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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

            1º ESO               

Estándar de aprendizaxe competencias imprescindibles

PLEB1.1 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

CCL/CAA/CSC

PLEB1.2 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.

CCL/CAA/CD/CSC 

 PLEB1.4 Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa informal entre duas 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.

CCL/CAA/CSC

PLEB1.5. 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

CCL/CAA/CSC

PLEB2.4. 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

 CCL/CAA/CSC

PLEB2.5. Participa en conversas informais cara a cara, cunha pronuncia comprensible, empregando as 
convencións propias do proceso comunicativo, nas que establece  contacto social, intercambia infor 
mación básica e expresa opinións, fai invitacións e ofrecementos sinxelos, pide e ofrece ousas, pide e 
dá indicacións ou instrucións sinxelas e básicas, ou se manifesta sobre os pasos que hai que seguir para
realizar unha actividade conxunta

CCL/CAA/CSC

3.3. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de publicacións propias da súa   CCL/CAA/CSC



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

3.5. 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

CCL/CAA/CSC/CCEC

4.2. 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

CCL/CAA/CSC

4.3. 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). 

CCL/CAA/CSC/CSIEE

5.2. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas intervencións nas actividades de aula, e na parti 
cipación 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. 

CCL/CAA/CSC

5.3. Utiliza as convencións orais básicas propias da lingua estranxeira no desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito (saúdos, rutinas para iniciar ou manter a quenda de palabra, fórmulas 
orais breves para manter a atención, etc.). 

CCL/CAA/CSC/CCCEC

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

CCL/CAA/CSC/CCCEC

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. 

CCL/CAA/CSC

2º ESO
 



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

CCL/CAA/CSC

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/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 pausa

CCL/CSIEE/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/CSC

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/CAA/CSC

PLEB2.2. Amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira en diferentes situacións 
comunicativas, e manifesta interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros e das súas 
compañeiras 

CCL/CSIEE/CSC

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. 

CCL/CSIEE/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 

CCL/CSIEE/CSC



ou instrucións, ou discute os pasos que hai que seguir para realizar unha actividade conxunta

PLEB3.3. 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/CD/CCEC

PLEB3.4. 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/CD/CSC

PLEB3.6. Comprende con fluidez textos de historias de ficción adaptados para o seu nivel CL/CCEC

PLEB4.1. 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/CSIEE

PLEB4.2. 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/CSIEE

PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa aos seus datos, aos seus 
intereses ou ás súas afeccións

CCL/CSIEE

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

CCL/CD/CSIEE

PLEB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente para facer comprensible os textos, sen cometer 
erros moi básicos sobre as regularidades ortográficas máis relevantes

CCL

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/CSC

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/CSIEE/CCEC



3º ESO
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 

CCL/CSIEE/CCEC/CSC

PLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, narracións, puntos de 
vista e opinións sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas do seu interese, cando se lle fala 
con claridade, amodo e directamente, e se a persoa interlocutora está disposta a repetir ou reformular 
o dito

CCL/CSIEE/CSC

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. 

CCL/CD/CMCCT/CCEC

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

CCL/CSIEE/CSC

PLEB2.5. Participa en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, 
nas que establece contacto social, intercambia información e expresa opinións e puntos de vista, fai 
invitacións e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá indicacións ou instrucións, ou discute os 
pasos que hai que seguir para realizar unha actividade conxunta. 

CCL/CSIEE/CCEC/CSC

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. 

CCL/CD/CCEC

PLEB3.5. Comprende correspondencia persoal en calquera formato na que se fala de si mesmo/a, se CCL/CCEC/CSC



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

PLEB3.7. 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

CCL/CCEC/CSC

PLEB4.2. Escribe informes moi breves en formato convencional con información sinxela e relevante 
sobre feitos habituais e os motivos de certas accións, nos ámbitos educativo e ocupacional, 
describindo de xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e lugares, e sinalando os principais 
acontecementos de forma esquemática. 

CCL/CD/CSIEE/CCEC

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). 

CCL/CSIEE

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. 

CCL/CSIEE

PLEB4.7. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital, utilizando 
correctamente as convencións ortográficas e os signos de puntuación.

CCL/CSIEE/CCEC

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. 

CCL/CSIEE/CCEC/CSC

PLEB5.3. Utiliza as convencións máis habituais propias da lingua estranxeira no desenvolvemento  do 
proceso comunicativo (saúdos, rutinas para iniciar ou manter a quenda de palabra, fórmulas orais 
breves para manter a atención, facer preguntas por preferencias, expresar opinións, etc.) en rexistro 
estándar. 

CCL/CSIEE//CSC



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 

CCL/CD/CCEC

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).

CCL/CAA/CSIEE/CSC

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. 

CCL/CSIEE/CSC/CCEC

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

CCL/CD/CSC

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/CSIEE/CSC

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. 

CCL/CSIEE/CSC

4º ESO
 



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

CCL/CSIEE/CSC

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/CCEC

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/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

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

CCL/CSIEE

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.

CCL/CSIEE/CCEC

PLEB4.5. Completa un cuestionario detallado con información persoal, educativa ou laboral (por CCL/CSIEE/CCEC



exemplo, para facerse membro dunha asociación ou para solicitar unha bolsa). 

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/CSIEE/CCEC

PLEB5.1. Exprésase cunha pronunciación clara, aceptable e comprensible, e utiliza adecuadamente os 
esquemas fonolóxicos básicos, aínda que teña que repetir algunha vez por solicitude das persoas 
interlocutoras

CCL/CSIEE/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/CSIEE/CCEC

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/CSIEE/CSC/CCEC

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).

CCL /CAA/CSC/CCEC

PLEB1.3. 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

CCL /CAA/CSC/CCEC

1º BACHARELATO
 



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

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

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

CCL /CAA/CSC/CCEC/CD

PLEB2.5. 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. 

CCL /CAA/CSC/CCEC/

PLEB2.8. Coopera na interacción verificando a comprensión propia e das demais persoas, e 
cooperando activamente na realización das tarefas de comunicación. 

CCL /CAA/CSC/CCEC/CD

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 

CCL /CAA/CCEC



lingua. 

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. 

CCL /CSC/CCEC

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.

CCL /CAA/CSC/CCEC/CD

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

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

PLEB4.6. 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

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

PLEB5.6. Produce textos orais e escritos en diferentes soportes suficientemente cohesivos, coherentes 
e adecuados ao propósito comunicativo.

CCL/CSC/CCEC/CD



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). 

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 

CCL/CCA/CSC/CCEC

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/CAA/CSC/CCEC

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

CCL/CCA/CSC/CCEC

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

CCL/CCA/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

CCL/CCA/CSC/CCEC

PLEB2.3. Participa con soltura en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios CCL/CAA/CSC/CCEC/CD
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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

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

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.

CCL/CAA/CSC/CCEC

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

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

PLEB4.6. 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 persoal e detallada as noticias e os puntos de vista das persoas ás que se 
dirixe.

CCL/CAA/CSC/CCEC/CD

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. 

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

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva

CENTRO: IES VIRXE DO MAR
CURSO: 1º,2º,3º.4º ESO – 1º,2º BACHAELATO
MATERIA: INGLÉS



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: nesta terceira avaliación e gracias ás ferramentas 
tecnolóxicas á nosa disposición (correo electrónico, plataforma Google 
Classroom, aplicación de vídeo conferencias Meet, entre outras) poderemos 
seguir facendo unha observación detallada do progreso do noso alumnado 
por medio de diversos tipos de tarefas que impliquen o desempeño das súas
habilidades de expresión e comprensión tanto oral como escrita

Instrumentos: probas escritas e orais, así como o rexistro da participación do
alumnado nas clases e da realización das tarefas serán a base para valorar o 
grao de consecución dos obxectivos por parte do alumnado.

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: a asistencia
e a participación nas clases (prácticamente a totalidade do noso alumnado 
ten a posibilidade de asistir), o desempeño na realización das tarefas 
encomendadas polo profesorado así como o  resultado de unha proba oral 
final a través de vídeo conferencia (o centro proporcionaría os medios para 
aqueles alumnos que puideran ter dificultades) serán tidas en conta para 
establecer unha cualificación para este periodo extraordinario de docencia 
fora das aulas. No caso dos dous primeiros cursos da ESO, a ponderación 
será de un 70% para a realización de tarefas e as intervencións  nas clases 
telemáticas e un 30% para a proba oral. Nos cursos 3º e 4º, a ponderación 
será de 60% e 40%,  e nos dous cursos de bacharelato de 40% e 60% 
respectivamente.
A cualificación así obtida multiplicarase por un coeficiente de 0,2, e o 
resultado sumarase á cualificación obtida polo alumno ou alumna na 
segunda avaliación para obter a cualificación final do curso

Proba
extraordinaria de

setembro 

Levarase a cabo segundo está recollido na programación, se ben tendo en 
conta  as modificacións introducidas como consecuencia da suspensión das 
clases presenciais na terceira avaliación  recollidas neste documento

Avaliación de
materia

pendentes

Procedementos e instrumentos de avaliación: o profesorado do alumnado 
de ESO coa materia pendente de cursos anteriores decidirá se o alumno ou 
alumna acadou os obxectivos correspondentes por medio de traballos ou 
tarefas de distinto tipo que lle encomendara ao longo do curso. No caso de 
manterse as actuais circunstancias ese será o único procedemento para a 
avliación das materias pendentes, xa que non sería posible realizar a proba 
global á que o alumnado concernido teria dereito segúndo a normativa 
vixente.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades

Gracias ás ferramentas tecnolóxicas á nosa disposición (correo 
electrónico, plataforma Google Classroom, aplicación de vídeo 
conferencias Meet, entre outras) poderemos seguir facendo  diversos 
tipos de tarefas que impliquen o desempeño das súas habilidades de 
expresión e comprensión tanto oral como escrita: writing essays, 
reading comprehensions, listenings, speaking practice, etc

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Usaremos, como queda dito, diversas ferramentas tecnolóxicas: correo 
electrónico, plataforma Google Classroom, aplicación de vídeo 
conferencias a través da aplicación Meet

Materiais e recursos

Sitios web con explicacións gramaticais e exercicios, como: road to 
grammar ,esl-lounge , ego4u, englisch-hilfen, interactiveenglish, 
agendaweb, English exercises e outros
Diccionarios  on line: Cambridge dictionary, The Free Dictionary, 
Longman Dictionary on line, etc
Sitos web con videos educativos e de entretemento; You Tube, Vimeo, 
etc
Edicións dixitais de sitios de noticias: BBC, CNN, MSNBC, etc
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https://www.esl-lounge.com/student/
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/ienglish/index.html
https://www.englisch-hilfen.de/en/
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar


4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A comunicación de todas as circunstancias relativas á actividade docente 
farase a través do correo electrónico, dos grupos de classroom ou da 
aplicación abalar móbil ou da páxina web do centro, no seu caso.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

CENTRO: IES VIRXE DO MAR
CURSO: 1º ESO
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