolvemento desta competencia.

 Competencia social e cidadá
Esta competencia supón comprender a realidade social en que se vive, afrontar a convivencia
e os conflitos empregando o xuízo ético baseado nos valores e nas prácticas democráticas, e
exercer a cidadanía, actuando con criterio propio, contribuíndo á construción da paz e da
democracia, e mantendo unha actitude construtiva, solidaria e responsábel ante o cumprimento
dos dereitos e das obrigacións cívicas. Competencia social e cidadá ao favorecer o respecto, o
interese e a comunicación con falantes doutras linguas e o recoñecemento e a aceptación de
diferenzas culturais e de comportamento. O intercambio de información persoal axuda a
reforzar a identidade dos interlocutores. Doutra banda, en lingua estranxeira é especialmente
relevante o traballo en grupo e en parellas. A través destas interaccións, apréndese a
participar, a expresar as ideas propias e a escoitar as alleas, poténciase a habilidade para
construír diálogos, negociar significados, tomar decisións valorando as achegas dos
compañeiros, conseguir acordos, e, en definitiva, favorécese a aprendizaxe dos demais e cos
demais
 Competencia cultural e artística
O conxunto de destrezas que configuran esta competencia refírese tanto á habilidade para
apreciar e gozar coa arte e outras manifestacións culturais coma a aquelas relacionadas co
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emprego dalgúns recursos da expresión artística para realizar creacións propias; implica un
coñecemento básico das distintas manifestacións culturais e artísticas, a aplicación de
habilidades de pensamento diverxente e de traballo colaborativo, unha actitude aberta,
respectuosa e crítica ante a diversidade de expresións artísticas e culturais, o desexo e a
vontade de cultivar a propia capacidade estética e creadora, e o interese por participar na vida
cultural e por contribuír á conservación do patrimonio cultural e artístico tanto da propia
comunidade coma doutras comunidades.

Competencia artística e cultural ao incluír un achegamento a manifestacións culturais propias
da lingua e dos países onde se fala e propiciar unha aproximación a obras ou autores que
contribuíron á creación artística. Así mesmo, a área contribúe ao desenvolvemento desta
competencia cando se facilita a expresión de opinións, gustos e emocións que producen
diversas manifestacións culturais e artísticas e cando se favorecen os traballos creativos
individuais e en grupo, como poden ser a realización e a representación de simulacións e
narracións.

 Competencia para aprender a aprender
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, coma a capacidade de cooperar, de se autoavaliar, e o manexo
eficiente dun conxunto de recursos e técnicas de traballo intelectual que se realizan a través de
experiencias de aprendizaxe conscientes e gratificantes, tanto individuais coma colectivas.
Competencia para aprender a aprender ao facilitar ou completar a capacidade do alumnado
para interpretar ou representar a realidade e así construír coñecementos, formular hipóteses e
opinións, expresar e analizar sentimentos e emocións. Doutra banda, a competencia para
aprender a aprender rendibilízase enormemente se se inclúen contidos directamente
relacionados coa reflexión sobre a propia aprendizaxe. Esa é a razón da inclusión no currículo
dun apartado específico de reflexión sobre a mesma. O desenvolvemento de estratexias
diversas de aprender a aprender prepara o alumnado de forma progresiva para a toma de
decisións que favorecen a autonomía, co fin de utilizar e de seguir aprendendo a lingua
estranxeira ao longo da vida.

 Autonomía e iniciativa persoal
Esta competencia supón ser capaz de imaxinar, emprender, desenvolver e avaliar accións ou
proxectos individuais ou colectivos con creatividade, confianza, responsabilidade e sentido
crítico. Competencia autonomía e iniciativa persoal ao fomentar o traballo cooperativo na aula,
o manexo de recursos persoais e de habilidades sociais de colaboración e de negociación, o

135

que supón poñer en funcionamento determinados procedementos que permiten a realización
de iniciativas e a toma de decisións na planificación, organización e xestión do traballo,
propiciando así a autonomía e a iniciativa persoal.

2. Obxectivos 1º/2º ESA
Os dez concrétanse nas capacidades que se detallan a continuación:

1º- Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en situacións
comunicativas variadas, adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación.

2º- Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación, de forma
comprensíbel, adecuada e con certo nivel de autonomía.

3º- Ler e comprender textos diversos dun nivel adecuado ás capacidades e intereses do
alumnado, co fin de extraer información xeral e específica, e utilizar a lectura como fonte de
pracer e de enriquecemento persoal.

4º- Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas, utilizando recursos
adecuados de cohesión e de coherencia.

5º- Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos
da lingua estranxeira en contextos reais de comunicación.

6º- Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionar sobre os propios procesos de
aprendizaxe, e transferir á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación
adquiridas noutras linguas.

7º- Utilizar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, incluídas as
tecnoloxías da información e da comunicación, para obter, seleccionar e presentar información
oralmente e por escrito.

8º- Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e como ferramenta
de aprendizaxe de contidos diversos.

9º- Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como medio de comunicación e de
entendemento entre persoas de procedencias, linguas e culturas diversas, evitando calquera
tipo de discriminación e de estereotipos lingüísticos e culturais.
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10º- Manifestar unha actitude receptiva e de autoconfianza na capacidade de aprendizaxe e no
uso da lingua estranxeira.

Obxectivos para 3º/4º ESA
Os dez Obxectivos Xerais de Área para New Burlington English for Adults 2, concrétanse nas
capacidades que se detallan a continuación e pódense alcanzar ao longo das oito unidades:

1º- Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en situacións
comunicativas variadas, adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación.

2º- Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación, de forma
comprensíbel, adecuada e con certo nivel de autonomía.

3º- Ler e comprender textos diversos dun nivel adecuado ás capacidades e intereses do
alumnado, co fin de extraer información xeral e específica, e utilizar a lectura como fonte de
pracer e de enriquecemento persoal.

4º- Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas, utilizando recursos
adecuados de cohesión e de coherencia.

5º- Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos
da lingua estranxeira en contextos reais de comunicación.

6º- Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionar sobre os propios procesos de
aprendizaxe, e transferir á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación
adquiridas noutras linguas.

7º- Utilizar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, incluídas as
tecnoloxías da información e da comunicación, para obter, seleccionar e presentar información
oralmente e por escrito.

8º- Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e como ferramenta
de aprendizaxe de contidos diversos.

9º- Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como medio de comunicación e de
entendemento entre persoas de procedencias, linguas e culturas diversas, evitando calquera
tipo de discriminación e de estereotipos lingüísticos e culturais.
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10º- Manifestar unha actitude receptiva e de autoconfianza na capacidade de aprendizaxe e no
uso da lingua estranxeira.

2.

Contidos . Secuenciación

1º/2ºESA.
Os contidos preséntanse agrupados en bloques, en relación a tres eixes que posúen
características e necesidades específicas en canto ao proceso de ensino e de aprendizaxe:

. As habilidades lingüísticas
bloque 1: Escoitar, falar e conversar
bloque 2: Ler e escribir
. Os elementos constitutivos do sistema lingüístico, o seu funcionamento e relacións
bloque 3: Coñecemento da lingua
. A dimensión social e cultural da lingua estranxeira
bloque 4: Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

Bloque 1: Escoitar, falar e conversar
Nesta etapa dáselle unha importancia relevante á comunicación oral, por iso o primeiro bloque
céntrase en potenciar no alumnado a capacidade para interactuar nestas situacións, e incídese
na importancia de que o modelo lingüístico de referencia oral proveña dun variado número de
falantes, co fin de recoller as variacións e os matices. De aí a forte presenza no currículo do
uso dos medios audiovisuais convencionais e das tecnoloxías da información e da
comunicación.

Bloque 2: Ler e escribir
Este bloque incorpora tamén os procedementos necesarios para desenvolver a competencia
discursiva no uso escrito.

Bloque 3: Coñecemento da lingua
Permite a elaboración dun sistema conceptual cada vez máis complexo acerca do
funcionamento da lingua a través da observación das manifestacións orais e escritas da lingua
que se está aprendendo e do seu uso en situacións de comunicación. O punto de partida serán
as situacións de uso que favorezan a inferencia de regras de funcionamento da lingua que lle
permitan ao alumno/a estabelecer cales elementos da lingua estranxeira se comportan coma
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nas linguas que coñece e que estratexias lle servirán para progresar na súa aprendizaxe, co fin
de adquirir confianza nas súas propias capacidades.

Bloque 4: Aspectos socioculturais e conciencia intercultural
Os contidos deste bloque contribúen a que o alumnado coñeza costumes, formas de relación
social, trazos e particularidades dos países onde se fala a lingua estranxeira.

BLOQUE 1. ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR
 Audición e comprensión de mensaxes orais breves relacionadas coas actividades da aula:
instrucións, preguntas, comentarios, diálogos.
 Obtención de información especifica en textos orais, auténticos ou adaptados, propios das
situacións de comunicación traballadas neste nivel.
 Uso de estratexias básicas de comprensión das mensaxes orais: uso do contexto verbal e
non verbal e dos coñecementos previos sobre a situación.
 Participación en conversacións breves e sinxelas dentro da aula, e en simulacións
adecuadas ao nivel dos alumnos/as e relacionadas cos temas tratados neste nivel.
 Emprego de respostas adecuadas ás informacións requiridas polo profesor e polos
compañeiros nas actividades da aula.
 Desenvolvemento de estratexias para superar as interrupcións na comunicación, facendo
uso de elementos verbais e non verbais para expresarse oralmente en actividades de
parella e en grupo: demanda de repetición e aclaración entre outras.

BLOQUE 2. LER E ESCRIBIR
 Comprensión de instrucións básicas para a correcta resolución de actividades.
 Comprensión xeral e identificación de informacións específicas en diferentes textos, tales
como anuncios para buscar unha escola de idiomas, un traballo ou unha casa, un correo
electrónico, un diario e varios textos sobre xente famosa, un gran almacén británico e sobre
un deporte popular.
 Identificación de aspectos interesantes sobre a cultura británica ou doutros países de fala
inglesa nos textos da sección Did You Know? ao final das páxinas de repaso.
 Uso de estratexias básicas de comprensión lectora: identificación do tema dun texto con
axuda de elementos textuais e non textuais, uso dos coñecementos previos, inferencia de
significados polo contexto, por comparación de palabras ou frases similares nas linguas
que coñecen.
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 Recoñecemento dalgunhas das características e convencións da linguaxe escrita (anuncios
e correos electrónicos) e a súa diferenciación da linguaxe oral.
 Desenvolvemento da expresión escrita de forma guiada, por exemplo, contestando
preguntas, completando frases, e facendo descricións.
 Interese por coidar a presentación dos textos escritos en soporte papel e dixital.

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA

Coñecementos lingüísticos:

Elementos morfolóxicos
 Identificación de elementos morfolóxicos básicos e habituais no uso da lingua.

Léxico / Vocabulario
 Relacionado cos temas tratados: os saúdos e as presentacións, os números do 0-100, os
obxectos da clase, os países e as nacionalidades, as profesións, os días da semana, a
familia, as cores, as partes do corpo, os adxectivos, as mascotas, os cuartos da casa, o
mobiliario, os números ordinais, a hora, actividades que expresan rutina, as comidas, os
verbos, os meses do ano, e os lugares dunha cidade.
 Fórmulas e expresións correspondentes ás funcións e aos temas tratados no curso.

Estrutura e funcións da lingua
 Saúdos e presentacións. Intercambio de información persoal. To be (unidade 1).
 Intercambio de información persoal. Fórmulas para falar das profesións e dos cuartos da
súa casa. Os adxectivos posesivos. A / an, os plurais; this / that / these / those (unidade
2).
 Fórmulas para falar da familia. Descrición de persoas. O verbo have got; os nomes
contábeis e non contábeis; some / any; o xenitivo saxón (unidade 3).
 Descricións de persoas e de cousas. A orde das palabras. There is / there are; how much
/ How many (unidade 4).
 Descrición de lugares. Expresión de preferencias. O Present Simple en afirmativa; like +
nomes; like + xerundio (unidade 5).
 Expresión de rutinas. Fórmulas para facer suxestións. Os adverbios de frecuencia; o
Present Simple en negativa e interrogativa (unidade 6).
 Expresión de habilidade e de posibilidade. Can; as preposicións de tempo (unidade 7).
 Narración de accións que están en transcurso. O Present Continuous (unidade 8).
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 Aceptación dos erros propios como algo natural sobre o que reflexionar para avanzar no
proceso de aprendizaxe, a través de todas as actividades de autocorrección do texto
(comprobacións mediante actividades de audición).

Fonética
 Pronuncia das formas contraídas do verbo to be (unidade 1).
 A acentuación das palabras (unidades 2 e 5).
 Pronuncia dos sons /b/ e /v/ (unidade 3).
 A entoación das oracións (unidade 4).
 Pronuncia de grupos consonánticos e vocálicos difíciles (unidade 6).
 Pronuncia das formas can e can’t (unidade 7).
 Pronuncia da terminación ing (unidade 8).

Reflexión sobre a aprendizaxe:
 Aplicación de estratexias básicas para organizar, adquirir, recordar e utilizar léxico.
 Uso progresivo de recursos para a aprendizaxe, como dicionarios, libros de consulta,
bibliotecas ou tecnoloxías da información e da comunicación.
 Reflexión guiada sobre o uso e o significado das formas gramaticais adecuadas a distintas
intencións comunicativas.
 Iniciación en estratexias de autoavaliación e de autocorrección das producións orais e
escritas.
 Aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe e actitude positiva para
superalo.
 Organización do traballo persoal como estratexia para progresar na aprendizaxe.
 Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e
fóra dela.
 Participación activa en tarefas e traballos de grupo.
 Confianza e iniciativa para expresarse en público e por escrito.

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E CONCIENCIA INTERCULTURAL
 Os aspectos socioculturais trátanse de modo intrínseco en todos os textos orais e escritos,
así como no apartado Did You Know?, no que se presentan datos interesantes sobre a
cultura británica e a doutros países de fala inglesa.
3º/4º ESA

Bloque 1: Escoitar, falar e conversar
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Nesta etapa dáselle unha importancia relevante á comunicación oral, por iso o primeiro bloque
céntrase en potenciar no alumnado a capacidade para interactuar nestas situacións, e incídese
na importancia de que o modelo lingüístico de referencia oral proveña dun variado número de
falantes, co fin de recoller as variacións e os matices. De aí a forte presenza no currículo do
uso dos medios audiovisuais convencionais e das tecnoloxías da información e da
comunicación.

Bloque 2: Ler e escribir
Este bloque incorpora tamén os procedementos necesarios para desenvolver a competencia
discursiva no uso escrito.

Bloque 3: Coñecemento da lingua
Permite a elaboración dun sistema conceptual cada vez máis complexo acerca do
funcionamento da lingua a través da observación das manifestacións orais e escritas da lingua
que se está aprendendo e do seu uso en situacións de comunicación. O punto de partida serán
as situacións de uso que favorezan a inferencia de regras de funcionamento da lingua que lle
permitan ao alumno/a estabelecer cales elementos da lingua estranxeira se comportan coma
nas linguas que coñece e que estratexias lle servirán para progresar na súa aprendizaxe, co fin
de adquirir confianza nas súas propias capacidades.

Bloque 4: Aspectos socioculturais e conciencia intercultural
Os contidos deste bloque contribúen a que o alumnado coñeza costumes, formas de relación
social, trazos e particularidades dos países onde se fala a lingua estranxeira.

BLOQUE 1. ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR

1. Audición e comprensión de mensaxes emitidas dentro da aula relacionadas coas
actividades habituais: instrucións, preguntas, comentarios, diálogos.
2. Obtención de información xeral e específica de textos orais auténticos e adaptados,
propios das situacións de comunicación traballadas neste nivel e con apoio de
elementos verbais e non verbais.
3. Uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais: uso do contexto verbal e non
verbal e dos coñecementos previos sobre a situación, identificación de palabras clave.
4. Produción de textos orais breves e coherentes sobre temas de interese persoal e
cunha pronuncia adecuada.
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5. Participación en conversacións e simulacións dentro da aula, con pronuncia e
entoación adecuadas para lograr a comunicación.
6. Emprego de respostas adecuadas en situacións de comunicación na aula.
7. Desenvolvemento de estratexias de comunicación para superar as interrupcións na
comunicación e para iniciar e concluír intercambios comunicativos.

BLOQUE 2. LER E ESCRIBIR

8. Anticipación do contido antes e durante a lectura de textos sinxelos.
9. Comprensión da información xeral e específica en diferentes textos, en soporte papel e
dixital, auténticos e adaptados, tales como historias ilustradas con fotografías, diálogos,
redaccións, descricións, correos electrónicos, biografías ou anuncios, artigos de
revistas e de xornais, etc. sobre diferentes profesións, actividades de tempo libre, as
casas Vitorianas, a cidade de Cambridge, as vacacións dunha adolescente, un famoso
chef, a zona de Lake District e unha deseñadora de moda.
10. Identificación de aspectos interesantes sobre a cultura británica ou doutros países de
fala inglesa nos textos da sección Did You Know? ao final das páxinas de repaso.
11. Uso de estratexias de comprensión lectora: identificación do tema dun texto con axuda
de elementos textuais e non textuais; utilización dos coñecementos previos sobre o
tema; inferencia de significados polo contexto, por elementos visuais, por comparación
de palabras ou frases similares nas linguas que coñecen.
12. Recoñecemento e iniciación no uso dalgunhas fórmulas que diferencian a linguaxe
escrita (anuncios e correos electrónicos) da linguaxe oral.
13. Composición de distintos textos con axuda de modelos tales como as respostas a
unhas preguntas, unha descrición das actividades de tempo libre que realizan, unha
descrición dun cuarto, unha narración das cousas que fixeron a semana anterior, plans
para un futuro inmediato, consellos para a saúde, un lugar especial, diferentes tipos de
roupa, etc. Utilizaranse elementos básicos de cohesión e estratexias elementais no
proceso de composición escrita (planificación, textualización e revisión).
14. Interese pola presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital.

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA

Coñecementos lingüísticos:

Elementos morfolóxicos
15. Identificación de elementos morfolóxicos básicos e habituais no uso da lingua.
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Léxico / Vocabulario
16. Relacionado cos temas tratados: profesións, preposicións de lugar, partes do corpo,
actividades de tempo libre, enderezos e indicacións, emocións, adxectivos, actividades
de vacacións, animais, estacións e tempo atmosférico, medios de transporte, comidas
e bebidas, tecnoloxía, deportes, elementos xeográficos, roupa, verbos, etc.
17. Fórmulas e expresións correspondentes ás funcións e aos temas tratados no curso.

Estrutura e funcións da lingua
18. Uso correcto dos verbos to be e have got. (Unidade de Introdución).
19. Saúdos e presentacións intercambiando información persoal. A estrutura like + nome /
xerundio; a / an / some / any (unidade 1).
20. Fórmulas para falar sobre rutinas e accións habituais e para dar enderezos. O Present
Simple e o Present Continuous e as diferenzas de usos entre ambos; os “Stative
Verbs” (unidade 2)
21. Fórmulas para falar do pasado. O verbo to be en pasado; There was / There were
(unidade 3).
22. Fórmulas para falar sobre feitos pasados. O Past Simple (unidade 4).
23. Predicións e plans. O futuro con will e con be going to, e o Present Continuous con
valor de futuro (unidade 5).
24. Fórmulas para expresar habilidade, posibilidade e permiso, para falar sobre obrigas e
prohibicións e para facer advertencias. Os modais: can / should / must, os posesivos
e os pronomes obxecto (unidade 6).
25. Fórmulas para falar sobre experiencias pasadas. O Present Perfect Simple (unidade 7).
26. Fórmulas para comparar persoas e cousas. Adxectivos de grao comparativo e
superlativo; adverbios (unidade 8).

Fonética
27. Pronuncia de sons vocálicos e consonánticos que aparecen en palabras cunha
escritura parecida ou de especial dificultade. (Unidade 1, 7 e 8)
28. Pronuncia das formas de xerundio. (Unidade 2)
29. Pronuncia das formas was e were. (Unidade 3)
30. Pronuncia das formas dos verbos regulares en pasado. (Unidade 4)
31. Pronuncia das formas contraídas ‘ll e won’t (unidade 5).
32. Pronuncia das formas contraídas can’t, mustn’t e shouldn’t (unidade 6).

Reflexión sobre a aprendizaxe:
33. Aplicación de estratexias para organizar, adquirir, recordar e utilizar léxico.
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34. Uso de recursos para a aprendizaxe como dicionarios, libros de consulta, bibliotecas ou
tecnoloxías da información e da comunicación.
35. Reflexión sobre o uso e o significado das formas gramaticais adecuadas a distintas
intencións comunicativas.
36. Participación en actividades de avaliación compartida, na avaliación da propia
aprendizaxe e uso de estratexias de autocorrección.
37. Organización do traballo persoal como estratexia para progresar na aprendizaxe.
38. Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e
fóra dela.
39. Participación activa en tarefas e traballos de grupo.
40. Confianza e iniciativa para expresarse en público e por escrito.

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E CONCIENCIA INTERCULTURAL

Os aspectos socioculturais trátanse de modo intrínseco en todos os textos orais e escritos, así
como no apartado Did You Know?, no que se presentan datos interesantes sobre a cultura
británica e a doutros países de fala inglesa.

3. Contidos Mínimos

Bloque 1:
Identificar a información esencial do tema e da situación de comunicación de
gravacións auténticas ou pedagóxicas sinxelas, sobre asuntos cotiáns ou do seu
interese, articulado pausadamente e con claridade, e cando as imaxes axuden
comprensión e se poida escoitar máis dunha vez.
Manter un mini-diálogo sinxelo sobre un tema proposto e traballado na aula

1ºESA

Bloque 2:
Comprender información xeral nun texto escrito sobre un tema traballado.
Redactar un texto sinxello sobre un tema traballado na aula adecuado á función
Proposta, coidando a ortografía e a presentaciónn

Bloque 3:
Coñecer o vocabulario específico relacionado coas unidades didácticas do curso.
Coñece os contidos gramaticais básicos tratados nas unidades didácticas.

Bloque 4:
Utilizar o inglés habitualmente nas intervencións nas actividades de aula
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(classroom language)

Bloque 1
Obtén información xeral e específica de textos orais.
Produce mensaxes orais breves e coherentes e cunha pronuncia que non dificulte a
comunicación.

Bloque 2
Comprensión da información xeral e específica en diferentes tipos de texto.
Uso de estratexias de comprensión lectora coa axuda de elementos textuais e non

2º ESA

textuais.
Composición de distintos textos coa axuda de modelos.
Presenta coidada dos textos escritos usando as regras básicas de ortografía e
puntuación.
Bloque 3
Identicación de elementos morfolóxicos no uso da lingua.
Uso das estruturas e funcións máis habituais.
Confianza e iniciativa para expresarse oralmente e na escrita.
Coñece os contidos gramaticais básicos tratados nas unidades didácticas.

Bloque 4
- Valora e respeta do enriquecemento persoal que supón o coñecemento doutra lingua.

Bloque 1:
Distingue co apoio da imaxe o sentido xeral de información sobre temas do
seu interese así como de conversas formais e informais entre dúas ou máis
persoas interlocutoras que ten lugar na súa presenza, sempre que o tema lle
resulte coñecido e o discurso se articule con claridade, velocidade media e
nunha variedade estándar da lingua.
Mantén unha conversa traballada a partir dun modelo.

3º ESA
Bloque 2:
Comprensión da información xeral e específica en diferentes tipos de texto.
Uso de estratexias de comprensión lectora coa axuda de elementos textuais e non
textuais.
Composición de distintos textos coa axuda de modelos.
Presenta coidada dos textos escritos usando as regras básicas de ortografía e
puntuación.
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Bloque 3
Coñecer o vocabulario específico relacionado coas unidades didácticas do curso.
Identicación de elementos morfolóxicos no uso da lingua.
Uso das estruturas e funcións máis habituais.
Confianza e iniciativa para expresarse oralmente e na escrita.
Coñece os contidos gramaticais básicos tratados nas unidades didácticas.

Bloque 4:
Desenvólvese na maioría das actividades da aula facendo un esforzo por utilizar
a lingua estranxeira, cunha pronunciación comprensible e utilizando un rexistro
estándar, aínda que teña que repetir algunha vez por solicitude das
persoas interlocutoras.
Nas actividades de aula persevera no uso do inglés cunha actitude positiva,
aínda que cometa erros e teña que pedir axuda ou aclaracións. Asímesmo
fai presentacións breves e ensaiadas ben estructuradas e con apoio visual
sobre temas do seu interese.

Bloque 1:
Distingue co apoio da imaxe o sentido xeral de información sobre temas do
seu interese así como de conversas formais e informais entre dúas ou máis
persoas interlocutoras que ten lugar na súa presenza, sempre que o tema lle
resulte coñecido e o discurso se articule con claridade, velocidade media e
nunha variedade estándar da lingua.
Mantén unha conversa traballada a partir dun modelo.

Bloque 2:
Comprensión da información xeral e específica en diferentes tipos de texto.

4º ESA

Uso de estratexias de comprensión lectora coa axuda de elementos textuais e non
textuais.
Composición de distintos textos coa axuda de modelos.
Presenta coidada dos textos escritos usando as regras básicas de ortografía e
puntuación.
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Bloque 3
Coñecer o vocabulario específico relacionado coas unidades didácticas do curso.
Identicación de elementos morfolóxicos no uso da lingua.
Uso das estruturas e funcións máis habituais.
Confianza e iniciativa para expresarse oralmente e na escrita.
Coñece os contidos gramaticais básicos tratados nas unidades didácticas.

Bloque 4:
Desenvólvese na maioría das actividades da aula facendo un esforzo por utilizar
a lingua estranxeira, cunha pronunciación comprensible e utilizando un rexistro
estándar, aínda que teña que repetir algunha vez por solicitude das
persoas interlocutoras.
Nas actividades de aula persevera no uso do inglés cunha actitude positiva,
aínda que cometa erros e teña que pedir axuda ou aclaracións. Asímesmo
fai presentacións breves e ensaiadas ben estructuradas e con apoio visual
sobre temas do seu interese.

5. Medidas de atención á diversidade.
A atención á diversidade estará presente en toda a acción educativa e abordarase dende a
lóxica da heteroxeneidade, desenvolvendo estratexias pedagóxicas adaptadas ás diferencias
dende un enfoque inclusivo. O marco xeral é o Plan de Atención á Diversidade do centro.
A definición precisa das medidas de atención á diversidade dende o departamento de inglés
buscan dar resposta a todo o alumnado, atendendo ás súas características e necesidades
individuais. Adoptaránse todas aquelas medidas que sexan necesarias para atender a
diversidade do alumnado. As orientacións metodolóxicas do departamento priorizan a atención á
diversidade como eixo principal no que se asenta o proceso educativo.
•

Alumnado con necesidades educativas especiais: no actual curso académico non hai
alumnado con esta condición.

•

Alumnado que require avanzar a un ritmo maior: deseñaranse actividades de afondamento
na materia.

•

Alumnado que se sitúe por debaixo dos mínimos esixibles, recibirá propostas de
reforzamento individualizadas que serán obxecto de posta en común por parte do
profesorado do departamento. Para cada bloque de contidos da materia existirá un banco
de actividades/tarefas deseñadas a partires dos mínimos esixibles.
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A proposta didáctica do departamento plantexa unha a atención á diversidade a través das
diferentes situacións de aprendizaxe na aula, tendo como punto de partida as diferentes
capacidades, características e intereses do alumnado.
As medidas de atención á diversidade deseñadas polo departamento de inglés contarán co
asesoramento do Departamento de Orientación do centro.

5. Criterios de avaliación
1º/2º ESA
 Saudar e presentarse aos demais, indicando o seu enderezo e o seu número de
teléfono; identificar cousas; preguntar pola nacionalidade da xente; falar de países e
nacionalidades; utilizar correctamente o verbo to be; practicar o vocabulario
relacionado cos saúdos, os números do 0-9, obxectos da clase e os nomes de países e
nacionalidades (unidade 1).
 Falar das profesións; preguntar e contestar correctamente sobre a súa idade e o seu
enderezo; presentar cousas; utilizar correctamente os adxectivos posesivos; a / an; os
plurais; this / that / these / those; practicar o vocabulario relacionado coas profesións,
os números do 20-100 e os días da semana (unidade 2).
 Falar sobre a familia; describir persoas; utilizar correctamente have got; os nomes
contábeis e non contábeis; some / any; o xenitivo saxón; practicar o vocabulario
relacionado coa familia, as cores e as partes do corpo (unidade 3).
 Describir persoas e cousas; utilizar correctamente as estruturas there is / there are;
how much / how many; ordenar as palabras correctamente na frase; practicar o
vocabulario relacionado cos adxectivos e as mascotas (unidade 4).
 Falar sobre o aloxamento; expresar preferencias; utilizar correctamente o Present
Simple en afirmativa; like + nome / xerundio; practicar o vocabulario relacionado cos
cuartos da casa, o mobiliario e os números ordinais do 1-12 (unidade 5).
 Falar de rutinas; facer suxestións; utilizar correctamente os adverbios de frecuencia; o
Present Simple en negativa e interrogativa; practicar o vocabulario relacionado coa
hora, actividades que expresan rutina e as comidas (unidade 6).
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 Expresar habilidade e posibilidade; utilizar correctamente can e as preposicións de
tempo; practicar o vocabulario relacionado cos verbos, os meses do ano e os lugares
dunha cidade (unidade 7).
 Narrar accións que están en transcurso; utilizar correctamente o Present Continuous;
practicar o vocabulario relacionado cos verbos e cos adxectivos (unidade 8)

3º/4º ESA
 Recoñecer os diferentes tipos de exercicios e instrucións; utilizar correctamente os
números cardinais e ordinais, os días da semana e os meses do ano e utilizar a
linguaxe cotiá; utilizar correctamente os verbos to be e have got. (Unidade de
Introdución).
 Saudar e presentarse aos demais dando e pedindo información persoal; utilizar
correctamente a estrutura like + nome / xerundio; utilizar correctamente a / an / some /
any; utilizar correctamente vocabulario relacionado cos traballos e as profesións;
utilizar correctamente as preposicións de lugar. (Unidade 1)
 Falar sobre rutinas e accións habituais e dar enderezos; utilizar correctamente o
Present Simple e o Present Continuous e as diferenzas de usos entre ambos; utilizar
correctamente os “Stative Verbs”; utilizar correctamente o vocabulario relacionado con
actividades de lecer e de tempo libre, as partes do corpo e as indicacións de
enderezos. (Unidade 2)
 Falar sobre o pasado; utilizar correctamente o Past Simple: o verbo to be; utilizar
correctamente There was / There were; utilizar correctamente vocabulario relacionado
coas emocións e algúns adxectivos. (Unidade 3)
 Falar sobre feitos pasados; utilizar correctamente o Past Simple; utilizar correctamente
vocabulario relacionado con actividades de vacacións e con animais. (Unidade 4)
 Facer predicións e plans; utilizar correctamente o futuro con will e con be going to, así
como o Present Continuous con valor de futuro; utilizar correctamente vocabulario
relacionado coas estacións do ano, o tempo atmosférico e os transportes. (Unidade 5)
 Expresar habilidade, posibilidade e permiso, falar sobre obrigas e prohibicións e facer
advertencias; utilizar correctamente os modais: can / should / must, os posesivos e os
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pronomes obxecto; utilizar correctamente vocabulario relacionado con comida e bebida
e con tecnoloxía. (Unidade 6)
 Falar sobre experiencias pasadas; utilizar correctamente o Present Perfect Simple;
utilizar correctamente vocabulario relacionado con deportes e con elementos
xeográficos. (Unidade 7)
 Comparar persoas e cousas; utilizar correctamente os adxectivos comparativos e
superlativos, así como os adverbios; utilizar correctamente vocabulario relacionado coa
moda e algúns verbos. (Unidade 8)

7. Procedementos e instrumentos de avaliación
Nas táboas exprésanse a clasificación dos procedementos e os instrumentos de avaliación e a
respectiva definición coa valoración en porcentaxes e cualificación segundo o instrumento.

Procedementos

Instrumentos

Descrición

1. 1. Caderno de

Escala de estimación descriptiva, identifica a

observación do

frecuencia, o logro e a intensidade con se

profesorado:

consigue (si, non, logra, non logra…)

a) Diario de clase

1.Observación
sistemática

Análise sistematica e continuada das tarefas
1.3. Caderno de clase (ESO)

realizadas na clase. Valórase os contidos, as tarefas
as e a presentación do mesmo.

2.1.Portafolio
2. Análise de producción
do alumnado

Colección planificada de traballos (en papel ou
dixital) do alumnado por trimestre (valorados en
escala numérica de 1-10)

3.Probas

3.1. Proba escrita

Probas trimestrais: 3

(Reading, Writing,

Valoraranse numéricamente (1-10), porcentaxe

Listening)

50%
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específicas

1 produción oral con apoio visual.
3.2. Proba oral

Valorarase de 1 a 10 dentro da porcentaxe do 50%

Cualificación e promoción do alumnado
CURSOS

INSTRUMENTOS

CALIFICACIÓN

PORCENTAXES
(A cualificación deducirase das
seguinte ponderación)

ESA

Probas escritas (3)

6 puntos

Probas específicas

Proba oral (1)

4 puntos

50%

Diario de clase

3puntos

Produccións

Caderno de clase

3 puntos

Portfolio

4 puntos

50%

A superación das avaliacións requirirá unha cualificación igual ou superior a 5 puntos sobre 10. A
nota de cada avaliación resultará da media ponderada das probas específicas e das produccións de
traballo do alumnado. A nota final obterase da media das cualificacións numéricas obtidas en cada
una das tres avaliacións do curso académico.
Co fin de garantir o dereito do alumnado a que o seu rendemento se valore consonte criterios de plena
obxectividade, dende o departamento seguiranse aquelas medidas establecidas pola Inspección
educativa e o cen-tro para facer públicos os criterios de avaliación, os contidos mínimos, as estratexias
e os instrumentos de avaliación e os criterios de promoción.A programación poderá consultarse nos
espazos físicos e/ou en liña dispostos polo centro e o departamento (web do centro, blog do
departamento, taboleiros de aula)

.

8. Metodoloxía

A base metodolóxica que orienta o ensino de línguas estranxeiras non está formada por unha soa
corrente pedagóxica. Pártese da base de que o alumnado é o centro do proceso de aprendizaxe e
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búscase como finalidade a comunicación efectiva e equilibrada dacordo co nível do curso. O
departamento de inglés traballará fundamentalmente seguindo os seguintes enfoques ou métodos:
• Enfoque comunicativo
• Enfoque humanístico
• Constructivismo

Ademáis a labor docente do profesorado do Departamento de inglés basearase nos seguintes
principios pedagóxicos recollidos na normativa vixente. Partiremos tendo en conta as perspectiva
psicolóxica e a pedagóxica tendo en conta as características do alumnado da ESA:
•

atención á diversidade, os métodos terán en conta sempre os diferentes ritmos de
aprendizaxe do aloumnado, favorecerán a capacidade de aprender e promoverán o
traballo en equipo.

•

prestarase especial atención á adquisición e desenvolvemento das competencias
básicas.

•

o papel activo do alumnado é un dos factores decisivos na realización da aprendizaxe

•

o proceso de ensino garantirá a funcionalidade da aprendizaxe a través do
desenvolvemento das competencias clave

•

os contidos presentaránse cunha estructuración clara

•

os métodos de traballo na aula conterán os necesarios elementos de variedade,
adaptacion ás persoas e equilibrio entre o traballo persoal e cooperativo

•

a diversidade de capacidades, motivacións e intereses do alumnado terase sempre en
conta para incorporar procedementos que se adapten a estas necesidades.

A lingua empregada para impartir as clases será o inglés, salvo naqueles casos nos que
necesitemos asegurar a comprensión. Buscarase a aprendizaxe integrada das catro destrezas nas
que se sustenta a competencia linguística. Os tempos e actividades asinados a cada destreza
serán equilibrados. A maioria do alumnado necesita supervisión constante e directa para levar
adiante tarefas comunicativas con éxito.

As concrecións metodolóxicas están contextualizadas á realidade das aulas e ao marco social nas
que se desenvolve este proceso, os espazos e os recursos materiais disponibles cos que
contamos no noso centro son os seguintes:

Espazos
• Aulas ordinarias.
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Recursos materiais:
•

Radiocasette-reproductor CD (1)

9. Materiais e recursos didácticos

Libros de texto
Curso

Título

1º/2º ESA

New English for Adults 1. Burlington Books

3º/4ºESA

New English for Adults 2. Burlington Books

As programacións de aula preverán a utilización dos recursos didácticos.
• Caderno de actividades do alumno/a
• Recursos do libro dixital para o profesorado e das páxinas web das editoriais.
• Outros materiais e recursos:
Láminas, imaxes, pósters.
DVDs e videos didácticos.
• Recursos didácticos en liña

9. Actividades complementarias e extraescolares.
Dende o departamento se fomentará a participación nas actividades complementarias organizadas
polo centro. Para o actual curso académico non se prevé a organización en actividades
extraescolares.
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