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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

§ B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para a comprensión do 
sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os 
detalles relevantes do texto.  

§ B1.2. Identificar o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os 
detalles máis relevantes en textos orais breves ou de lonxitude media, claramente 
estruturados, e transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados a 
unha velocidade media, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que traten de 
aspectos concretos ou abstractos de temas xerais, sobre asuntos cotiáns en 
situacións correntes ou menos habituais, ou sobre os propios intereses nos 
ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional ou laboral, sempre que exista 
apoio visual e as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe, e que se poida 
volver escoitar o dito. 

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

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

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

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

§ CCL 
§ CAA 
§ CSC 
§ CCEC 
§ CD 

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

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

Bloque 2. Producción de textos orais: expresión e interacción 

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

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

§ CCL 
§ CAA 
§ CSC 
§ CCEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

§ B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión 
do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os 

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 
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detalles relevantes do texto. 
§ B3.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas (identificar os 

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

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

§ B3.4. Comprender a intención de comunicación, fórmulas de saúdo, despedida e 
outras convencións básicas de correspondencia de carácter persoal e formal, 
sempre que non conteña expresións idiomáticas, e poder reaccionar de xeito 
adecuado a tarxetas postais, felicitacións, invitacións, citas médicas, solicitude de 
información, etc. 

§ B3.5. Seguir instrucións básicas que lle permitan, por exemplo, pór en marcha, 
manexar ou instalar aparellos ou aplicacións informáticas sinxelas (sempre que 
conteñan diagramas ou imaxes que faciliten a súa comprensión), entender unha 
prescrición médica, matricularse nun centro de estudos, etc. 

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

 
 
 

 
§ CCL 
§ CAA 
§ CSC 
§ CCEC 
§ CD 

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. 
PLEB3.4. 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. 
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. 
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). 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

§ B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para elaborar 
textos escritos breves ou de media lonxitude (por exemplo, reformulando 
estruturas a partir doutros textos de características e propósitos comunicativos 
similares, ou redactando borradores previos, e revisando contido, ortografía e 
presentación do texto antes da súa escritura definitiva). 

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

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

§ B4.4. Seleccionar e achegar información necesaria e pertinente, axustando de 

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. 
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maneira adecuada a expresión ao destinatario, ao propósito comunicativo, ao 
tema tratado e ao soporte textual, e expresando opinións e puntos de vista coa 
cortesía necesaria. 

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

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

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

§ CCL 
§ CAA 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

§ B5.2. Recoñecer e utilizar as principais convencións de formato, tipográficas, 
ortográficas e de puntuación, e de uso de maiúsculas e minúsculas, así como 
abreviaturas e símbolos de uso común e máis específico; e saber manexar os 
recursos básicos de procesamento de textos para corrixir os erros ortográficos dos 
textos que se producen en formato electrónico, e adaptarse ás convencións 
comúns de escritura de textos en internet (por exemplo, abreviacións ou outros 
en chats). 

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

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

§ B5.6. Apreciar a riqueza persoal e social que proporciona ser unha persoa 
plurilingüe. 

§ B5.7. Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre os constituíntes e a 
organización de patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na 
comunicación oral e escrita, así como os seus significados asociados (por exemplo, 
unha estrutura interrogativa para expresar sorpresa); e distinguir a función ou as 
funcións comunicativas máis relevantes do texto e un repertorio dos seus 
expoñentes máis comúns, así como patróns discursivos de uso frecuente relativos 
á organización e á ampliación ou a reestruturación da información (por exemplo, 
nova fronte a coñecida; exemplificación e resumo). 

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

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 

PLEB5.4. 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 

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. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
O traballo feito no terceiro trimestre non será avaliado do mesmo xeito 
que a avaliación presencial do primeiro e segundo trimestre. O traballo do 
terceiro trimestre servirá, exclusivamente, para mellorar a cualificación 
final ou recuperar as avaliacións non superadas. Será, polo tanto,  unha 
avaliación sumativa.  
No caso de non ter superada a materia mediante o material de 
recuperación e reforzo,  poderá recuperarse cunha proba realizada 
durante o terceiro trimestre, como se detalla máis abaixo. 

Instrumentos:  
• Material de repaso/ reforzo. Suporá unha mellora da cualificación final 

obtida ata un máximo dun punto. 
• Material de recuperación para aquel alumnado que non superou a 

primeira e/ou segunda avaliación. 
O material de repaso, reforzo e recuperación ten un prazo de entrega 
que é obrigatorio respectar. Quedarían invalidadas, salvo causa 
debidamente xustificada, aquelas tarefas que se entreguen unha vez 
rematado o prazo. 

• Haberá unha proba telemática final de xuño para o alumando coa 
materia suspensa que non consiga recuperala mediante o material de 
recuperación. Este exame final comprenderá todos os contidos do curso 
vistos ata terse decretado o estado de alarma a 13 de marzo de 2020. 

Cualificación final 

a) Para aquel alumnado que mostre un progreso ascendente e continuo 
dende o comezo do curso ata o final do mesmo, a cualificación final 
consistirá na nota acadada na 2ª avaliación, á que se lle sumará un 
máximo dun punto polo traballo de repaso/reforzo realizado.  

b) Farase a nota media da 1ª e da 2ª avaliación a aquel alumnado, 
aprobado ou non, que teña un progreso irregular ou descendente. Por 
exemplo: 5+4= 4,5. Á nota media obtida tamén se lle sumará un 
máximo dun punto polo traballo de repaso/reforzo/recuperación 
realizado.  
 

Haberá unha proba telemática final en xuño para o alumando que non 
supere a materia mediante algún dos procedemento anteriores. A nota 
mínima para o aprobado establecerase en 5 puntos. Porén, a cualificación 
final resultante deste procedemento telemático, dadas as facilidades que 
esta pode ofrecer, non poderá superar o 5. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Na convocatoria extraordinaria de setembro realizarase unicamente unha 
proba escrita relativa aos mínimos esixibles traballados durante o primeiro 
e segundo trimestre, ata terse decretado o estado de alarma. A nota 
mínima para o aprobado establecerase en 5 puntos. 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación. Mantéñense os mesmos ca na programación 
orixinal.  

Criterios de cualificación: 
A nota final consistirá na media da primeira e segunda avaliación á que se 
lle sumará o traballo de recuperación e reforzo do terceiro trimestre ata 
un punto.   
No caso de non superar a materia deste xeito, o alumnado terá opción a 
unha proba telemática final na que se avaliarán os contidos de todo o 
curso académico.   

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
§ Material de reforzo e recuperación 
§ Proba telemática (no caso de non superar a materia do modo anterior) 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Metodoloxía e 
actividades tipo 

Faise uso de medios telemáticos –por dispoñer o alumnado de 
conectividade e recursos, xa sexan propios ou facilitados polo centro– 
para levar a cabo unha serie de actividades de repaso, reforzo e 
ampliación dos contidos vistos durante o primeiro e o segundo 
trimestre.  
O proceso de ensino-aprendizaxe así como a comunicación 
estudantes-doncete ten lugar mediante a Aula Virtual (AV) do IES. A 
metodoloxía a empregar combina o práctico e o comunicativo. 
§ Para o repaso e reforzo de certos contidos léxicos e gramaticais, 

faise uso de test na AV ou tarefas prácticas que implican análise e 
uso de estratexias de planificación e identificación.  

§ Uso de foros para comentar temas de interese ao mesmo tempo 
que se desenvolve a produción de textos escritos/orais, así como 
para por en práctica estruturas morfosintácticas aprendidas. 

§ Emprego de temas próximos e de actualidade que podan resultar 
atractivos para o alumnado á hora de traballar a comprensión de 
textos orais e escritos seguidos de tarefas de comprensión e/ou 
produción.  

Dáse especial relevancia á motivación do alumnado intentando 
adaptarse á situación e facilitando a realización destas tarefas.  

Materiais e recursos 

§ Aula Virtual (moodle) 
§ Infografías 
§ Fichas interactivas (liveworksheets.com) 
§ Revistas, xornais e outras fontes de información online 
§ Vídeos (YouTube, etc.) 
§ Cancións (Spotify) 
§ Video-quizzes  
§ Libros de texto 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado será a Aula Virtual do centro. 

Publicación obrigatoria na páxina web do centro, á que terán acceso 
tanto o alumnado como as familias e responsables. 


