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Introdución 

As linguas son instrumentos de comunicación e de coñecemento, vehículo dos sistemas de valores e das expresións 

culturais e factor determinante da identidade dos pobos e das persoas. Por iso, partindo sempre da lingua propia como 

vehículo do sistema de valores da nosa sociedade e expresión da cultura galega, consideramos que a aprendizaxe de 

linguas estranxeiras constitúe unha necesidade de achegamento á información, ao coñecemento e ás tecnoloxías, así 

como a distintas formas e estilos de vida e maneiras de pensar de diferentes culturas. 

 

Ademais, o dominio e uso de linguas estranxeiras non só fomenta as relacións interpersoais -favorecendo a formación 

integral do individuo- senón que tamén nos permite comprender mellor a lingua propia desde unha visión máis ampla e 

rica da realidade. 

 

Adoptando o enfoque plurilingüe promovido polo Marco Común Europeo de Referencia, a presencia de varias linguas 

estranxeiras no currículo da educación secundaria obrigatoria pon énfase no feito de que as persoas, conforme se amplía 

a súa experiencia lingüística e o contacto coas linguas doutros pobos, desenvolven unha competencia comunicativa 

plurilingüe conformada por todos os seus coñecementos e experiencias lingüísticas e nela as linguas aprendidas 

relaciónanse entre si e interactúan. 

 

Por outra banda, esta área realiza unha contribución esencial ás competencias básicas e aos obxectivos educativos xerais. 

O proceso de ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras contribuirá á formación educativa do alumnado desde unha 

perspectiva global que favoreza o desenvolvemento da súa personalidade, compense as desigualdades de partida 

axudando á integración social, teña en conta as distintas capacidades e ritmos de aprendizaxe e posibilite o acceso a 

datos de interese. 

 

Ao empezar a etapa de educación secundaria obrigatoria, o alumnado debe estar familiarizado coa lingua estranxeira 

usada en situacións de comunicación sinxelas presentadas no ensino primario. Trátase na etapa de secundaria de 

conseguir un dominio comunicativo suficiente para desenvolverse non só en situacións habituais da vida cotiá, senón 

tamén noutras conectadas coas súas motivacións e intereses futuros (académicos e laborais), de maneira que, ao rematar 

a etapa, adquiran destrezas comunicativas suficientes para enfrontarse a novas situacións. 
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Educación Secundaria Obrigatoria 

Contribución da lingua estranxeira ao logro das competencias básicas 

 

Unha persoa formada debe ser capaz de poñer en práctica de forma integrada, en contextos e situacións diversos, os 

coñecementos, as habilidades e as actitudes persoais adquiridas. Nas situacións cotiás, non se nos esixe competencia 

nunha única materia senón que debemos ser capaces de responder adecuadamente dun xeito global, daí que todas as 

materias que compoñen o currículo da educación obrigatoria deban contribuír ao logro destas competencias que 

facilitan a vida en sociedade. 

 

1. Competencia en comunicación lingüística. Resulta evidente a contribución da lingua estranxeira ao logro da 

competencia en comunicación lingüística, pois o centro da área é a comunicación lingüística en si. 

 

2. Competencia matemática. A comunicación lingüística debe situarse en escenarios reais para ser significativa. Eses 

escenarios inclúen situacións nas que están presentes as matemáticas. Exemplos destas situacións poden ser: conversas 

no ámbito escolar, ir de compras, comparacións, vocabulario relacionado con formas, conversas relacionadas con viaxes 

e distancias... 

 

3. Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico. Os contidos da área de lingua estranxeira inclúen un 

bloque sobre aspectos socioculturais no que os alumnos se familiarizan co mundo físico, tanto dos países nos que se fala 

a lingua estranxeira como co resto do planeta. 

 

4. Tratamento da información e competencia dixital. Para o logro desta competencia, a práctica docente integrará o uso 

de ferramentas dixitais na aula e fóra da aula. Utilizarase o ordenador como ferramenta audiovisual para as audicións e 

proxeccións de vídeo. Potenciarase gradualmente o uso da aula virtual do instituto para o traballo persoal dos alumnos e 

da páxina web do centro como medio de información académica e de actividades. Utilizaranse blogs para a publicación 

das creacións dos alumnos na lingua estranxeira. Para aqueles alumnos que non teñen idade para a creación de contas de 

usuario en internet, deseñaranse actividades que utilicen os recursos da rede e de aplicacións instaladas nos 

computadores do instituto. Para a comunicación entre profesores e alumnos utilizaranse o correo electrónico e as redes 

sociais. 

 

5. Competencia social e cidadá. Como expuxemos con anterioridade, a área tenta poñer ao alumnado en situacións de 

comunicación reais do mundo cotiá, desde o traballo na aula e vida familiar nos cursos máis baixos ata as situacións 

máis comúns do mundo laboral e a vida social. Na creación destes escenarios sociais coas súas situacións comunicativas, 

o alumnado adquire competencias para vivir en sociedade, pois non só se está atento á corrección gramatical dos 

enunciados senón á coherencia social e cultural. 

 

6. Competencia cultural e artística. Como xa dixemos máis arriba, o propio currículo da área inclúe un bloque de 

contidos socioculturais que contribúe de cheo ao desenvolvemento desta competencia. 

 

7. Competencia para aprender a aprender. Máis que subministrar un conxunto de datos que aprender, na área de lingua 
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estranxeira favorecerase que o alumnado utilice as ferramentas que precisa para aprender, partindo dos seus 

coñecementos previos en todas a materias, de xeito que relacione contidos e estratexias de diversas materias para 

construir o coñecemento. 

 

8. Autonomía e iniciativa persoal. A aprendizaxe non é cousa do profesor. Na área de lingua estranxeira fomentaranse as 

actividades que teñen como centro ao alumnado, potenciando a creatividade e a iniciativa persoal. 
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Lingua estranxeira 

 

 Obxectivos da ESO 

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsabelmente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos demais, practicar a 

tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos 

humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade 

plural e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como condición necesaria 

para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento  persoal. 

 

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 cos demais, así 

como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente os 

conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico, adquirir novos 

coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e da 

comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas disciplinas, así como 

coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal 

e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e, se a houber, na lingua cooficial 

da Comunidade Autónoma, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura. 

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

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia, propias e alleas, así como o patrimonio 

artístico e cultural. 

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos demais, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de 

coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento 

persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente 

os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o ambiente, contribuíndo á súa 

conservación e mellora. 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, utilizando diversos 

medios de expresión e representación. 

 Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliábeis  
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1º Curso de ESO 

 Contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliábeis  

 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis 

Bloque 1. Comprensión de textos  orais 

Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información previa 

sobre o tipo de tarefa e de tema. 

-Identificación do tipo textual, adaptando  

a comprensión ao mesmo. 

-Distinción de tipos  de comprensión 

(sentido xeral, información esencial, 

puntos principais, detalles relevantes). 

-Formulación de hipóteses sobre contido 

e contexto. 

-Inferencia e formulación de hipóteses 

sobre significados a partir da 

comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos e paralingüísticos. 

-Reformulación de hipóteses a partir da 

comprensión de novos elementos. 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe non 

verbal . 

Funcións comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións 

persoais e sociais.  

- Descrición de  calidades físicas e 

abstractas de persoas, obxectos, lugares e 

actividades.  

- Narración de acontecementos pasados, 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes e expresión 

de sucesos futuros.  

- Petición e ofrecemento de información, 

indicacións, opinións e puntos de vista, 

consellos advertencias e avisos.  

- Expresión do coñecemento, a certeza, a 

dúbida e a conxectura. 

- Expresión da vontade, a intención, a 

decisión, a promesa, a orde, a 

autorización e a prohibición. 

- Expresión do interese, a aprobación, o 

aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa e os 

seus contrarios. 

- Fórmula de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

- Estabelecemento e mantemento da 

comunicación e organización do discurso. 

Estruturas sintáctico-discursivas.* 

  Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a identificación persoal; vivenda, 

fogar e contorno; actividades da vida 

cotiá; familia e amigos; traballo e 

ocupacións; tempo libre, lecer e deporte; 

viaxes e vacacións; saúde e coidados 

físicos; educación e estudo; compras e 

actividades  comerciais; alimentación e 

restauración; transporte; lingua e 

comunicación; ambiente, clima e  

contorno natural; e Tecnoloxías da 

Información e da Comunicación. 

Patróns sonoros,  acentuais, rítmicos e de 

entoación. 

Identificar a información esencial, os 

puntos principais e os detalles máis 

relevantes en textos orais breves e ben 

estruturados, transmitidos de viva voz ou 

por medios técnicos e articulados, a 

velocidade lenta ou 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 se poida volver 

escoitar. 

 Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 

adecuadas para a comprensión do sentido 

xeral, a información esencial, os puntos e 

ideas principais ou os detalles relevantes do 

texto. 

 Coñecer e utilizar para a comprensión do 

texto os aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos relativos á vida cotiá 

(hábitos de estudo e de traballo, actividades 

de lecer), condicións de vida (contorno, 

estrutura social), relacións interpersoais 

(entre homes e mulleres, no traballo, no 

centro educativo, nas institucións), 

comportamento (xestos, expresións faciais, 

uso da voz, contacto visual), e convencións 

sociais (costumes, tradicións). 

 Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto e un 

repertorio dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio temático, e 

peche textual). 

 Aplicar á comprensión do texto os 

coñecementos sobre os constituíntes e a 

organización de patróns sintácticos e 

discursivos de uso frecuente na 

comunicación oral, así como os seus 

significados asociados (p. e. estrutura 

interrogativa para facer unha suxestión). 

Recoñecer léxico oral de uso común 

relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais 

ou relacionados cos propios intereses, 

estudos e ocupacións, e inferir do contexto 

e do cotexto, con apoio visual, os 

significados de palabras e expresións de uso 

menos frecuente ou máis específico. 

Discriminar patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación de uso común, e 

recoñecer os significados e intencións 

comunicativas xerais relacionados cos 

mesmos. 

1. Capta os puntos principais e detalles 

relevantes de indicacións, anuncios, mensaxes 

e comunicados breves e articulados de maneira 

lenta e clara (p. e. facer chamadas telefónicas, 

pedir comida nun restaurante, dicir a hora ou 

comprar unha entrada), sempre que as 

condicións acústicas sexan boas e o son non 

estea distorsionado. 

2. Entende o esencial do que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e estruturadas (p. 

e. en estabelecementos públicos como 

restaurantes ou centros de lecer,  en centros de 

estudos ou nun contexto informal). 

3. Identifica o sentido xeral e os puntos 

principais dunha conversación formal ou 

informal entre dous ou máis interlocutores, que 

ten lugar na súa presenza, cando o tema lle 

resulta coñecido e o discurso está articulado 

con claridade, a velocidade media e nunha 

variedade estándar da lingua. 

4. Comprende, nunha conversación 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 o interlocutor está 

disposto a repetir ou reformular o que dixo. 

5. Comprende, nunha conversación formal, ou 

entrevista (p.e. en centros de estudos) na que 

participa o que se lle pregunta sobre asuntos 

persoais, educativos, ocupacionais ou do seu 

interese, así como comentarios sinxelos e 

predicíbeis relacionados cos mesmos, sempre 

que poida pedir que se lle repita, aclare ou 

elabore algo do que xa se lle dixo. 

6. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 

principais e información relevante en 

presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese (p. e., sobre 

unha charla para organizar o traballo en 

equipo). 

7. Identifica a información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos cotiáns 

ou do seu interese, articulados con lentitude e 

claridade (p. e. noticias, documentais ou 

entrevistas), cando as imaxes axudan á 

comprensión 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

Estratexias de produción: 

 Planificación 

- Concibir a mensaxe con claridade, 

distinguindo a súa idea ou ideas 

principais e a súa estrutura básica. 

- Adecuar o texto ao destinatario, 

contexto e canle, aplicando o rexistro e a 

estrutura de discurso adecuados a cada 

caso. 

 Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade, 

coherencia, estruturándoa adecuadamente 

e axustándose, no seu caso, aos modelos e 

fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reaxustar a tarefa (emprender unha 

versión máis modesta da tarefa) ou a 

mensaxe (facer concesións no que 

realmente lle gustaría expresar), tras 

valorar as dificultades e os recursos 

dispoñíbeis. 

- Apoiarse e sacar o máximo partido dos 

coñecementos previos (utilizar linguaxe 

“prefabricada”, etc.). 

- Compensar as carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos ou paratextuais: 

   Lingüísticos 

   - Modificar palabras de significado 

parecido. 

   - Definir ou parafrasear un termo ou 

expresión. 

   Paralingüísticos e paratextuais 

   - Pedir axuda. 

   - Sinalar obxectos, usar deícticos ou 

realizar accións que aclaran o significado. 

   - Usar linguaxe corporal culturalmente 

pertinente (xestos, expresións faciais, 

posturas, contacto visual ou corporal, 

proxémica). 

   - Usar sons extralingüísticos e calidades 

prosódicas convencionais. 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe non 

verbal. 

Funcións comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións 

persoais e sociais. 

- Descrición de calidades físicas e 

abstractas de persoas, obxectos, lugares e 

actividades. 

- Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición e ofrecemento de información, 

indicacións, opinións e puntos de vista, 

consellos, advertencias e avisos. 

- Expresión do coñecemento, a certeza, a 

dúbida e a conxectura. 

- Expresión da vontade, a intención, a 

decisión, a promesa, a orde, a 

autorización e a prohibición. 

- Expresión do interese, a aprobación, o 

Producir textos breves e comprensíbeis, 

tanto en conversación cara a cara coma por 

teléfono ou outros medios técnicos, nun 

rexistro neutro ou informal, cunha linguaxe 

sinxela, nos que se da, se solicita e se 

intercambia información sobre temas de 

importancia na vida cotiá e asuntos 

coñecidos ou de interese persoal, educativo 

ou ocupacional. Xustifícanse brevemente os 

motivos de determinadas accións e plans, 

aínda que ás veces haxa interrupcións ou 

vacilacións, resulten evidentes as pausas e a 

reformulación para organizar o discurso e 

seleccionar expresións e estruturas, ou o 

interlocutor teña que solicitar ás veces a 

repetición do mesmo. 

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. 

Incorporar á produción do texto oral 

monolóxico ou dialóxico os coñecementos 

socioculturais e sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estruturas sociais, relacións 

interpersoais, patróns de actuación, 

comportamento e convencións sociais, 

actuando coa debida propiedade e 

respectando as normas de cortesía máis 

importantes nos contextos respectivos. 

Levar a cabo as funcións demandadas polo 

propósito comunicativo, utilizando os 

expoñentes máis comúns das devanditas 

funcións e os patróns discursivos de uso 

máis frecuente para organizar o texto de 

modo sinxelo, coa suficiente cohesión 

interna e coherencia con respecto ao 

contexto de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado 

de estruturas sintácticas de uso habitual; 

empregar para comunicarse mecanismos 

sinxelos ou bastante axustados ao contexto 

e á intención comunicativa (repetición 

léxica, elipses, deixis persoal, espacial e 

temporal, xustaposición, e conectores e 

marcadores conversacionais frecuentes). 

Coñecer e utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para 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. 

Pronunciar e entoar de maneira clara e 

intelixíbel, aínda que ás veces resulte 

evidente o acento estranxeiro, ou se 

cometan erros de pronuncia esporádicos, 

sempre que non interrompan a 

comunicación, e os interlocutores teñan que 

solicitar repeticións de cando en vez.  

   Manexar frases curtas, grupos de palabras 

e fórmulas para desenvolverse 

1. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben 

estruturadas e con apoio visual (p. e. 

transparencias ou PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas do seu interese ou 

relacionados cos seus estudos ou ocupación, e 

responde preguntas breves e sinxelas dos 

oíntes sobre o contido das mesmas. 

  2. 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). 

  3. Participa en conversacións informais cara a 

cara ou por teléfono, ou outros medios 

técnicos, nas que estabelece  contacto social, 

intercambia información e expresa opinións e 

puntos de vista, fai invitacións e ofrecementos, 

pide e ofrece cousas, pide e dá indicacións ou 

instrucións, ou discute os pasos que hai que 

seguir para realizar unha actividade conxunta. 

   4. Toma parte nunha conversación formal, 

reunión ou entrevista de carácter académico ou 

ocupacional (p. e. para presentarse, facer unha 

descrición de si mesmo/a ou manter unha 

conversación telefónica), 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. 
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aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os 

seus contrarios. 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

   - Estabelecemento e mantemento da 

comunicación e organización do discurso.     

Estruturas sintáctico-discursivas.* 

   Léxico oral de uso común (produción) 

relativo a identificación persoal; vivenda, 

fogar e contorno; actividades da vida 

diaria; familia e amigos; traballo e 

ocupacións; tempo libre, lecer e deporte; 

viaxes e vacacións; saúde e coidados 

físicos; educación e estudo; compras e 

actividades comerciais; alimentación e 

restauración; transporte; lingua e 

comunicación; ambiente, clima e 

contorno natural; e Tecnoloxías da 

información e da comunicación.  

   Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación. 

medianamente en breves intercambios en 

situacións habituais e cotiás, interrompendo 

en ocasións o discurso para buscar 

expresións, articular palabras menos 

frecuentes e reparar a comunicación en 

situacións menos comúns.      

   Interactuar de maneira sinxela en 

intercambios claramente estruturados, 

utilizando fórmulas ou xestos simples para 

tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda 

que se dependa en gran medida da 

actuación do interlocutor. 

 

 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información previa 

sobre o tipo de tarefa e o tema. 

- Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao mesmo. 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido xeral, información esencial, 

puntos principais). 

- Formulación de hipótese sobre contido 

e contexto. 

- Inferencia e formulación de hipóteses 

sobre significados a partir da 

comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos e paralingüísticos. 

- Reformulación de hipóteses a partir da 

comprensión de novos elementos. 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe non 

verbal. 

Funcións comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións 

persoais e sociais. 

- Descrición de calidades físicas e 

abstractas de persoas, obxectos, lugares e 

actividades. 

- Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

-Petición e ofrecemento de información, 

indicacións, opinións e puntos de vista, 

consellos, advertencias e avisos. 

- Expresión do coñecemento, a certeza, a 

dúbida e a conxectura. 

- Expresión da vontade, a intención, a 

decisión, a promesa, a orde, a 

autorización e a prohibición. 

- Expresión do interese, a aprobación, o 

aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os 

seus contrarios. 

Identificar a información esencial, os 

puntos máis relevantes e detalles 

importantes en textos, tanto en formato 

impreso coma en soporte dixital, breves e 

ben estruturados, escritos nun rexistro 

formal, informal ou neutro, que traten de 

asuntos cotiáns, de temas de interese ou 

relevantes para os propios estudos e 

ocupacións, e que conteñan estruturas 

sinxelas e un léxico de uso común. 

Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 

adecuadas para a comprensión do sentido 

xeral, a información esencial, os puntos e 

ideas principais ou os detalles relevantes do 

texto. 

Coñecer, e utilizar para a comprensión do 

texto, os aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos relativos á vida cotiá 

(hábitos de estudo e de traballo, actividades 

de lecer, incluídas manifestacións artísticas 

como a música ou o cine), condicións de 

vida (contorno, estrutura social), relacións 

interpersoais (entre homes e mulleres, no 

traballo, no centro educativo, nas 

institucións), e convencións sociais 

(costumes, tradicións). 

Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto e un 

repertorio dos seus expoñentes máis 

comúns, así como patróns discursivos de 

uso frecuente relativos á organización 

textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio temático, e 

peche textual). 

Recoñecer, e aplicar á comprensión do 

texto, os constituíntes e a organización de 

estruturas sintácticas de uso frecuente na 

comunicación escrita, así como os seus 

significados asociados (p. e. estrutura 

interrogativa para facer unha suxestión). 

Recoñecer léxico escrito de uso común 

relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais 

ou relacionados cos propios intereses, 

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 (p. e., nun centro 

escolar, un lugar público ou unha zona de 

lecer). 

2. Entende os puntos principais de anuncios e 

material publicitario de revistas ou Internet, 

formulados de xeito simple e claro, e 

relacionados con asuntos do seu interese, nos 

ámbitos persoal, académico e ocupacional. 

3. Comprende correspondencia persoal en 

calquera formato na que se fala dun mesmo, na 

que se describen persoas, obxectos e lugares 

ou 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. 

4. Entende o esencial de correspondencia 

formal na que se lle comunican asuntos do seu 

interese no contexto persoal, educativo ou 

ocupacional (p. e. sobre a organización de 

plans ou a realización de compras). 

5. Capta as ideas principais de textos 

xornalísticos breves en calquera soporte, se os 

números, os nomes, as ilustracións e os títulos 

vehiculan gran parte da mensaxe. 

6. Entende información específica esencial en 

páxinas Web e outros materiais de referencia 

ou consulta claramente estruturados sobre 

temas relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionais, ou do seu interese (p. e. sobre un 

personaxe célebre, un animal, unha cidade, un 

deporte ou unha película), sempre que poida 

reler as seccións difíciles. 

7. Comprende o esencial (p. e. nas lecturas 

graduadas ou nas seccións de Reading) de 

historias de ficción breves e ben estruturadas e 

faise unha idea do carácter dos distintos 

personaxes, das súas relacións e do argumento. 
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- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

- Estabelecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

Estruturas sintáctico-discursivas.* 

Léxico escrito de uso común (recepción) 

relativo a identificación persoal; vivenda, 

fogar e contorno; actividades da vida 

diaria; familia e amigos; traballo e 

ocupacións; tempo libre, lecer e deporte; 

viaxes e vacacións; saúde e coidados 

físicos; educación e estudo; compras e 

actividades comerciais; alimentación e 

restauración; transporte; lingua e 

comunicación; ambiente, clima e 

contorno natural; e Tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas. 

estudos e ocupacións, e inferir do contexto 

e do cotexto, con apoio visual, os 

significados de palabras e expresións de uso 

menos frecuente ou máis específico. 

Recoñecer as principais convencións 

ortográficas, tipográficas e de puntuación, 

así como abreviaturas e símbolos de uso 

común (p. e. %, @, £) e os seus 

significados asociados 

 

 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

Estratexias de produción: Planificación 

- Mobilizar e coordinar as propias 

competencias xerais e comunicativas co 

fin de realizar eficazmente a tarefa 

(repasar o que  se sabe sobre o tema, que 

se pode ou se quere dicir, etc.). 

- Localizar e usar adecuadamente 

recursos lingüísticos ou temáticos (uso 

dun dicionario ou gramática, obtención de 

axuda, etc.). 

Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos e fórmulas de 

cada tipo de texto. 

- Reaxustar a tarefa (emprender unha 

versión máis modesta da tarefa) ou a 

mensaxe (facer concesións no que 

realmente lle gustaría expresar), tras 

valorar as dificultades e os recursos 

dispoñíbeis. 

- Intentar sacar o máximo partido dos 

coñecementos previos (utilizar linguaxe 

"prefabricada"). etc.). 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións sociais, 

normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe non 

verbal. 

Funcións comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de relacións 

persoais e sociais. 

- Descrición de calidades físicas e 

abstractas de persoas, obxectos, lugares e 

actividades. 

- Narración de acontecementos pasados 

puntuais e habituais, descrición de 

estados e situacións presentes, e 

expresión de sucesos futuros. 

- Petición e ofrecemento de información, 

indicacións, opinións e puntos de vista, 

consellos, advertencias e avisos. 

- Expresión do coñecemento, a certeza, a 

dúbida e a conxectura. 

- Expresión da vontade, a intención, a 

decisión, a promesa, a orde, a 

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 adecuadamente os recursos 

básicos de cohesión, as convencións 

ortográficas básicas e os signos de 

puntuación máis comúns, cun control 

razoábel de expresións e estruturas sinxelas 

e un léxico de uso frecuente. 

Coñecer e aplicar estratexias adecuadas 

para elaborar textos escritos breves e de 

estrutura simple, p. e. copiando formatos, 

fórmulas e modelos convencionais propios 

de cada tipo de texto. 

Incorporar á produción do texto escrito os 

coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estruturas sociais, relacións interpersoais, 

patróns de actuación, comportamento e 

convencións sociais, respectando as normas 

de cortesía máis importantes nos contextos 

respectivos. 

Levar a cabo as funcións demandadas polo 

propósito comunicativo, utilizando os 

expoñentes máis comúns das citadas 

funcións e os patróns discursivos de uso 

máis frecuente para organizar o texto 

escrito, de xeito sinxelo, coa suficiente 

cohesión interna e coherencia con respecto 

ao contexto de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado 

de estruturas sintácticas de uso habitual, e 

empregar para comunicarse mecanismos 

sinxelos o bastante axustados ao contexto e 

á intención comunicativa (repetición léxica, 

elipses, deixis persoal, espacial e temporal, 

xustaposición, e conectores e marcadores 

discursivos frecuentes). 

Coñecer e utilizar un repertorio léxico 

escrito suficiente para comunicar 

información, opinións e puntos de vista 

breves, simples e directos en situacións 

habituais e cotiás, aínda que en situacións 

menos correntes e sobre temas menos 

1. Completa un cuestionario sinxelo con 

información persoal e relativa á súa formación, 

ocupación, intereses ou afeccións (p. e. para 

crear un avatar). 

2. Escribe notas e mensaxes (SMS, WhatsApp, 

chats), nos que se fan breves comentarios ou se 

dan instrucións e indicacións relacionadas con 

actividades e situacións da vida cotiá e do seu 

interese. 

3. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves 

(p. e. nun blog en Internet) relacionados con 

actividades e situacións da vida cotiá, do seu 

interese persoal ou sobre temas de actualidade, 

respectando as convencións e normas de 

cortesía e de etiqueta. 

4. Escribe informes moi breves en formato 

convencional con información sinxela e 

relevante sobre feitos habituais e os motivos de 

certas accións, nos ámbitos académico e 

ocupacional, describindo de xeito sinxelo 

situacións, persoas, obxectos e lugares e 

sinalando os principais acontecementos de 

forma esquemática. 

5. Escribe correspondencia persoal na que se 

estabelece e se mantén o contacto social (p. e. 

con amizades), intercámbiase información, 

descríbense en termos sinxelos sucesos 

importantes e experiencias persoais (p. e. 

descrición da primeira semana de colexio); 

danse instrucións, fanse e acéptanse 

ofrecementos e suxestións (p. e. cancelan, 

confirman ou modifican unha invitación ou 

uns plans), e exprésanse opinións de xeito 

sinxelo. 

6. 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. 
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autorización e a prohibición. 

- Expresión do interese, a aprobación, o 

aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e os 

seus contrarios. 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

- Estabelecemento e mantemento da 

comunicación e organización do discurso.  

Estruturas sintáctico-discursivas.* 

Léxico escrito de uso común (produción) 

relativo a identificación persoal; vivenda, 

fogar e contorno; actividades da vida 

diaria; familia e amigos; traballo e 

ocupacións; tempo libre, lecer e deporte; 

viaxes e vacacións; saúde e coidados 

físicos; educación e estudo; compras e 

actividades comerciais; alimentación e 

restauración; transporte; lingua e 

comunicación; ambiente, clima e 

contorno natural; e Tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas. 

coñecidos haxa que adaptar a mensaxe. 

Coñecer e aplicar, de xeito adecuado para 

facerse comprensíbel case sempre, os 

signos de puntuación elementais (p. e. 

punto, coma) e as regras ortográficas 

básicas (p. e. uso de maiúsculas e 

minúsculas, ou separación de palabras ao 

final da liña), así como as convencións 

ortográficas máis habituais na redacción de 

textos en soporte electrónico (p. e. SMS, 

WhatsApp) 

 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); causa (because (of)); 

finalidade (to- infinitive; for); comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); good-better, bad-worse; 

(not) as ... as); resultado (so…). 

- Relacións temporais (when; while). 

- Afirmación (affirmative sentences). 

- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. New Year Greetings! Happy Halloween! Merry Christmas!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. There is no connection between hair colour and 

personality)). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions). 

- Expresión do tempo: pasado (Past Simple); presente (Present Simple; Present Continuous); futuro (be going to; 

Present Continuous with future meaning). 

- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present Simple e Past Simple); habitual (simple tenses (+ 

Adv., e. g. usually)); incoativo (start -ing); terminativo (stop -ing). 

- Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade/posibilidade (can); obrigación (must); 

intención (Present Continuous). 

- Expresión da existencia (e. g. There is/There are); a entidade (Countable/Uncountable nouns; pronouns 

(Persoal/Object/Interrogative pronouns); determiners (this, that, these, those); a calidade (e. g. good at drawing). 

- Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, none. 

Degree: e. g. really; quite; so). 

- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of place, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). 

- Expresión do tempo (points (e. g. five to (seven)); divisions (e. g. century; season), and indications of time (ago; early; 

late); duration (from…to; during; until); anteriority (already; (not) yet); posteriority (later); sequence (first, next, next, 

finally); simultaneousness (while); frequency (e. g. often, usually). 

- Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. quickly).  

 

 

2º Curso  
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Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 Uso de estratexias de 

comprensión das men-
saxes orais:  

Uso do contexto verbal 

e non verbal, e dos 

coñecementos previos 

sobre a situación 

(quen fala a quen, con 

que intencións, onde e 

cando) que dan lugar 

a inferencias do signi-

ficado baseadas no 

contexto. 

Uso dos coñecementos 

referenciais sobre o 

tema. 

Adaptación da escoita á 

súa finalidade (global 
e/ou específica). 

Identificación de pala-
bras clave. 

Identificación dos recur-

sos lingüísticos ou 

temáticos adquiridos.  

Inferencia do significa-

do probable das pala-

bras ou das frases que 
descoñece.  

 Tolerancia da compren-

sión parcial ou vaga nu-

nha situación comunica-
tiva. 

Perseveranza no logro da 

comprensión oral, rees-

coitando o texto gravado 

ou solicitando repetición 

ou reformulacións do 
dito.  

Estratexias de compren-
sión:  

Mobilización de infor-

mación previa sobre o 

tipo de tarefa e o te-

ma.  

Identificación do tipo 

textual, adaptando a 
comprensión a el.  

Distinción de tipos de 

comprensión (sentido 

xeral, información 

esencial, puntos prin-

cipais e detalles rele-
vantes). 

Formulación de hipóte-

ses sobre o contido e 

o contexto. 

Inferencia e formulación 

de hipóteses sobre 

significados a partir 

 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: uso do contexto 

verbal e non verbal, e 

dos coñecementos pre-

vios sobre a situación 

(quen fala a quen, con 

que intencións, onde e 

cando), que permiten 

inferencias do significa-

do baseadas no contex-

to; uso dos coñecemen-

tos referenciais sobre o 

tema, así como identifi-

cación de palabras cla-
ve. 

Comprender instrucións 

moi básicas pronuncia-

das lentamente e clara-

mente, e seguir indica-

cións sinxelas e breves 

que conteñan vocabula-
rio propio do nivel.  

 Identificar a información 

esencial, os puntos prin-

cipais e os detalles máis 

salientables en textos 

orais breves e ben estru-

turados, transmitidos de 

viva voz ou por medios 

técnicos e articulados a 

velocidade lenta, nun 

rexistro estándar, e que 

versen sobre asuntos co-

tiáns en situacións habi-

tuais ou sobre temas xe-

rais ou do propio campo 

de interese nos ámbitos 

persoal, público e edu-

cativo, sempre que as 

condicións acústicas non 

distorsionen a mensaxe 

e se poida volver escoi-

tar o dito.  

Comprender os puntos 

esenciais e os detalles 

máis relevantes en con-

versas cotiás, reais ou 

simuladas, que se refiran 

a necesidades prácticas 

ou materiais, sentimen-

tos ou sensacións físicas 

básicas, expresadas con 

certa naturalidade e boa 

articulación, se pode es-

coitalas de novo ou soli-

 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, articu-

lados con claridade, ritmo pausado e acentuación 

estándar, que conteñan vocabulario relativo a luga-

res, persoas, obxectos, acontecementos e accións 

ligados a temas sinxelos e habituais na súa idade e 
no seu contexto escolar. 

Comprende o esencial en situacións de comunica-

ción, 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. 

 

 Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e 

información relevante en presentacións sobre te-

mas educativos que estea a aprender, profesionais 

moi sinxelos ou do seu interese inmediato (por 

exemplo, sobre un tema curricular ou unha profe-
sión).  

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 pau-
sas. 

 

 

Comprende, nunha conversa informal na que partici-

pa, descricións, narracións, peticións de informa-

ción 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. 

 Identifica a información esencial de mensaxes sinxe-

las 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. 
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da comprensión dos 

elementos significati-

vos, lingüísticos e pa-
ralingüísticos. 

Reformulación de hipó-

teses a partir da com-

prensión de novos 
elementos.  

citar que se repita ou se 
reformule o dito. 

 Recoñecer os puntos 

esenciais e a informa-

ción principal de textos 

orais ou audiovisuais 

breves, articulados pau-

sadamente e con clari-

dade, que conteñan na-

rracións e/ou descricións 

moi sinxelas, que traten 

sobre asuntos moi previ-

sibles da vida cotiá ou 

moi coñecidos.  

 Comprender transaccións 

moi básicas de bens e 

servizos (datos persoais, 

horarios e prezos), 

transmitidas de viva voz 

ou por medios técnicos, 

e articuladas con certa 

lentitude e claridade, 

sempre que as condi-

cións acústicas sexan 

boas e se poidan escoitar 
máis dunha vez.  

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

Estratexias de produción:  

Planificación: 

Identificación do con-

texto, o destinatario 

e a finalidade da 

produción ou da in-
teracción. 

Adecuación do texto 

ao destinatario, ao 

contexto e á canle, 

escollendo os ex-

poñentes lingüísti-

cos necesarios para 

lograr a intención 
comunicativa. 

Execución: 

Concepción da men-

saxe con claridade, 

distinguindo a súa 

idea ou ideas prin-

cipais e a súa estru-
tura básica.  

Activación dos coñe-

cementos previos 

sobre modelos e se-

cuencias de interac-

ción, e elementos 

lingüísticos pre-

viamente asimila-

dos e memorizados. 

Expresión da mensaxe 

con claridade e co-

herencia, estrutu-

 Utilizar as estratexias 

máis adecuadas para 

producir textos monoló-

xicos que aborden des-

cricións, narracións e 

explicacións breves e 

sinxelas sobre aconte-

cementos, experiencias, 

condicións de vida e co-

ñecementos diversos, 

con certa fluidez e pro-

nuncia intelixible, utili-

zando conectores tex-

tuais e con dominio do 

vocabulario elemental, 

para lograr a finalidade 
da comunicación. 

Producir textos breves e 

comprensibles, tanto en 

conversa cara a cara 

como por teléfono ou 

por outros medios técni-

cos, nun rexistro neutro 

ou informal, cunha lin-

guaxe sinxela, nos que 

se dea, se solicite e se 

intercambie información 

básica sobre temas de 

importancia na vida co-

tiá e asuntos coñecidos 

ou de interese persoal ou 

educativo propios da súa 

idade e do seu nivel es-

colar, e se xustifiquen 

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.  

Fai presentacións breves e ensaiadas, ben estrutura-

das e con apoio visual (por exemplo, transparen-

cias de PowerPoint), que lle permitan ilustralas 

con imaxes e seguir un guión sobre aspectos con-

cretos e sinxelos de temas do seu interese ou rela-

cionados cos seus estudos ou a súa ocupación, e 

responde a preguntas breves e sinxelas de oíntes 
sobre o contido destas.  

Desenvólvese correctamente en xestións e transac-

cións 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. 

Participa en conversas informais cunha pronuncia 

comprensible cara a cara, por teléfono ou por ou-

tros 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 ins-

trucións, ou discute os pasos que hai que seguir 
para realizar unha actividade conxunta. 
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rándoa adecuada-

mente e axustándo-

se, de ser o caso, 

aos modelos e ás 

fórmulas de cada 
tipo de texto.  

Reaxuste da tarefa 

(emprender unha 

versión máis mo-

desta desta) ou da 

mensaxe (facer 

concesións no que 

realmente lle gusta-

ría expresar), tras 

valorar as dificulta-

des e os recursos 

lingüísticos dispo-

ñibles.  

Compensación das ca-

rencias lingüísticas 

mediante procede-

mentos lingüísticos 
e paralingüísticos  

Lingüísticos:  

Modificación de 

palabras de 

significado pa-
recido.  

Definición ou pa-

rafraseo dun 

termo ou du-

nha expresión.  

Petición de axuda 

ou clarifica-
ción. 

Paralingüísticos:  

Sinalización de 

obxectos, uso 

de deícticos ou 

realización de 

accións que 

aclaran o signi-
ficado.  

Uso de linguaxe 

corporal cultu-

ralmente perti-

nente (xestos, 

expresións fa-

ciais, posturas, 

e contacto vi-

sual ou corpo-
ral)  

Uso de elementos 

cuasiléxicos de 

valor comuni-

cativo (hum, 
puah, etc.).  

Uso de elementos 

prosódicos 

(pausas, ritmo, 

entoación) 

como substitu-

tos dos marca-

brevemente e de xeito 

básico os motivos de 

determinadas accións e 

de plans sinxelos, aínda 

que ás veces haxa inte-

rrupcións ou vacila-

cións, resulten evidentes 

as pausas e a reformula-

ción para organizar o 

discurso e para selec-

cionar expresións e es-

truturas, e o interlocutor 

teña que solicitar ás ve-

ces que se lle repita o 

dito, e mesmo solicite 

axuda ao interlocutor 

para expresar adecua-
damente o seu texto.  

Participar en conversas 

espontáneas relaciona-

das coas actividades de 

aula e en simulacións 

sobre temas cotiáns e de 

interese persoal con di-

versos fins comunicati-

vos, establecendo con-

tacto social en función 

da situación de comuni-

cación, reformulando e 

rectificando se non se 

comprende, e pedindo 

aclaración se non enten-
de algo. 

Utilizar estratexias de 

cooperación na interac-

ción e no traballo con 

outras persoas, colabo-

rando con elas na inte-

racción, verificando a 

comprensión propia e 

das demais persoas me-

diante estratexias de 

compensación lingüísti-

cas e non verbais, e co-

operando activamente 

na realización das tare-
fas de comunicación. 

Manexar con certa fluidez 

frases feitas curtas, gru-

pos de palabras e fórmu-

las básicas para desen-

volverse de xeito sufi-

ciente en breves inter-

cambios en situacións 

habituais e cotiás, aínda 

que se interrompa o dis-

curso para procurar ex-

presións e articular pa-
labras menos frecuentes.  

 Intercambia información 

ou responde a preguntas 

directas simples e bre-

ves, relativas a informa-

ción persoal, hábitos, 

gustos, estudos etc., en 

Colabora coas demais persoas na interacción, verifi-

cando a comprensión propia e a das demais perso-

as mediante estratexias de compensación lingüísti-

cas e non verbais, e cooperando activamente na 

realización das tarefas de comunicación, e mani-

festa interese e respecto polas achegas do seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 

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 for-

ma sinxela ante comentarios, sempre que poida 

pedir que se lle repitan os puntos clave se o necesi-

ta, e se o interlocutor coopera, falando amodo e 
con claridade, repetindo ou reformulando. 
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dores discursi-

vos para indi-

carlle ao desti-

natario ou oín-

te as partes do 

discurso que 

deben ser coin-
terpretadas. 

Actitude de respecto cara a 

si mesmo/a e cara ás 

demais persoas para 

comprender e facerse 
comprender. 

Rutinas ou modelos de 

interacción básicos se-

gundo o tipo de situa-

ción de comunicación 

propia da súa idade e do 
seu nivel escolar. 

 Uso básico da quenda de 

palabra, con indicadores 

sinxelos de que se quere 

falar e de recoñecemento 

do desexo de falar das 

demais persoas. 

relación con ámbitos e 

temas inmediatos cos 

que xa estea familiari-
zado. 

Interactuar de xeito sinxe-

lo en intercambios cla-

ramente estruturados, 

utilizando fórmulas ou 

xestos simples para to-

mar ou ceder a quenda 

de palabra, aínda que se 

dependa en grande  me-

dida da actuación do in-

terlocutor. 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

 Estratexias de compren-

sión: 

Mobilización de infor-

mación previa sobre o 

tipo de tarefa e o te-
ma. 

Identificación do tipo de 

lectura demandado 

pola tarefa (en super-

ficie ou oceánica, se-

lectiva, intensiva ou 
extensiva). 

 Identificación do tipo 

textual básico (narra-

tivo, descritivo ou ex-

plicativo), adaptando 
a comprensión a el. 

Distinción de tipos de 

comprensión necesa-

rios para a realización 

da tarefa (sentido xe-

ral, información esen-

cial e puntos princi-
pais). 

Formulación de hipóte-

ses sobre o contido e 

o contexto. 

Inferencia e formulación 

de hipótese sobre sig-

nificados a partir da 

comprensión de ele-

mentos significativos, 

lingüísticos e paratex-
tuais. 

Reformulación de hipó-

 Utilizar as estratexias 

máis adecuadas (identi-

ficación do tema dun 

texto coa axuda de ele-

mentos textuais e non 

textuais, uso dos coñe-

cementos previos sobre 

o tema, inferencia de 

significados polo con-

texto, por comparación 

de palabras ou frases 

similares nas linguas 

que xa coñecen, etc.), 

para a comprensión do 

sentido xeral, a informa-

ción esencial, os puntos 

e as ideas principais, ou 

os detalles relevantes do 
texto.  

 Comprender mensaxes 

breves e sinxelas que 

conteñan instrucións, 

indicacións e informa-

ción básica referida a 

necesidades inmediatas 

ou de carácter educativo 

ou ocupacional moi bá-

sico, de estrutura moi 

sinxela, especialmente 

se contan con apoio vi-
sual. 

 Identificar a información 

esencial, os puntos máis 

relevantes e os detalles 

importantes en textos, 

tanto en formato impreso 

 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 reali-

zación de actividades e normas de seguridade (por 

exemplo, manexo dun móbil ou prevención de ris-
cos nunha excursión). 

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 re-

lacionados con asuntos do seu interese, nos ámbi-

tos 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 pro-

grama informático, unha cidade, un deporte ou o 

ambiente), sempre que poida reler as seccións difí-
ciles. 

 Comprende correspondencia persoal en calquera 

formato e en rexistro estándar na que, de xeito sin-

xelo e básico, se fale de si mesmo/a; se describan 

persoas, obxectos e lugares; se narren acontece-

mentos pasados, presentes e futuros, reais ou ima-

xinarios; se expresen sentimentos, desexos e opi-

nións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu inte-
rese.  

 Entende información básica de correspondencia 

formal na que se informa sobre asuntos do seu in-

terese no contexto persoal, educativo ou ocupacio-
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teses a partir da com-

prensión de novos 
elementos. 

Uso de técnicas como 

subliñar ou tomar notas 

para lograr unha mellor 

comprensión do contido 
e da estrutura do texto. 

como en soporte dixital, 

breves, sinxelos e ben 

estruturados, escritos nun 

rexistro informal ou están-

dar, que traten asuntos 

cotiáns, temas coñecidos e 

previsibles de interese ou 

relevantes para os propios 

estudos, e que conteñan 

estruturas e un léxico 

básicos de uso común e 
habitual. 

 Identificar e interpretar 

palabras e enunciados 

clave sinxelos e contextua-

lizados, en situacións de 

comunicación significati-

vas para a súa idade e o 

seu nivel escolar, coa 

axuda de elementos tex-

tuais e non textuais, sobre 

temas variados e outros 

relacionados con outras 
materias do currículo. 

 Comprender a informa-

ción esencial de corres-

pondencia persoal moi 

breve e sinxela en cal-

quera soporte, identifi-

cando o rexistro formal 

ou informal, o propósito 

e as fórmulas de rela-

ción social, e outras 

convencións básicas 

propias deste tipo de 

texto. 

 Ler con certa autonomía 

textos adaptados de cer-

ta lonxitude adecuados á 

idade, aos intereses e ao 
nivel escolar. 

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

Comprende con fluidez textos de historias de ficción 
adaptados para o seu nivel. 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

Estratexias de produción:  

Planificación: 

Mobilización e coor-

dinación das pro-

pias competencias 

xerais e comunica-

tivas co fin de rea-

lizar eficazmente a 

tarefa (repasar o 

que se sabe sobre o 

tema, o que se pode 

ou se quere dicir, 
etc.)  

Localización e uso 

adecuado de recur-

sos lingüísticos ou 

temáticos (uso dun 

dicionario ou dunha 

gramática, informa-

 Aplicar estratexias ade-

cuadas para elaborar 

textos escritos breves e 

de estrutura simple, por 

exemplo copiando for-

matos, fórmulas e mode-

los convencionais pro-

pios de cada tipo de tex-

to, identificando as ideas 

pertinentes e necesarias, 

ou pondo una idea prin-

cipal en cada parágrafo. 

 Escribir en papel ou en 

soporte electrónico tex-

tos breves, sinxelos e de 

estrutura clara sobre te-

mas cotiáns ou de inte-

rese persoal, nun rexis-

tro estándar ou informal, 

Utiliza estratexias que faciliten o proceso de escritu-

ra: segue modelos de textos de características simi-

lares, planifica o texto, elabora un borrador, corri-

xe tanto a ortografía como a orde das ideas e das 
palabras, etc. 

 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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ción sobre o tema, 
etc.). 

Execución: 

Elaboración dun bo-
rrador. 

Estruturación do con-
tido do texto. 

Organización do texto 

en parágrafos abor-

dando en cada un 

unha idea principal, 

conformando entre 

todos o seu signifi-

cado ou a idea glo-
bal.  

Expresión da mensaxe 

con claridade axus-

tándose aos mode-

los e ás fórmulas de 

cada tipo de texto.  

Reaxuste da tarefa 

(emprender unha 

versión máis mo-

desta) ou da men-

saxe (facer conce-

sións no que real-

mente lle gustaría 

expresar), tras valo-

rar as dificultades e 

os recursos lingüís-

ticos e temáticos 
dispoñibles.  

Recurso aos coñece-

mentos previos (uti-

lizar linguaxe "pre-
fabricada", etc.).  

Revisión: 

Identificación de pro-

blemas, erros e re-
peticións.  

Atención ás conven-

cións ortográficas e 

aos signos de pun-
tuación. 

Presentación coidada 

do texto (marxes, 

limpeza, tamaño da 
letra, etc.). 

Reescritura definitiva. 

 Características textuais: 

Uso de recursos básicos 

para elaborar textos 

con coherencia e co-

hesión propios do seu 
nivel escolar. 

utilizando adecuada-

mente os recursos bási-

cos de cohesión e de co-

herencia, e as conven-

cións ortográficas bási-

cas, os signos de pun-

tuación máis comúns, 

cun control razoable de 

expresións e estruturas 

sinxelas e un léxico de 

uso frecuente para a súa 

idade e o seu nivel esco-

lar; así como as conven-

cións ortográficas máis 

habituais na redacción 

de textos en soporte 

electrónico. 

 Describir de forma moi 

sinxela lugares, obxec-

tos e persoas, e narrar de 

xeito lineal feitos e ex-

periencias sinxelas, así 

como expor información 

básica e previamente 

preparada relacionada 

con temas cotiáns ou 

con materias do currícu-
lo. 

 Cubrir documentos bási-

cos nos que se solicite 

información persoal re-

lativa a actividades dia-

rias, intereses (deportes, 

música, etc.), gustos, 
etc. 

 Escribir mensaxes sinxe-

las en diferentes sopor-

tes con información, ins-

trucións e indicacións 

moi básicas relacionadas 

con actividades cotiás e 

de inmediata necesida-
de. 

 Escribir correspondencia 

breve e sinxela en papel 

ou soporte dixital, na 

que se dea información 

persoal básica e se ex-

presen gustos, sentimen-

tos e opinións.  

 Presentar os textos escri-

tos de maneira coidada 

(con atención a marxes, 

riscaduras, liñas derei-

tas, letra clara, letras 

maiúsculas e minúsculas 

cando corresponda, etc.) 

en soporte impreso e 

dixital, adecuados aos 

fins funcionais e valo-

rando a importancia da 

presentación nas comu-
nicacións escritas. 

Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en sopor-

te 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 relevan-

cia e facilmente comprensibles para a súa idade, 

respectando as convencións e as normas de corte-
sía, tamén cando se utilizan as redes sociais. 

Escribe correspondencia persoal na que se establece 

e mantén o contacto social, se intercambia infor-

mación sobre si mesmo/a e a súa vila (por exem-

plo), se describen en termos sinxelos sucesos im-

portantes e experiencias persoais (por exemplo, 

unhas vacacións), se dan instrucións sinxelas, se 

fan e aceptan ofrecementos e suxestións (por 

exemplo, cancelación, confirmación ou modifica-

ción dunha invitación ou duns 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 puntua-
ción. 
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  Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas inter-

vencións nas actividades de aula, e na participa-

ción en simulacións con diversos fins comunicati-

vos, facéndose comprender, producindo con sufi-

ciencia discriminativa trazos fonéticos significati-

vos que distinguen fonemas (nasalización, sonori-

zación, etc.), e recoñecendo e producindo com-

prensiblemente 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 comu-

nicativo (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 lin-

gua estranxeira, analizándoos comparativamente 

coas diversas culturas, de ser o caso, do resto do 

alumnado, e evitando estereotipos e valoracións 
etnocéntricas. 

  Nas actividades de aula utiliza, para a comprensión 

e a elaboración de textos, o coñecemento adquirido 

noutras linguas sobre elementos morfolóxicos, sin-

tácticos e discursivos, así como os procesos de rea-

lización das actividades lingüísticas de compren-
sión e produción. 

  Comunica con eficacia, comprendendo e utilizando 

adecuadamente as estruturas morfosintácticas bá-

sicas para realizar as funcións comunicativas pro-

pias do seu nivel, e estratexias de comunicación e 

de redundancia do significado (imaxes e elementos 

paralingüísticos, cuasilingüísticos básicos e partex-
tuais). 

  Coñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico 

e suficiente para comprender e elaborar textos sin-
xelos 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 trans-

versais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais, 

e valora as competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

 

 

 

Estruturas sintáctico-discursivas do inglés incluídas no curso: 

 

 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); causa (because (of)); 

finalidade (to- infinitive; for); comparación (bigger (than); more/less dangerous (than); resultado (so…); condición (if).  
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- Relacións temporais (while, when, for, since).  

- Afirmación (affirmative sentences).  

- Exclamación (What + a + noun, e. g. What a Future!; exclamatory sentences and phrases, e. g. It was great!).  

- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. It never rains but it pours.), nobody, nothing).  

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is it?).  

- Expresión do tempo: pasado (Past Simple,  Past Continuous and Present Perfect Simple); presente (Present Simple 

and Present Continuous); futuro (be going to; will; Present Continuous with future meaning).  

- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually)); incoativo (start -ing); terminativo (stop -ing).  

- Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can); posibilidade/probabilidade (can); 

necesidade (must); obriga (must; imperative); permiso (could); intención (Present Continuous). First conditional.  

- Expresión da existencia (e. g. There isn’t gravity in space.); a entidade (count/uncount nouns; pronouns (relative, 

reflexive/emphatic); determiners); a calidade (e. g. very good at writing).  

- Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, least both, 

none. Degree: e. g. really; quite).  

- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and 

arrangement).  

- Expresión do tempo (points (e. g. at three o’clock); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) 

of time; duration (from…to; during; until); anteriority (already; (not) yet); posteriority (later); sequence (first, next, 

last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually).  

- Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily). 

 

3º curso 

 CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS   

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis 

Bloque 1. Comprensión de textos  orais 

Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información previa 

sobre o tipo de tarefa e de tema. 

-Identificación do tipo textual, 

adaptando  a comprensión ao mesmo. 

-Distinción de tipos  de comprensión 

(sentido xerado, información 

esencial, puntos principais, detalles 

relevantes). 

-Formulación de hipóteses sobre 

contido e contexto. 

-Inferencia e formulación de 

hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos. 

-Reformulación de hipóteses a partir 

da comprensión de novos elementos. 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións 

sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas 

e actitudes; linguaxe non verbal . 

Funcións comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de 

relacións persoais e sociais.  

- Descrición de  calidades físicas e 

abstractas de persoas, obxectos, 

lugares e actividades.  

- Narración de acontecementos 

pasados, puntuais e habituais, 

descrición de estados e situacións 

presentes e expresión de sucesos 

futuros.  

Identificar a información esencial, os 

puntos principais e os detalles máis 

relevantes en textos orais breves e ben 

estruturados, transmitidos de viva voz 

ou por medios técnicos e articulados, a 

velocidade lenta ou 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 se poida volver escoitar. 

 Coñecer e saber aplicar as estratexias 

máis adecuadas para a comprensión do 

sentido xeral, a información esencial, 

os puntos e ideas principais ou os 

detalles relevantes do texto. 

 Coñecer e utilizar para a comprensión 

do texto os aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos relativos á vida cotiá 

(hábitos de estudo e de traballo, 

actividades de lecer), condicións de 

vida (contorno, estrutura social), 

relacións interpersoais (entre homes e 

mulleres, no traballo, no centro 

educativo, nas institucións), 

comportamento (xestos, expresións 

faciais, uso da voz, contacto visual), e 

convencións sociais (costumes, 

tradicións). 

 Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto 

1. Capta os puntos principais e detalles 

relevantes de indicacións, anuncios, 

mensaxes e comunicados breves e 

articulados de maneira lenta e clara (p. e. 

descricións de persoas, compras a través 

de Internet, conversacións telefónicas 

conversacións sobre deporte, comida ou 

animais, plans para a fin de semana), 

sempre que as condicións acústicas sexan 

boas e o son non estea distorsionado. 

2. Entende o esencial do que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e 

estruturadas (p. e. en hoteis, tendas, 

albergues, restaurantes, centros de lecer, 

de estudos ou traballo) 

3. Identifica o sentido xeral e os puntos 

principais dunha conversación formal ou 

informal entre dous ou máis 

interlocutores, que ten lugar na súa 

presenza, cando o tema lle resulta 

coñecido e o discurso está articulado con 

claridade, a velocidade media e nunha 

variedade estándar da lingua. 

4. Comprende, nunha conversación 

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 o interlocutor está disposto a repetir 

ou reformular o que dixo. 

5. Comprende, nunha conversación 

formal, ou entrevista (p.e. en centros de 

estudos ou de traballo) na que participa o 
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- Petición e ofrecemento de 

información, indicacións, opinións e 

puntos de vista, consellos 

advertencias e avisos.  

- Expresión do coñecemento, a 

certeza, a dúbida e a conxectura. 

- Expresión da vontade, a intención, a 

decisión, a promesa, a orde, a 

autorización e a prohibición. 

- Expresión do interese, a aprobación, 

o aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa e 

os seus contrarios. 

- Fórmula de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

- Estabelecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

Estruturas sintáctico-discursivas.* 

  Léxico oral de uso común 

(recepción) relativo a identificación 

persoal; vivenda, fogar e contorno; 

actividades da vida cotiá; familia e 

amigos; traballo e ocupacións; tempo 

libre, lecer e deporte; viaxes e 

vacacións; saúde e coidados físicos; 

educación e estudo; compras e 

actividades  comerciais; alimentación 

e restauración; transporte; lingua e 

comunicación; ambiente, clima e  

contorno natural; e Tecnoloxías da 

Información e da Comunicación. 

Patróns sonoros,  acentuais, rítmicos 

e de entoación. 

e un repertorio dos seus expoñentes 

máis comúns, así como patróns 

discursivos de uso frecuente relativos á 

organización textual (introdución do 

tema, desenvolvemento e cambio 

temático, e peche textual). 

 Aplicar á comprensión do texto os 

coñecementos sobre os constituíntes e a 

organización de patróns sintácticos e 

discursivos de uso frecuente na 

comunicación oral, así como os seus 

significados asociados (p. e. estrutura 

afirmativa e negativa para mostrar 

aprobación ou desaprobación). 

Recoñecer léxico oral de uso común 

relativo a asuntos cotiáns e a temas 

xerais ou relacionados cos propios 

intereses, estudos e ocupacións, e 

inferir do contexto e do cotexto, con 

apoio visual, os significados de 

palabras e expresións de uso menos 

frecuente ou máis específico. 

Discriminar patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación de uso común, 

e recoñecer os significados e intencións 

comunicativas xerais relacionados cos 

mesmos. 

que se lle pregunta sobre asuntos persoais, 

educativos, ocupacionais ou do seu 

interese, así como comentarios sinxelos e 

predicíbeis relacionados cos mesmos, 

sempre que poida pedir que se lle repita, 

aclare ou elabore algo do que xa se lle 

dixo. 

6. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 

principais e información relevante en 

presentacións sobre temas educativos, 

ocupacionais ou do seu interese (p. e., 

sobre un tema curricular, ou unha charla 

para organizar o traballo en equipo). 

7. Identifica a información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotiáns ou do seu interese, articulados con 

lentitude e claridade (p. e. noticias, 

documentais ou entrevistas), cando as 

imaxes axudan á comprensión 

 

 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

Estratexias de produción: 

 Planificación 

- Concibir a mensaxe con claridade, 

distinguindo a súa idea ou ideas 

principais e a súa estrutura básica. 

- Adecuar o texto ao destinatario, 

contexto e canle, aplicando o rexistro 

e a estrutura de discurso adecuados a 

cada caso. 

 Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade, 

coherencia, estruturándoa 

adecuadamente e axustándose, no seu 

caso, aos modelos e fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reaxustar a tarefa (emprender unha 

versión máis modesta da tarefa) ou a 

mensaxe (facer concesións no que 

realmente lle gustaría expresar), tras 

valorar as dificultades e os recursos 

dispoñíbeis. 

- Apoiarse e sacar o máximo partido 

dos coñecementos previos (utilizar 

linguaxe “prefabricada”, etc.). 

Producir textos breves e comprensíbeis, 

tanto en conversación cara a cara coma 

por teléfono ou outros medios técnicos, 

nun rexistro neutro ou informal, cunha 

linguaxe sinxela, nos que se da, se 

solicita e se intercambia información 

sobre temas de importancia na vida 

cotiá e asuntos coñecidos ou de 

interese persoal, educativo ou 

ocupacional. Xustifícanse brevemente 

os motivos de determinadas accións e 

plans, aínda que ás veces haxa 

interrupcións ou vacilacións, resulten 

evidentes as pausas e a reformulación 

para organizar o discurso e seleccionar 

expresións e estruturas, ou o 

interlocutor teña que solicitar ás veces 

a repetición do mesmo. 

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 

1. Fai presentacións breves e ensaiadas, 

ben estruturadas e con apoio visual (p. e. 

transparencias ou PowerPoint), sobre 

aspectos concretos de temas do seu 

interese ou relacionados cos seus estudos 

ou ocupación, e responde preguntas 

breves e sinxelas dos oíntes sobre o 

contido das mesmas. 

  2. 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). 

  3. Participa en conversacións informais 

cara a cara ou por teléfono, ou outros 

medios técnicos, nas que estabelece  

contacto social, intercambia información e 

expresa opinións e puntos de vista, fai 

invitacións e ofrecementos, pide e ofrece 

cousas, pide e dá indicacións ou 

instrucións, ou discute os pasos que hai 

que seguir para realizar unha actividade 

conxunta. 

   4. Toma parte nunha conversación 
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- Compensar as carencias lingüísticas 

mediante procedementos lingüísticos, 

paralingüísticos ou paratextuais: 

   Lingüísticos 

   - Modificar palabras de significado 

parecido. 

   - Definir ou parafrasear un termo 

ou expresión. 

   Paralingüísticos e paratextuais 

   - Pedir axuda. 

   - Sinalar obxectos, usar deícticos ou 

realizar accións que aclaran o 

significado. 

   - Usar linguaxe corporal 

culturalmente pertinente (xestos, 

expresións faciais, posturas, contacto 

visual ou corporal, proxémica). 

   - Usar sons extralingüísticos e 

calidades prosódicas convencionais. 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións 

sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas 

e actitudes; linguaxe non verbal. 

Funcións comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de 

relacións persoais e sociais. 

- Descrición de calidades físicas e 

abstractas de persoas, obxectos, 

lugares e actividades. 

- Narración de acontecementos 

pasados puntuais e habituais, 

descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición e ofrecemento de 

información, indicacións, opinións e 

puntos de vista, consellos, 

advertencias e avisos. 

- Expresión do coñecemento, a 

certeza, a dúbida e a conxectura. 

- Expresión da vontade, a intención, a 

decisión, a promesa, a orde, a 

autorización e a prohibición. 

- Expresión do interese, a aprobación, 

o aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e 

os seus contrarios. 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

   - Estabelecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso.     

Estruturas sintáctico-discursivas.* 

   Léxico oral de uso común 

(produción) relativo a identificación 

persoal; vivenda, fogar e contorno; 

actividades da vida diaria; familia e 

amigos; traballo e ocupacións; tempo 

libre, lecer e deporte; viaxes e 

vacacións; saúde e coidados físicos; 

educación e estudo; compras e 

actividades comerciais; alimentación 

patróns da primeira lingua ou outras, 

ou o uso de elementos léxicos 

aproximados, se non se dispón doutros 

máis precisos. 

Incorporar á produción do texto oral 

monolóxico ou dialóxico os 

coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estruturas sociais, relacións 

interpersoais, patróns de actuación, 

comportamento e convencións sociais, 

actuando coa debida propiedade e 

respectando as normas de cortesía máis 

importantes nos contextos respectivos. 

Levar a cabo as funcións demandadas 

polo propósito comunicativo, 

utilizando os expoñentes máis comúns 

das devanditas funcións e os patróns 

discursivos de uso máis frecuente para 

organizar o texto de modo sinxelo, coa 

suficiente cohesión interna e 

coherencia con respecto ao contexto de 

comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

habitual; empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos ou bastante 

axustados ao contexto e á intención 

comunicativa (repetición léxica, 

elipses, deixis persoal, espacial e 

temporal, xustaposición, e conectores e 

marcadores conversacionais 

frecuentes). 

Coñecer e utilizar un repertorio léxico 

oral suficiente para 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. 

Pronunciar e entoar de maneira clara e 

intelixíbel, aínda que ás veces resulte 

evidente o acento estranxeiro, ou se 

cometan erros de pronuncia 

esporádicos, sempre que non 

interrompan a comunicación, e os 

interlocutores teñan que solicitar 

repeticións de cando en vez.  

   Manexar frases curtas, grupos de 

palabras e fórmulas para desenvolverse 

medianamente en breves intercambios 

en situacións habituais e cotiás, 

interrompendo en ocasións o discurso 

para buscar expresións, articular 

palabras menos frecuentes e reparar a 

comunicación en situacións menos 

comúns.      

   Interactuar de maneira sinxela en 

intercambios claramente estruturados, 

utilizando fórmulas ou xestos simples 

para tomar ou ceder a quenda de 

palabra, aínda que se dependa en gran 

medida da actuación do interlocutor. 

formal, reunión ou entrevista de carácter 

académico ou ocupacional (p. e. para 

describir persoas, animais, cousas e 

lugares, falar de actividades, expresar 

habilidades, falar de acontecementos), 

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. 
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e restauración; transporte; lingua e 

comunicación; ambiente, clima e 

contorno natural; e Tecnoloxías da 

información e da comunicación.  

   Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 

e de entoación. 

 

 

 

 

 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estratexias de comprensión: 

- Mobilización de información previa 

sobre o tipo de tarefa e o tema. 

- Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao mesmo. 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido xeral, información esencial, 

puntos principais). 

- Formulación de hipótese sobre 

contido e contexto. 

- Inferencia e formulación de 

hipóteses sobre significados a partir 

da comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos e 

paralingüísticos. 

- Reformulación de hipóteses a partir 

da comprensión de novos elementos. 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións 

sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas 

e actitudes; linguaxe non verbal. 

Funcións comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de 

relacións persoais e sociais. 

- Descrición de calidades físicas e 

abstractas de persoas, obxectos, 

lugares e actividades. 

- Narración de acontecementos 

pasados puntuais e habituais, 

descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión de sucesos 

futuros. 

-Petición e ofrecemento de 

información, indicacións, opinións e 

puntos de vista, consellos, 

advertencias e avisos. 

- Expresión do coñecemento, a 

certeza, a dúbida e a conxectura. 

- Expresión da vontade, a intención, 

a decisión, a promesa, a orde, a 

autorización e a prohibición. 

- Expresión do interese, a 

aprobación, o aprecio, a simpatía, a 

satisfacción, a esperanza, a 

confianza, a sorpresa, e os seus 

contrarios. 

- Formulación de suxestións, 

desexos, condicións e hipóteses. 

Identificar a información esencial, os 

puntos máis relevantes e detalles 

importantes en textos, tanto en formato 

impreso coma en soporte dixital, 

breves e ben estruturados, escritos nun 

rexistro formal, informal ou neutro, que 

traten de asuntos cotiáns, de temas de 

interese ou relevantes para os propios 

estudos e ocupacións, e que conteñan 

estruturas sinxelas e un léxico de uso 

común. 

   Coñecer e saber aplicar as estratexias 

máis adecuadas para a comprensión do 

sentido xeral, a información esencial, 

os puntos e ideas principais ou os 

detalles relevantes do texto. 

   Coñecer, e utilizar para a 

comprensión do texto, os aspectos 

socioculturais e sociolingüísticos 

relativos á vida cotiá (hábitos de estudo 

e de traballo, actividades de lecer, 

incluídas manifestacións artísticas 

como a música ou o cine), condicións 

de vida (contorno, estrutura social), 

relacións interpersoais (entre homes e 

mulleres, no traballo, no centro 

educativo, nas institucións), e 

convencións sociais (costumes, 

tradicións). 

   Distinguir a función ou funcións 

comunicativas máis relevantes do texto 

e un repertorio dos seus expoñentes 

máis comúns, así como patróns 

discursivos de uso frecuente relativos á 

organización textual (introdución do 

tema, desenvolvemento e cambio 

temático, e peche textual). 

   Recoñecer, e aplicar á comprensión 

do texto, os constituíntes e a 

organización de estruturas sintácticas 

de uso frecuente na comunicación 

escrita, así como os seus significados 

asociados (p. e. estrutura afirmativa e 

negativa para mostrar aprobación ou 

desaprobación). 

   Recoñecer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotiáns e a 

temas xerais ou relacionados cos 

propios intereses, estudos e 

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 (p. e., 

nun centro escolar, un lugar público ou 

unha zona de lecer). 

2. Entende os puntos principais de 

anuncios e material publicitario de 

revistas ou Internet, formulados de xeito 

simple e claro, e relacionados con asuntos 

do seu interese, nos ámbitos persoal, 

académico e ocupacional. 

3. Comprende correspondencia persoal en 

calquera formato na que se fala dun 

mesmo, na que se describen persoas, 

obxectos e lugares ou 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. 

4. Entende o esencial de correspondencia 

formal na que se lle comunican asuntos do 

seu interese no contexto persoal, 

educativo ou ocupacional (p. e. sobre un 

curso de idiomas ou unha compra en 

Internet). 

5. Capta as ideas principais de textos 

xornalísticos breves en calquera soporte, 

se os números, os nomes, as ilustracións e 

os títulos vehiculan gran parte da 

mensaxe. 

6. Entende información específica 

esencial en páxinas Web e outros 

materiais de referencia ou consulta 

claramente estruturados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionais, ou do seu interese (p. e. 

sobre un tema curricular, un programa 

informático, unha cidade, un deporte ou o 

ambiente), sempre que poida reler as 

seccións difíciles. 

7. Comprende o esencial (p. e. nas 

lecturas graduadas ou nas seccións de 

Reading) de historias de ficción breves e 

ben estruturadas e faise unha idea do 

carácter dos distintos personaxes, das súas 

relacións e do argumento. 
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- Estabelecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso. 

Estruturas sintáctico-discursivas.* 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a identificación 

persoal; vivenda, fogar e contorno; 

actividades da vida diaria; familia e 

amigos; traballo e ocupacións; tempo 

libre, lecer e deporte; viaxes e 

vacacións; saúde e coidados físicos; 

educación e estudo; compras e 

actividades comerciais; alimentación 

e restauración; transporte; lingua e 

comunicación; ambiente, clima e 

contorno natural; e Tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas. 

ocupacións, e inferir do contexto e do 

cotexto, con apoio visual, os 

significados de palabras e expresións 

de uso menos frecuente ou máis 

específico. 

   Recoñecer as principais convencións 

ortográficas, tipográficas e de 

puntuación, así como abreviaturas e 

símbolos de uso común (p. e. $, %, @), 

e os seus significados asociados 

 

 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

Estratexias de produción: 

Planificación 

- Mobilizar e coordinar as propias 

competencias xerais e comunicativas 

co fin de realizar eficazmente a tarefa 

(repasar o que  se sabe sobre o tema, 

que se pode ou se quere dicir, etc.). 

- Localizar e usar adecuadamente 

recursos lingüísticos ou temáticos 

(uso dun dicionario ou gramática, 

obtención de axuda, etc.). 

Execución 

- Expresar a mensaxe con claridade 

axustándose aos modelos e fórmulas 

de cada tipo de texto. 

- Reaxustar a tarefa (emprender unha 

versión máis modesta da tarefa) ou a 

mensaxe (facer concesións no que 

realmente lle gustaría expresar), tras 

valorar as dificultades e os recursos 

dispoñíbeis. 

- Intentar sacar o máximo partido dos 

coñecementos previos (utilizar 

linguaxe "prefabricada"). etc.). 

Aspectos socioculturais e 

sociolingüísticos: convencións 

sociais, normas de cortesía e 

rexistros; costumes, valores, crenzas 

e actitudes; linguaxe non verbal. 

Funcións comunicativas: 

- Iniciación e mantemento de 

relacións persoais e sociais. 

- Descrición de calidades físicas e 

abstractas de persoas, obxectos, 

lugares e actividades. 

- Narración de acontecementos 

pasados puntuais e habituais, 

descrición de estados e situacións 

presentes, e expresión de sucesos 

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 

adecuadamente os recursos básicos de 

cohesión, as convencións ortográficas 

básicas e os signos de puntuación máis 

comúns, cun control razoábel de 

expresións e estruturas sinxelas e un 

léxico de uso frecuente. 

   Coñecer e aplicar estratexias 

adecuadas para elaborar textos escritos 

breves e de estrutura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas e modelos 

convencionais propios de cada tipo de 

texto. 

Incorporar á produción do texto escrito 

os coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estruturas sociais, relacións 

interpersoais, patróns de actuación, 

comportamento e convencións sociais, 

respectando as normas de cortesía máis 

importantes nos contextos respectivos. 

   Levar a cabo as funcións demandadas 

polo propósito comunicativo, 

utilizando os expoñentes máis comúns 

das citadas funcións e os patróns 

discursivos de uso máis frecuente para 

organizar o texto escrito, de xeito 

sinxelo, coa suficiente cohesión interna 

e coherencia con respecto ao contexto 

de comunicación. 

   Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estruturas sintácticas de uso 

habitual, e empregar para comunicarse 

mecanismos sinxelos o bastante 

axustados ao contexto e á intención 

1. Completa un cuestionario sinxelo con 

información persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, intereses ou 

afeccións (p. e. para subscribirse a unha 

publicación dixital, matricularse nun 

taller, ou asociarse a un club deportivo). 

2. Escribe notas e mensaxes (SMS, 

WhatsApp, chats), nos que se fan breves 

comentarios ou se dan instrucións e 

indicacións relacionadas con actividades e 

situacións da vida cotiá e do seu interese. 

3. Escribe notas, anuncios e mensaxes 

breves (p. e. en Twitter ou Facebook) 

relacionados con actividades e situacións 

da vida cotiá, do seu interese persoal ou 

sobre temas de actualidade, respectando 

as convencións e normas de cortesía e de 

etiqueta. 

4. Escribe informes moi breves en 

formato convencional con información 

sinxela e relevante sobre feitos habituais e 

os motivos de certas accións, nos ámbitos 

académico e ocupacional, describindo de 

xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos 

e lugares e sinalando os principais 

acontecementos de forma esquemática. 

5. Escribe correspondencia persoal na que 

se estabelece e se mantén o contacto 

social (p. e. con amigos noutros países), 

intercámbiase información, descríbense 

en termos sinxelos sucesos importantes e 

experiencias persoais (p. e. a vitoria 

nunha competición); danse instrucións, 

fanse e acéptanse ofrecementos e 

suxestións (p. e. dan instrucións de como 

chegar a un lugar, poñen ou aceptan 

queixas ou dan consello), e exprésanse 

opinións de modo sinxelo. 

6. Escribe correspondencia formal básica 
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futuros. 

- Petición e ofrecemento de 

información, indicacións, opinións e 

puntos de vista, consellos, 

advertencias e avisos. 

- Expresión do coñecemento, a 

certeza, a dúbida e a conxectura. 

- Expresión da vontade, a intención, a 

decisión, a promesa, a orde, a 

autorización e a prohibición. 

- Expresión do interese, a aprobación, 

o aprecio, a simpatía, a satisfacción, a 

esperanza, a confianza, a sorpresa, e 

os seus contrarios. 

- Formulación de suxestións, desexos, 

condicións e hipóteses. 

- Estabelecemento e mantemento da 

comunicación e organización do 

discurso.  

Estruturas sintáctico-discursivas.* 

Léxico escrito de uso común 

(produción) relativo a identificación 

persoal; vivenda, fogar e contorno; 

actividades da vida diaria; familia e 

amigos; traballo e ocupacións; tempo 

libre, lecer e deporte; viaxes e 

vacacións; saúde e coidados físicos; 

educación e estudo; compras e 

actividades comerciais; alimentación 

e restauración; transporte; lingua e 

comunicación; ambiente, clima e 

contorno natural; e Tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

Patróns gráficos e convencións 

ortográficas. 

comunicativa (repetición léxica, 

elipses, deixis persoal, espacial e 

temporal, xustaposición, e conectores e 

marcadores discursivos frecuentes). 

   Coñecer e utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opinións e 

puntos de vista breves, simples e 

directos en situacións habituais e 

cotiás, aínda que en situacións menos 

correntes e sobre temas menos 

coñecidos haxa que adaptar a mensaxe. 

Coñecer e aplicar, de modo adecuado 

para facerse comprensible case sempre, 

os signos de puntuación elementais (p. 

e. punto, coma) e as regras ortográficas 

básicas (p. e. orde dos adxectivos, ou 

separación de palabras ao final de liña), 

así como as convencións ortográficas 

máis habituais na redacción de textos 

en soporte electrónico (p. e. SMS, 

WhatsApp). 

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. 

 

Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); causa (because (of); due 

to); finalidade (to- infinitive; for); comparación ((not) as .... as; more dangerous (than); the fastest); resultado (so…); 

condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands). 

Relacións temporais (as soon as; while). 

Afirmación (affirmative sentences; tags). 

Exclamacións (What + (Adj. +) noun, e.g. What a story!; How + Adj., e.g. How interesting!; frases e expresións 

exclamativas, e.g. Yuck!, Italian food is great!, No way!). 

Negación: oracións negativas con not, never, no (+Noun, e.g. no problem), nobody, nothing; negative tags). 

Interrogación (Wh- questions; Yes / No 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 Continuous con valor de futuro). 

Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple, 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); obrigación (have (got) to; must; imperative); permiso 

(could; allow); intención (Present Continuous). 

Expresión da existencia (e. g. There is / are; There was / were); a entidade (count/uncount/collective/compound nouns; 

pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); a calidade (e. g. grilled chicken; very cold). 

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 

time; 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 telegram; How...?). 

 



Programación didáctica do departamento de inglés 

25 

4º curso 

 

Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

B1.1. Estratexias de comprensión:  

Mobilización de información 

previa sobre o tipo de tarefa e 
o tema.  

Identificación do tipo de escoita 

necesario para realizar a tare-

fa (global, selectiva e detalla-
da). 

Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión a 

el.  

Distinción de tipos de compren-

sión (sentido xeral, informa-

ción esencial, puntos princi-
pais e detalles relevantes). 

Formulación de hipóteses sobre 

contido e contexto. 

Inferencia e formulación de hi-

póteses sobre significados a 

partir da comprensión de 

elementos significativos, lin-
güísticos e paralingüísticos. 

Reformulación de hipóteses a 

partir da comprensión de no-
vos elementos. 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias adecuadas para a 

comprensión do sentido xeral, 

a información esencial, os pun-

tos e as ideas principais, ou os 

detalles relevantes do texto.  

B1.2. Identificar o sentido xeral, 

a información esencial, os pun-

tos 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 articula-

dos a unha velocidade media, 

nun rexistro formal, informal 

ou neutro, e que traten de as-

pectos concretos ou abstractos 

de temas xerais, sobre asuntos 

cotiáns en situacións correntes 

ou menos habituais, ou sobre 

os propios intereses nos ámbi-

tos persoal, público, educativo 

e ocupacional ou laboral, sem-

pre que exista apoio visual e as 

condicións acústicas non dis-

torsionen 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 instruccións bási-

cas e seguir indicacións breves 

relativas a necesidades cotiás 

ou ocupacionais relativas a si-

tuacións de comunicación bá-

sicas 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 va-

riadas e captando tanto as liñas 

xerais como os aspectos se-

cundarios de relevancia, sem-

pre que se fale lentamente e 

nunha linguaxe estándar e poi-

da pedir confirmación do en-

tendido. 

B1.5. Comprender as ideas prin-

cipais e outros aspectos rele-

vantes para o propósito comu-

nicativo de textos orais de ca-

rácter informal que relaten ex-

periencias persoais (viaxes, 

estudos, experiencias laborais, 

relacións persoais, etc.), e ex-

1.1. Reflexiona sobre o seu proceso 

de comprensión, axustándoo ás ne-

cesidades da tarefa (de compren-

sión global, selectiva ou detallada), 

mellorándoo se é o caso (sacando 

conclusións sobre a actitude do fa-

lante e sobre o contido, baseándose 

na entoación e na velocidade da 

fala), deducindo intencións a partir 

do volume da voz do falante, fa-

cendo 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. 

1.2. Distingue, con apoio visual ou 

escrito, as ideas principais e infor-

mación relevante en presentacións 

ou charlas ben estruturadas e de 

exposición clara sobre temas coñe-

cidos ou do seu interese relaciona-

dos co ámbito educativo ou ocupa-

cional (por exemplo, sobre un tema 

educativo ou de divulgación cientí-

fica, ou unha charla sobre a forma-

ción profesional noutros países). 

 

B1.3. Identifica a idea principal e 

aspectos significativos de noticias 

de televisión claramente articula-

das cando hai apoio visual que 

complementa o discurso, así como 

o esencial de anuncios publicita-

rios, series e películas ben estrutu-

rados e articulados con claridade, 

nunha variedade estándar da lin-

gua, e cando as imaxes facilitan a 
comprensión. 

B1.4. Capta os puntos principais e os 

detalles salientables de mensaxes 

gravadas ou de viva voz, claramen-

te articuladas, que conteñan instru-

cións, indicacións ou outra infor-

mación, mesmo de tipo técnico 

(por exemplo, en contestadores au-

tomáticos, ou sobre como realizar 

un experimento na clase, ou como 

utilizar unha máquina ou un dispo-
sitivo no ámbito ocupacional). 

B1.5. Identifica as ideas principais e 

detalles relevantes dunha conversa 

formal ou informal de certa dura-

ción entre dous ou máis interlocu-

tores que ten lugar na súa presenza 

e na que se tratan temas coñecidos 



IES Xoán Montes 

26 

Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

presen opinións ou puntos de 

vista, cunha fala lenta e nunha 

linguaxe estándar, identifican-

do aspectos como a secuencia 

temporal das experiencias (por 

exemplo, dunha película), e os 
sentimentos que suscitan. 

ou de carácter xeral ou cotián, 

cando o discurso está articulado 

con claridade e nunha variedade 

estándar da lingua. 

B1.6. Entende o que se lle di en 

transaccións e xestións cotiás e es-

truturadas (por exemplo, en ban-

cos, tendas, hoteis, restaurantes, 

transportes, centros docente e luga-

res de traballo) ou menos habituais 

(por exemplo, nunha farmacia, un 

hospital, nunha comisaría ou nun 

organismo público), se pode pedir 
confirmación dalgúns detalles. 

B1.7. Comprende, nunha conversa 

formal, ou entrevista na que parti-

cipa (por exemplo, en centros de 

estudos ou de traballo), informa-

ción relevante e detalles sobre 

asuntos prácticos relativos a acti-

vidades educativas ou ocupacio-

nais de carácter habitual e predici-

ble, sempre que poida pedir que se 

lle repita, ou que se reformule, 

aclare ou elabore, algo do que se 
lle dixo. 

B1.8. Comprende, nunha conversa 

informal na que participa, explica-

cións 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 expre-

sión de sentimentos e a descrición 

de aspectos abstractos de temas 

(por exemplo, a música, o cine, a 

literatura ou os temas de actualida-
de). 

Bloque 2. Producción de textos orais: expresión e interacción 

B2.1. Estratexias de produción: 

Planificación: 

Identificación do contexto, o des-

tinatario e a finalidade da pro-

dución ou da interacción. 

Concepción da mensaxe con cla-

ridade, distinguindo a súa idea 

ou ideas principais e a súa es-
trutura básica. 

Adecuación do texto ao destina-

tario, ao contexto e á canle, 

aplicando o rexistro e a estru-

tura de discurso adecuados a 

cada caso, escollendo os expo-

ñentes lingüísticos necesarios 

para lograr a intención comu-
nicativa. 

Activación dos coñecementos 

previos sobre modelos e se-

cuencias de interacción, e ele-

B2.1. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas pa-

ra producir textos orais mono-

lóxicos ou dialóxicos breves ou 

de lonxitude media, e de estru-

tura simple e clara, explotando 

os recursos dos que se dispón e 

limitando a expresión a estes; 

recorrendo, entre outros, a pro-

cedementos como a definición 

simple de elementos para os 

que non se teñen as palabras 

precisas, ou comezando de no-

vo cunha nova estratexia cando 
falla a comunicación. 

B2.2. Pronunciar e entoar os 

enunciados de maneira clara e 

comprensible, aínda que as 

persoas interlocutoras poidan 

necesitar repeticións se se trata 

B2.1. Utiliza recursos lingüísti-

cos para entender e facerse en-

tender, 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. 

B2.2. 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, manifes-

tando interese e respecto polas 

achegas dos seus compañeiros 
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Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

mentos lingüísticos previamen-
te asimilados e memorizados.  

Execución: 

Expresión da mensaxe con clari-

dade, coherencia, estruturán-

doa adecuadamente e axustán-

dose, de ser o caso, aos mode-

los e ás fórmulas de cada tipo 
de texto.  

Reaxuste da tarefa (emprender 

unha versión máis modesta 

desta) ou da mensaxe (facer 

concesións no que realmente 

lle gustaría expresar), tras va-

lorar as dificultades e os recur-

sos lingüísticos dispoñibles.  

Apoio e aproveitamento ao má-

ximo dos coñecementos pre-

vios (utilizar linguaxe "prefa-
bricada", etc.). 

Cooperación na interacción con 

outras persoas, verificando a 

comprensión propia e das de-

mais persoas, e cooperando ac-

tivamente na realización das 
tarefas de comunicación.  

Compensación das carencias lin-

güísticas mediante procede-

mentos lingüísticos e paralin-
güísticos. 

Lingüísticos: 

Modificación de palabras de 
significado parecido. 

Definición ou reformulación 
dun termo ou expresión. 

Petición de axuda. 

Paralingüísticos: 

Sinalación de obxectos, uso 

de deícticos ou realización 

de accións que aclaran o 

significado. 

Uso da linguaxe corporal 

culturalmente pertinente 

(xestos, expresións fa-

ciais, posturas, contacto 

visual ou corporal, pro-

xémica, etc.). 

Uso de sons cuasilingüísti-

cos e calidades prosódicas 
convencionais. 

de palabras e estruturas pouco 

frecuentes, en cuxa articula-

ción poden cometerse erros 

que non interrompan a comu-
nicación. 

B2.3. Producir textos breves ou 

de lonxitude media, tanto en 

conversa cara a cara como por 

teléfono ou outros medios téc-

nicos, nun rexistro formal, neu-

tro ou informal, nos que se in-

tercambia información, ideas e 

opinións, se xustifican de ma-

neira simple pero suficiente os 

motivos de accións e plans, e 

se formulan hipóteses, aínda 

que ás veces haxa vacilacións 

para buscar expresións e pau-

sas para reformular e organizar 

o discurso, e sexa necesario 

repetir o dito para axudar a 

persoa interlocutora a com-
prender algúns detalles.  

B2.4. Manter o ritmo do discurso 

coa fluidez suficiente para fa-

cer comprensible a mensaxe 

cando as intervencións son 

breves ou de lonxitude media, 

aínda que poidan producirse 

pausas, vacilacións ocasionais 

ou reformulacións do que se 

quere expresar en situacións 

menos habituais ou en inter-
vencións máis longas. 

B2.5. Interactuar de maneira 

sinxela pero efectiva en inter-

cambios claramente estrutura-

dos, utilizando estratexias de 

cooperación na interacción e 

fórmulas ou indicacións habi-

tuais para tomar ou ceder a 

quenda de palabra, aínda que 

se poida necesitar a axuda da 
persoa interlocutora. 

B2.6. Comprender preguntas e 

dar información básica sobre si 

mesmo e relativas aos ámbitos 

educativo e persoal (datos per-

soais, formación, opinións, 

plans, intereses), aínda que te-

ña que solicitar aclaracións ou 

repetir as súas respostas para 
facerse comprender.  

e das súas compañeiras. 

B2.3. Fai presentacións breves, 

ben estruturadas, ensaiadas 

previamente e con apoio visual 

(por exemplo, PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de 

temas educativos ou ocupacio-

nais do seu interese, organi-

zando 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. 

 

B2.4. Desenvólvese adecuada-

mente en situacións cotiás e 

menos habituais que poden 

xurdir durante unha viaxe ou 

estadía noutros países por mo-

tivos persoais, educativos ou 

ocupacionais (transporte, alo-

xamento, comidas, compras, 

estudos, traballo, relacións co-

as autoridades, saúde e lecer), 

e sabe solicitar atención, in-

formación, axuda ou explica-

cións, e facer unha reclama-

ción ou unha xestión formal de 

maneira sinxela pero correcta e 
adecuada ao contexto. 

B2.5. Participa adecuadamente 

en conversas informais cara a 

cara ou por teléfono, ou por 

outros medios técnicos, sobre 

asuntos cotiáns ou menos habi-

tuais, nas que intercambia infor-

mación 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 indica-

cións ou instrucións con certo 

detalle; expresa e xustifica sen-

timentos, e describe aspectos 

concretos e abstractos de temas 

como, por exemplo, a música, o 

cine, a literatura ou os temas de 
actualidade. 

B2.6. Toma parte en conversas 

formais, entrevistas e reunións 

de carácter educativo ou ocu-

pacional, sobre temas habituais 

nestes contextos, intercam-

biando información pertinente 

sobre feitos concretos, pedindo 

e dando instrucións ou solu-

cións a problemas prácticos, 
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expondo os seus puntos de vis-

ta de maneira sinxela e con 

claridade, e razoando e expli-

cando brevemente e de manei-

ra coherente as súas accións, as 
súas opinións e os seus plans. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

B3.1. Estratexias de compren-

sión:  

Mobilización de informa-

ción previa sobre o tipo 

de tarefa e o tema a partir 

da información superfi-

cial: imaxes, organiza-

ción na páxina, títulos de 
cabeceira, etc. 

Identificación do tipo de 

lectura demandado pola 

tarefa (en superficie ou 

oceánica, selectiva, in-
tensiva ou extensiva) 

Identificación do tipo tex-

tual, adaptando a com-
prensión a el.  

Distinción de tipos de com-

prensión (sentido xeral, 

información esencial, 

puntos principais e deta-
lles relevantes). 

Formulación de hipóteses 

sobre contido e contexto. 

Inferencia e formulación de 

hipóteses sobre significa-

dos a partir da compren-

sión de elementos signi-

ficativos, lingüísticos e 

paratextuais. 

Reformulación de hipóteses 

a partir da comprensión 
de novos elementos. 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas pa-

ra a comprensión do sentido 

xeral, a información esencial, 

os puntos e as ideas principais, 

ou os detalles relevantes do 
texto. 

B3.2. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias máis adecuadas 

(identificar os conceptos prin-

cipais e palabras clave do te-

ma, coñecer sinónimos destas e 

procurar termos relacionados 

en internet; e localizar recursos 

da biblioteca do seu centro do-

cente), para a procura de in-

formación en diferentes fontes, 

e analizar a súa credibilidade 

seguindo criterios como a auto-

ría, a data de publicación, liga-

zóns relevantes, funcionalidade 

e tipo de texto (divulgativo, 

educativo, de opinión, etc.). 

B3.3. Identificar a información 

esencial, os puntos máis rele-

vantes e detalles importantes 

en textos, tanto en formato im-

preso como en soporte dixital, 

breves ou de lonxitude media e 

ben estruturados, escritos nun 

rexistro formal, informal ou 

neutro, que traten asuntos co-

tiáns ou menos habituais, de 

temas de interese ou salienta-

bles para os propios estudos, a 

ocupación ou o traballo, e que 

conteñan estruturas e un léxico 

de uso común, de carácter tan-
to xeral como máis específico.  

B3.4. Comprender a intención de 

comunicación, fórmulas de sa-

údo, despedida e outras con-

vencións básicas de correspon-

dencia de carácter persoal e 

formal, sempre que non conte-

ña expresións idiomáticas, e 

poder reaccionar de xeito ade-

cuado a tarxetas postais, felici-

tacións, invitacións, citas mé-

dicas, solicitude de informa-

ción, etc. 

B3.5. Seguir instrucións básicas 

que lle permitan, por exemplo, 

pór en marcha, manexar ou 

instalar aparellos ou aplica-

B3.1. Nas actividades de lectura da aula, 

explica como sabe inferir significados 

a partir do seu coñecemento do mun-

do, do coñecemento doutros idiomas, 

do contexto lingüístico, dos apoios vi-

suais (imaxes, tipografía, deseño, etc.), 

así como das características do medio 

en que aparece impresa a información 

(carteis, folletos, revistas, xornais, pá-
xinas web, etc.). 

B3.2. Procura e entende información 

específica de carácter concreto en pá-

xinas web e outros materiais de refe-

rencia ou consulta claramente estrutu-

rados (por exemplo, enciclopedias, di-

cionarios, monografías, presentacións) 

sobre temas relativos a materias educa-

tivas ou asuntos ocupacionais relacio-

nados 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 cre-
dibilidade do material.  

B3.3. 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). 

B3.4. Localiza con facilidade informa-

ción específica de carácter concreto en 

textos xornalísticos en calquera sopor-

te, 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 ca-

rácter claramente argumentativo, sem-

pre que poida reler as seccións difíci-
les. 

B3.5. Comprende correspondencia per-

soal, en calquera soporte incluíndo fo-

ros en liña ou blogs, na que se descri-

ben con certo detalle feitos e experien-

cias, impresións e sentimentos, onde se 

narran feitos e experiencias, reais ou 

imaxinarios, e se intercambian infor-

mación, ideas e opinións sobre aspec-
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cións informáticas sinxelas 

(sempre que conteñan diagra-

mas ou imaxes que faciliten a 

súa comprensión), entender 

unha prescrición médica, ma-

tricularse nun centro de estu-
dos, etc. 

B3.6. Ler con fluidez textos de 

ficción e literarios contempo-

ráneos breves ou adaptados, 

ben estruturados, en rexistro 

estándar da lingua, con argu-

mento lineal e con personaxes, 

situacións e relacións descritas 
de xeito claro e sinxelo. 

tos tanto abstractos como concretos de 

temas xerais, coñecidos ou do seu inte-
rese. 

B3.6. 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 docu-

mentos para unha estadía de estudos no 
estranxeiro). 

B3.7. 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 ocupacio-
nal). 

B3.8. Comprende os aspectos xerais e os 

detalles máis relevantes de textos de 

ficción e textos literarios contemporá-

neos 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. 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

B4.1. Estratexias de produción: 

Planificación: 

Mobilización e coordinación das 

propias competencias xerais e 

comunicativas, co fin de reali-

zar eficazmente a tarefa (repa-

sar o que se sabe sobre o tema, 

o que se pode ou se quere di-
cir, etc.).  

Localización e uso adecuado dos 

recursos lingüísticos ou temá-

ticos (uso dun dicionario ou 

dunha gramática, obtención de 
axuda, etc.). 

Execución: 

Elaboración dun borrador. 

Estruturación do contido do tex-
to. 

Organización do texto en pará-

grafos abordando en cada un 

unha idea principal, confor-

mando entre todos o seu signi-
ficado ou a idea global. 

Expresión da mensaxe con clari-

dade axustándose aos modelos 

e ás fórmulas de cada tipo de 

texto.  

Reaxuste da tarefa (emprender 

unha versión máis modesta 

B4.1. Coñecer, seleccio-

nar e aplicar as estrate-

xias máis adecuadas 

para elaborar textos 

escritos breves ou de 

media lonxitude (por 

exemplo, reformulando 

estruturas a partir dou-

tros textos de caracte-

rísticas e propósitos 

comunicativos simila-

res, ou redactando bo-

rradores previos, e re-

visando contido, orto-

grafía e presentación 

do texto antes da súa 

escritura definitiva). 

B4.2. Escribir, en papel 

ou en soporte electró-

nico, textos breves ou 

de lonxitude media, 

coherentes e de estru-

tura clara, sobre temas 

de interese persoal, ou 

asuntos cotiáns ou me-

nos habituais, nun re-

xistro formal, neutro 

ou informal, utilizando 

adecuadamente os re-

cursos de cohesión, as 

B4.1. 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. 

 

B4.2. 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 con-

vencións formais e as normas de corte-
sía usuais neste tipo de textos. 

B4.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes 

e comentarios breves, en calquera so-

porte, nos que solicita e se transmite 

información e opinións sinxelas e nos 

que resalta os aspectos que lle resultan 

importantes (por exemplo, nunha pá-

xina web ou unha revista xuvenís, ou 

dirixidos a un profesor ou a unha pro-

fesora), respectando as convencións e 
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desta) ou da mensaxe (facer 

concesións no que realmente 

lle gustaría expresar), tras va-

lorar as dificultades e os recur-
sos dispoñibles.  

Apoio e aproveitamento ao má-

ximo dos coñecementos pre-

vios (utilizar linguaxe "prefa-

bricada", etc.). 

Revisión: 

Identificación de problemas, 

erros e repeticións. 

Atención ás convencións ortográ-

ficas e aos signos de puntua-
ción. 

Reescritura definitiva. 

Presentación coidada do texto 

(marxes, limpeza, tamaño da 

letra adecuado, uso normativo 

de maiúsculas e minúsculas, 
etc.). 

convencións ortográfi-

cas e os signos de pun-

tuación máis comúns, e 

amosando un control 

razoable de expresións 

e estruturas, e un léxi-

co 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 conven-

cións comúns de escri-

tura de textos en inter-

net (por exemplo, 

abreviacións ou outros 
en chats). 

B4.4. Seleccionar e ache-

gar información nece-

saria e pertinente, 

axustando de maneira 

adecuada a expresión 

ao destinatario, ao pro-

pósito comunicativo, 

ao tema tratado e ao 

soporte textual, e ex-

presando opinións e 

puntos de vista coa 
cortesía necesaria. 

B4.5. Tratar a informa-

ción obtida de diversas 

fontes, seguindo os pa-

tróns discursivos habi-

tuais, para iniciar e 

concluír o texto escrito 

adecuadamente, orga-

nizar a información de 

xeito claro, ampliala 

con exemplos ou re-

sumila con claridade, 

exactitude, coherencia 

e fidelidade ao texto 

orixinal. 

B4.6. Presentar os textos 

escritos de xeito coida-

do (con atención a 

marxes, riscaduras, li-

ñas dereitas, letra clara, 

letras maiúsculas e mi-

núsculas cando corres-

ponda, etc.) en soporte 

impreso e dixital, ade-

cuados aos fins funcio-

nais e valorando im-

portancia da presenta-

ción nas comunica-

as normas de cortesía. 

B4.4. 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 expe-

riencias pasadas (por exemplo, sobre 

unha viaxe, as súas mellores vaca-

cións, un acontecemento importante, 

un libro ou unha película), ou feitos 

imaxinarios, e intercambia informa-

ción e ideas sobre temas concretos, si-

nalando os aspectos que lle parecen 

importantes, e xustificando brevemen-

te as súas opinións sobre eles. 

B4.5. Completa un cuestionario detallado 

con información persoal, educativa ou 

laboral (por exemplo, para facerse 

membro dunha asociación ou para so-
licitar unha bolsa). 

B4.6. Escribe o seu currículo en formato 

electrónico, seguindo, por exemplo, o 
modelo Europass. 

B4.7. Toma notas, mensaxes e apunta-

mentos con información sinxela e re-

levante sobre asuntos habituais e as-

pectos concretos nos ámbitos persoal, 

educativo e ocupacional, dentro da súa 
especialidade ou área de interese. 

B4.8. Fai unha presentación coidada dos 

textos escritos, en soporte impreso e 

dixital, utilizando correctamente as 

convencións ortográficas e os signos 
de puntuación. 
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cións escritas. 

  B5.1. Exprésase cunha pronunciación clara, acep-

table e comprensible, e utiliza adecuadamente 

os esquemas fonolóxicos básicos, aínda que 

teña que repetir algunha vez por solicitude das 
persoas interlocutoras. 

B5.2. Produce textos escritos en diferentes sopor-

tes, sen erros ortográficos e de puntuación que 

impidan a comprensión, e utiliza o corrector 

informático para detectar e corrixir erros tipo-
gráficos e ortográficos. 

B5.3. Desenvólvese adecuadamente en situacións 

cotiás e menos habituais que poden xurdir du-

rante unha viaxe ou estadía noutros países por 

motivos persoais, educativos ou ocupacionais 

(transporte, aloxamento, comidas, compras, es-

tudos, traballo, relacións coas autoridades, saú-

de e lecer), e sabe solicitar atención, informa-

ción, axuda ou explicacións, e facer unha re-

clamación ou unha xestión formal de xeito sin-
xelo, pero correcta e adecuada ao contexto. 

B5.4. Recoñece os elementos culturais máis 

relevantes dos países onde se fala a lingua es-

tranxeira, e establece relación entre aspectos da 

cultura propia e da cultura meta para cumprir, 

de ser o caso, o papel de intermediario lingüís-

tico e cultural, abordando con eficacia a resolu-

ción de malentendidos interculturais, e valo-

rando positivamente as competencias que posúe 

como persoa plurilingüe. 

B5.5. Comprende e utiliza con corrección sufi-

ciente 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. 

B5.6. Comprende e utiliza un léxico relativamen-

te rico e variado, o que implica, entre outros, o 

emprego de sinónimos de uso máis frecuente e 

de palabras de significación próxima para evi-
tar a repetición léxica. 

B5.7. Participa en proxectos (elaboración de 

materiais multimedia, folletos, carteis, recen-

sión 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 competen-
cias que posúe como persoa plurilingüe. 

 

 

 

Estruturas sintáctico-discursivas do inglés incluídas no curso: 

 

- Expresión de relacións lóxicas: cópula (and, also, in addition, as well as); 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).  
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- 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 (simple and 

continuous present); 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); necesidade (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 calidade (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). 

 
 

 PMAR 

 

Os programas para a mellora de o apredizaxee o rendimento posibilitan unha organización dos contidos diferente á 

establecida con carácter xeral e conlevan unha metodoloxía específica adaptada ás necesidades do alumnado. Estes 

cambios no currículo permiten que o alumnado con determinadas dificultades adquira as competencias básicas e alcance 

os obxectivos xerais da etapa. Ao se tratar de cambios metodolóxicos e de organización dos contidos, corresponde ao 

profesor adaptar en cada momento a súa actividade ao progreso e as necesidades do alumnado concreto que ten na aula, 

por iso obviamos aqui unha exposición de obxectivos e contidos que coinciden cos dos cursos da Educación Secundaria 

Obrigatoria. 
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Mínimos esixibles para unha avaliación positiva 

 

Calquera actuación sospeitosa dos alumnos na realización das probas escritas ou orais relativa á utilización de materiais 

ou medios que supoñan un recurso externo, incluída a copia ou axuda dalgún compañeiro ou compañeira, suporá a 

avaliación negativa da convocatoria en curso. 

A participación activa e habitual na realización das actividades na clase e fóra dela será requisito imprescindible para 

unha avaliación positiva. Polo tanto, as faltas repetidas de  asistencia a clase e non realizar as tarefas sistemáticamente 

farán imposible acadar a devandita avaliación positiva. 

É imprescindible que a caligrafía da probas escritas sexa lexible; doutro xeito, ou profesor non poderá valorar as probas 

escritas. Así mesmo, a presentación dos exames e demais probas escritas deberá ser a adecuada para poder obter unha 

cualificación positiva. 

 

Por outra parte, dos contidos pertencentes a cada curso, consideraranse mínimos os seguintes: 

 

1º curso 

 

Bloque 1. Escoitar, falar e conversar. 

 

* Comprensión de mensaxes orais sinxelas e básicas para realizar actividades de aula. 

* Comprensión de textos orais sinxelos gravados ou en diferentes soportes multimedia, conectados cos seus intereses e 

apoiados con imaxes, sons e xestos. 

* Produción de mensaxes orais curtas, con estrutura lóxica e con pronuncia que non impida a comunicación (saúdo, 

despedida, presentacións, felicitación ás persoas da aula nos seus aniversarios....). 

* Participación en conversas breves e sinxelas controladas dentro da aula, en simulacións relacionadas con experiencias 

e intereses persoais. 

* Uso de respostas axeitadas ás cuestións requiridas polo profesor/a e os compañeiros/as nas actividades de aula. 

* Valoración da lingua estranxeira como instrumento para comunicarse e para achegarse a persoas doutras culturas. 

* Valoración positiva das intervencións orais propias e alleas e da cooperación no traballo. 

 

Bloque 2. Ler e escribir. 

 

* Comprensión de instrucións básicas para a resolución de actividades presentadas por escrito. 

* Comprensión xeral e identificación de informacións específicas en diferentes tipos de textos sinxelos auténticos e 

adaptados, en soporte papel e dixital, sobre diversos temas axeitados á súa idade e relacionados con contidos doutras 

materias do currículo. 

* Uso de estratexias básicas de comprensión lectora: 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. 

* Desenvolvemento da expresión escrita de forma guiada, como por exemplo completando ou modificando frases e 

parágrafos sinxelos. 

* Composición de textos curtos sinxelos, coñecidos previamente en producións orais, con elementos básicos de 
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intencións comunicativas a partir de modelos e utilizando cohesión e con diversas estratexias como a planificación, 

textualización e revisión do texto. 

* Valoración positiva dos textos escritos propios e os do resto das persoas da aula, colaborando na súa produción e 

exposición e integrándoas na rutina da aula. 

* Uso de distintas fontes, en soporte papel, dixital ou multimedia, para obter información e realizar tarefas individuais 

ou en grupo. 

 

Bloque 3. Coñecementos da lingua. 

 

Coñecementos lingüísticos. 

 

* Identificación de elementos morfolóxicos básicos e habituais no uso da lingua como o substantivo, o verbo, o 

adxectivo, o adverbio ou a preposición e conectores básicos de adición, enumeración e ordenación. 

* Identificación e uso de expresións comúns, de frases feitas sinxelas e de léxico relativo a contextos concretos e cotiáns 

e a contidos doutras materias do currículo. 

* Identificación de antónimos básicos e de uso habitual. 

* Uso de estruturas e funcións básicas relacionadas coas situacións cotiás máis predicibles. 

* Recoñecemento e produción de patróns básicos de ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases. 

 

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 e tecnoloxías da 

información e a comunicación. 

* Reflexión guiada sobre o uso e o significado das formas gramaticais axeitadas a distintas intencións comunicativas. 

* Iniciación nas estratexias de autoavaliación e autocorrección das producións orais e escritas propias. 

* Aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe e ter unha 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 e cooperativa en actividades e traballos grupais. 

 

Bloque 4. Aspectos socioculturais e consciencia intercultural. 

 

* Recoñecemento e valoración da lingua estranxeira como instrumento de comunicación na aula, ou con persoas doutras 

culturas. 

* Identificación dos principais costumes e trazos da vida cotiá propios doutros países e culturas onde se fala a lingua 

estranxeira. Comparación cos patróns culturais existentes en Galicia, evitando os estereotipos. 

* Uso de fórmulas de cortesía axeitadas nos intercambios sociais. 

* Interese e iniciativa na comunicación con falantes ou aprendices da lingua estranxeira, utilizando soporte papel ou 

medios dixitais. 

* Valoración do enriquecemento persoal que supón a relación con persoas pertencentes a outras culturas. 
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2º curso 

 

Bloque 1. Escoitar, falar e conversar. 

 

* Escoita e comprensión de mensaxes orais, de progresiva dificultade, emitidas dentro da aula, relacionados coas 

actividades habituais. 

* Obtención de información xeral e específica de textos orais sobre asuntos cotiáns e predicibles procedentes de 

diferentes medios audiovisuais e con apoio de elementos verbais e non verbais. 

* Uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais: uso do contexto verbal e non verbal e dos coñecementos 

previos sobre a situación, así como identificación de palabras clave. 

* Produción de mensaxes orais breves e coherentes sobre temas de interese persoal e cunha pronuncia que non dificulte 

a comunicación. 

* Participación en situacións reais ou simuladas de comunicación (conversas telefónicas, peticións, autopresentacións, 

identificación de obxectos, lugares ou persoas) en todo tipo de interaccións (parellas, grupos, equipos) dentro da aula, 

con pronuncia e entoación axeitadas para conseguir a comunicación. 

* Resposta axeitada a situacións de comunicación na aula. 

* Valoración positiva das intervencións orais propias e alleas na lingua estranxeira como instrumento para comunicarse 

e coñecer outras culturas. 

 

Bloque 2. Ler e escribir. 

 

* Asociación de grafía, pronuncia e significado a partir de modelos escritos e expresións orais coñecidas e 

consolidación das asociacións grafía-son das mensaxes empregadas en situacións funcionais de comunicación. 

* Comprensión da información xeral e específica en diferentes tipos de textos, en soporte papel e dixital, auténticos e 

adaptados, sobre asuntos familiares e relacionados con contidos doutras áreas do currículo. 

* Iniciativa para ler de xeito autónomo textos de certa extensión. 

* Uso de estratexias de comprensión lectora: anticipación do contido antes e durante a lectura, identificación do tema 

dun texto coa axuda de elementos textuais e non textuais, emprego dos coñecementos previos sobre un tema, inferencia 

de significados polo contexto, por elementos visuais, por comparación de palabras ou frases similares nas linguas que 

coñecen. 

* Recoñecemento e iniciación no uso dalgunhas fórmulas que diferencian a linguaxe formal e informal nas 

comunicacións escritas. 

* Composición de distintos textos coa axuda de modelos, atendendo a elementos básicos de cohesión e utilizando 

estratexias elementais no proceso de composición escrita (planificación, textualización e revisión). 

 

Bloque 3. Coñecemento da lingua. 

 

Coñecementos lingüísticos. 

 

* Identificación de elementos morfolóxicos no uso da lingua: substantivo, verbo, adxectivo, adverbio, preposición, etc. 

* Ampliación de expresións comúns, de frases feitas e de léxico apropiado a contextos concretos, cotiáns e a contidos 

doutras materias do currículo. 
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* Uso das estruturas e funcións máis habituais. 

* Recoñecemento e produción de patróns básicos de ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases. 

 

Reflexión sobre a aprendizaxe. 

 

* Ampliación de estratexias para organizar, adquirir, lembrar e utilizar léxico. 

* Uso de recursos para a aprendizaxe como dicionarios, libros de consulta, bibliotecas ou tecnoloxías da información e 

da comunicación. 

* Reflexión sobre o uso e o significado das formas gramaticais axeitadas a distintas intencións comunicativas. 

* Participación en actividades de avaliación compartida, na avaliación da propia aprendizaxe e uso de estratexias de 

autocorrección. 

* Organización do traballo persoal como estratexia para progresar na aprendizaxe. 

* Interese por aproveitar as oportunidades da aprendizaxe creadas no contexto da aula e fóra dela. 

* Participación activa en actividades e traballos grupais. 

 

Bloque 4. Aspectos socioculturais e consciencia intercultural. 

 

* Recoñecemento e valoración da lingua estranxeira como instrumento de comunicación internacional. 

* Identificación e respecto cara aos costumes e trazos da vida cotiá propios doutros países e culturas onde se fala a 

lingua estranxeira respecto a patróns culturais existentes en Galicia. 

* Ampliación de fórmulas de cortesía axeitadas nos intercambios sociais. 

* Coñecemento dos acontecementos culturais diversos de tipo histórico, aspectos xeográficos ou literarios, obtendo a 

información por diferentes medios, entre eles a biblioteca, a internet e outras tecnoloxías da información e 

comunicación. 

* Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos con falantes ou aprendices da lingua estranxeira, 

utilizando soporte papel ou medios dixitais. 

* Valoración do enriquecemento persoal que supón a relación con persoas pertencentes a outras culturas. 

* Respecto pola cultura da lingua estranxeira en comparación coa galega, acadando unha consciencia intercultural que 

supere os estereotipos. 

 

3º curso 

 

Bloque 1. Escoitar, falar e conversar. 

 

* Comprensión de instrucións en contextos reais e simulados. 

* Comprensión global e específica de textos orais de progresiva complexidade, relacionados con actividades propias da 

aula, cos intereses das alumnas e dos alumnos, cos seus sentimentos, desexos e gustos. 

* Escoita, identificación e comprensión de información xeral e específica de mensaxes sinxelas, de progresiva 

dificultade, cara a cara ou emitidas por medios audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos, pronunciados con 

lentitude e claridade. 

* Uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais: uso do contexto verbal e non verbal e dos coñecementos 
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previos sobre a situación, identificación de palabras clave e identificación da intención do falante. 

* Produción oral de descricións, narracións e explicacións breves sobre acontecementos, experiencias e coñecementos 

diversos. 

* Participación en conversas e simulacións sobre temas cotiás e de interese persoal con diversos fins comunicativos. 

* Emprego de respostas espontáneas a situacións de comunicación na aula. 

* Uso progresivamente autónomo das convencións máis habituais e propias da conversa en actividades de 

comunicación reais e simuladas. 

 

Bloque 2. Ler e escribir. 

 

* Comprensión da información xeral e específica de textos auténticos, en soporte papel e dixital, sobre temas cotiás de 

interese xeral. 

* Uso de distintas fontes, en soporte papel, dixital ou multimedia, para obter información co fin de realizar tarefas 

individuais ou en grupo. 

* Uso de diferentes estratexias de lectura como a identificación do contido dun texto escrito coa axuda de elementos 

textuais e non textuais, uso do contexto, de dicionarios ou aplicación de regras de formación de palabras para inferir 

significados. 

* Produción guiada de textos sinxelos e estruturados, con algúns elementos de cohesión para marcar con claridade a 

relación entre ideas e utilizando estratexias básicas no proceso de composición escrita (planificación, textualización e 

revisión de borradores) que axuden á reflexión sobre o proceso de escritura. 

* Interese pola presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital, utilizando adecuadamente a 

ortografía e os signos de puntuación. 

 

Bloque 3. Coñecemento da lingua. 

 

Coñecementos lingüísticos. 

 

* Uso progresivamente autónomo de expresións comúns, frases feitas e léxico sobre temas de interese persoal e xeral, 

temas cotiás e temas relacionados con contidos doutras áreas do currículo. 

* Uso, con progresiva autonomía, de expresións fixas, enunciados e léxico sobre temas de interese persoal. 

* Uso de estruturas e funcións asociadas a diferentes situacións de comunicación. 

 

Reflexión sobre a aprendizaxe. 

 

* Aplicación de diferentes estratexias para organizar, adquirir, lembrar e utilizar léxico. 

* Organización e uso, cada vez máis autónomo, de recursos para a aprendizaxe como dicionarios, libros de consulta, 

bibliotecas ou tecnoloxías da información e da comunicación. 

* Análise e reflexión sobre o uso e o significado de diferentes formas gramaticais mediante comparación e contraste 

coas linguas que coñece. 

* Participación na avaliación da propia aprendizaxe e uso de estratexias de autocorrección. 

* Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e fóra dela. 

* Participación activa en actividades e traballos grupais. 
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Bloque 4. Aspectos socioculturais e consciencia intercultural. 

 

* Valoración do uso da lingua estranxeira como medio para comunicarse con persoas de procedencias diversas. 

* Identificación dos trazos comúns e das diferenzas máis significativas que existen entre os costumes, usos, actitudes e 

valores da sociedade cuxa lingua se estuda respecto a patróns culturais existentes en Galicia. 

* Coñecemento dos elementos culturais máis significativos dos países onde se fala a lingua estranxeira: literatura, arte, 

música, cine, obtendo a información por diferentes medios, entre eles a biblioteca, a prensa, a Internet e outras 

tecnoloxías da información e da comunicación. 

* Interese e iniciativa por comunicarse con falantes ou aprendices da lingua estranxeira utilizando soporte papel ou 

medios dixitais. 

* Valoración do enriquecemento persoal que supón a relación con persoas pertencentes a outras culturas. 

 

4º curso 

 

Bloque 1. Escoitar, falar e conversar. 

 

* Escoita, identificación e comprensión do significado xeral e específico de conversas interpersoais sinxelas sobre 

temas coñecidos presentados de forma clara e organizada co fin de contestar no momento a preguntas ou cuestións 

sobre temas coñecidos. 

* 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 e identificación da actitude e intención do falante. 

* Produción oral de descricións, narracións e explicacións sobre experiencias, acontecementos e contidos diversos. 

* Participación activa en conversas e simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal con diversos fins 

comunicativos. 

* Uso de estratexias de cooperación na interacción e no traballo con outras persoas, colaborando, verificando a 

comprensión e cooperando activamente na realización das tarefas de comunicación. 

* Emprego de respostas espontáneas e precisas a situacións de comunicación na aula. 

* Uso de convencións propias da conversa en actividades de comunicación reais e simuladas. 

* Valoración das linguas como medio para comunicarse e relacionarse con compañeiras e compañeiros doutros países, 

como recurso de acceso á información e como instrumento de enriquecemento persoal ao coñecer culturas e maneiras 

de vivir diferentes. 

 

Bloque 2. Ler e escribir. 

 

* Identificación da intención do emisor da mensaxe. 

* Comprensión de instrucións e indicacións sinxelas e de comentarios básicos aos seus traballos escritos. 

* Obtención de información xeral de textos que conteñan vocabulario relativo a lugares, persoas, obxectos, 

acontecementos e accións ligados a temas de conversa habituais na idade das alumnas e alumnos. 

* Comprensión xeral e específica de diversos tipos de texto, en soporte papel e dixital, de interese xeral ou referidos a 

contidos doutras materias do currículo. 
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* Uso de distintas fontes, en soporte papel, dixital ou multimedia, para obter información co fin de realizar tarefas 

específicas. 

* Consolidación de estratexias de lectura xa utilizadas como a identificación do tema dun texto escrito co apoio 

contextual que este conteña. 

* Composición de textos diversos, con léxico axeitado ao tema e ao contexto, cos elementos necesarios de cohesión 

para marcar con claridade a relación entre as ideas e utilizando con autonomía estratexias básicas no proceso de 

composición escrita como a planificación, textualización e revisión do texto. 

* Presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital utilizando correctamente a ortografía e os signos 

de puntuación. 

 

Bloque 3. Coñecementos da lingua. 

 

Coñecementos lingüísticos. 

* Uso de expresións comúns, frases feitas e léxico sobre temas de interese persoal e xeral, temas cotiáns e temas 

relacionados con contidos doutras materias do currículo. 

* Recoñecemento de antónimos, sinónimos e «falsos amigos» e formación de palabras a partir de prefixos e sufixos. 

* Consolidación e uso de estruturas e funcións asociadas a diferentes situacións de comunicación. 

* Recoñecemento de diferentes patróns de ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases. 

 

Reflexión sobre a aprendizaxe. 

 

* Aplicación de estratexias para organizar, adquirir, lembrar e utilizar o léxico. 

* Organización e uso, cada vez máis autónomo, de recursos para a aprendizaxe como dicionarios, libros de consulta, 

bibliotecas ou recursos dixitais e informáticos. 

* Análise e reflexión sobre o uso e o significado de diferentes formas gramaticais mediante comparación e contraste 

coas linguas que coñece. 

* Participación na avaliación da propia aprendizaxe e uso de estratexias de autocorrección. 

* 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 e cooperativa en actividades e traballos grupais. 

 

Bloque 4. Aspectos socioculturais e consciencia intercultural. 

 

* Valoración da importancia da lingua estranxeira en todos os eidos das relacións internacionais. 

* Identificación das características máis significativas dos costumes, normas, actitudes e valores da sociedade cuxa 

lingua se estuda e respecto a patróns culturais distintos aos existentes en Galicia. 

* Coñecemento dos elementos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua estranxeira obtendo a 

información por diferentes medios, entre eles a biblioteca, a prensa, a internet e outras tecnoloxías da información e 

comunicación. 

* Interese por comunicarse con falantes ou aprendices da lingua estranxeira utilizando soporte papel ou medios dixitais. 

* Uso apropiado, desde o punto de vista sociocultural, de fórmulas lingüísticas en situacións concretas de comunicación 

para expresar matices semánticos, como cortesía, acordo, discrepancia... 
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* Valoración do enriquecemento persoal que supón a relación con persoas pertencentes a outras culturas. 
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Bacharelato 

 

 Obxectivos 

 

O currículo básico establece que o Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos as capacidades que lles permitan: 

 

a) Exercer a cidadanía democrática, dende unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspi-

rada polos valores da Constitución española así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na 

construción dunha sociedade xusta e equitativa. 

 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o 

seu espírito crítico. Prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as 

desigualdades e discriminacións existentes, e en particular a violencia contra a muller e impulsar a igualdade real e a 

non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención 

especial ás persoas con minusvalidez. 

 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da 

aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal. 

 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua castelá e, no seu caso, a lingua cooficial da súa 

Comunidade Autónoma. 

 

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

 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comunicación. 

 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os princi-

pais factores da súa evolución. Participar de forma solidaria no desenvolvemento e mellora do seu ámbito social. 

 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades básicas propias da moda-

lidade elixida. 

 

j) Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valo-

rar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no cambio das condicións de vida, así como afianzar a sen-

sibilidade e o respecto cara ao medio. 

 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza 

nun mesmo e sentido crítico. 

 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquece-

mento cultural. 

 

m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

n) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade vial. 

 Competencias clave  

No noso sistema educativo considérase que as Competencias clave que debe ter o alumno cando finaliza a súa escolari-

dade obrigatoria para enfrontarse aos retos da súa vida persoal e laboral son as seguintes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

 Competencia dixital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociais e cívicas. 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

 Conciencia e expresións culturais. 

Pero que entendemos por cada unha desas competencias? De forma sucinta, e recollendo o máis significativo do que 
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establece o currículo escolar, cada unha delas achega o seguinte á formación persoal e intelectual do alumno: 

 Competencia en comunicación lingüística 

Trátase dunha competencia moi complexa. Está vinculada á acción comunicativa dentro dunhas prácticas sociais, na 

que o individuo, ademais de producir, tamén recibe mensaxes con distintas fnalidades. Supón a apertura dunha vía de 

coñecemento, dentro e fóra da escola, e enriquecemento cultural e constitúe un obxectivo de aprendizaxe permanente, 

considerando a lectura como o principal medio para a ampliación da aprendizaxe e desta competencia. 

O individuo, mediante a utilización da linguaxe como instrumento de comunicación, pon en funcionamento unha serie 

de actitudes e valores como son o respecto ás normas de convivencia, o exercicio da cidadanía, o desenvolvemento dun 

espírito crítico, o respecto aos dereitos humanos e o pluralismo, a resolución de conflitos, o desenvolvemento das 

capacidades afectivas en todos os ámbitos, interese cara á aprendizaxe e o recoñecemento das destrezas inherentes a 

esta competencia como 

fonte de pracer. 

A competencia en comunicación lingüística está constituída por cinco compoñentes: lingüístico, pragmático-discursivo, 

sociocultural, estratéxico e persoal, que se concretan en distintas dimensións na interacción comunicativa. 

 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 descri-

bir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. Require coñecementos sobre os números e as súas opera-

cións básicas, os símboos e as formas de expresión e de razoamento matemático para producir e interpretar informa-

cións, para coñecer máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e para resolver problemas relacionados 

coa vida diaria e o mundo laboral. A súa adquisición supón, en suma, establecer unha relación profunda entre o coñe-

cemento conceptual e o coñecemento procedemental, implicados na resolución dunha tarefa matemática determinada. 

 

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 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. 

O desenvolvemento destas competencias require unha serie de coñecementos científicos relativos á física, química, 

bioloxía, xeoloxía, matemáticas e tecnoloxías, que se derivan, de conceptos, procesos e situacións interconectadas; así 

como unhas destrezas que permitan utilizar e manipular ferramentas tecnolóxicas, datos e procesos científicos para 

alcanzar un obxectivo. 

 

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. 

 Competencia dixital 

Implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e a comunicación. Supón a adecuación aos cam-

bios que introducen as novas tecnoloxías e a adquisición de novos coñecementos, habilidades e actitudes para ser com-

petente 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 individuo ha de ser capaz de facer un uso habitual dos recursos tecnolóxicos dispoñibles co fin de resolver os pro-

blemas reais dun modo eficiente, así como avaliar e seleccionar novas fontes de información e innovacións tecnolóxicas, 

a medida que van aparecendo, en función da súa utilidade para acometer tarefas ou obxectivos específicos. 

 

A adquisición desta competencia require ademais actitudes e valores que permitan ao usuario adaptarse ás novas 

necesidades establecidas polas tecnoloxías, a súa apropiación e adaptación aos propios fins e a capacidade de 
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interaccionar socialmente en torno a elas. Por outra 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. 

 Aprender a aprender  

Esta competencia supón, por un lado, iniciarse na aprendizaxe e, por outro, ser capaz 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 coñece-

mento e se ha de aprender a executaos axeitadamente. 

 

As actitudes e valores clave na adquisición desta competencia son a motivación para aprender e a confianza para 

alcanzar as metas da aprendizaxe. 

 Competencias sociais e cívicas 

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 ámbi-

tos 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 solida-

riedade e interese poos problemas da comunidade, o respecto dos dereitos humanos, a igualdade, a apreciación e com-

prensión 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. 

 Sentido da iniciativa e espírito emprendedor 

Esta competencia refírese á capacidade de transformar ideas en actos, o que implica adquirir conciencia dunha situación 

e optar con criterio propio e levar adiante as iniciativas necesarias para desenvolver a opción elixida e facerse responsa-

ble dela, tanto no ámbito persoal como no social ou laboral. 

 

A adquisición desta competencia é determinante para a formación de futuros cidadáns emprendedores, contribuíndo así 

á cultura do emprendimento. 

 

Esta competencia require uns coñecementos relacionados coa capacidade de recoñecer as oportunidades existentes para 

as actividades persoais, profesionais e comerciais; e unhas destrezas como a capacidade de análise, de planificación, 

organización, xestión, toma de decisións, resolución de problemas, liderado, pensamento crítico, avaliación e auto-

avaliación. 

 

Require o desenvolvemento de actitudes e valores como a predisposición a actuar de forma creadora e imaxinativa, o 

autocoñecemento e a autoestima, a independencia, o interese e esforzo, e o espírito emprendedor.  

 Conciencia e expresións culturais 

Esta competencia implica coñecer, apreciar, comprender e valorar criticamente diferentes manifestacións culturais e 

artísticas, utilizalas como fonte de desfrute e enriquecemento persoal e consideralas parte do patrimonio cultural dos 

pobos. 

 

Require coñecementos que permitan acceder ás distintas manifestacións sobre a herdanza cultural a todos os niveis. 

Comprende a concreción da cultura e outras manifestacións artístico-culturais da vida cotiá. Incorpora o coñecemento 
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básico das principais técnicas, recursos e convencións das diferentes linguaxes artísticas e a identificación entre as dife-

rentes 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. 

2.3.1. Competencias clave nesta materia 

Imos expoñer os aspectos máis relevantes no noso proxecto, a expensas do que a práctica educativa diaria poida 

aconsellar en cada momento: 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 

O estudo dunha lingua estranxeira contribúe ao desenvolvemento desta competencia dun xeito directo, completando, 

enriquecendo e enchendo de novos matices comprensivos e expresivos esta capacidade comunicativa xeral. A 

competencia en comunicación lingüística refírese á utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e 

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

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

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

 

Utilizar números e as súas operacións básicas, os símboos e as formas de expresión  

e 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. Forma parte da competencia matemática a 

habilidade para interpretar e expresar con claridade e precisión informacións, datos e argumentacións. 

As competencias científica e tecnolóxica, e partindo do coñecemento da natureza, dos conceptos, principios e métodos 

científicos fundamentais e dos produtos e procesos tecnolóxicos, así como a comprensión da incidencia da ciencia e a 

tecnoloxía sobre a natureza, permiten comprender mellor os avances, as limitacións e os riscos das teorías científicas, as 

aplicacións e a tecnoloxía nas sociedades en xeral. Son parte destas Competencias clave o uso de ferramentas e 

máquinas tecnolóxicas, os datos científicos para alcanzar obxectivos baseados en probas. 

 

 Competencia dixital 

A competencia dixital proporciona un acceso inmediato a un fluxo incesante de información que aumenta cada día. O 

coñecemento dunha lingua estranxeira ofrece a posibilidade de comunicarse utilizando as novas tecnoloxías creando 

contextos reais e funcionais de comunicación. Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, 

procesar e comunicar información e transformala en coñecemento. 

 

  Competencia para aprender a aprender 

 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira rendibilízase enormemente  se inclúen contidos directamente relacionados coa 

reflexión sobre a propia aprendizaxe, para que cada alumno identifique como aprende mellor e que estratexias lle fan 

máis eficaces. 

 

Isto comporta a conciencia daquelas capacidades que entran en xogo na aprendizaxe como a atención, a concentración, 

a memoria, a comprensión, a expresión lingüística e a motivación do logro entre outras. 

 

 Competencias sociais e cívicas 

As linguas serven aos falantes para comunicarse socialmente, pero tamén son vehículo de comunicación e transmisión 

cultural. Aprender unha lingua estranxeira implica o coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados ás diferentes 

comunidades de falantes desta. 

Este feito favorece a comprensión da realidade social en que se vive, o respecto, o recoñecemento e a aceptación de 

diferenzas culturais e de comportamento, promove a tolerancia e a integración e axuda a comprender e apreciar tanto os 

trazos de identidade coma as diferenzas. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
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As decisións que provoca a reflexión sobre a propia aprendizaxe favorecen a autonomía. Na medida que a autonomía e 

iniciativa persoal involucran a miúdo outras persoas, esta competencia obriga a dispoñer de habilidades sociais para 

relacionarse, cooperar e traballar en equipo: poñerse no lugar do outro, valorar as ideas dos demais, dialogar e negociar, 

a asertividade para facer saber axeitadamente aos demais as propias decisións, e traballar de forma cooperativa e flexi-

ble. O sentido de iniciativa e espírito emprendedor supoñen a capacidade de imaxinar, emprender, desenvolver e avaliar 

accións ou proxectos individuais ou colectivos con creatividade, confianza, responsabilidade e sentido crítico. Require, 

polo tanto, poder reelaborar as formulacións previas ou elaborar novas ideas, buscar solucións e levalas á práctica. 

 

 Conciencia e expresións culturais 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira colabora no desenvolvemento desta competencia se os modeos lingüísticos que 

se utilizan conteñen, aínda coas limitacións desta etapa, producións lingüísticas con compoñente cultural. Trátase, polo 

tanto, dunha competencia que facilita tanto expresarse e comunicarse como percibir, comprender e enriquecerse con 

diferentes realidades e producións do mundo da arte e da cultura. 

 

Esta competencia incorpora así mesmo o coñecemento básico das principais técnicas, recursos e convencións das 

diferentes linguaxes artísticas como a música, a literatura, as artes visuais e escénicas, ou das diferentes formas que 

adquiren as chamadas artes populares.  

 Contidos 

Os contidos que conforman esta materia e este curso, agrupáronse en: comprensión e produción (expresión e interacción) 

de textos orais e escritos, e coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural. Estes cinco bloques, 

relacionados cos dous centros de atención específicos: a linguaxe oral e a linguaxe escrita, recollen os elementos 

constitutivos do sistema lingüístico, o seu funcionamento e relacións e a dimensión social e cultural da lingua 

estranxeira.  

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

  B1.1. Estratexias de comprensión: 

– Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema. 

– Identificación do tipo de escoita necesario para realizar a tarefa (global, selectiva       e detallada). 

– Identificación   do   tipo   textual, adaptando a comprensión a el. 

– Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información esencial, puntos           principais, detalles 

relevantes e implicacións). 

– Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión     de elementos significativos, 

lingüísticos e paralingüísticos. 

– Reformulación  de  hipóteses  a partir da comprensión de novos elementos. 

 B1.2. Recoñecemento dos marcadores conversacionais máis comúns: verificadores, expresivos, apelativos e fáticos. 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

  Estratexias de produción: 

– Planificación: 

–  Identificar o contexto, o destinatario e a finalidade e da produción ou da      interacción. 

–  Concibir a mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea ou ideas principais e a súa estrutura básica. 

–  Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e á canle, aplicando o rexistro e a estrutura de discurso 

adecuados a cada caso e escollendo os expoñentes lingüísticos necesarios para lograr a  intención 

comunicativa. 

– Activar os coñecementos previos sobre modeos e secuencias de interacción, e elementos lingüísticos 

previamente asimilados e memorizados. 

- Execución: 

– Expresar a mensaxe con claridade e coherencia, estruturándoa adecuadamente e axustándose, de ser o caso, 

aos modeos e ás fórmulas de cada tipo de texto. 

– Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis modesta desta) ou a mensaxe (facer concesións no  que  

realmente lle gustaría expresar), tras va- lorar as dificultades e os recursos lingüísticos dispoñibles. 
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– Sacar  o  máximo  partido  dos coñecementos previos (utilizar linguaxe prefabricada, etc.) e apoiarse neles. 

– Cooperar  na  interacción  con outras persoas, verificando a comprensión propia e das demais persoas, e 

cooperando activamente na realización das tarefas de comunicación. 

– Compensar as carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos e paralingüísticos. 

   – Lingüísticos: 

    – Substituír palabras por outras de significado parecido. 

    – Definir  ou  parafrasear  un termo ou unha expresión. 

     – Pedir  axuda  ou  clarificación. 
– Paralingüísticos  e   paratextuais: 

– Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar accións que aclaran o significado. 

– Usar linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, expresións    faciais,          posturas,  contacto  visual 

ou corporal, e proxémica). 

– Usar   sons   cuasilingüísticos. 
– Usar os elementos prosódicos (pausas, ritmo e entoación) como substitutos  
   dos marcadores discursivos para indicarlle á  persoa  destinataria  ou  oínte  
   as partes do discurso que deben ser cointerpretadas. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 B3.1. Estratexias de comprensión: 

– Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema           (coñecementos previos sobre o contido 
de que se trate) a partir da información  superficial e paratextual: proveniencia do texto, imaxes, organización na 

páxina, títuos de cabeceira, etc. 

– Identificación do tipo de lectura demandado pola  tarefa (en  superficie ou oceánica, selectiva, intensiva ou 
extensiva). 

– Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información esencial, puntos  

principais, detalles relevantes e implicacións). 

   – Identificación   do   tipo   textual, adaptando a comprensión a el. 
   – Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto. 

   – Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión  

  de  elementos significativos, lingüísticos e paratextuais. 

– Identificación das palabras clave. 

– Recoñecemento  da  información esencial que o texto proporciona e que é    necesaria para lograr o obxectivo de 

lectura. 

– Supresión de informacións pouco relevantes (redundantes, de detalle e pouco      pertinentes) para o obxectivo de 

lectura 

–  Reformulación  de  hipóteses  a partir da comprensión de novos elementos. 

   – Revisión  e  recapitulación  continua e autointerrogación sobre a comprensión. 
 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

  B4.1. Estratexias de produción: 

– Planificación: 

– Mobilizar  e  coordinar  as  propias competencias xerais e comunicativas co      fin de realizar eficazmente a 
tarefa (repasar oque se sabe sobre o tema e o que se pode ou se quere dicir, xerar ideas posibles, etc.) 

   – Procurar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou temáticos (uso dun dicionario ou dunha gramática, 
obtención de axuda, etc.). 

– Execución: 

– Elaborar un borrador. 

– Estruturar o contido do texto. 

– Organizar o texto en parágrafos   abordando  en   cada   un unha idea principal do texto e entre todos conformar 

o significado ou idea global deste. 

– Considerar as propiedades textuais de coherencia, cohesión e adecuación. 

– Expresar a mensaxe con claridade axustándose aos modeos e ás fórmulas de cada tipo de texto. 

– Reformular  a  tarefa  (emprender unha versión máis modesta) ou da mensaxe (facer concesións no  que  
realmente lle gustaría expresar), tras valorar as dificultades e os recursos lingüísticos dispoñibles. 

– Apoiarse  en  sacar  o  máximo partido dos coñecementos previos (utilizar                  linguaxe "prefabricada",  

como  frases  feitas  ou locucións). 

  – Xestión de relacións sociais no ámbito persoal, público, educativo e profesional. 

  – Descrición e apreciación de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos,   lugares, actividades, 
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procedementos e procesos. Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e 

situacións presentes, e expresión de predicións e de sucesos futuros a curto, medio e longo prazo. 

  – Intercambio de información, indicacións, opinións, crenzas e puntos de vista, conselos, advertencias e avisos. 

  – Expresión da curiosidade, o coñecemento, a certeza, a confirmación, a dúbida, a conxectura, o escepticismo e a 
incredulidade. 

  – Expresión  da  vontade,  a  intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a prohibición, a exención e a 

obxección. 

  – Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, o eloxio, a admiración, a satisfacción, a esperanza, a confianza e 

a sorpresa, e os seus contrarios. 

 – Formulación de  suxestións,  desexos, condicións e hipóteses. 

      – Establecemento   e   xestión   da comunicación e organización do discurso. 

  – Narración   de   acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e situacións presentes, e 
expresión de predicións e de sucesos futuros a curto, a medio e a longo prazo. 

 – Intercambio de información, indicacións, opinións, crenzas e puntos de vista, conselos, advertencias e avisos. 

– Expresión da curiosidade, o coñecemento, a certeza, a confirmación, a dúbida, a conxectura, o escepticismo e a 

incredulidade. 

– Expresión  da  vontade,  a  intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a prohibición, a exención e 
a obxección. 

– Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, o eloxio, a admiración, a satisfacción, a esperanza, a confianza e 

a sorpresa, e os seus contrarios. 

– Formulación de  suxestións,  desexos, condicións e hipóteses. 

– Establecemento   e   xestión   da comunicación e organización do discurso. 

 

   B4.2.      Estruturas      sintáctico- discursivas. 
 

  B4.3. Léxico escrito común e máis especializado (produción), dentro das propias áreas de interese nos ámbitos 
persoal, público, educativo e ocupacional, relativo á descrición de persoas e obxectos, tempo e espazo, estados, eventos 
e acon- tecementos, actividades, procede- mentos e procesos; relacións per- soais, sociais, educativas e profesionais; 

educación e estudo; traballo e emprendemento; bens e servizos; lingua e comunicación intercultural; ciencia e 

tecnoloxía; historia e cultura. 

 

  B4.4. Revisión: 

– Identificar problemas, erros e repeticións. 

– Prestar atención ás convencións ortográficas e aos signos de puntuación. 

– Realizar a escritura definitiva. 

   – Presentar o texto de forma coidada (marxes, limpeza, tamaño da letra adecuado,       uso normativo de   maiúsculas   
e   minúsculas, etc.) 
 
Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 
 

  B5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: 

 
– Discriminación e uso dos trazos fonéticos que distinguen fonemas (trazos distintivos como sonoridade, nasalidade 
e apertura de vogais). 

– Recoñecemento e produción de unidades maiores do nivel fónico (secuencia acentual das palabras). 

– Recoñecemento e uso comprensible  dos  elementos prosódicos (acento, ritmo e entoación das oracións). 

– Recoñecemento  de  palabras  e frases de uso coloquial común emitidas con procedementos básicos de 
redución fonética. 

 

 B5.3. Patróns gráficos e convencións  ortográficas da  palabra,  da oración e do enunciado (punto, coma, punto e 
coma, comiñas, paréntese, signos de interrogación, signos de exclamación, puntos suspensivos e guión). 

  B5.4. Coñecementos morfosintácticos e discursivos: 

– Recoñecemento  e  uso  de  elementos morfosintácticos que permiten recoñecer, formular e organizar distintos 

tipos de texto. 

– Recoñecemento  e  uso  de  elementos, categorías, clases, estruturas, procesos e relacións gramaticais habituais en 

distintos tipos de discurso. 

 B5.5.  Aspectos  socioculturais e sociolingüísticos: 

– Convencións sociais, normas de cortesía  e  rexistros;  costumes, valores, crenzas e actitudes; linguaxe non         

verbal. 
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– Actitude receptiva e respectuosa cara ás persoas, os países e as comunidades lingüísticas que falan outra lingua e 

teñen unha cultura diferente á propia. 

  B5.6. Plurilingüismo: 

– Identificación de similitudes e diferenzas entre as linguas que coñece para mellorar a súa aprendizaxe e lograr 
unha competencia comunicativa integrada. 

– Participación  en  proxectos  nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou culturais, e valorando positivamente as competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

  B5.7.       Estruturas       sintáctico- discursivas propias de cada idioma. 

  B5.8. Funcións comunicativas: 

– Xestión de relacións sociais no ámbito persoal, público, educativo e profesional. 

– Descrición e apreciación de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares, actividades, 
procedementos e procesos. 

– Narración   de   acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición  de                  estados  e  situacións 
presentes, e expresión de predicións e de sucesos futuros a   curto, a medio e a longo prazo. 

– Intercambio de información, indicacións, opinións, crenzas e puntos de vista, conselos, advertencias e avisos. 

– Expresión da curiosidade, o coñecemento, a certeza, a confirmación, a dúbida, a conxectura, o escepticismo e a 
incredulidade. 

– Expresión  da  vontade,  a  intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a prohibición, a exención e a 

obxección. 

– Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, o eloxio, a admiración, a satisfacción, a esperanza, a confianza e a 
sorpresa, así como os seus contrarios. 

– Formulación de  suxestións,  desexos, condicións e hipóteses. 

– Establecemento   e   xestión   da comunicación e organización do discurso. 

 

  B5.9. Léxico: 

– Recoñecemento e uso do léxico común e máis especializado relacionado con  contidos educati- vos correspondentes 

e de interese nos ámbitos persoal, público,  educativo e ocupacional, relativo á descrición de persoas e obxectos, o 

tempo e o espazo, estados, eventos e acontecementos,actividades, procedementos e procesos;  

relacións persoais, sociais, educativas e profesionais; educación e estudo; traballo e emprendemento; bens e servizos; 

lingua e comunicación intercultural; ciencia e   

tecnoloxía; historia e cultura. 

– Recoñecemento e uso de expresións fixas frecuentes (locucións idiomáticas, esquemas fraseolóxicos como "Está 

libre esta cadeira?" ou "Podo...?", coloca- cións, frases feitas e léxico propio de temas relativos a feitos de actualidade. 

– Recoñecemento e uso de antónimos e sinónimos, e de procedementos de ormación de palabras mediante recursos de 

derivación e de composición, e recoñecemento de "falsos amigos". 

 
Contidos sintáctico-discursivos 

 Expresión   de   relacións lóxicas: conxunción (not only…but also; both…and); disxunción (or); oposi- 

ción/concesión   ((not…) but; …, though); causa (because (of); due to; as); finalidadee   (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  sen- tences 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 conti- nuous;  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/c ompound nouns; pronouns 
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(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 (al- ready; (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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Criterios de avaliación 

Os criterios de avaliación que establece o currículo para o primeiro curso de Bacharelato na área de lingua estranxeira, 

organizados en cinco grandes bloques: comprensión e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos, e 

coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural, son os seguintes:  

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 ve- locidade 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. 

 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 estructuras 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 mesmo con frecuencia, as hipóteses de significado do 
texto oral non poidan ser verificadas con claridade. 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

  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 
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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 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 propó- sitos comunicativos xerais asociados a distintos formatos, patróns e estios discursivos típicos. 

 B3.3. Identificar as ideas principais, a información relevante e as implicaciónsxerais 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: expresión e interacción 

  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 función 

 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, sa- lientando os aspectos que se con- sideran importantes, empre-

gando a estrutura e características propias deste tipo de texto (cabeceira, despedida, sinatura, marxes, etc.). 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 
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 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 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 in suficiente 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. 

2.6.2.2. Estándares de aprendizaxe avaliables 

Os estándares de aprendizaxe neste curso están organizados en cinco grandes bloques: comprensión e produción 

(expresión e interacción) de textos orais e escritos, e coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural, 

plurilingüe e. Recollemos a continuación o lexislado:  

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

  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 

(pala- bra, 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. 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 
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 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). 

 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. 

  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. 

  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. 

  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. 

 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 

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

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

 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. 
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  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. 

  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. 

 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 trabalos  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. 

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

súa especialidade, sempre que poida volver ler as seccións difíciles (por exemplo, sobre cómo redactar un traballo 

educativo seguindo as convencións internacionais). 

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

privadas como universidades, empresas ou compañías de servizos (por exemplo, carta de admisión a un curso). 

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

asuntos do seu interese persoal e educativo (por exemplo, folle tos, prospectos, programas de estudos 

universitarios). 

  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 

 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

 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; 
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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.) 

  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). 

 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 

  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. 

 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. 

 

  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. 

 

 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. 
 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

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

reflexiona sobre o propio proceso de adquisición da lingua e transfire á lingua estranxeira coñecementos e 

estratexias de comuni- cación adquiridas noutras linguas 

 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. 

  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 

lingüísticos e culturais. 

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

da importancia desta actividade de mediación intercultural. 

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

adecuados ao propósito comunicativo. 

 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. 

 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.). 

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

películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias lin guas e relacionados cos elementos transversais, evita 

estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 
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Mínimos esixibles para unha avaliación positiva 

 

 

-Calquera actuación sospeitosa dos alumnos na realización das probas escritas ou orais relativa á utilización de 

materiais ou medios que supoñan un recurso externo, incluída a copia ou axuda dalgún compañeiro ou compañeira, 

suporá a avaliación negativa da convocatoria en curso. 

-A participación activa e habitual na realización das actividades na clase e fóra dela será requisito imprescindible para 

unha avaliación positiva. Polo tanto, as faltas repetidas de  asistencia a clase e non realizar as tarefas sistemáticamente 

farán imposible acadar a devandita avaliación positiva. 

-É imprescindible que a caligrafia da probas escritas sexa legible; doutro xeito, ou profesor non poderá valorar as probas 

escritas. Así mesmo, a presentación dos exames e demais probas escritas deberá ser a adecuada para poder obter unha 

cualificación positiva. 

 

Por outra parte, dos contidos pertencentes a esta etapa, consideraranse mínimos os seguintes: 

Escoitar, falar e conversar. 

* Escoitar e comprender. 

-Comprensión xeral e específica de discursos, presentacións e conferencias en que se traten temas de interese xeral ou 

relacionados co seu ámbito académico de coñecemento e realizados en lingua estándar e de xeito claro e pausado. 

-Comprensión de interaccións orais de carácter persoal, familiar ou público suficiente para poder reaccionar con 

espontaneidade. 

-Uso de estratexias de comprensión como a identificación do propósito e do contexto comunicativo do texto, a 

elaboración de hipóteses sobre o contido, a inferencia de significados e o apoio no contexto total -lingüístico e non 

lingüístico. 

-Toma de conciencia da importancia de chegar a comprender textos orais e escritos sen precisar entender todos e cada 

un dos seus elementos. 

* Falar e conversar. 

-Produción oral 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. 

-Utilización de mecanismos de coherencia e cohesión textual propios da lingua oral. 

-Participación en conversacións e debates utilizando o rexistro adecuado á situación de comunicación e estratexias de 

colaboración. 

-Expresión de opinións, suxestións e argumentos en intercambios sociais. 

-Descrición de experiencias, acontecementos, desexos, plans e aspiracións respondendo a preguntas para dar detalles 

necesarios para o éxito da comunicación. 

-Produción oral planificada sobre temas xerais e académicos propios da idade e do nivel de estudos, nunha secuencia 

lineal, apoiándose en notas e elementos gráficos e respondendo a preguntas complementarias de carácter previsible. 

Ler e escribir. 

* Comprensión de textos escritos. 

-Comprensión de información xeral de textos xornalísticos, literarios ou académicos, en soporte papel e dixital, que 

traten temas próximos e coñecidos, identificando o propósito comunicativo, as ideas principais e, se é o caso, o punto de 

vista de quen os escribe. 

-Localización e comprensión de información específica en documentos escritos de uso cotián. 
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-Uso e consolidación de diferentes estratexias de lectura, 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 e o apoio na organización da información e no tipo de texto. 

-Lectura autónoma de textos de diversa extensión e natureza -académicos, persoais, literarios e xornalísticos- 

recorrendo ao uso de estratexias de lectura adecuadas á finalidade desta. 

-Uso, progresivamente autónomo, de distintas fontes en soporte papel, dixital ou multimedia para obter información co 

fin realizar tarefas concretas. 

* Composición de textos escritos. 

-Composición de textos escritos atendendo ás secuencias de planificación, á textualización e revisión do texto obtido, á 

persoa ou persoas a quen se dirixe e ao tipo de texto que corresponda á intención de comunicación, utilizando 

mecanismos de coherencia e cohesión textual. 

-Composición de textos diversos -descritivos, narrativos, argumentativos e explicativos- relativos aos ámbitos persoal, 

público e educativo, con coherencia, claridade, cohesión, razoable corrección gramatical e léxico axeitado ao tema. 

Coñecemento da lingua. 

* Coñecementos lingüísticos. 

-Ampliación do uso de elementos morfosintácticos e léxicos que permiten recoñecer, formular e organizar distintos 

tipos de texto. 

-Recoñecemento e uso de expresións frecuentes e de locucións idiomáticas, frases feitas e léxico propio de temas 

relativos a feitos de actualidade e relacionados con contidos académicos. 

-Uso de antónimos, sinónimos e falsos amigos, substitución léxica sinxela e formación de palabras mediante recursos de 

derivación e de composición. 

-Recoñecemento e produción autónoma e intelixible de diferentes patróns de ritmo, entoación e acentuación necesarios 

para a comprensión e expresión de actitudes, sentimentos e reaccións. 

 

* Reflexión sobre a aprendizaxe. 

-Selección, organización e uso autónomo de recursos para a aprendizaxe como dicionarios, libros de consulta, 

bibliotecas e recursos dixitais e informáticos. 

-Aplicación de estratexias para organizar, adquirir, lembrar e utilizar o léxico e as estruturas lingüísticas. 

-Reflexión sobre as estratexias utilizadas para mellorar as producións propias e para comprender máis eficazmente as 

realizadas por outras persoas. 

-Identificación das causas dos propios erros, considerándoos parte natural de todo proceso de aprendizaxe e uso 

autónomo de estratexias de autocorrección e de reparación, e máis interese por superalos. 

-Participación activa nas tarefas de aprendizaxe amosando iniciativa, creatividade, e confianza nas propias posibilidades. 

-Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e fóra dela, recorrendo ás 

tecnoloxías da información e da comunicación. 

 

Aspectos socioculturais e consciencia intercultural. 

 

-Toma de conciencia da diversidade lingüística e cultural española e europea, e aceptación da pertenza a unha sociedade 

pluricultural, evitando actitudes etnocéntricas e androcéntricas. 

-Valoración do enriquecemento persoal que supón a relación e a comunicación con persoas pertencentes a outras 

culturas. 
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-Interese e iniciativa por comunicarse con falantes ou aprendices da lingua estranxeira utilizando soporte papel ou 

tecnoloxías da comunicación que permiten os intercambios orais e escritos. 

-Uso apropiado, desde o punto de vista sociocultural, de rexistros, de marcadores lingüísticos de relacións sociais, de 

exclamacións e interxeccións e das normas de cortesía en situacións concretas de comunicación. 

-Establecemento de relacións entre a cultura propia e a cultura propia da lingua estranxeira para cumprir o papel de 

intermediación cultural, abordando con eficacia a resolución de malentendidos interculturais e esforzándose por superar 

relacións estereotipadas. 
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Metodoloxía 

 

 

Metodoloxía específica da área de lingua estranxeira inglés 

 

O ensino da lingua estranxeira parte dun modelo de lingua que ten unha base fundamentalmente práctica e que ten como 

finalidade principal o uso do idioma. Trátase do enfoque orientado á acción, que promulga o marco común europeo de 

referencia e, na súa posta en práctica terá como centro tarefas baseadas nos obxectivos de comunicación definidos no 

currículo, tendo en conta as necesidades e intereses do alumnado. 

 

En canto aos métodos específicos que se empregarán a aula citaremos os seguintes: 

- escoita de conversacións nos distintos medios audiovisuais 

- lectura de textos escritos adaptados 

- utilización de programas de ordenador (aulas virtuais, blogs, páxinas de recursos...) 

- fomento da auto-aprendizaxe utilizando os métodos anteriormente descritos para fins particulares 

- combinación de presentacións, explicacións, exercicios e actividades de explotación, utilizando, segundo sexa o caso, 

só a lingua estranxeira ou tamén a lingua materna para as presentacións e explicacións. 

- combinación das actividades anteriores coa planificación de grupo e individual, con e sen o apoio do profesor, para 

atender as distintas necesidades dos alumnos. 

 

Buscaremos un enfoque metodolóxico que posibilite a convivencia de distintos estilos de aprendizaxe, que favoreza a 

implicación do alumnado no seu propio proceso de aprendizaxe (participando na fabricación de materiais, fomentando a 

activación dos seus coñecementos previos e a concienciación da importancia da autoavaliación), sen esquecer o papel 

do profesor, que planifica, organiza e negocia cos seus alumnos o desenvolvemento do curso. 

A finalidade desde enfoque será a activación da variedade de procesos e habilidades necesarios para levar a cabo tarefas 

nas que se realizarán actividades de comprensión, expresión e interacción que engloben todas as compoñentes 

curriculares. 
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Materiais curriculares 

 

Durante o presente curso utilizaranse os seguintes libros de texto, de exercicios e de lectura obrigatoria: 

Educación Secundaria Obrigatoria 
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1º ESO 

Dynamic 1  . Oxford University Press. Student's Book.  

ISBN: 978-0-19-416680-5  

Lecturas: 

Serán propostas polo profesor ó comenzo do curso. 

 

2º ESO 

Dynamic 2. Oxford University Press. Student's Book 

ISBN :978-0-19-4166829 

Lecturas: 

Serán propostas polo profesor ó comenzo do curso. 

3ª ESO  

Dynamic 3. Oxford University Press. Student's Book 

ISBN :978-0-19-4166843 

Lecturas: 

Serán propostas polo profesor ó comenzo do curso. 

 

4º ESO 

Dynamic 4. Oxford University Press. Student's Book 

ISBN :978-0-19-4166867 

Lecturas: 

Serán propostas polo profesor ó comenzo do curso. 
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Bachillerato 1º BACH 

Advantage 1. Burlington Books. Students book. ISBN  978-9963-273-67-6 

Lecturas: 

Serán propostas polo profesor ó comenzo do curso. 

2º Bach 

Advantage 2. Burlington Books. Students book. ISBN 978-9925-30-122-5 

Lecturas: 

Serán propostas polo profesor ó comenzo do curso. 
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Outros recursos didácticos 

 

Ademais da utilización dos libros anteriormente mencionados e da interacción na aula entre o alumnado e o profesorado, 

utilizaranse algúns outros recursos de modo habitual e outros de modo esporádico. Habitualmente utilizaranse blogs 

para a práctica da expresión escrita, así como o fomento da creatividade. O alumnado deberá utilizar tamén dicionarios 

de modo habitual. Estes dicionarios poden ser edicións en papel ou ben edicións dixitais ou en liña. Os dicionarios 

utilizados en Educación Secundaria Obrigatoria deben ser bilingües, comezando nos últimos cursos a utilización de 

dicionarios monolingües. No Bacharelato, en cambio, preferirase a utilización de dicionarios monolingües. 

Esporadicamente, especialmente na conmemoración da semana da prensa, utilizaranse xornais na aula, de modo que o 

alumnado se familiarice con esa forma de comunicación social. Tamén se utilizarán recursos audiovisuais que 

posibiliten a aprendizaxe a través da música. Para isto será de especial utilidade o uso de www.youtube.com con 

versións de cancións con subtítulos. 

 

 

Procedementos de avaliación 

 

A avaliación permítenos coñecer con exactitude como se está a desenvolver o proceso de ensino-aprendizaxe e debe 

acompañarnos durante todo o proceso. Por iso, a avaliación será continua, partindo dunha avaliación inicial, 

continuando con unha avaliación formativa e finalizando con unha avaliación sumativa. 

Ordinaria 

Para a avaliación na convocatoria ordinaria o profesorado utilizará os seguintes procedementos: 

 

• observación na aula 

• preparación, realización e supervisión de tarefas escritas, orais e de audición fóra e dentro da aula 

• deseño e realización de probas escritas, orais e de audición na aula 

 

Extraordinaria 

 

Para a avaliación na convocatoria extraordinaria, o profesorado utilizará os seguintes procedementos: 

 

• deseño e realización dunha proba escrita 

• deseño e realización dunha proba de compresión dunha audición, sempre e cando o horario das probas 

deseñado polo centro o permita. 

 

Da programación 

 

Para a avaliación da programación do departamento, o profesorado conta con unha reunión de departamento mensual na 

que se revisará a posta en práctica, as dificultades e acertos e os posibles cambios a considerar. 

Especialmente durante o mes de xuño, ou primeiros días de xullo, o profesorado do departamento avaliará a 

http://www.youtube.com/
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programación elaborando propostas de mellora que se incorporarán, de ser o caso, á nova redacción da programación 

durante os primeiros días de setembro. 

 

Instrumentos de avaliación 

Para avaliación da observación na aula, o profesorado contará cos instrumentos adecuados (caderno, fichas ou 

documentos dixitais) onde irá anotando o grao de participación, interese e actitudes de cada un dos alumnos. 

Para a avaliación de tarefas o profesorado utilizará unha táboa onde valorará de 0 a 4 o grao de axuste á tarefa proposta, 

a existencia de comunicación real, a corrección gramatical, a entoación e a fluidez (de ser o caso) e a creatividade. 

Na avaliación das probas escritas e orais o profesorado contará cun cadro de corrección puntuado. 

Sistemas de cualificación 

A cualificación final do alumnado en cada avaliación e na nota final de curso terá en conta todos os aspectos avaliados, 

segundo o exposto no apartado de procedementos de avaliación. Na avaliación ordinaria aplicaranse as seguintes 

porcentaxes: 

• Probas escritas e orais: 50 % da nota final. 

• Desenvolvemento adecuado de tarefas na aula e fóra dela, segundo os criterios de avaliación correspondentes 

ao seu nivel: 30% da nota final. 

• Grao de participación en clase e de realización das tarefas encomendadas, así como o interese e a actitude de 

cara a aprendizaxe e a capacidade de interacción social acatando as normas de convivencia e amosando respecto polo 

resto dos membros da comunidade educativa: 20% da nota final. 

 

Excepcionalmente, e de acordo cos criterios do departamento de Educación Física, o alumnado que voluntariamente 

participe na actividade complementaria Active Notebook, poderá recibir unha puntuación extra a sumar á nota final no 

caso de que a realización do seu traballo se considere correcta, boa ou moi boa. Esta puntuación extraordinaria será de 

0,25; 0,5 e 0,75 respectivamente. 

 

Na avaliación extraordinaria da Educación Secundaria Obrigatoria serán de aplicación as seguintes porcentaxes: 

• Proba escrita: 100 % da nota final. 

• No caso de que o horario de exames permita a realización dunha proba de comprensión oral esta proba suporá 

o 10% da proba. 

 

Na avaliación extraordinaria do Bacharelato serán de aplicación as seguintes porcentaxes: 

• Proba escrita: 90 % da nota final. 

• Proba de comprensión oral: 10 % da nota final. 
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Programa de recuperación 

 

Da propia materia durante o curso 

 

Durante o curso, o profesorado proporá tarefas de recuperación aos alumnos que así o precisen. As tarefas serán do 

mesmo tipo que as realizadas habitualmente na clase, pero adaptándose ás necesidades de cada alumno. Estas tarefas 

serán desenvolvidas tanto na aula como fóra dela. Para a realización destas tarefas de recuperación na clase, o 

profesorado organizará grupos de alumnos que posibiliten que os alumnos máis febles vaian adquirindo as 

competencias correspondentes ao seu curso. 

De materias pendentes de cursos anteriores 

 

As tarefas de recuperación de materias pendentes de cursos anteriores organizaranse do mesmo xeito que as do propio 

curso, dado que a aprendizaxe dunha lingua non se basea en diversos estratos que o alumno deba superar antes de pasar 

ao seguinte, senón que o obxectivo e o contido principal é a comunicación. Deste xeito, o profesorado proporá tarefas 

de recuperación adaptándose ás necesidades de cada alumno, tanto para desenvolver na aula como fóra dela. 
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Medidas de atención á diversidade 

 

Un dos principios básicos da educación, en xeral, e especialmente da Educación Secundaria Obrigatoria, é atender ás 

necesidades de todo o alumnado, de xeito que cada persoa ao seu ritmo propio poida alcanzar os obxectivos básicos de 

cada un dos cursos e de toda a etapa. 

Non obstante, debemos por de manifesto que este principio básico é difícil de conseguir se temos en conta que a 

aprendizaxe dunha lingua estranxeira require, xa de por si, grupos pequenos. No noso caso, contamos con grupos de 

perto de 30 alumnos, tanto en Educación Secundaria Obrigatoria como en Bacharelato. Como aspecto positivo, e grazas 

ao esforzo do profesorado, contamos con desdobres de grupos nos dous primeiros cursos da ESO durante o presente 

curso, o cal facilitará a atención á diversidade nestes niveis que habitualmente presentan resultados negativos. 

O profesorado, dentro das súas capacidades, esforzarase en detectar as desigualdades no progreso da aprendizaxe do 

alumnado e tentará por remedio subministrando material extra de reforzo a aqueles alumnos con un ritmo de 

aprendizaxe máis lento e material extra de ampliación a aqueles alumnos con un ritmo de aprendizaxe e de traballo máis 

rápidos. 

Por outra banda, o traballo en grupo e por parellas, así como o traballo de creación nos blogs, serán de gran axuda na 

atención á diversidade, facilitando a adaptación dos contidos ás necesidades reais de cada alumno. 

Non debemos esquecer neste apartado que existe tamén un PMAR  que atende a parte do alumnado con necesidades de 

atención específica. 
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Tratamento do fomento da lectura 

 

Como materia na que se adquiren especialmente competencias lingüísticas, a lectura está presente en cada momento do 

proceso de ensino-aprendizaxe. 

Na aula, día a día, trabállase a lectura intensiva. Dentro da práctica habitual da clase, o profesorado e o alumnado 

practican a lectura de exercicios e de textos breves de xeito que melloran a súa comprensión lectora e o seu vocabulario. 

Dentro desta actividade, en certos cursos farase lectura de poemas que, nalgúns casos, poderán ser gravados para a súa 

publicación na web. 

Por outra banda, en cada curso, os alumnos deben ler dous libros de lectura obrigatoria, practicando deste xeito a lectura 

extensiva. 

Dentro deste apartado de fomento da lectura, tamén se encadran algunhas das actividades complementarias descritas no 

apartado correspondente, como a función de teatro de sombras, que se realizará sobre unha das lecturas obrigatorias de 

1º de ESO, o intercambio de correspondencia con alumnos escoceses, a conmemoración de datas relevantes no mundo 

anglosaxón, nas que se aconsellarán lecturas sobre cada un dos eventos, e a celebración de actividades de animación á 

lectura organizadas en colaboración coas editoriais dos libros de lectura obrigatoria. 

Por último, debemos destacar que se solicitou que o centro se subscriba a unha publicación mensual en inglés que será 

colocada no punto de lectura do centro. 
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Tratamento do fomento das TIC 

 

O Departamento de inglés, fomentará o uso das novas tecnoloxías da información e a comunicación de moi diversas 

maneiras. Como xa dixemos no apartado de integración das competencias básicas, a práctica docente integrará o uso de 

ferramentas dixitais na aula e fóra da aula. 

Utilizarase o ordenador como ferramenta audiovisual para as audicións e proxeccións de vídeo na aula. Para fomentar 

este uso, o departamento incorpora este curso libros dixitalizados para a súa proxección na aula e con materiais 

integrados para o seu uso con encerados dixitais interactivos. Este uso con encerado dixital interactivo será posible nas 

aulas de primeiro ciclo da ESO e nas horas que o profesorado poida acceder á aula de informática do centro. Para iso foi 

solicitada unha hora de clase semanal nesa aula co maior número de grupos de alumnos posible. 

Potenciarase gradualmente o uso da aula virtual do instituto para o traballo persoal dos alumnos e da páxina web do 

centro como medio de información académica e de actividades. En canto á aula virtual, comezará por ser cada vez máis 

utilizada como lugar ao que recorrer para consulta de cuestións esenciais de gramática ou das actividades programadas 

polo departamento para ir gradualmente adquirindo un carácter máis interactivo. 

Utilizaranse blogs para a publicación das creacións dos alumnos na lingua estranxeira. Procurarase que o traballo no 

blog se faga cada vez máis na propia aula, utilizando para isto os ordenadores subministrados dentro do Proxecto Abalar 

e tamén a aula de informática para aqueles cursos non incluídos no proxecto. 

Para a comunicación entre profesores e alumnos utilizaranse o correo electrónico e as redes sociais, contando 

actualmente o departamento con unha conta de correo electrónico de Google, unha conta en Facebook e outra en Tuenti. 
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Condicionantes ante a pandemia COVID 19 

 

-En caso de suspensión da actividade lectiva presencial, continuaremos coas clases por videoconferencia a través da 

plataforma CISCO WEBEX , no horario habitual e durante 30 minutos, como mínimo. Si  houbese problemas técnicos , 

buscaríamos outras alternativas. Cada profesor controlará a asistencia ás clases telemáticas. 

-Os alumnos continuarán traballando na asignatura no aula virtual, a plataforma G-SUITE ou a versión dixital online do 

seu libro baixo a dirección de cada profesor. Para obter unha avaliación positiva, será imprescindible que os alumnos 

entreguen todas as tarefas no prazo estipulado así como que a media da cualificación das tarefas sexa positiva. 

-En casa de confinamiento parcial dun aula e si houbese programada unha proba escrita ou oral para o periodo de 

confinamiento parcial, dita proba poderase  atrasar os días que sexa necesario para que todo o grupo poida realizala ao 

mesmo tempo ou, se o profesor estímao oportuno, propoñerase unha alternativa telemática. Os alumnos ausentes 

continuarán coas tarefas por medios telemáticos. 

-Os criterios de avaliación e cualificación expresados na programación mantéñense . En caso de confinamiento, 

poderanse programar probas telemáticas ou, si o profesor estímao oportuno, substituír estas por tarefas pautadas na aula 

virtual , plataforma G-Suite  ou libro dixital que, en todo caso, deberán ser entregadas no prazo estipulado e seguindo as 

directrices que cada profesor dicte. 

- A posible revisión desta programación e dos criterios de avaliación e cualificación están supeditados ao transcurso dos 

acontecementos. Dependerá da duración da suspensión das clases presenciais ou das datas na que dita suspensión poida 

producirse, no seu caso. Confiamos en que coa chegada da vacina no principio do ano, o último trimestre deste curso 

sexa moi distinto do anterior e podamos realizar probas presenciais con normalidade. 

En calquera caso, este documento será modificado si as circunstancias así o impoñen e a sua posible corrección 

difundirase polos medios telemáticos habituais. 

 


