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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
Dado que os criterios e estándares na materia de lingua inglesa son moi xerais, se 
especifican as estructuras sintáctico‐ discursivas por ser onde se visualizan mellor  

             os contidos impartidos, destacando en vermello os que non se puideron impartir. 
 

2.Avaliación e cualificación. 
 

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

 
4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación  Estándar de aprendizaxe 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

B1.1. Identificar o sentido xeral, a información esencial e os puntos 
principais en textos orais moi breves e sinxelos en lingua estándar, con 
estruturas simples e léxico de uso moi frecuente. 
 B1.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas 

para a comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os 
puntos principais do texto. 

 B1.3. Utilizar as indicacións do contexto e da información contida no 
texto para facerse unha idea dos significados probables de palabras e 
expresións que se descoñecen.  

   B1.4. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación 
básicos. 

 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

PLEB1.1. Comprende o esencial de anuncios publicitarios sobre produtos que 
lle interesan (xogos, ordenadores, CD etc.).                               CCL  CAA 

PLEB1.2. Comprende mensaxes e anuncios públicos que conteñan instrucións, 
indicacións ou outro tipo de información (por exemplo, números, prezos, 
horarios, nunha estación ou nuns grandes almacéns.                  CCL       CAA 

PLEB1.3. Entende o que se lle di en transaccións habituais sinxelas 
(instrucións, indicacións, peticións, avisos).                        CSA    CCL   CAA 

PLEB1.4. Identifica o tema dunha conversa cotiá predicible que ten lugar na 
súa presenza (por exemplo, nunha tenda, nun tren).                   CCL    CAA 

 

 
 

Bloque 2. Produción de textos orais 

B2.1. Participar de maneira simple e comprensible en conversas moi 
breves que requiran un intercambio directo de información en áreas de 
necesidade inmediata ou sobre temas moi familiares 
 B2.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas para producir 

textos orais monolóxicos ou dialóxicos moi breves e sinxelos, 
utilizando, p. e., fórmulas e linguaxe prefabricado ou expresións 
memorizadas, ou apoiando con xestos o que se quere expresar. 

Bloque 2. Produción de textos orais 

PLEB2.1. Fai presentacións breves e sinxelas, previamente preparadas e 
ensaiadas, sobre temas cotiás ou do seu interese (presentarse e presentar a 
outras persoas; dar información básica sobre si mesmo, a súa familia e a súa 
clase; indicar as súas afeccións e intereses e as principais actividades do seu 
día a día; describir brevemente e de maneira sinxela a súa habitación, o seu 
menú preferido, o aspecto exterior dunha persoa, ou un obxecto; presentar un 
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B2.3. Articular, de maneira polo xeral comprensible 
B2.4. Facerse entender en intervencións breves e sinxelas 
B2.5. Interactuar de maneira moi básica, utilizando técnicas moi 
simples, lingüísticas ou non verbais (p. e. xestos ou contacto físico) para 
iniciar, manter ou concluír unha breve conversa. 

tema que lle interese (o seu grupo de música preferido); dicir o que lle gusta e 
non lle gusta e dar a súa opinión)usando estruturas sinxelas e cunha pronuncia 
e entoación comprensible.                                                CCL       CAA 

 

 
Bloque 3:Comprensión de textos escritos 

 B3.1. Identificar o tema, o sentido xeral, as ideas principais e 
información específica en textos, tanto en formato impreso como en 
soporte dixital, moi breves e sinxelos, en lingua estándar e cun léxico 
de alta frecuencia, e nos que o tema tratado e o tipo de texto resulten 
moi familiares, cotiáns ou de necesidade inmediata, a condición de 
que se poida reler o que non se entendeu, que se poida consultar un 
dicionario e conte con apoio visual e contextual.  

  B3.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas máis adecuadas 
para a comprensión do sentido xeral, a información esencial ou os 
puntos principais do texto. 

 B3.3. Inferir do contexto e da información contida no texto os 
significados probables de palabras e expresións que se descoñecen. 

B3.4. Recoñecer os signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma), así 
como símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, ₤), e identificar os 
significados e intencións comunicativas xerais relacionados con estes. 

 

 

 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

PLEB3.1. Comprende instrucións, indicacións, e información básica en notas, 
letreiros e carteis en rúas, tendas, medios de transporte, cinemas, museos, 
colexios, e outros servizos e lugares públicos.              CCL          CAA 

PLEB3.2. Comprende información esencial e localiza información específica 
en material informativo sinxelo como menús, horarios, catálogos, listas de 
prezos, anuncios, guías telefónicas, publicidade, folletos turísticos, programas 
culturais ou de eventos etc.                                            CCL           CAA 

PLEB3.3. Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postais e 
tarxetas) breve e sinxela que trate sobre temas familiares como, por exemplo, 
un mesmo, a familia, a escola, o tempo libre, a descrición dun obxecto ou un 
lugar, a indicación da hora e o lugar dunha cita etc.      CCL         CAA 

PLEB3.4. Comprende o esencial e os puntos principais de noticias breves e 
artigos de revistas para mozas e mozos que traten temas que lle sexan 
familiares ou sexan do seu interese (deportes, grupos musicais, xogos de 
ordenador).                                                                      CCL             CAA 

PLEB3.5. Comprende o esencial de historias breves e ben estruturadas e 
identifica os e as personaxes principais, a condición de que a imaxe e a acción 
conduzan gran parte do argumento .                                 CCL         CAA 

PLEB3.6. Emprega de forma axeitada os signos ortográficos básicos (p. e. 
punto, coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, ₤).   CCL 
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Bloque 4. Produción de textos escritos 

 B4.1. Construír, en papel ou en soporte electrónico, textos moi curtos 
e sinxelos, compostos de frases simples illadas, nun rexistro neutro ou 
informal, utilizando con razoable corrección as convencións 
ortográficas básicas e os principais signos de puntuación, para falar de 
si mesmo/a, da súa contorna máis inmediata e de aspectos da súa vida 
cotiá, en situacións familiares e predicibles. 

 B4.2. Coñecer e aplicar as estratexias básicas para producir textos 
escritos moi breves e sinxelos, p. e. copiando palabras e frases moi 
usuais para realizar as funcións comunicativas que se perseguen. 

  B4.3. Aplicar patróns gráficos e convencións ortográficas básicas 
para escribir con razoable corrección palabras ou frases curtas que se 
utilizan normalmente ao falar, pero non necesariamente cunha 
ortografía totalmente normalizada. 

   B4.8. Facer uso das ferramentas informáticas para completar 
actividades predeseñadas polo persoal docente. 

B4.8. Usar correctamente o dicionario bilingüe, biblioteca de aula e 
outros materiais de consulta para a elaboración de textos, respectando as 
súas normas de funcionamento. 

 

 
Bloque 4. Produción de textos escritos 

PLEB4.1.Completa un breve cuestionario o una fichacos seus datos persoais 
/por exemplo para rexistrarse nas redes sociais,para abrir unha conta de correo 
electrónico etc...)                              CCL     CD          CAA 

 

PLEB4.2. Escribe correspondencia persoal breve e simple (mensaxes, notas, 
postais, correos, chats ou SMS) na que dá as grazas, felicita a alguén, fai unha 
invitación, dá instrucións, ou fala de si mesmo/a e da súa contorna inmediata 
(familia, amigos e amigas, afeccións, actividades cotiás, obxectos e lugares) e 
fai preguntas relativas a estes temas.               CSC    CCL     CD          CAA 

 

 

 

 

 

 
 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

 B5.1. Identificar aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, 
concretos e significativos, sobre a vida cotiá (hábitos, horarios, 
actividades ou celebracións), condicións de vida (vivenda, contorna), 
relacións interpersoais (familiares, de amizade ou escolares), 
comportamento (xestos habituais, uso da voz ou contacto físico) e 
convencións sociais (normas de cortesía), e aplicar os coñecementos 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia intercultural 

PLEB5.1. Entende a información esencial en conversas breves e sinxelas nas 
que participa que traten sobre temas familiares como, por exemplo, un mesmo, 
a familia, a escola, o tempo libre, a descrición dun obxecto ou dun lugar. 

                                                                          CCL     CAA      CSC 

PLEB5.2. Desenvólvese en transaccións cotiás (p. e. pedir nunha tenda un 
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adquiridos sobre estes a unha comprensión adecuada do texto. 
 B5.2. Recoñecer aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos, 

concretos e significativos, e aplicar os coñecementos adquiridos sobre 
estes a unha produción oral e escrita adecuada ao contexto, 
respectando as convencións comunicativas máis elementais. 

 B5.3. Distinguir a función ou funcións comunicativas principais do 
texto (p. e. unha demanda de información, unha orde, ou un 
ofrecemento) e un repertorio limitado dos seus expoñentes máis 
habituais, así como os patróns discursivos básicos (p. e. inicio e peche 
conversacional, ou os puntos dunha narración esquemática, inicio e 
peche dunha carta, ou os puntos dunha descrición esquemática). 

 B5.4. Recoñecer os significados máis comúns asociados ás estruturas 
sintácticas básicas propias da comunicación oral ou escrita (p. e 
estrutura interrogativa para demandar información). 

 B5.5. Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral ou escrito de 
alta frecuencia relativo a situacións cotiás e temas habituais e 
concretos relacionados coas propias experiencias, necesidades e 
intereses. 

 B5.6. Cumprir a función comunicativa principal do texto (p. e. unha 
felicitación, un intercambio de información, ou un ofrecemento), 
utilizando un repertorio limitado dos seus expoñentes máis frecuentes 
e de patróns discursivos básicos (p. e. saúdos para inicio e despedida 
para peche en conversas ou en correspondencia, ou unha narración 
esquemática desenvolvida en puntos. 

  B5.7. Cumprir a función comunicativa principal do texto escrito (p. e. 
unha felicitación, un intercambio de información, ou un ofrecemento), 
utilizando un repertorio limitado dos seus expoñentes máis frecuentes 
e de patróns discursivos básicos (p. e. saúdos). 

 B5.8. Manexar estruturas sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras ou 
grupos de palabras con conectores básicos como “e”, entón”, “pero”, 
“porque”), aínda que se sigan cometendo erros básicos de maneira 

produto e preguntar o prezo).                             CCL      CAA                 CSC 

PLEB5.3. Participa en conversas cara a cara ou por medios técnicos (teléfono, 
Skype) nas que se establece contacto social (dar as grazas, saudar, despedirse, 
dirixirse a alguén, pedir desculpas, presentarse, interesarse polo estado de 
alguén, felicitar a alguén), se intercambia información persoal e sobre asuntos 
cotiás, se expresan sentimentos, se ofrece algo a alguén, se pide prestado algo, 
queda con amigos e amigas ou se dan instrucións (p. e. como se chega a un 
sitio con axuda dun plano).                    CCL    CD    CSC 

PLEB5.4. Participa nunha entrevista, p. e. médica nomeando partes do corpo 
para indicar o que lle doe.                          CCL                CSC 

PLEB5.5. Compara aspectos lingüísticos e culturais das linguas que coñece 
para mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada a través 
de producións audiovisuais ou multimedia e de manifestacións artísticas. 
                                                                             CCL   CAA    
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sistemática en, p. e., tempos verbais ou na concordancia. 
 B5.9. Coñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico, tanto oral 

como escrito, de alta frecuencia relativo a situacións cotiás e temas 
habituais e concretos relacionados cos propios intereses, experiencias 
e necesidades. 

 B5.10. Iniciar e rematar as interaccións adecuadamente en situacións 
reais ou simuladas en contextos menos dirixidos. 

 B5.11. Comparar aspectos lingüísticos e culturais das linguas que 
coñece para mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia 
integrada a través de producións audiovisuais ou multimedia e de 
manifestacións artísticas (horarios, hábitos, festividades…).  

 B5.12. Indagar a realidade plurilingüe e multicultural das familias e da 
súa contorna, e identificar semellanzas e diferenzas, evitando os 
estereotipos. 

 B5.13. Establecer similitudes e diferenzas das linguas que hai na aula 
ou na súa contorna máis próxima. 

B5.14. Valorar as linguas como un instrumento de comunicación, para 
aprender e acercarse a outras culturas, que hai diversidade de linguas e 
mostra respecto por todas.

 
 

   

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO‐ DISCURSIVAS   

 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and); disxunción (or); 
oposición (but); causa (because); finalidade (to- infinitive, e. g. I did 
it to help her); comparación (as Adj. as; smaller (than); the biggest). 

- Relaciones temporais (when; before; after). 
- Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; How + Adj., e. g. How 

nice! 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. questions). 
- Expresión do tempo: pasado (simple past); presente (simple 
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present); futuro (going to; will). 
- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present 

and past continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. always, 
everyday)).  

- Expresión da modalidade:  capacidade (can); posibilidade (may); 
obriga (have to; imperative); permiso (can; may); intención (going 
to; will). 

- Expresión da existencia (there is/are); a entidade (nouns and 
pronouns, articles, demonstratives); a calidade ((very +) Adj.). 

- Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal numerals up to 
four digits; ordinal numerals up to two digits. Quantity: all, many, a 
lot, some, (a) few, (a) little, more, much, half, a 
bottle/cup/glass/piece of. Degree: very, too, enough). 

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

- Expresión do tempo (e. g. quarter past five, half an hour, summer, 
now, tomorrow (morning), for two days, before, after, first, then,at 
the same time,  sometimes, on Sundays). 

- Expresión do modo (e. g. slowly, well). 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
1. Avaliación formativa, será a observación e o seguimento sistemático do 

alumno, é dicir, se tomarán en consideración todas as producións para 
o desenvolvemento, tanto de carácter individual como grupal: 
traballos escritos, presentacións orais e debates, actividades de clase, 
lecturas e resumos, investigacións, actitude de aprendizaxe, precisión 
en la expresión e auto‐avaliación entre outros. E a avaliación sumativa, 
as probas escritas trimestrales e as de recuperación 

Instrumentos: 
1. Observación directa na aula. 
2. Speaking. Exposición oral de breves textos sobre temas do seu entorno. 
3. Actividades de listening. 
4. Comprensiones lectoras. 
5. Redacción de textos breves siguiendo un modelo. 
6. Actividades en grupo realizadas na aula. 
 

Cualificación final 

- Ponderación dos resultados acadados na 1ª e 2ª avaliación, tendo en conta o 
concepto de avaliación continua para acadar a media do curso. 

- A nota media do curso será obxecto de mellora en función do seguimento da 
realización das actividades propostas no 3º trimestre, valorando cada caso e 
a situación persoal do alumno.

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Non procede 

Alumnado de 
materia 
pendente 

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

Actividades  

 Exercicios elaborados polo auxiliar de conversa (listening, textos sobre   
aspectos culturais así como grabación de audios) 
 Fichas online autocorrexibles. 
 Actividades dos seus libros de texto. 
 Videos explicativos  
Cancións 
Xogos interactivos online. 
Actividades de elaboración de resposta  libre que requiren a corrección do 
profesorado. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

  Videochamadas 
Blog de inglés 
Correo electrónico 
Aula planeta 
Fichas impresas entregadas ás familias. 

Materiais e recursos 

Libros de texto do alumnado. 
Blog de inglés do centro creado para a situación. 
Correo electrónico 
Abalar móbil 
Whatsapp 
Recursos dixitais das editoriais dos libros de texto usados. 
Videos e recursos dixitais na rede. 
Aula planeta. 
Flipgrid para traballar a destreza  “Speaking”  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Espazo abalar. 
Blog deinglés incorporado na páxina web do centro. 
Correos electrónicos. 
Whatsapp 

Publicidade   Páxina web do centro. 




