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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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.

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

B2.3.  Utilizar as estratexias máis adecuadas para producir textos monolóxicos que 
aborden descricións, narracións e explicacións breves e sinxelas sobre 
acontecementos, experiencias, condicións de vida e coñecementos diversos, con certa
fluidez e pronuncia intelixible, utilizando conectores textuais, e con dominio do 
vocabulario elemental para lograr a finalidade da comunicación.

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

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).

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

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.

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

B4.1. Aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos breves e de estrutura 
simple (por exemplo, copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais propios 
de cada tipo de texto, identificando as ideas pertinentes e necesarias, pondo una idea 
principal en cada parágrafo, etc.).

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

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.

PLEB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, e produce comprensiblemente trazos 
fonéticos que distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.) e patróns moi básicos de 
ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases.

B4.4.  Escribir mensaxes sinxelas con información, instrucións e indicacións moi 
básicas relacionadas con actividades cotiás e de inmediata necesidade.

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, etc.).
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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.

PLEB5.6. Comunica con eficacia, comprendendo e utilizando adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas básicas para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel, e 
estratexias de comunicación e de redundancia do significado (imaxes, elementos 
paralingüísticos, cuasilingüísticos básicos e paratextuais).

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.

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

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). 

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

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

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

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

Avaliación

Procedementos: 

-para a recuperación da 1ª e/ou a 2ª avaliacións: entrega das redaccións que 
estivesen suspensas anteriormente e dun vídeo cos contidos do trimestre 
correspondente

-para subir a nota da 2ª avaliación: entrega dunha redacción e dun vídeo con 
contidos do 2º trimestre

Non se aceptarán entregas máis tarde do 8 de xuño.

O resto das tarefas considéranse actividades de reforzo e ampliación e non 
serán avaliables. 

Instrumentos: rúbrica de expresión oral e rúbrica de expresión escrita

Cualificación
final

Os alumnos con algunha avaliación suspensa poderán recuperala cunha nota 

máxima de 5, sempre que entreguen e aproben as tarefas de recuperación, que 

se valorarán da seguinte maneira: vídeo -> 75% e redacción -> 25% dos puntos a 

recuperar. 

Os alumnos coa segunda avaliación aprobada, teñen a posibilidade de subir a 

nota dese trimestre ata un máximo de 2 puntos repartidos da seguinte maneira: 

ata 1,5 puntos para a entrega de vídeo(s) e ata 0.5 puntos para a entrega de 

redacción(s).

A nota final calcularase co 60% da nota da 1ª avaliación unha vez entregadas e 

aprobadas as tarefas de recuperación e o 40% da nota da 2ª avaliación unha vez 

entregadas e aprobadas as tarefas de recuperación (no caso dos suspensos) ou 

de reforzo (no caso dos aprobados). Se a nota media é igual ou superior a 5, o/a 

alumno/a aproba. En todos os casos, a media farase coas notas sen redondear. 

Proba
extraordinaria de

setembro

Proba escrita que inclúe catro destrezas (expresión escrita, compresión 
escrita, comprensión oral e coñecemento da lingua)

Entrega dun vídeo para avaliar a expresión oral.



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 
Exercicios autocorrixibles online, entrega de redaccións, tarefas de 
comprensión lectora e/ou oral, realización de vídeos...

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Proposta de actividades a través das aulas virtuais que o alumnado debe 
entregar e que o profesorado corrixe proporcionando feedback 

Materiais e recursos Ordenador, aulas virtuais, correo electrónico, vídeo conferencias



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A través da web do centro, das Aulas Virtuais de cada un dos cursos 
e de Abalar Móbil. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.


