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1   INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 
 

NORMATIVA NA QUE SE BASA ESTA PROGRAMACIÓN 

     A normativa legal que inspirará a nosa labor profesional durante este curso que 

agora comeza é o que segue: -Real Decreto 1105/2014, polo que se establece o 

currículo básico de Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato. -Orde 

ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as 

competencias, os contidos e os criterios de avaliación. -Decreto 86/2015, do 25 de 

xuño, polo que se establece o currículo da Educación Secundaria Obrigatoria e do 

Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. Resolución do 27 de xullo de 2015, 

da Dirección Xeral de Educación, Formación profesional e Innovación Educativa, pola 

que se ditan instrucións no curso académico 2015/16 para a implantación do currículo 

da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da 

Comunidade Aútonoma de Galicia.  

 

CONSTITUCIÓN DO DEPARTAMENTO 

     Este curso 2018-2019 o Departamento de Inglés está formado polo profesorado  

que se relaciona a continuación: 

MEMBROS CARGOS  HORAS 

Manuel López Outeiral  Xefe do Departamento 

Titor 

18 horas 

Mª Luisa Sáenz-Diez Belín Coordinadora sec Bilingüe 

Titora  

16 horas 

Rosa María Suárez Redondo Coordinadora lectora Titora 18 horas 

Mª José Olveira Lema Titora 18 horas 
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    Manuel López Outeiral (18 horas) ten 2 horas de adicación ao departamento e 

imparte clase a 4 grupos de 2º ESO e 2 grupos de 2º BACH, sendo titor do grupo B de 

2º BACH. 

     Rosa Súarez Redondo ( 18 horas) imparte clase en catro grupos de 4º ESO e dous 

grupos desdobrados de 1º BACH. 

     María José Olveira (18 horas)  ten dous grupos desdobrados de 1º de BAC e catro 

grupos de 3º da ESO. 

     Luisa Saenz-Diez Belín (16 horas) ten dous grupos de Ciclo, catro grupos de 1º ESO e 

1 grupo de reforzo de ESO. 

 

DISTRIBUCIÓN DO ALUMNADO 

 

Curso Nºde alumnos Nº de grupos 

1º ESO 97 4 

2º ESO 85 4 

 
 
 

Curso Nºde alumnos Nº de grupos 

3º ESO         92 4 

4º ESO 75 4 

 
 
 

Curso Nºde alumnos Nº de grupos 

1º BACH. 67 2 

2º BACH. 55 2 

 
 
 

Ciclo Formativo Nºde alumnos Nº de grupos 

1º Curso 21 1 

2º Curso. 16 1 
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O IES Félix Múriel de Rianxo é un centro de ámbito mariñeiro que abrangue alumnado 

procedente de pequenas vilas e concellos. Os máis de 500 alumnos  matriculados 

están distribuídos en 22 unidades: 16 unidades de ESO, 4 unidades de Bacharelato e 2 

unidades do CM de Técnico de Atención a Persoas en Situación de Dependencia. 

 

2  CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPATENCIAS CLAVE. 
 

     As orientacións da Unión Europea insisten na necesidade da adquisición das 

competencias clave por parte da cidadanía, como condición indispensábel para lograr 

que os individuos alcancen un pleno desenvolvemento persoal, social e profesional 

que se axuste ás demandas dun mundo globalizado e faga posíbel o desenvolvemento 

económico, vinculado ao coñecemento. 

 

 

     As competencias clave son esenciais para o benestar das sociedades europeas, o 

crecemento económico e a innovación, e descríbense os coñecementos, as 

capacidades e as actitudes esenciais vinculadas a cada unha delas. 

     A proposta de aprendizaxe por competencias favorecerá, por tanto, a vinculación 

entre a formación e o desenvolvemento profesional e ademais facilitará a mobilidade 

de estudantes e profesionais. 

No marco da proposta realizada pola Unión Europea, e de acordo coas consideracións 

que se acaban de expoñer, identificáronse as seguintes competencias básicas: 

 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 

3. Competencia dixital (CD) 

4. Competencia para aprender a aprender (CAA) 

5. Competencias sociaIs e cívicas (CSC) 

6. Competencia para obter sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (CSIEE) 

7. Competencia da conciencia e expresións culturáis (CCEC) 

 

     Un proceso educativo baseado na adquisición de competencias incide, 

fundamentalmente, na adquisición duns saberes imprescindíbeis, prácticos e 

integrados, saberes que terán que ser amosados polos alumnos. En suma, unha 

competencia é a capacidade posta en práctica de integrar coñecementos, habilidades 

e actitudes para resolver problemas e situacións en contextos diversos. De forma moi 

gráfica e sucinta, chegouse a definir como a posta en práctica dos coñecementos 

adquiridos, os coñecementos en acción, é dicir, mobilizar os coñecementos e as 
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habilidades nunha situación determinada (de carácter real e distinta daquela en que se 

aprendeu), activar recursos ou coñecementos que se teñen (aínda que se crea que non 

se teñen porque se esqueceron).  

 

     Hai un aspecto que debe destacarse, sobre o que se pode chamar carácter 

combinado da competencia: o alumno, mediante o que sabe, debe amosar que o sabe 

aplicar, pero ademais que sabe ser e estar. Deste xeito vemos como unha competencia 

integra os diferentes contidos que son traballados na aula (conceptos, procedementos 

e actitudes), exemplo dunha formación integral do alumno. En suma, estamos 

recoñecendo que a institución escolar non só prepara o alumno no coñecemento de 

saberes técnicos e científicos, senón que o fai tamén como cidadán, por iso é polo que 

deba demostrar unha serie de actitudes cívicas e intelectuais que impliquen o respecto 

aos demais, ser responsábel, traballar en equipo. 

 

     A aprendizaxe dunha lingua estranxeira contribúe á adquisición da competencia en 

comunicación lingüística (CCL) de xeito directo, completando, enriquecendo e 

enchendo de novos matices comprensivos e expresivos esta capacidade comunicativa 

xeral. Unha aprendizaxe da lingua estranxeira baseada no desenvolvemento de 

habilidades comunicativas, contribuirá ao desenvolvemento desta competencia 

básica no mesmo sentido que o fai a primeira lingua.  

 

     A achega da lingua estranxeira ao desenvolvemento desta competencia é primordial 

no discurso oral ao adquirir as habilidades de escoitar, falar e conversar, unha 

relevancia singular nesta etapa. Así mesmo, a aprendizaxe da lingua estranxeira, 

mellora a competencia comunicativa xeral ao desenvolver a habilidade para 

expresarse, oralmente e por escrito, utilizando as convencións e a linguaxe apropiada a 

cada situación, interpretando diferentes tipos de discurso en contextos e con funcións 

diversas. Por outra banda, o recoñecemento e a aprendizaxe progresiva de regras de 

funcionamento do sistema da lingua estranxeira, a partir das linguas que se coñecen, 

mellorará a adquisición desta competencia. 

 

     Nesta programación didáctica contémplanse actividades concretas nas que  se lles 

proporciona ao alumnado unha oportunidade para desenvolver os seus coñecementos 

nun contexto de comunicación oral real. As seccións de writing facilitan tarefas 

guiadas para que o alumnado sexa quen de compoñer un texto escrito con diferentes 

finalidades (describir, narrar, escribir unha carta…). 
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     A partir da adquisición da linguaxe, ésta convértese en vehículo do pensamento 

humano, en instrumento para a interpretación e representación da realidade e na 

ferramenta de aprendizaxe por excelencia. Esta materia contribúe ao 

desenvolvemento da competencia para aprender a aprender (CAA) posto que 

acrecenta a capacidade lingüística xeral conferíndolle novas potencialidades e recursos 

diferentes para a comprensión e expresión, facilitando ou completando a capacidade 

dos alumnos para interpretar ou representar a realidade e así construír coñecementos, 

formular hipóteses e opinións, expresar e analizar sentimentos e emocións.  

 

     Esta materia é ademais un bo vehículo para o desenvolvemento das competencias 

sociales e cívicas (CSC). As linguas sérvenlles aos falantes para comunicarse 

socialmente, forman parte da cultura común das diferentes comunidades e nacións. 

Pero tamén, en grande medida, son vehículo de comunicación e transmisión cultural, e 

favorecen o respecto, o interese e a comunicación con falantes doutras linguas e o 

recoñecemento e a aceptación de diferenzas culturais e de comportamento. O 

intercambio de información persoal axuda a reforzar a identidade dos interlocutores. 

Doutra banda, en lingua estranxeira é especialmente relevante o traballo en grupo e 

en parellas e, a través destas interaccións, apréndese a participar, a expresar as ideas 

propias e a escoitar as dos demais, desenvólvese a habilidade para construír diálogos, 

negociar significados, tomar decisións valorando as achegas dos compañeiros. 

       

     O inglés tamén pode ser a lingua que posibilite a comunicación do alumnado con 

outros ciudadáns europeos, desenvolvendo deste xeito a conciencia de cidadanía 

europea. Para isto programas como Comenius, que se están a desenvolver no centro, 

proporcionanlle ó alumnado contextos reais de interacción. 

 

     As competencias citadas están na actualidade en relación directa coa competencia 

dixital  (CD). As tecnoloxías da información e a comunicación ofrécennos a posibilidade 

de comunicarnos en tempo real con calquera parte do mundo e tamén o acceso sinxe-

lo e inmediato a un fluxo incesante de información que medra cada día. O 

coñecemento dunha lingua estranxeira facilita o acceso á información que se pode 

atopar nesta lingua, á vez que ofrece a posibilidade de comunicarnos utilizándoa. 

Ademais, facilita a comunicación persoal a través do correo electrónico en 

intercambios con mozos doutros lugares, e, o que é máis importante, crea contextos 

reais e funcionais de comunicación. Así mesmo, na medida en que a lingua estranxeira 

esixe o contacto con modelos lingüísticos moi diversos, a 
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 utilización de recursos dixitais para a aprendizaxe, é inherente á materia e este uso 

cotián contribúe directamente ao desenvolvemento desta competencia. O  alumnado  

tamén deberá empregar recursos dixitais para realizar tarefas e presentar resultados. 

Nalgúns casos o instrumento de avaliación da competencia comunicativa oral será a 

realización dun video, o cal require competencia dixital.   

 

          A competencia da conciencia e expresións culturais (CCEC)  implica coñecer, 

apreciar, comprender e valorar críticamente diferentes  manifestacións culturais e 

artísticas, utilizalas como fonte de gozo e enriquecemento persoal e consideralas parte 

do patrimonio cultural dos pobos. En definitiva, apreciar e disfrutar da arte e outras 

manifestacións culturais, ter unha actitude aberta e receptiva ante a plural realidade 

artística, conservar o común patrimonio cultural e fomentar a propia capacidade 

creadora. 

 

     Esta materia inclúe especificamente un achegamento a manifestacións culturais 

propias da lingua e dos países nos que se fala e, xa que logo, contribúe a adquirir a 

competencia artística e cultural ao propiciar unha aproximación a obras ou autores 

que contribuíron á creación artística. Así mesmo, a área contribúe ao 

desenvolvemento desta competencia se se facilita a expresión de opinións, gustos e 

emocións que producen diversas manifestacións culturais e artísticas e se se favorecen 

os traballos creativos individuais e en grupo, como a realización e representación de 

simulacións e narracións. En definitiva, vehicular en lingua estranxeira o coñecemento 

e a apreciación da diversidade cultural a partir de manifestacións artísticas, contribuirá 

ao desenvolvemento desta competencia. Ao longo do curso, tócanse temas variados 

que inclúen textos escritos ou orais acerca da música, do cine, das obras de arte, etc. 

Todo iso contribúe ao enriquecemento cultural e artístico do alumno. 

Proporcionarselle ó alumnado a través da coidada selección de textos orais ou escritos 

e de composicións musicais, a oportunidade de entender a linguaxe literaria e de dis-

frutar da lectura e da música. Tamén as dramátizacións  axudarán a desenvolver esta 

competencia. 

 

     O coñecemento dunha lingua estranxeira contribúe tamén á adquisición da 

competencia para obtener sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (CSIEE), en 

varios sentidos. A adquisición desta competencia implica ser creativo, innovador, res-

ponsábel e crítico no desenvolvemento de proxectos individuais ou colectivos O 

currículo fomenta o traballo cooperativo na aula, o manexo de recursos persoais e 

habilidades sociais de colaboración e negociación, o que supón pór en funcionamento 

determinados procedementos  
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que permiten o desenvolvemento de iniciativas e toma de decisións na planificación, 

organización e xestión do traballo, propiciando así a autonomía e a iniciativa persoal. A 

aprendizaxe dunha lingua estranxeira rendibilízase enormemente se se inclúen conti-

dos directamente relacionados coa reflexión sobre a propia aprendizaxe, identificando 

como aprenden mellor e que estratexias os 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. 

 

     A competencia matemática (CMCCT) , entendida como a habilidade para 

desenvolver e aplicar o razoamento matemático co fin de resolver diversos problemas 

en situacións cotiás, vinculouse cos estándares nos que o contexto está directamente 

con este tipo de situacións. Son poucos, pero o suficientemente relevantes e 

transferibles a situacións dá vida cotiá, como para incorporalos ao perfil competencial. 

Así, o pensamento espacial en indicacións sinxelas para ir por exemplo dun lugar a 

outro; ou as conversións de moedas, medidas, capacidades entre os diferentes 

sistemas dos países de fala inglesa,  fan que se contribúa ao desenvolvemento desta 

competencia. 

 

3  OBXECTIVOS. CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN 

 3.1 Obxectivos 

 3.1.1 Obxectivos cursos ESO LOMCE. 

      

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos as capaci-

dades que lles permitan: 

 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos 

no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a 

solidariedade entre as persoas e os 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. 
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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 coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os 

prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver 

pacificamente os conflitos. 

 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para 

adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación 

básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a 

comunicación. 

 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura 

en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os 

problemas en 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 

galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no 

coñecemento, na lectura e no 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 das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. 

Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á 

sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

 



CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN 
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 
IES Félix Muriel 

Rúa María Ana Mogas, nº 1 

15920 RIANXO 

☎ 981-843700   981-843701 

ies.felix.muriel@edu.xunta.es 

 

Departamento de Inglés  11 

k) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, 

histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación  

 

l) e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito 

dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara 

ao exercicio deste dereito. 

 

 

m) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento 

fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de 

relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, 

que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes 

á comunidade lusófona. 

 

3.1.2 Obxectivos BACHARELATO LOMCE.  

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permi-

tan: 

 

a) Exercer a cidadanía democrática, dende unha perspectiva global, e adquirir 

unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución es-

pañola e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 

xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

 

b) Consolidar unha madurez persoal e social que lle permita actuar de forma res-

ponsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 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 discapacidade. 

 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias 

para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

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

 

 

 

f) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

 

g) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os 

seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 

Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno 

social. 

 

h) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

 

i) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

 

j) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.
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3.2  Contidos dos cursos: 

▪ Expresión de relacións 
lóxicas: conxunción 
(and, too, also); 
disxunción (or); 
oposición (but); causa 
(because (of); due to); 
finalidade (to + infini-
tive; for); comparación 
(as/not so +Adj.+ as; 
more comfortable/ 
quickly, faster (than); 
the fastest); resultado 
(so…); condición (first 
conditional).  

▪ Relacións temporais 
(as soon as; while). 

▪ Afirmación (affirmative 
sentences; tags). 

▪ Exclamación (What + 
Adj. + noun, e. g. What 
a wonderful holiday!; 
How + Adj., e. g. How 
interesting!; exclama-
tory sentences and 
phrases, e. g. Well, 
that is a surprise! Fine! 
Great!). 

▪ Expresión de relacións 
lóxicas: conxunción (and, 
too, also); disxunción 
(or); oposición (but); 
causa (because (of); due 
to); finalidade (to + infini-
tive; for); comparación 
(as/not so +Adj.+ as; 
more comfortable/ quick-
ly, faster (than); the fast-
est); resultado (so…); 
condición (if; unless).  

▪ Relacións temporais (as 
soon as; while). 

▪ Afirmación (affirmative 
sentences; tags) 

▪ Exclamación (What + Adj. 
+) noun, e. g. What a 
wonderful trip!; How + 
Adj., e. g. How amazing!; 
exclamatory sentences 
and phrases, e. g. Well, 
that is a surprise! Fine! 
Great! Terrific!). 

▪ Negación (negative sen-
tences with not, never, 
non (Noun, e. g. never 

▪ Expresión de relacións 
lóxicas: conxunción (and, 
too, also); disxunción 
(or); oposición (but); 
causa (because (of); due 
to); finalidade (to + infini-
tive; for); comparación 
(as/not so +Adj.+ as; 
more comfortable/ quick-
ly, faster (than); the fast-
est); resultado (so…); 
condición (if; unless).  

▪ Relacións temporais (as 
soon as; while). 

▪ Afirmación (affirmative 
sentences; tags) 

▪ Exclamación (What + 
(Adj. +) noun, e. g. What 
a wonderful holiday!; 
How + Adj., e. g. How in-
teresting!; exclamatory 
sentences and phrases, e. 
g. Well, that is a surprise! 
Fine! Great!). 

▪ Negación (negative sen-
tences with not, never, 
non (Noun, e. g. no prob-

▪ Expresión de relacións 
lóxicas: conxunción (and, 
too, also); disxunción 
(or); oposición (but); 
causa (because (of); due 
to); finalidade (to + infin-
itive; for); comparación 
(as/not so +Adj.+ as; 
more comfortable/ 
quickly, faster (than); the 
fastest); resultado (so…); 
condición (if; unless); es-
tilo indirecto (reported 
information, offers, sug-
gestions and com-
mands).  

▪ Relacións temporais (the 
moment (she left); 
while). 

▪ Be used to/ get used to. 

▪ Afirmación (affirmative 
sentences; tags; Me too; 
Think/Hope so). 

▪ Exclamación (What + 
(Adj. +) noun, e. g. What 
beautiful horses!; How + 
Adv. + Adj., e. g. How 

▪ Expresión de relacións 
lóxicas: conxunción (not 
only…but also; 
both…and); disxunción 
(or); oposición/concesión 
((not…) but; …, though); 
causa (because (of); due 
to; as); finalidade (to+ 
infinitive; for); compara-
ción (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); es-
tilo indirecto (reported 
information, offers, sug-
gestions 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 + 

▪ Expresión de relacións 
lóxicas: conxunción (nei-
ther…nor); disxunción (ei-
ther…or); 
oposición/concesión (only 
(it didn’t work); despite/in 
spite of + 
NP/VP/sentence); causa 
because (of); due to; as; 
since); finalidade (so as to); 
comparación (as/not so 
Adj. as; far less tire-
some/much more conven-
ient (than); the best by 
far); re-
sul-
tado/correlación(such…tha
t); condición (if; unless; in 
case; supposing); estilo in-
directo (reported infor-
mation, offers, sugges-
tions, promises, com-
mands, wishes, warnings).  

▪ Relacións temporais ((just) 
as; while; once (we have 
finished). 

▪ Afirmación (emphatic 
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▪ Negación (negative 
sentences with not, 
never, non (Noun, e. g. 
never mind, not to 
worry, nobody, noth-
ing; negative tags). 

▪ Interrogación (Wh- 
questions; Aux. Ques-
tions; What is this for?; 
tags). 

▪ Expresión do tempo: 
pasado (past simple 
and continuous; pre-
sent perfect; presente 
(present simple and 
continuous); futuro 
(going to; will; present 
simple and continuous 
+ Adv.). 

▪ Expresión do aspecto: 
puntual (simple tens-
es); durativo (present 
and past sim-
ple/perfect); habitual 
(simple tenses + Adv., 
e. g. usually); used to); 
incoativo (start + verb+ 
ing); terminativo (stop 
+ verb+ ing).  

▪ Expresión da modali-
dade: factualidade (de-
clarative sentences); 
capacidade (can; be 

mind, not to worry), no-
body, nothing; negative 
tags). 

▪ Interrogación (Wh- ques-
tions; Aux. Questions; 
What is this for?; tags). 

▪ Expresión do tempo: 
pasado (past simple and 
continuous; present per-
fect); presente (present 
simple and continuous); 
futuro (going to; will; 
present simple and con-
tinuous + Adv.). 

▪ Expresión do aspecto: 
puntual (simple tenses); 
durativo (present and 
past simple/perfect; and 
future continuous); ha-
bitual (simple tenses (+ 
Adv., e. g. usually); used 
to); incoativo (start –ing); 
terminativo (stop –ing).  

▪ Expresión da modali-
dade: factualidade (de-
clarative sentences); ca-
pacidade (can; be able); 
posi-
bilidade/probabilidade 
(may; might; perhaps); 
necesidade (must; need; 
have (got) to); obriga 
(have (got) to; must; im-

lem), nobody, nothing; 
negative tags). 

▪ Interrogación (Wh- ques-
tions; Aux. Questions; 
What is this for?; tags). 

▪ Expresión do tempo: 
pasado (past simple and 
continuous; present per-
fect; 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); ha-
bitual (simple tenses (+ 
Adv., e. g. usually); used 
to); incoativo (start –ing); 
terminativo (stop –ing).  

▪ Expresión da modalidade: 
factualidade (declarative 
sentences); capacidade 
(can; be able); posi-
bilidade/probabilidade 
(may; might; perhaps); 
necesidade (must; need; 
have (got) to); obriga 
(have (got) to; must; im-
perative); permiso (could; 

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, noth-
ing; negative tags; me 
neither). 

▪ Interrogación (Wh- ques-
tions; Aux. Questions; 
What is the book about?; 
tags). 

▪ Expresión do tempo: 
pasado (past simple and 
continuous; present per-
fect; 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); ha-
bitual (simple tenses (+ 
Adv., e. g. every Sunday 
morning); used to); inco-
ativo (be about to); ter-

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, noth-
ing; negative tags; me 
neither). 

▪ Interrogación (Wh- ques-
tions; Aux. Questions; 
What is the book about?; 
tags). 

▪ Expresión do tempo: 
pasado (past simple and 
continuous; present per-
fect; 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); ha-
bitual (simple tenses (+ 
Adv., e. g. every Sunday 
morning); used to); inco-
ativo (be about to); ter-

affirmative sentences / the 
dummy do, e. g. I do love 
classic music; tags, e. g. I 
should have). 

▪ Exclamación (What + noun 
+ sentence), e. g. What a 
nuisance (he is)!; How + 
Adv. + Adj., e. g. How very 
extraordinary!; exclamato-
ry sentences and phrases, 
e. g. Gosh, it is freezing!). 

▪ Negación (e. g. Nope; Nev-
er ever; You needn’t have). 

▪ Interrogación (Wh- ques-
tions; Aux. Questions; Says 
who? Why on earth did she 
say that?; tags). 

▪ Expresión do tempo: pasa-
do (past simple and con-
tinuous; present perfect 
simple and continuous; 
past perfect simple and 
continuous); presente 
(present simple and con-
tinuous); futuro (present 
simple and continuous + 
Adv.; will be + verb+ ing; 
will + perfect tense (simple 
and continuous)). 

▪ Expresión do aspecto: 
puntual (simple tenses); 
durativo (present and past 
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able to); posi-
bilidade/probabilidade 
(may; might; perhaps); 
necesidade (must; 
need; have (got) to); 
obriga (have (got) to; 
must; imperative); 
permiso (could; allow); 
intención (present con-
tinuous). 

▪ Expresión da existencia 
(e. g. there will be/has 
been); a entidade 
(count/uncount/collect
ive/compound nouns; 
pronouns (relative, re-
flexive/emphatic); de-
terminers); a calidade 
(e. g. good at maths; 
rather tired). 

▪ Expresión da cantidade 
(singular/plural; cardi-
nal and ordinal nume-
rals. Quantity: e. g. all 
(the), most, both, 
none. Degree: e. g. re-
ally; quite; so; a little). 

▪ Expresión do espazo 
(prepositions and ad-
verbs of location, posi-
tion, distance, motion, 
direction, origin and 
arrangement). 

perative); permiso 
(could; allow); intención 
(present continuous). 

▪ Expresión da existencia 
(e. g. there will be/has 
been); a entidade 
(count/uncount/collectiv
e/compound nouns; pro-
nouns (relative, reflex-
ive/emphatic); determin-
ers); a calidade (e. g. 
good at maths; rather 
tired). 

▪ Expresión da cantidade 
(singular/plural; cardinal 
and ordinal numerals. 
Quantity: e. g. all (the), 
most, both, none. De-
gree: e. g. really; quite; 
so; a little). 

▪ Expresión do espazo 
(prepositions and ad-
verbs of location, posi-
tion, distance, motion, 
direction, origin and ar-
rangement). 

▪ Expresión do tempo 
(points (e. g. five to 
(ten)); divisions (e. g. 
century; season), and in-
dications (ago; early; 
late) of estafe; duration 
(from…to; during; until; 

allow); intención (present 
continuous). 

▪ Expresión da existencia 
(e. g. there will be/has 
been); a entidade 
(count/uncount/collective
/compound nouns; pro-
nouns (relative, reflex-
ive/emphatic); determin-
ers); a calidade (e. g. 
good at maths; rather 
tired). 

▪ 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, dis-
tance, 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 
estafe; duration 
(from…to; during; until; 
since); anteriority (al-
ready; (not) yet); posteri-

minativo (stop –ing).  

▪ Expresión da modali-
dade: factualidade (de-
clarative sentences); ca-
pacidade (can; be able); 
posi-
bilidade/probabilidade 
(may; might; perhaps); 
necesidad (must; need; 
have (got) to); obri-
ga(have (got) to; must; 
imperative); permiso 
(may; could; allow); in-
tención (present contin-
uous). 

▪ Expresión da existencia 
(e. g. there could be); la 
entidad 
(count/uncount/collectiv
e/compound nouns; pro-
nouns (relative, reflex-
ive/emphatic, one(s); de-
terminers); 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 

minativo (stop –ing).  

▪ Expresión da modali-
dade: factualidade (de-
clarative sentences); ca-
pacidade (can; be able); 
posi-
bilidade/probabilidade 
(may; might; perhaps); 
necesidad (must; need; 
have (got) to); obri-
ga(have (got) to; must; 
imperative); permiso 
(may; could; allow); in-
tención (present contin-
uous). 

▪ Expresión da existencia 
(e. g. there could be); a 
entidade 
(count/uncount/collectiv
e/compound nouns; pro-
nouns (relative, reflex-
ive/emphatic, one(s); de-
terminers); 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. abso-
lutely; a (little) bit). 

▪ Expresión do espazo 
(prepositions and ad-

simple/perfect; and future 
continuous); habitual (sim-
ple tenses (+ Adv.); used 
to; would); incoativo 
(start/begin by +verb+ing); 
terminativo (cease 
+verb+ing).  

▪ Expresión da modalidade: 
factualidade (declarative 
sentences); capacidade (it 
takes/holds/serves…); 
posibilidade/probabilidade 
(will; likely; should; ought 
to); necesidade (want; 
take); obriga 
(need/needn’t); permiso 
(may; could; allow) in-
tención (be thinking of 
+verb+ing). 

▪ Expresión da existencia (e. 
g. there must have been); a 
entidade 
(count/uncount/collective/
compound nouns; pro-
nouns (relative, reflex-
ive/emphatic, one(s); de-
terminers); a cualidade (e. 
g. bluish; nice to look at). 

▪ Expresión da cantidade: 
Number (e. g. some twenty 
people; thirty something). 
Quantity: e. g. twice as 
many; piles of newspapers; 
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▪ Expresión do tempo 
(points (e. g. five to 
(ten)); divisions (e. g. 
century; season), and 
indications (ago; early; 
late) of estate; dura-
tion (from…to; during; 
until; since); anteriority 
(already; (not) yet); 
posteriority (after-
wards; later); se-
quence (first, next, 
last); simultaneousness 
(while, as); frequency 
(e. g. often, usually). 

Expresión do modo (Adv. 
and phrases of manner, 
e. g. easily; by post 

since); anteriority (al-
ready; (not) yet); posteri-
ority (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 post). 

ority (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 post). 

Make and do. 

(prepositions and ad-
verbs of location, posi-
tion, distance, motion, 
direction, origin and ar-
rangement). 

▪ Expresión do tempo 
(points (e. g. at mid-
night), divisions (e. g. 
term), and indications 
(ago; early; late) of time; 
duration (from…to; dur-
ing; until; since); anteri-
ority (already; (not) yet); 
posteriority (afterwards; 
later); sequence (first, 
second, after that, final-
ly); 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 hur-
ry). 

▪ Uso de conectores. 

▪ Have/get causative.  

▪ Phrasal verbs.  

▪ Gerund and infinitive. 

verbs of location, posi-
tion, distance, motion, 
direction, origin and ar-
rangement). 

▪ 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); posteri-
ority (afterwards; later); 
sequence (first, second, 
after that, finally); simul-
taneousness (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. 

mountains of things. De-
gree: e. g. extremely; so 
(suddenly). 

▪ Expresión do espazo 
(prepositions and adverbs 
of location, position, dis-
tance, motion, direction, 
origin and arrangement). 

▪ Expresión do tempo 
(points (e. g. back then; 
within a month; whenev-
er), divisions (e. g. fort-
night), and indications (e. 
g. earlier/later today/in 
the year) of time; duration 
(e. g. through(out) the win-
ter; over Christmas); ante-
riority (already; (not) yet; 
long/shortly before); pos-
teriority (e. g. later (on); 
long/shortly after); se-
quence (to begin with, be-
sides, to conclude); simul-
taneousness (just then/as); 
frequency (e. g. rarely; on a 
weekly basis). 

▪ Expresión do modo (Adv. 
and phrases of manner, e. 
g. thoroughly; inside out; 
upside down, in a mess). 

▪ Uso de conectores. 

▪ Have/get causative.  
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▪ Phrasal verbs.  

▪ Gerund and infinitive. 
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1.1. Uso de estratexias de 
comprensión das mensaxes 
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 
significado baseadas 
no contexto.  

 Uso dos coñecementos 
referenciais sobre o 
tema. 

 Identificación de 
palabras chave.  

 Adaptación da escoita 
á súa finalidade (global 
e/ou específica). 

 Identificación dos 
recursos lingüísticos ou 
temáticos adquiridos. 

 Inferencia do 
significado probable 
das palabras ou das 
frases que descoñece. 

1.2. Tolerancia da 
comprensión parcial ou 

1.2. Uso de estratexias de 
comprensión das mensaxes 
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 signifi-
cado baseadas no con-
texto. 

 Uso dos coñecementos 
referenciais sobre o 
tema. 

 Adaptación da escoita 
á súa finalidade (global 
e/ou específica). 

 Identificación de pala-
bras clave. 

 Identificación dos re-
cursos lingüísticos ou 
temáticos adquiridos. 

 Inferencia do significa-
do probable das pala-
bras ou das frases que 
descoñece. 

1.2. Tolerancia da com-
prensión parcial ou vaga 

1.1. Estratexias de com-
prensión:  

 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 hipó-
teses sobre contido e 
contexto. 

 Inferencia e formula-
ción de hipóteses so-
bre significados a partir 
da comprensión de 
elementos significati-
vos, lingüísticos e para-
lingüísticos. 

 Reformulación de hi-
póteses a partir da 
comprensión de novos 
elementos. 

 Adaptación da escoita 

1.1. Estratexias de com-
prensión:  

 Mobilización de infor-
mación previa sobre o 
tipo de tarefa e o te-
ma.  

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

 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 hipó-
teses sobre contido e 
contexto. 

 Inferencia e formula-
ción de hipóteses so-
bre significados a partir 
da comprensión de 
elementos significati-
vos, lingüísticos e para-
lingüísticos. 

1.1. Estratexias de com-
prensión:  

 Mobilización de infor-
mación previa sobre o 
tipo de tarefa e o te-
ma.  

 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 prin-
cipais, detalles rele-
vantes e implicacións). 

 Formulación de hipó-
teses sobre o contido e 
o contexto. 

 Inferencia e formula-
ción de hipóteses so-
bre significados a partir 
da comprensión de 
elementos significati-
vos, lingüísticos e para-
lingüísticos. 

1.1. Estratexias de com-
prensión:  

 Mobilización de infor-
mación previa sobre o 
tipo de tarefa e o te-
ma. 

 Identificación do tipo 
de escoita necesario 
para realizar a tarefa 
(global, selectiva, deta-
llada, etc.). 

 Identificación do tipo 
textual, adaptando a 
comprensión a el.  

 Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
xeral, información 
esencial, puntos prin-
cipais, detalles relevan-
tes e implicacións). 

 Formulación de hipó-
teses sobre o contido e 
o contexto. 

 Inferencia e formula-
ción de hipóteses so-
bre significados a partir 
da comprensión de 
elementos significati-
vos, lingüísticos e para-
lingüísticos. 
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vaga nunha situación 
comunicativa. 
1.3. Perseveranza no logro 
da comprensión oral, 
reescoitando o texto 
gravado ou solicitando 
repetición ou 
reformulacións do dito. 

nunha situación comunica-
tiva. 
1.3. Perseveranza no logro 
da comprensión oral, rees-
coitando o texto gravado ou 
solicitando repetición ou 
reformulacións do dito. 
Estratexias de comprensión: 

 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 hipó-
teses sobre o contido e 
o contexto. 

 Inferencia e formula-
ción de hipóteses so-
bre significados a partir 
da comprensión dos 
elementos significati-
vos, lingüísticos e para-

á súa finalidade (global 
e/ou específica). 

 Inferencia do 
significado probable 
das palabras ou frases 
que descoñece. 

1.2. Tolerancia da 
comprensión parcial ou 
vaga nunha situación 
comunicativa. 
1.3. Perseveranza no logro 
da comprensión oral, 
reescoitando o texto 
gravado ou solicitando 
repetición ou 
reformulacións do dito.  

Reformulación de hipóteses 
a partir da comprensión de 
novos elementos. 

 Reformulación de hi-
póteses a partir da 
comprensión de novos 
elementos. 

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

 Reformulación de hi-
póteses a partir da 
comprensión de novos 
elementos. 

1.2. Recoñecemento dos 
marcadores conversacionais 
máis habituais: verificado-
res, expresivos, apelativos e 
fáticos. 
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lingüísticos. 
 Reformulación de hi-

póteses a partir da 
comprensión de novos 
elementos. 
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Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

2.1. Estratexias de produ-
ción: 

Planificación. 
 Identificación do 

contexto, do 
destinatario e da 
finalidade da 
produción ou da 
interacción. 

 Adecuación do texto 
ao destinatario, ao 
contexto e á canle, 
escollendo os 
expoñentes 
lingüísticos necesarios 
para lograr a 
intención 
comunicativa 

 Percepción da mensa-
xe con claridade, dis-
tinguindo a súa idea 
ou ideas principais e a 
súa estrutura básica. 

 Execución. 
 Activación dos 

coñecementos 
previos sobre 
modelos e secuencias 
de interacción, e 

2.1. Estratexias de produ-
ción:  

Planificación: 
 Identificación do con-

texto, o destinatario e 
a finalidade da produ-
ción ou da interac-
ción. 

 Adecuación do texto 
ao destinatario, ao 
contexto e á canle, 
escollendo os expo-
ñentes lingüísticos 
necesarios para lograr 
a intención comunica-
tiva. 

 Execución: 
 Concepción da men-

saxe con claridade, 
distinguindo a súa 
idea ou ideas princi-
pais e a súa estrutura 
básica.  

 Activación dos coñe-
cementos previos so-
bre modelos e se-
cuencias de interac-
ción, e elementos lin-
güísticos previamente 

2.1. Estratexias de produ-
ción:  

Planificación: 
 Identificación do 

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

 Adecuación do texto 
ao destinatario, ao 
contexto e á canle, 
aplicando o rexistro e 
a estrutura de discur-
so adecuados a cada 
caso, e escollendo os 
expoñentes 
lingüísticos necesarios 
para lograr a 
intención 
comunicativa. 

 Execución: 
 Concepción da men-

saxe con claridade, 
distinguindo a súa 
idea ou ideas princi-
pais, e a súa estrutura 
básica.  

 Activación dos 

2.1. Estratexias de produ-
ción: 
Planificación: 

 Identificación do con-
texto, o destinatario e 
a finalidade da produ-
ción ou da interac-
ción. 

 Concepción da men-
saxe con claridade, 
distinguindo a súa 
idea ou ideas princi-
pais e a súa estrutura 
básica. 

 Adecuación do texto 
ao destinatario, ao 
contexto e á canle, 
aplicando o rexistro e 
a estrutura de discur-
so adecuados a cada 
caso, escollendo os 
expoñentes lingüísti-
cos necesarios para 
lograr a intención 
comunicativa. 

 Activación dos coñe-
cementos previos so-
bre modelos e se-
cuencias de interac-

1. Estratexias de produ-
ción: 

Planificación: 
 Identificar o contexto, 

o destinatario e a 
finalidade e da 
produción ou da 
interacción. 

 Concibir a mensaxe 
con claridade, distin-
guindo 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 

2.1. Estratexias de produción: 

Planificación: 

 Identificación do contexto, 
do destinatario e da 
finalidade da produción ou 
da interacción. 

 Percepción da mensaxe 
con claridade, distinguindo 
a súa idea ou ideas 
principais e a súa estrutura 
básica. 

 Adecuación do texto ao 
destinatario, ao contexto e 
á canle, aplicando o 
rexistro e a estrutura de 
discurso adecuados a cada 
caso, e escollendo os ex-
poñentes lingüísticos ne-
cesarios para lograr a in-
tención comunicativa. 

 Activación dos coñece-
mentos previos sobre mo-
delos e secuencias de in-
teracción, e elementos 
lingüísticos previamente 
asimilados e memorizados. 

 Execución: 



CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN 
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 
IES Félix Muriel 

Rúa María Ana Mogas, nº 1 

15920 RIANXO 

☎ 981-843700   981-843701 

ies.felix.muriel@edu.xunta.es 

 

Departamento de Inglés  23 

elementos lingüísticos 
previamente 
asimilados e 
memorizados. 

 Expresión da mensaxe 
con claridade e 
coherencia básica, 
estruturándoa 
adecuadamente e 
axustándose, de ser o 
caso, aos modelos e 
ás fórmulas de cada 
tipo de texto 
traballados na clase 
previamente.  

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

 Compensación das ca-
rencias lingüísticas 
mediante procede-
mentos lingüísticos e 

asimilados e memori-
zados. 

 Expresión da mensaxe 
con claridade e cohe-
rencia, estruturándoa 
adecuadamente e 
axustándose, de ser o 
caso, aos modelos e 
ás fórmulas de cada 
tipo de texto.  

 Reaxuste da tarefa 
(emprender unha ver-
sión máis modesta 
desta) ou da mensaxe 
(facer concesións no 
que realmente lle 
gustaría expresar), 
tras valorar as dificul-
tades e os recursos 
lingüísticos dispoñi-
bles.  

 Compensación das ca-
rencias lingüísticas 
mediante procede-
mentos lingüísticos e 
paralingüísticos  

 Lingüísticos:  
 Modificación de pala-

bras de significado 
parecido.  

coñecementos 
previos sobre 
modelos e secuencias 
de interacción, e 
elementos lingüísticos 
previamente 
asimilados e 
memorizados. 

 Expresión da mensaxe 
con claridade e cohe-
rencia, estruturándoa 
adecuadamente e 
axustándose, de ser o 
caso, aos modelos e 
ás fórmulas de cada 
tipo de texto.  

 Reaxuste da tarefa 
(emprender unha ver-
sión máis modesta 
dela) ou da mensaxe 
(facer concesións no 
que realmente lle 
gustaría expresar), 
tras valorar as dificul-
tades e os recursos 
lingüísticos dispoñi-
bles.  

 Apoio e aproveita-
mento máximo dos 
coñecementos pre-

ción, e elementos lin-
güísticos previamente 
asimilados e memori-
zados.  

 Execución: 
 Expresión da mensaxe 

con claridade, cohe-
rencia, estruturándoa 
adecuadamente e 
axustándose, de ser o 
caso, aos modelos e 
ás fórmulas de cada 
tipo de texto.  

 Reaxuste da tarefa 
(emprender unha ver-
sión máis modesta 
desta) ou da mensaxe 
(facer concesións no 
que realmente lle 
gustaría expresar), 
tras valorar as dificul-
tades e os recursos 
lingüísticos dispoñi-
bles.  

 Apoio e aproveita-
mento ao máximo dos 
coñecementos pre-
vios (utilizar linguaxe 
"prefabricada", etc.). 

 Cooperación na inter-

modelos e secuencias 
de interacción, e 
elementos lingüísticos 
previamente 
asimilados e 
memorizados. 

 Execución: 
 Expresar a mensaxe 

con claridade e cohe-
rencia, estruturándoa 
adecuadamente e 
axustándose, de ser o 
caso, aos modelos 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 valorar as 
dificultades e os 
recursos lingüísticos 
dispoñibles.  

 Sacar o máximo 
partido dos 
coñecementos 
previos (utilizar 

 Expresión da mensaxe con 
claridade e coherencia, 
estruturándoa adecuada-
mente e axustándose, de 
ser o caso, aos modelos 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 gus-
taría expresar), tras valorar 
as dificultades e os 
recursos lingüísticos dis-
poñibles.  

 Aproveitamento dos coñe-
cementos previos 
sacándolle o maior partido 
(utilizar linguaxe 
"prefabricada", etc.). 

 Cooperación na 
interacción con outras 
persoas, verificando a 
comprensión propia e das 
demais persoas, e 
cooperando activamente 
na realización das tarefas 
de comunicación. 

 Compensación das 
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paralingüísticos: 
 Lingüísticos: 
 Modificación de pala-

bras de significado 
parecido. 

 Definición o parafrase 
dun termo ou unha 
expresión. 

 Paralingüísticos: 
 Petición de axuda ou 

clarificación.  
 Sinalización de obxec-

tos, uso deícticos ou 
realización de accións 
que aclaren o signifi-
cado. 

 Uso da linguaxe 
corporal 
culturalmente 
pertinente (acenos, 
expresións faciais, 
posturas, e contacto 
visual ou corporal). 

 Uso de elementos 
cuasiléxicos (hum, 
puah, etc.) de valor 
comunicativo. 

 Uso dos elementos 
prosódicos sinxelos 
(pausas, ritmo e 

 Definición ou parafra-
seo dun termo ou 
dunha expresión.  

 Petición de axuda ou 
clarificación. 

 Paralingüísticos:  
 Sinalización de obxec-

tos, uso de deícticos 
ou realización de ac-
cións que aclaran o 
significado.  

 Uso de linguaxe cor-
poral culturalmente 
pertinente (xestos, 
expresións faciais, 
posturas, e contacto 
visual ou corporal)  

 Uso de elementos 
cuasiléxicos de valor 
comunicativo (hum, 
puah, etc.).  

 Uso de elementos 
prosódicos (pausas, 
ritmo, entoación) co-
mo substitutos dos 
marcadores discursi-
vos para indicarlle ao 
destinatario ou oínte 
as partes do discurso 
que deben ser coin-

vios. 
 Compensación das ca-

rencias lingüísticas 
mediante procede-
mentos lingüísticos e 
paralingüísticos.  

 Lingüísticos: 
 Modificación de 

palabras de significa-
do parecido.  

 Definición ou 
paráfrase dun termo 
ou expresión. 

 Petición de axuda ou 
clarificación. 

 Paralingüísticos: 
 Sinalación de obxec-

tos, uso de deícticos 
ou realización de ac-
cións que aclaran o 
significado.  

 Sinalación de obxec-
tos, uso de deícticos 
ou realización de ac-
cións que aclaran o 
significado.  

 Usar elementos 
cuasiléxicos (hum, 
puah,etc.) de valor 
comunicativo. 

acción con outras 
persoas, verificando a 
comprensión propia e 
das demais persoas, e 
cooperando activa-
mente na realización 
das tarefas de comu-
nicación.  

 Compensación das ca-
rencias lingüísticas 
mediante procede-
mentos lingüísticos e 
paralingüísticos. 

 Lingüísticos: 
Modificación de palabras 
de significado parecido. 
Definición ou reformula-
ción dun termo ou expre-
sión. 
Petición de axuda. 

 Paralingüísticos: 
 Sinalación de obxec-

tos, uso de deícticos 
ou realización de ac-
cións que aclaran o 
significado. 

 Uso da linguaxe cor-
poral culturalmente 
pertinente (xestos, 
expresións faciais, 

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 signifi-
cado parecido. 

 Definir ou parafrasear 
un termo ou unha ex-
presión. 

 Pedir axuda ou 
clarificación. 

 Paralingüísticos e pa-
ratextuais: 

 Sinalar obxectos, usar 
deícticos ou realizar 

carencias lingüísticas 
mediante procedementos 
lingüísticos ou 
paralingüísticos: 

 Lingüísticos: 

 Modificación de palabras 
de significado parecido. 

 Definición ou parafrase 
dun termo ou dunha 
expresión. 

 Produción de autocorrec-
ción, falsos comezos, repe-
ticións e circunloquios. 

 Paralingüísticos. 

 Petición de axuda ou 
clarificación.  

 Sinalización de obxectos, 
uso de deícticos ou 
realización de accións que 
aclaran o significado. 

 Uso de linguaxe corporal 
culturalmente pertinente 
(xestos, expresións faciais, 
posturas, contacto visual 
ou corporal, e proxémica). 

 Uso de sons 
extralingüísticos e 
calidades prosódicas 
convencionais. 
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entoación) como 
substitutos dos 
marcadores 
discursivos para 
indicarlle ao 
destinatario ou oínte 
as partes do discurso 
que deben ser 
cointerpretadas. 

2.2. Actitude de respecto 
cara a si mesmo/a e cara 
ás demais persoas, para 
comprender e facerse 
comprender. 
2.3. Rutinas ou modelos 
elementais de interacción 
segundo o tipo de situa-
ción de comunicación: 
chegada e saída do centro 
docente, conversa telefó-
nica, compra-venda, e 
outras igualmente cotiás e 
básicas. 

terpretadas. 
2.2. Actitude de respecto 
cara a si mesmo/a e cara 
ás demais persoas para 
comprender e facerse 
comprender. 
2.2. Rutinas ou modelos de 
interacción básicos segun-
do o tipo de situación de 
comunicación propia da 
súa idade e do seu nivel 
escolar. 
2.3. Uso básico da quenda 
de palabra, con indicado-
res sinxelos de que se que-
re falar e de recoñecemen-
to do desexo de falar das 
demais persoas. 

 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. 

2.2. Rutinas ou modelos de 
interacción básicos 
segundo o tipo de 
situación de comunicación 
propia da súa idade e do 
seu nivel escolar. 
2.3. Uso da quenda de 
palabra con indicadores 
básicos e máis habituais de 
que se quere falar, e de 
recoñecemento do desexo 
de falar das demais per-
soas. 
2.4. Actitude de respecto 
cara a si mesmo/a e cara 
ás demais persoas para 
comprender e facerse 
comprender. 
3. Comprensión de textos 

posturas, contacto vi-
sual ou corporal, 
proxémica, etc.). 

Uso de sons 
cuasilingüísticos e calida-
des prosódicas convencio-
nais. 

accións que aclaran o 
significado. 

 Usar linguaxe corpo-
ral culturalmente per-
tinente (xestos, ex-
presións faciais, pos-
turas, contacto visual 
ou corporal, e proxé-
mica). 

 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. 

 Uso dos 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. 

 B2.2. Rutinas ou modelos 
de interacción segundo o 
tipo de situación de comu-
nicación en contextos 
informais e formais máis 
habituais. 
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escritos 
3.1. Estratexias de com-
prensión:  

 Mobilización de in-
formación previa so-
bre o tipo de tarefa e 
tema.  

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

 Identificación do tipo 
textual (narrativo, 
descritivo, 
argumentativo e 
explicativo), adaptan-
do a comprensión a 
el.  

 Distinción de tipos de 
comprensión 
necesarios para a 
realización da tarefa 
(sentido xeral, infor-
mación esencial e 
puntos principais). 

 Formulación de hipó-
teses sobre o contido 
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e o contexto. 
 Inferencia e formula-

ción de hipóteses so-
bre significados a par-
tir da comprensión de 
elementos significati-
vos, lingüísticos e pa-
ratextuais.  

 Reformulación de hi-
póteses a partir da 
comprensión de no-
vos elementos.  

3.2. Uso de técnicas como 
subliñar ou tomar notas 
para lograr unha mellor 
comprensión do contido e 
da estrutura do texto. 
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

3.1. Estratexias de com-
prensión: 

 Mobilización de 
información previa 
sobre o tipo de tarefa 
e o tema, a partir da 
información 
superficial: imaxes, 
organización na 
páxina, títulos de 
cabeceira, etc. 

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

 Identificación do tipo 
textual básico 
(narrativo, descritivo 
ou explicativo), 
adaptando a 
comprensión a el.  

 Distinción de tipos de 
comprensión 
necesarios para a 

3.1. Estratexias de com-
prensión: 

 Mobilización de in-
formación previa so-
bre o tipo de tarefa e 
o tema. 

 Identificación do tipo 
de lectura demanda-
do pola tarefa (en su-
perficie ou oceánica, 
selectiva, 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 hipó-
teses sobre o contido 
e o contexto. 

3.1. Estratexias de com-
prensión:  

 Mobilización de in-
formación previa so-
bre o tipo de tarefa e 
tema.  

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

 Identificación do tipo 
textual (narrativo, 
descritivo, 
argumentativo e 
explicativo), adaptan-
do a comprensión a 
el.  

 Distinción de tipos de 
comprensión 
necesarios para a 
realización da tarefa 
(sentido xeral, infor-
mación esencial e 
puntos principais). 

3.1. Estratexias de com-
prensión:  
Mobilización de informa-
ción previa sobre o tipo de 
tarefa e o tema a partir da 
información superficial: 
imaxes, organización na 
páxina, títulos de cabecei-
ra, etc. 
Identificación do tipo de 
lectura demandado pola 
tarefa (en superficie ou 
oceánica, selectiva, inten-
siva ou extensiva) 
Identificación do tipo tex-
tual, adaptando a com-
prensión a el.  
Distinción de tipos de 
comprensión (sentido xe-
ral, información esencial, 
puntos principais e deta-
lles relevantes). 
Formulación de hipóteses 
sobre contido e contexto. 
Inferencia e formulación 
de hipóteses sobre signifi-
cados a partir da compren-

3.1. Estratexias de com-
prensión:  

 Mobilización de in-
formación previa so-
bre o tipo de tarefa e 
o tema (coñecemen-
tos previos sobre o 
contido de que se tra-
te) a partir da 
información 
superficial e 
paratextual: 
proveniencia do 
texto, imaxes, 
organización na 
páxina, títulos 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 

3.1. Estratexias de comprensión: 
 Mobilización de información 

previa sobre o tipo de tarefa 
e o tema a partir da infor-
mación superficial e para-
textual: proveniencia do 
texto, imaxes, organización 
na páxina, títulos de cabe-
ceira, etc. 

 Identificación do tipo de lec-
tura demandado pola tarefa 
(en superficie ou oceánica, 
selectiva, intensiva ou ex-
tensiva).  

 Identificación do tipo tex-
tual, adaptando a compren-
sión a el.  

 Distinción de tipos de com-
prensión (sentido xeral, in-
formación esencial, puntos 
principais, detalles relevan-
tes e implicacións). 

 Formulación de hipóteses 
sobre o contido e o contex-
to. 

 Inferencia e formulación de 
hipóteses sobre significados 
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realización da tarefa 
(sentido xeral, 
información esencial 
e puntos principais). 

 Formulación de hipó-
teses sobre o contido 
e o contexto. 

 Inferencia e 
formulación de 
hipóteses sobre 
significados a partir 
da comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paratextuais. 

 Reformulación de hi-
póteses a partir da 
comprensión de no-
vos elementos. 

3.2. Uso de técnicas como 
subliñar ou tomar notas 
para lograr unha mellor 
comprensión do contido e 
da estrutura do texto. 

 Inferencia e formula-
ción de hipótese so-
bre significados a par-
tir da comprensión de 
elementos significati-
vos, lingüísticos e pa-
ratextuais. 

 Reformulación de hi-
póteses a partir da 
comprensión de no-
vos elementos. 

B3.2. Uso de técnicas co-
mo subliñar ou tomar no-
tas para lograr unha mellor 
comprensión do contido e 
da estrutura do texto. 

 Formulación de hipó-
teses sobre o contido 
e o contexto. 

 Inferencia e formula-
ción de hipóteses so-
bre significados a par-
tir da comprensión de 
elementos significati-
vos, lingüísticos e pa-
ratextuais.  

 Reformulación de hi-
póteses a partir da 
comprensión de no-
vos elementos.  

3.2. Uso de técnicas como 
subliñar ou tomar notas 
para lograr unha mellor 
comprensión do contido e 
da estrutura do texto. 

sión de elementos signifi-
cativos, lingüísticos e para-
textuais. 
Reformulación de hipóte-
ses a partir da compren-
sión de novos elementos. 

esencial, puntos prin-
cipais, detalles rele-
vantes e implica-
cións).  

 Identificación do tipo 
textual, adaptando a 
comprensión a el.  

 Formulación de hipó-
teses sobre o contido 
e o contexto.  

 Inferencia e formula-
ción de hipóteses so-
bre significados a par-
tir da comprensión de 
elementos significati-
vos, lingüísticos e pa-
ratextuais. 

 Identificación das pa-
labras clave. 

 Recoñecemento da 
información esencial 
que o texto propor-
ciona e que é necesa-
ria para lograr o 
obxectivo de lectura. 

 Supresión de infor-
macións pouco rele-
vantes (redundantes, 
de detalle e pouco 
pertinentes) para o 

a partir da comprensión de 
elementos significativos, lin-
güísticos e paratextuais. 

 Reformulación de hipóteses 
a partir da comprensión de 
novos elementos. 
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obxectivo de lectura 
 Reformulación de hi-

póteses a partir da 
comprensión de no-
vos elementos.  
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Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 
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4.1. Estratexias de produ-
ción: 

Planificación. 
 Mobilización e coor-

dinación das propias 
competencias xerais e 
comunicativas co fin 
de realizar eficazmen-
te a tarefa (repasar o 
que se sabe sobre o 
tema, o que se pode 
ou se quere dicir, 
etc.).  

 Localización e uso 
adecuado de recursos 
lingüísticos ou temá-
ticos (uso dun dicio-
nario ou dunha gra-
mática, obtención de 
axuda, etc.). 

 Uso de elementos 
coñecidos lidos nun 
texto escrito para 
elaborar os propios 
textos. 

 Execución. 
 Elaboración dun bo-

rrador seguindo tex-
tos modelo. 

 Estruturación do con-

4.1. Estratexias de produ-
ción:  
Planificación: 

 Mobilización e coor-
dinación das propias 
competencias xerais e 
comunicativas co fin 
de realizar eficazmen-
te a tarefa (repasar o 
que se sabe sobre o 
tema, o que se pode 
ou se quere dicir, etc.)  

 Localización e uso 
adecuado de recursos 
lingüísticos ou temá-
ticos (uso dun dicio-
nario ou dunha gra-
mática, información 
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 un-
ha idea principal, con-
formando entre todos 
o seu significado ou a 

4.1. Estratexias de produ-
ción: 

Planificación: 
 Mobilización e 

coordinación das pro-
pias competencias xe-
rais e comunicativas 
co fin de realizar efi-
cazmente a tarefa 
(repasar o que se sa-
be sobre o tema, o 
que se pode ou se 
quere dicir, etc.).  

 Localización e uso 
adecuado de recursos 
lingüísticos ou temá-
ticos (uso dun dicio-
nario ou dunha gra-
mática, obtención de 
axuda, etc.). 

 Execución: 
 Elaboración dun 

borrador. 
 Estruturación do 

contido do texto.  
 Organización do texto 

en parágrafos abor-
dando en cada un un-
ha idea principal, con-
formando entre todos 

4.1. Estratexias de produ-
ción: 

Planificación: 

 Mobilización e 
coordinación das 
propias competencias 
xerais e comunicativas, 
co fin de realizar 
eficazmente a tarefa 
(repasar o que se sabe 
sobre o tema, o que se 
pode ou se quere dicir, 
etc.).  

 Localización e uso 
adecuado dos recursos 
lingüísticos ou 
temáticos (uso dun 
dicionario ou dunha 
gramática, obtención de 
axuda, etc.). 

 Exe
cuc
ión
: 

 Elaboración dun 
borrador. 

 Estruturación do 
contido do texto. 

 Organización do tex-

4.1. Estratexias de produ-
ción:  
Planificación: 

 Mobilizar e coordinar 
as propias competen-
cias xerais e comuni-
cativas co fin de reali-
zar eficazmente a ta-
refa (repasar o que se 
sabe sobre o tema e o 
que se pode ou se 
quere dicir, xerar 
ideas posibles, etc.)  

 Procurar e usar ade-
cuadamente recursos 
lingüísticos ou temá-
ticos (uso dun dicio-
nario ou dunha gra-
mática, 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 confor-
mar o significado ou 

4.1.Estratexias de produción: 

Planificación: 

 Mobilización e 
coordinación das propias 
competencias xerais e 
comunicativas, co fin de 
realizar eficazmente a tarefa 
(repasar o que se sabe sobre o 
tema, o que se pode ou se 
quere dicir, etc.)  

 Localización e uso adecua-
do de recursos lingüísticos ou 
temáticos (uso dun dicionario 
ou dunha gramática, obten-
ción de axuda, etc.) 

– Execución: 

 Elaboración dun borrador. 

 Estruturación do contido 
do texto. 

 Organización do texto en 
parágrafos abordando en cada 
un unha idea principal, 
conformando entre todos o 
seu significado ou a idea 
global. 

 Discriminación das 
propiedades textuais de 
coherencia, cohesión e ade-
cuación. 
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tido do texto. 
 Organización do texto 

en parágrafos abor-
dando en cada un un-
ha idea principal, con-
formando entre todos 
o seu significado ou a 
idea global. 

 Expresión da mensaxe 
con claridade axus-
tándose aos modelos 
e ás fórmulas de cada 
tipo de texto.  

 Reaxuste da tarefa 
(emprender unha ver-
sión máis modesta 
desta) ou da mensaxe 
(facer concesións no 
que realmente lle 
gustaría expresar), 
tras valorar as dificul-
tades e osrecursos 
dispoñibles.  

 Recurso aos coñece-
mentos previos (utili-
zar frases feitas e lo-
cucións, do tipo "ago-
ra volvo", "xa nos ve-
remos", etc.).  

 Revisión: 

idea global.  
 Expresión da mensaxe 

con claridade axus-
tándose aos modelos 
e ás fórmulas de cada 
tipo de texto.  

 Reaxuste da tarefa 
(emprender unha ver-
sión máis modesta) 
ou da mensaxe (facer 
concesións no que 
realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar 
as dificultades e os 
recursos lingüísticos e 
temáticos dispoñibles.  

 Recurso aos coñece-
mentos previos (utili-
zar linguaxe "prefa-
bricada", etc.).  

Revisión: 
 Identificación de pro-

blemas, erros e repe-
ticións.  

 Atención ás conven-
cións ortográficas e 
aos signos de puntua-
ción. 

 Presentación coidada 
do texto (marxes, 

o seu significado ou a 
idea global. 

 Expresión da mensaxe 
con claridade axus-
tándose aos modelos 
e ás fórmulas de cada 
tipo de texto. 

 Reaxuste da tarefa 
(emprender unha ver-
sión máis modesta) 
ou da mensaxe (facer 
concesións no que 
realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar 
as dificultades e os 
recursos dispoñibles. 

 Apoio 
eaproveitamento 
máximo dos coñece-
mentos previos (utili-
zar linguaxe "prefa-
bricada", etc.). 

 Revisión: 
 Identificación de 

problemas, erros e 
repeticións.  

 Atención ás 
convencións 
ortográficas e aos 
signos de puntuación. 

to en parágrafos 
abordando en cada un 
unha idea principal, 
conformando entre 
todos o seu significado 
ou a idea global. 

 Expresión da mensa-
xe con claridade 
axustándose aos 
modelos 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 gus-
taría expresar), tras 
valorar as dificultades e 
os recursos dispoñibles.  

 Apoio e 
aproveitamento ao 
máximo dos 
coñecementos previos 
(utilizar linguaxe 
"prefabricada", etc.). 

– Revisión: 

 Identificación de 
problemas, erros e 
repeticións. 

idea global deste.  
 Considerar as propie-

dades textuais de 
coherencia, cohesión 
e adecuación. 

 Expresar a mensaxe 
con claridade axus-
tándose aos modelos 
e ás fórmulas de cada 
tipo de texto.  

 Reformular a tarefa 
(emprender unha ver-
sión 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 pre-
vios (utilizar linguaxe 
"prefabricada", como 
frases feitas ou locu-
cións).  

 Xestión de relacións 
sociais no ámbito per-
soal, público, educati-

 Expresión da mensaxe con 
claridade axustándose aos 
modelos 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 valorar as 
dificultades e os recursos 
dispoñibles.  

 Aproveitamento dos coñe-
cementos previos sacándolles 
o maior partido (utilizar 
linguaxe "prefabricada", etc.). 

– Revisión: 

 Identificación de 
problemas, erros e 
repeticións.  

 Verificación da progresión 
e da coherencia. 

 Atención ás convencións 
ortográficas e aos signos de 
puntuación. 

 Reescritura definitiva. 

 Presentación coidada do 
texto (marxes, limpeza, ta-
maño da letra adecuado, 
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 Identificación de pro-
blemas, erros e repe-
ticións.  

 Atención ás conven-
cións ortográficas e 
aos signos de puntua-
ción. 

 Presentación coidada 
do texto (marxes, 
limpeza, tamaño da 
letra, etc.). 

 Reescritura definitiva. 

limpeza, tamaño da 
letra, etc.). 

 Reescritura definitiva. 
4.2. Características tex-
tuais: 

 Uso de recursos bási-
cos para elaborar tex-
tos con coherencia e 
cohesión propios do 
seu nivel escolar. 

 Presentación coidada 
do texto (marxes, 
limpeza, tamaño da 
letra, etc.). 

 Reescritura definitiva. 
4.2. Características tex-
tuais. Uso de recursos 
básicos para elaborar 
textos con coherencia, 
cohesión e adecuación, 
propios do seu nivel 
escolar. 

 Atención ás 
convencións 
ortográficas e aos 
signos de puntuación. 

 Reescritura 
definitiva. 

Presentación coidada do 
texto (marxes, limpeza, 
tamaño da letra 
adecuado, uso normativo 
de maiúsculas e 
minúsculas, etc.). 

vo e profesional.  
 Descrición e aprecia-

ción de calidades físi-
cas e abstractas de 
persoas, obxectos, lu-
gares, actividades, 
procedementos e 
procesos. Narración 
de acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e situa-
cións presentes, e ex-
presión de predicións 
e de sucesos futuros a 
curto, medio e longo 
prazo. 

 Intercambio de in-
formación, indica-
cións, opinións, cren-
za e puntos de vista, 
consellos, adverten-
cias e avisos. 

 Expresión da curiosi-
dade, o coñecemento, 
a certeza, a confirma-
ción, a dúbida, a 
conxectura, o escepti-
cismo e a incredulida-
de.  

uso normativo de maiúscu-
las e minúsculas, etc.). 
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 Expresión da vontade, 
a intención, a deci-
sión, a promesa, a or-
de, a autorización e a 
prohibición, a exen-
ción e a obxección. 

 Expresión do interese, 
a aprobación, o apre-
cio, o eloxio, a admi-
ración, a satisfacción, 
a esperanza, a con-
fianza e a sorpresa, e 
os seus contrarios.  

 Formulación de su-
xestións, desexos, 
condicións e hipóte-
ses. 

 Establecemento e 
xestión da comunica-
ción e organización do 
discurso. 

 Narración de aconte-
cementos pasados 
puntuais e habituais, 
descrición de estados 
e situacións presen-
tes, e expresión de 
predicións e de suce-
sos futuros a curto, a 
medio e a longo pra-
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zo. 
 Intercambio de in-

formación, indica-
cións, opinións, cren-
zas e puntos de vista, 
consellos, adverten-
cias e avisos. 

 Expresión da curiosi-
dade, o coñecemento, 
a certeza, a confirma-
ción, a dúbida, a 
conxectura, o escepti-
cismo e a incredulida-
de.  

 Expresión da vontade, 
a intención, a deci-
sión, a promesa, a or-
de, a autorización e a 
prohibición, a exen-
ción e a obxección. 

 Expresión do interese, 
a aprobación, o apre-
cio, o eloxio, a admi-
ración, a satisfacción, 
a esperanza, a con-
fianza e a sorpresa, e 
os seus contrarios.  

 Formulación de su-
xestións, desexos, 
condicións e hipóte-
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ses. 
 Establecemento e 

xestión da comunica-
ción e organización do 
discurso. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
4.2. Estruturas sintáctico-
discursivas. 
4.3. Léxico escrito común 
e máis especializado (pro-
dución), dentro das pro-
pias áreas de interese nos 
ámbitos persoal, público, 
educativo e ocupacional, 
relativo á descrición de 
persoas e obxectos, tem-
po e espazo, estados, 
eventos e acontecemen-
tos, actividades, procede-
mentos e procesos; rela-
cións persoais, sociais, 
educativas e profesionais; 
educación e estudo; traba-
llo e emprendemento; 
bens e servizos; lingua e 
comunicación intercultu-
ral; ciencia e tecnoloxía; 
historia e cultura. 
4.4. Revisión: 

 Identificar problemas, 
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erros e repeticións.  
 Prestar atención ás 

convencións ortográ-
ficas e aos signos de 
puntuación. 

 Realizar a escritura 
definitiva. 

 Presentar o texto de 
forma coidada 
(marxes, limpeza, ta-
maño da letra ade-
cuado, uso normativo 
de maiúsculas e mi-
núsculas, etc.) 
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Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

5.1. Patróns sonoros, acen-
tuais, rítmicos e de entoa-
ción. 

 Sons e fonemas vocá-
licos. 

 Sons e fonemas con-
sonánticos e as súas 
agrupacións.  

 Procesos fonolóxicos 
básicos.  

 Acento dos elementos 
léxicos illados, e no 
sintagma e na ora-
ción. 

5.2. Patróns gráficos e 
convencións ortográficas. 

 Uso das normas bási-
cas de ortografía da 
palabra. 

 Utilización adecuada 
da ortografía da ora-
ción: coma, punto e 
coma, puntos suspen-
sivos, parénteses e 
comiñas. 

5.3. Aspectos sociocultu-

5.1. Patróns sonoros, acen-
tuais, rítmicos e de entoa-
ción. 

 Sons e fonemas vocá-
licos. 

 Sons e fonemas con-
sonánticos e as súas 
agrupacións.  

 Procesos fonolóxicos 
básicos.  

 Acento dos elementos 
léxicos illados, e no 
sintagma e na ora-
ción. 

5.2. Patróns gráficos e 
convencións ortográficas. 

 Uso das normas bási-
cas de ortografía da 
palabra. 

 Utilización adecuada 
da ortografía da ora-
ción: coma, punto e 
coma, puntos suspen-
sivos, parénteses e 
comiñas. 

5.3. Aspectos sociocultu-

5.1. Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación: 

 Sons e fonemas 
vocálicos. 

 Sons e fonemas 
consonánticos e as 
súas agrupacións.  

 Procesos fonolóxicos 
básicos.  

 Acento dos elementos 
léxicos illados, e no 
sintagma e na 
oración. 

5.2. Patróns gráficos e 
convencións ortográficas: 

 Uso das normas 
básicas de ortografía 
da palabra. 

 Utilización adecuada 
da ortografía da 
oración: coma, punto 
e coma, puntos 
suspensivos, 
parénteses e comiñas. 

5.3. Aspectos 

5.1. Patróns sonoros, acen-
tuais, rítmicos e de entoa-
ción 

 Sons e fonemas vocá-
licos. 

 Sons e fonemas con-
sonánticos e as súas 
agrupacións. 

 Procesos fonolóxicos 
básicos. 

 Acento dos elementos 
léxicos illados, e no 
sintagma e na ora-
ción. 

 B5. 2. Patróns gráficos 
e convencións orto-
gráficas: 

 Uso das normas bási-
cas de ortografía da 
palabra. 

 Utilización adecuada 
da ortografía da ora-
ción: coma, punto e 
coma, puntos suspen-
sivos, parénteses e 
comiñas. 

5.1. Patróns sonoros, acen-
tuais, rítmicos e de entoa-
ción: 
Discriminación e uso dos 
trazos fonéticos que dis-
tinguen fonemas (trazos 
distintivos como sonorida-
de, nasalidade e apertura 
de vogais). 
Recoñecemento e produ-
ción de unidades maiores 
do nivel fónico (secuencia 
acentual das palabras). 
Recoñecemento e uso 
comprensible dos elemen-
tos prosódicos (acento, 
ritmo e entoación das ora-
cións). 
Recoñecemento de pala-
bras e frases de uso colo-
quial común emitidas con 
procedementos básicos de 
redución fonética. 
5.3. Patróns gráficos e 
convencións ortográficas 
da palabra, da oración e do 

 5.1. 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 emiti-
das con procedementos 
básicos da redución 
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rais e sociolingüísticos:  
 Recoñecemento e uso 

de convencións so-
ciais básicas e normas 
de cortesía propias da 
súa idade e de rexis-
tros informal e están-
dar, e da linguaxe non 
verbal elemental na 
cultura estranxeira. 

 Achegamento a al-
gúns aspectos cultu-
rais visibles: hábitos, 
horarios, actividades 
ou celebracións; con-
dicións de vida (vi-
venda e contexto); re-
lacións interpersoais 
(familiares, de amiza-
de ou escolares); mú-
sica, comida, lecer, 
deportes, comporta-
mentos proxémicos, 
lugares, etc.; e cos-
tumes, valores e acti-
tudes máis evidentes 
sobre aspectos pro-
pios da súa idade, a 
través de producións 
multimedia e de ma-

rais e sociolingüísticos. 
 Recoñecemento e uso 

de convencións so-
ciais básicas, de nor-
mas de cortesía e de 
rexistros informais e 
estándar, así como da 
linguaxe non verbal 
máis habitual. 

 Achegamento a al-
gúns aspectos cultu-
rais visibles próximos 
ao seus intereses 
(música, lecer, depor-
tes, produción escrita, 
lugares, poboación, 
etc.), e a costumes, 
valores e actitudes 
máis evidentes rela-
cionados con aspec-
tos propios da súa 
idade, a través de 
producións multime-
dia e de manifesta-
cións artísticas dos 
países onde se fala a 
lingua estranxeira. 

 Identificación dalgun-
has similitudes e dife-
renzas básicas nos 

socioculturais e 
sociolingüísticos: 

 Recoñecemento e uso 
de convencións 
sociais e normas de 
cortesía dos rexistros 
máis habituais, e da 
linguaxe non verbal 
habitual propia da 
cultura estranxeira. 

 Achegamento a 
aspectos culturais 
visibles próximos ao 
seus intereses 
(música, traballo, 
lecer, deportes, 
produción escrita, 
lugares, poboación, 
etc.), e a costumes, 
valores e actitudes 
máis evidentes 
relacionados con 
aspectos e contextos 
propios da súa idade, 
a través de 
producións 
multimedia e de 
manifestacións 
artísticas dos países 
onde se fala a lingua 

5. 3. Aspectos sociocultu-
rais e sociolingüísticos: 

 Recoñecemento e uso 
de convencións so-
ciais, normas de cor-
tesía e rexistros; cos-
tumes, valores, cren-
zas e actitudes; e lin-
guaxe non verbal. 

 Achegamento a as-
pectos culturais visi-
bles próximos aos 
seus intereses (músi-
ca, traballo, lecer, de-
portes, produción es-
crita, lugares, organi-
zación política, etc.) e 
a costumes, valores, 
crenzas e actitudes 
máis relevantes para 
facer comprensible 
con carácter xeral a 
cultura dos países fa-
lantes da lingua es-
tranxeira. 

 Identificación das si-
militudes e as dife-
renzas máis significa-
tivas nos costumes 
cotiáns, e uso das 

enunciado (punto, coma, 
punto e coma, comiñas, 
paréntese, signos de inte-
rrogación, signos de ex-
clamación, puntos suspen-
sivos e guión). 
5.4. Coñecementos morfo-
sintácticos e discursivos: 
Recoñecemento e uso de 
elementos morfosintácti-
cos que permiten recoñe-
cer, formular e organizar 
distintos tipos de texto. 
Recoñecemento e uso de 
elementos, categorías, 
clases, estruturas, proce-
sos e relacións gramaticais 
habituais en distintos tipos 
de discurso. 
5.5. Aspectos sociocultu-
rais e sociolingüísticos:  
Convencións sociais, nor-
mas de cortesía e rexis-
tros; costumes, valores, 
crenzas e actitudes; lin-
guaxe non verbal.  
Actitude receptiva e res-
pectuosa cara ás persoas, 
os países e as comunida-
des lingüísticas que falan 

fonética. 

 5.2. Patróns gráficos e 
convencións ortográfi-
cas. 

 5.3. Aspectos sociocultu-
rais e sociolingüísticos:  

 Convencións sociais. 

 Recoñecemento das 
normas e as variacións 
sociais, as convencións 
sociais e as formas, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; características 
básicas do sentido do 
humor; usos lingüísticos 
adecuados ao contexto; 
referencias relativas á 
identidade nacional ou 
cultural; linguaxe non 
verbal e diferenzas 
específicas entre a 
propia cultura e a cultura 
portada pola lingua 
obxecto de estudo. 

 Actitude receptiva e 
respectuosa cara ás 
persoas, os países e as 
comunidades lingüísticas 
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nifestacións artísticas 
dos países onde se fa-
le a lingua estranxei-
ra. 

 Identificación dalgun-
has similitudes e dife-
renzas elementais e 
máis significativas nos 
costumes cotiáns e no 
uso das formas bási-
cas de relación social 
entre os países onde 
se fala a lingua es-
tranxeira e o noso. 

 Actitude receptiva e 
respectuosa cara ás 
persoas, os países e 
as comunidades lin-
güísticas que falan 
outra lingua e teñen 
unha cultura diferen-
te á propia. 

5.4. Plurilingüismo: 
 Identificación de 

similitudes e dife-
renzas entre as 
linguas que coñece 
para mellorar a 
súa aprendizaxe e 
lograr unha com-

costumes cotiáns e no 
uso das formas bási-
cas de relación social 
entre os países onde 
se fala a lingua es-
tranxeira e o noso. 

 Actitude receptiva e 
respectuosa cara ás 
persoas, os países e 
as comunidades lin-
güísticas que falan 
outra lingua e teñen 
unha cultura diferen-
te á propia. 

5.4. Plurilingüismo. 
 Recoñecemento da 

realidade plurilingüe 
do propio contorno. 

 Recurso aos coñece-
mentos sintáctico-
discursivos da propia 
lingua para mellorar a 
aprendizaxe, e da lin-
gua estranxeira, para 
lograr unha compe-
tencia comunicativa 
integrada. 

 Participación en 
proxectos nos que se 
utilizan varias linguas 

estranxeira. 
 Identificación 

dalgunhas similitudes 
e diferenzas 
significativas nos 
costumes cotiáns, e 
uso das formas 
básicas de relación 
social entre os países 
onde se fala a lingua 
estranxeira e o noso. 

 Actitude receptiva e 
respectuosa cara ás 
persoas, aos países e 
ás comunidades 
lingüísticas que falan 
outra lingua e teñen 
unha cultura 
diferente á propia. 

5.4. Plurilingüismo: 
 Recoñecemento da 

realidade multilingüe 
do propio contorno. 

 Recurso aos 
oñecementos 
sintáctico-discursivos 
da propia lingua para 
mellorar a 
aprendizaxe da lingua 
estranxeira e lograr 

formas básicas de re-
lación social entre os 
países onde se fala a 
lingua estranxeira e o 
noso. 

 Actitude receptiva e 
respectuosa cara ás 
persoas, os países e 
as comunidades lin-
güísticas que falan 
outra lingua e teñen 
unha cultura diferen-
te á propia. 

B5.4. Plurilingüismo: 
 Recoñecemento da 

realidade plurilingüe 
do propio contorno. 

 Recurso aos coñece-
mentos sintáctico-
discursivos da propia 
lingua para mellorar a 
aprendizaxe da lingua 
estranxeira e lograr 
unha competencia 
comunicativa integra-
da. 

 Participación en 
proxectos nos que se 
utilizan varias linguas 
e relacionados cos 

outra lingua e teñen unha 
cultura diferente á propia. 
5.6. 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. 
5.7. Estruturas sintáctico-
discursivas propias de cada 
idioma.  
5.8. Funcións comunicati-
vas:  
Xestión de relacións sociais 
no ámbito persoal, públi-
co, educativo e profesio-
nal.  
Descrición e apreciación 

que falan outra lingua e 
teñen unha cultura 
diferente á propia. 

 5.4. Plurilingüismo: 

 Consciencia das habilida-
des metalingüísticas ad-
quiridas durante as 
aprendizaxes lingüísticas, 
e transferencia destes 
coñecementos e estrate-
xias dunha lingua a outra 
para avanzar no seu do-
minio. 

 Participación en proxec-
tos nos que se utilizan 
varias linguas e relacio-
nados cos elementos 
transversais, evitando es-
tereotipos lingüísticos ou 
culturais, e valorando 
positivamente as compe-
tencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 

 5.5. Funcións comunica-
tivas:  

 Xestión de relacións 
sociais no ámbito 
persoal, público, 
educativo e profesional.  
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petencia comuni-
cativa integrada.  

 Participación en 
proxectos nos que 
se utilizan varias 
linguas e relacio-
nados cos elemen-
tos transversais, 
evitando estereo-
tipos lingüísticos 
ou culturais, e va-
lorando positiva-
mente as compe-
tencias que posúe 
como persoa pluri-
lingüe. 

5.5. Funcións comunicati-
vas:  

 Iniciación e mante-
mento de relacións 
persoais e sociais bá-
sicas propias da súa 
idade.  

 Descrición de calida-
des físicas e abstrac-
tas básicas de per-
soas, obxectos, luga-
res e actividades.  

 Narración de aconte-
cementos pasados 

e relacionados cos 
elementos transver-
sais, evitando este-
reotipos lingüísticos 
ou culturais, e valo-
rando positivamente 
as competencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe. 

5.5. Funcións comunicati-
vas. 

 Iniciación e mante-
mento de relacións 
persoais e sociais bá-
sicas.  

 Descrición de calida-
des físicas e abstrac-
tas básicas de per-
soas, obxectos, luga-
res e actividades.  

 Narración de aconte-
cementos pasados 
puntuais e habituais, 
descrición de estados 
e situacións presen-
tes, e expresión bási-
ca de sucesos futuros.  

 Petición e ofrecemen-
to de información, in-
dicacións, expresión 

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. 

5.5. 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 

elementos transver-
sais, evitando este-
reotipos lingüísticos 
ou culturais, e valo-
rando positivamente 
as competencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe. 

B5.5. Funcións comunicati-
vas: 

 Iniciación e mante-
mento de relacións 
persoais e sociais. 

 Descrición de calida-
des físicas e abstrac-
tas de persoas, obxec-
tos, lugares e activi-
dades. 

 Narración de aconte-
cementos pasados 
puntuais e habituais, 
descrición de estados 
e situacións presen-
tes, e expresión de 
sucesos futuros.  

 Petición e ofrecemen-
to de información, in-
dicacións, opinións e 
puntos de vista, con-
sellos, advertencias e 

de calidades físicas e abs-
tractas de persoas, obxec-
tos, lugares, actividades, 
procedementos e proce-
sos.  
Narración de acontece-
mentos pasados puntuais 
e habituais, descrición de 
estados e situacións pre-
sentes, e expresión de 
predicións e de sucesos 
futuros a curto, a medio e 
a longo prazo.  
Intercambio de informa-
ción, indicacións, opinións, 
crenzas e puntos de vista, 
consellos, 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 autori-
zación e a prohibición, a 
exención e a obxección.  
Expresión do interese, a 
aprobación, o aprecio, o 

 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 informa-
ción, indicacións, 
opinións, crenzas e 
puntos de vista, 
consellos, 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 
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puntuais e habituais, 
descrición de estados 
e situacións presen-
tes, e expresión bási-
ca de sucesos futuros. 

 Petición e ofrecemen-
to de información, in-
dicacións, expresión 
sinxela de opinións e 
advertencias.  

 Expresión do coñe-
cemento, a certeza e 
a dúbida.  

 Expresión da vontade, 
a intención, a deci-
sión, a promesa, a or-
de, a autorización e a 
prohibición.  

 Expresión do interese, 
a aprobación, o apre-
cio, a simpatía, a sa-
tisfacción, a esperan-
za, a confianza e a 
sorpresa, e os seus 
contrarios.  

 Formulación de su-
xestións e desexos, e 
expresión básica de 
condicións e hipóte-
ses.  

sinxela de opinións e 
consellos, adverten-
cias e avisos.  

 Expresión do coñe-
cemento, a certeza e 
a dúbida. 

 Expresión da vontade, 
a intención, a deci-
sión, a promesa, a or-
de, a autorización e a 
prohibición.  

 Expresión do interese, 
a aprobación, o apre-
cio, a simpatía, a sa-
tisfacción, a esperan-
za, a confianza e a 
sorpresa, así como os 
seus contrarios.  

 Formulación de su-
xestións e desexos, e 
expresión básica de 
condicións e hipóte-
ses.  

 Establecemento e 
mantemento básicos 
da comunicación e a 
organización elemen-
tal do discurso. 

5.6. Léxico oral e escrito 
básico de uso común rela-

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 e a 
sorpresa, así como os 
seus contrarios.  

 Formulación de 

avisos.  
 Expresión do coñe-

cemento, a certeza, a 
dúbida e a conxectu-
ra.  

 Expresión da vontade, 
a intención, a deci-
sión, a promesa, a or-
de, a autorización e a 
prohibición.  

 Expresión do interese, 
a aprobación, o apre-
cio, a simpatía, a sa-
tisfacción, a esperan-
za, a confianza e a 
sorpresa, así como os 
seus contrarios.  

 Formulación de su-
xestións, desexos, 
condicións e hipóte-
ses.  

 Establecemento e 
mantemento da co-
municación e organi-
zación do discurso. 

B5.6. Léxico oral escrito de 
uso común relativo a iden-
tificación persoal; vivenda, 
fogar e contexto; activida-
des da vida diaria; familia e 

eloxio, a admiración, a 
satisfacción, a esperanza, a 
confianza e a sorpresa, así 
como os seus contrarios.  
Formulación de suxestións, 
desexos, condicións e hi-
póteses.  
Establecemento e xestión 
da comunicación e organi-
zación do discurso.  
5.9. Léxico: 
Recoñecemento e uso do 
léxico común e máis espe-
cializado relacionado con 
contidos educativos co-
rrespondentes e de intere-
se nos ámbitos persoal, 
público, educativo e ocu-
pacional, relativo á descri-
ción de persoas e obxec-
tos, o tempo e o espazo, 
estados, eventos e aconte-
cementos, actividades, 
procedementos e proce-
sos; relacións persoais, 
sociais, educativas e profe-
sionais; educación e estu-
do; traballo e emprende-
mento; bens e servizos; 
lingua e comunicación 

promesa, a orde, a 
autorización e a prohibi-
ción, 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 xes-
tión da comunicación e 
organización do discurso. 

 5.6. Léxico: 

 Recoñecemento e uso de 
léxico oral e escrito 
común e máis 
especializado 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 acontecementos, 
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 Establecemento e 
mantemento básicos 
da comunicación e a 
organización elemen-
tal do discurso. 

5.6. Léxico oral e escrito 
básico de uso común rela-
tivo a: 

 Identificación persoal 
elemental; vivenda, 
fogar e contexto; acti-
vidades da vida diaria; 
familia e amizades; 
traballo, tempo libre, 
lecer e deporte; vaca-
cións; saúde e coida-
dos físicos; educación 
e estudo; compras; 
alimentación e res-
tauración; transporte; 
lingua e comunica-
ción; ambiente, clima 
e ámbito natural; e 
tecnoloxías da infor-
mación e da comuni-
cación.  

 Expresións fixas; 
enunciados fraseo-
lóxicos básicos e máis 
habituais (saúdos, 

tivo a identificación per-
soal elemental; vivenda, 
fogar e contexto; activida-
des da vida diaria; familia e 
amizades; tempo libre, 
lecer e deporte; vacacións; 
saúde e coidados físicos; 
educación e estudo; com-
pras, alimentación e res-
tauración; transporte; 
lingua e comunicación; 
ambiente, clima e ámbito 
natural; e tecnoloxías da 
información e da comuni-
cación.  

 Expresións fixas e 
enunciados fraseo-
lóxicos máis habituais, 

 Saúdos, despedidas, 
preguntas por prefe-
rencias e expresión de 
opinións 

 Léxico sobre temas 
relacionados con con-
tidos sinxelos doutras 
áreas do currículo. 

5.7. Estruturas sintáctico-
discursivas propias de cada 
idioma. 

suxestións, desexos, 
condicións e 
hipóteses.  

 Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.  

5.6. Léxico oral e escrito de 
uso común (recepción) 
relativo a identificación 
persoal; vivenda, fogar e 
contexto; actividades da 
vida diaria; familia e 
amizades; 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 ámbito 
natural; e tecnoloxías da 
información e da 
comunicación.  

 Expresións fixas, 
enunciados 

amizades; traballo e ocu-
pacións; tempo libre, lecer 
e deporte; viaxes e vaca-
cións; saúde e coidados 
físicos; educación e estu-
do; compras e actividades 
comerciais; alimentación e 
restauración; transporte; 
lingua e comunicación; 
ambiente, clima e ámbito 
natural; e tecnoloxías da 
información e da comuni-
cación. 
Recoñecemento e uso de 
expresións fixas, enuncia-
dos fraseolóxicos (saúdos, 
despedidas, preguntas por 
preferencias e expresión 
de opinións) e léxico sobre 
temas relacionados con 
contidos doutras áreas do 
currículo.  
Recoñecemento e uso de 
antónimos e sinónimos 
máis comúns, e de proce-
dementos de formación de 
palabras mediante recur-
sos de derivación e de 
composición, e recoñece-
mento de "falsos amigos". 

intercultural; ciencia e 
tecnoloxía; historia e cul-
tura.  
Recoñecemento e uso de 
expresións fixas frecuentes 
(locucións idiomáticas, 
esquemas fraseolóxicos 
como "Está libre esta ca-
deira?" ou "Podo...?", co-
locacións, frases feitas e 
léxico propio de temas 
relativos a feitos de actua-
lidade. 
Recoñecemento e uso de 
antónimos e sinónimos, e 
de procedementos de 
formación de palabras 
mediante recursos de 
derivación e de 
composición, e 
recoñecemento de "falsos 
amigos".                                                                                        

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 frecuen-
tes (locucións 
idiomáticas, esquemas 
fraseolóxicos, 
colocacións, frases feitas 
e léxico propio de temas 
relativos a feitos de 
actualidade). 

 Recoñecemento e uso de 
antónimos, sinónimos e 
de procedementos de 
formación de palabras 
mediante recursos de 
derivación e de 
composición, e recoñe-
cemento de "falsos ami-
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despedidas, pregun-
tas por preferencias e 
expresión sinxelas de 
opinións), e léxico so-
bre temas relaciona-
dos con contidos 
sinxelos doutras áreas 
do currículo. 

5.7. Estruturas sintáctico-
discursivas propias da len-
gua inglesa. 

fraseolóxicos, saúdos, 
despedidas, 
preguntas por 
preferencias e 
expresión de opinións 

 Léxico sobre temas 
relacionados con 
contidos sinxelos 
doutras áreas do 
currículo. 

5.7. Rutinas ou modelos de 
interacción básicos e 
habituais segundo o tipo 
de situación de 
comunicación, propia da 
súa idade e do seu nivel, 
ou modelos de interacción 
básicos e habituais 
segundo o tipo de 
situación de comunicación, 
propia da súa idade e 
nivel. 
5.8. Estruturas sintáctico-
discursivas propias da 
lingua inglesa 

5.7. Recoñecemento e uso 
de rutinas ou modelos de 
interacción básicos, se-
gundo o tipo de situación 
de comunicación. 
5.8. Estruturas sintáctico-
discursivas propias de cada 
idioma 

gos". 

 5.7. Estruturas sintáctico-
discursivas propias de 
cada idioma. 
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3.3 Temporalización 

En 1º ESO traballamos co libro Together 1 da editorial Oxford. O libro consta de 9 

unidades que se impartirán divididas en tres avaliacións. A temporalización de ditas 

unidades será a seguinte: 

1º Avaliación: Unidades 1, 2 e 3  

2º Avaliación: Unidades 4, 5 e 6  

3º Avaliación: Unidades 7, 8 e 9  

 

En 2º ESO traballamos co libro Together 2 da editorial Oxford. O libro consta de 9 

unidades que se impartirán divididas en tres avaliacións. A temporalización de ditas 

unidades será a seguinte: 

 

1º Avaliación: Unidades 1, 2 e 3  

2º Avaliación: Unidades 4, 5 e 6  

3º Avaliación: Unidades 7, 8 e 9  

 

En 3º ESO traballamos co libro Pulse 3 da editorial Macmillan. O libro consta de 9 

unidades que se impartirán divididas en tres avaliacións. A temporalización de ditas 

unidades será a seguinte: 

 

1º Avaliación: Unidades 1, 2 e 3  

2º Avaliación: Unidades 4, 5 e 6  

3º Avaliación: Unidades 7, 8 e 9  

 

En 4º ESO traballamos co libro Pulse 4 da editorial Macmillan. O libro consta de 9 uni-

dades que se impartirán divididas en tres avaliacións. A temporalización de ditas 

unidades será a seguinte: 

 

1º Avaliación: Unidades 1, 2 e 3  

2º Avaliación: Unidades 4, 5 e 6  

3º Avaliación: Unidades 7, 8 e 9  

 

En 1º Bacharelato traballamos co libro MAKE THE GRADE da editorial Burlington. O libro 

consta de 9 unidades, que se impartirán divididas en tres avaliacións. A temporaliza-

ción de ditas unidades será a seguinte: 

1º Avaliación: Unidades 1, 2 e 3 

2º Avaliación: Unidades 4, 5 e 6  

3º Avaliación: Unidades 7 e 8 
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En 2º de Bacharelato traballamos co libro CONTRAST da editorial Burlington. O libro 

consta de 6 unidades  que se impartirán divididas en tres avaliacións. A temporaliza-

ción de ditas unidades será a seguinte: 

1º Avaliación: Unidades 1, 2 

2º Avaliación: Unidades 3, 4 

3º Avaliación: Unidades 5, 6 
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4  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: TEMPORALIZACIÓN E GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN. PROCEDEMENTOS E  
INTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

 4.1   1º ESO 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo  
consecución 

Instrumentos de Avaliación 

PLEB1.1. Comprende frases e expresións habituais relacionadas con 
necesidades inmediatas e temas cos que se estea moi 
familiarizado/a, sempre que se fale de xeito pausado e ben 
articulado. 

T1-T2-T3 80% ▪ Observación directa 

▪ Rexistro correspondente 

▪ Escoita activa 

PLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de 
instrucións, preguntas, explicacións, diálogos e outras mensaxes 
orais sinxelas articuladas con claridade e pausadamente, 
relacionadas coas actividades de aula e con áreas de prioridade in-
mediata. 

T1 80% ▪ Observación directa  

▪ Rexistro correspondente 
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PLEB1.3. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e informa-
ción relevante en presentacións moi básicas sobre temas educativos, 
que estea a aprender ou do seu interese (por exemplo, sobre un 
tema curricular como os contaminantes, a clasificación dos seres 
vivos, etc.), sempre que poida escoitalas máis dunha vez. 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

PLEB1.4. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha 
conversa informal entre duas persoas que ten lugar na súa presenza, 
ou procedente dunha gravación pedagóxica cando o tema lle resulta 
coñecido e o discurso estea articulado con claridade, a velocidade 
baixa. 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Proba de escoita (Listening) 

PLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, 
descricións, narracións, peticións de información, a expresión da 
vontade, a certeza e os desexos sobre asuntos prácticos da vida 
diaria e sobre temas do seu interese, cando se lle fala con claridade, 
amodo e directamente, e se a persoa interlocutora está disposto a 
repetir ou a reformular o dito. 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Proba de escoita 

PLEB1.6. Identifica a información esencial do tema e da situación de 
comunicación de gravacións auténticas ou pedagóxicas sinxelas, 
sobre asuntos cotiáns ou do seu interese, articuladas pausadamente 
e con claridade, e cando as imaxes axuden á comprensión e se poida 
escoitar máis dunha vez. 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Proba de escoita 
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Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo 
Consecución 

Instrumentos de Avaliación 

PLEB2.1. Na maioría das actividades de aula amosa unha actitude 
positiva polo uso da lingua estranxeira nas diferentes situacións 
comunicativas, esforzándose por utilizala aínda que, ás veces, teña 
que recorrer a outras linguas para pedir axuda ou aclaración. 

T1-T2-T3 80% ▪ OD 

▪ Rexistro no caderno de aula 

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

T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Proba oral 

▪ Rexistro correspondente 

PLEB2.3. Desenvólvese sen dificultade evidente en xestións e 
transaccións cotiás básicas, e ofrece e obtén información básica en 
situacións habituais e concretas propias de viaxes, aloxamento, 
transporte, compras e lecer, seguindo normas de cortesía básicas 
(saúdo e tratamento). 

T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 
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PLEB2.4. Establece contacto social en función da situación de 
comunicación, real ou simulada, e reformula ou rectifica se non se lle 
comprende, e pide aclaración se non entende algo. 

T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

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

T3 60% ▪ OD 

▪ Proba oral 

▪ Rexistro correspondente 

PLEB2.6. Colabora coas demais persoas na interacción, verificando a 
comprensión propia e a das demais persoas mediante estratexias de 
compensación lingüísticas e non verbais, e cooperando activamente 
na realización das tarefas de comunicación, e manifesta interese e 
respecto polas achegas dos seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 



 

 

☎ 

 

52 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo 
Consecución 

Instrumentos de Avaliación 

PLEB3.1. Comprende, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas e 
básicas de funcionamento e manexo de aparellos electrónicos ou de 
máquinas de uso común e coñecidos, e segue instrucións básicas e 
predicibles para a realización de actividades e normas de seguridade 
(por exemplo, nun centro docente, un lugar público ou unha zona de 
lecer). 

T1 80% ▪ OD 

▪ Escala de valoración 

PLEB3.2. Entende información específica esencial en páxinas web e 
outros materiais de referencia ou consulta de carácter pedagóxico 
claramente estruturados e nun rexistro estándar e con imaxes 
ilustrativas redundantes sobre temas relativos a materias educativas 
ou do seu interese (por exemplo, sobre un tema curricular, un 
programa informático, unha cidade, un deporte ou o ambiente), 
sempre que poida reler as seccións difíciles. 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Escala de valoración 

PLEB3.3. Entende os puntos principais de anuncios e material 
publicitario de publicacións propias da súa idade ou de internet, 
formulados de xeito simple e claro, e relacionados con asuntos do 
seu interese, nos ámbitos persoal e educativo. 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Proba escrita 
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PLEB3.4. Atopa a información que necesita para a realización dunha 
tarefa en narracións breves moi sinxelas en lingua estándar, e en 
guías de lecer, dicionarios, catálogos, etc. 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Proba escrita 

PLEB3.5. Entende información básica (lugar, prezo, horarios, datos 
ou preguntas relativas á información persoal, etc.) de 
correspondencia formal na que se informa sobre asuntos do seu 
interese. 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Escala de valoración 

PLEB3.6. Comprende con fluidez textos adaptados (por exemplo, en 
lecturas para a xente nova) de historias de ficción. 

T3 60% ▪ Proba escrita 
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Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo 

consecución  

Instrumentos de avaliación 

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

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondnte 

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

T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondnte 

PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información 
persoal e relativa aos seus datos, aos seus intereses ou ás 
súas afeccións (por exemplo, para subscribirse a unha publi-
cación dixital).  

T1-T2-T3 80% ▪ OD 

▪ Tarefa de clase  e Rexistro corres-

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

T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Tarefa de clase   

PLEB4.5. Escribe correspondencia persoal na que se establece 
e mantén contacto social real ou simulado (por exemplo, con 
amigos/as noutros países), se intercambia información básica 
sobre si mesmo, e a súa vila (por exemplo, descrición en 
termos moi sinxelos de sucesos importantes e experiencias 
persoais; instrucións sinxelas, aceptación e ofrecemento de 
suxestións, como cancelar, confirmar ou modificar unha 
invitación ou uns plans), e se expresan opinións de xeito 
sinxelo. 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Tarefa de clase  e Rexistro corres-
pondente 

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

T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 
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Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo 

consecución  

Instrumentos de Avaliación 

PLB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, e 
produce comprensiblemente trazos fonéticos que distinguen 
fonemas (nasalización, sonorización, etc.) e patróns moi 
básicos de ritmo, entoación e acentuación de palabras e 
frases. 

T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

PLB5.2. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas inter-
vencións nas actividades de aula, e na participación en simu-
lacións sobre temas cotiáns e de interese persoal, con 
diversos fins comunicativos, establecendo contacto social en 
función da situación de comunicación, reformulando e 
rectificando se non se comprende, e pedindo aclaración se 
non entende algo. 

T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 



 

 

☎ 
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PLB5.3. Utiliza as convencións orais básicas propias da lingua 
estranxeira no desenvolvemento do proceso comunicativo 
oral e escrito (saúdos, rutinas para iniciar ou manter a 
quenda de palabra, fórmulas orais breves para manter a 
atención, etc.). 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

PLB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais 
básicos dos países nos que se fala a lingua estranxeira, 
analizándoos comparativamente coas diversas culturas, se é 
o caso, do resto do alumnado, evitando estereotipos e 
valoracións etnocéntricas. 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

PLB5.5. Nas actividades de aula, reflexiona sobre a utilización 
para a comprensión e a elaboración de textos do 
coñecemento adquirido noutras linguas sobre elementos 
morfosintácticos e discursivos básicos e habituais no uso da 
lingua. 

T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

PLB5.6. Comunica con eficacia, comprendendo e utilizando 
adecuadamente as estruturas morfosintácticas básicas para 
realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel, e 
estratexias de comunicación e de redundancia do significado 
(imaxes, elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos básicos 
e paratextuais). 

T3 60% ▪ OD 

▪ Proba escrita 



 

 

☎ 
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PLB5.7. Recoñece e utiliza un vocabulario oral e escrito 
básico e suficiente para comprender e elaborar textos 
sinxelos propios do seu nivel educativo. 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Proba escrita 

PLEB5.8. 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 transversais, evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe 
como persoa plurilingüe. 

T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 
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4.2. 2º ESO 

  

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo  
consecución 

Instrumentos de Avaliación 

PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de relación social 
para iniciar e terminar o discurso e expresar benvidas, 
desculpas e agradecementos, e identifica a relación de 
formalidade entre as persoas interlocutoras e o 
propósito comunicativo. 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

PLEB1.2. Comprende instrucións e textos breves e 
sinxelos producidos en contextos reais e simulados, 
articulados con claridade, ritmo pausado e acentuación 
estándar, que conteñan vocabulario relativo a lugares, 
persoas, obxectos, acontecementos e accións ligados a 
temas sinxelos e habituais na súa idade e no seu 
contexto escolar. 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 



 

 

☎ 
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PLEB1.3. Comprende o esencial en situacións de comu-
nicación, 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. 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Proba de escoita 

PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 
principais e información relevante en presentacións 
sobre temas educativos que estea a aprender, 
profesionais moi sinxelos ou do seu interese inmediato 
(por exemplo, sobre un tema curricular ou unha profe-
sión). 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Proba de escoita 

PLEB1.5. Identifica o sentido xeral e os puntos principais 
dunha conversa informal espontánea, relacionada coas 
actividades de aula, e de simulacións sobre temas 
cotiáns e de interese persoal con diversos fins 
comunicativos, se a produción é articulada con 
claridade e cunha velocidade media, pero con pausas. 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Proba de escoita 

PLEB1.6. Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, 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. 

T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Proba de escoita 



 

 

☎ 
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PLEB1.7. Identifica a información esencial de mensaxes 
sinxelas 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. 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Proba de escoita 

  



 

 

☎ 
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Bloque 2. Produción de textos orais 

Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Instrumentos de Avaliación 

PLEB2.1. Interactúa nas actividades de aula a maioría 
das veces ou intervén na lingua estranxeira, cunha 
pronuncia comprensible, e persevera no seu uso aínda 
que cometa erros e teña que pedir axuda ou aclaracións. 

T1-T2-T3 80% ▪ OD 

▪ Rexistro no caderno de aula 

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

T1-T2-T3 80% ▪ OD 

▪ Rexistro no caderno de aula 

PLEB2.3. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben 
estruturadas e con apoio visual (por exemplo, 
transparencias de PowerPoint), que lle permitan 
ilustralas con imaxes e seguir un guión sobre aspectos 
concretos e sinxelos de temas do seu interese ou 
relacionados cos seus estudos ou a súa ocupación, e 
responde a preguntas breves e sinxelas de oíntes sobre 
o contido destas. 

T1-T2-T3 60%  

▪ OD 

▪ Escala de valoración 

▪ Proba oral 



 

 

☎ 
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PLEB2.4. Desenvólvese correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de 
cortesía básicas (saúdo e tratamento), sempre que a 
persoa interlocutora coopere, falando amodo e con 
claridade, e repetindo ou reformulando. 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

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

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

▪ Proba oral 

PLEB2.6. Colabora coas demais persoas na interacción, 
verificando a comprensión propia e a das demais 
persoas mediante estratexias de compensación 
lingüísticas e non verbais, e cooperando activamente na 
realización das tarefas de comunicación, e manifesta 
interese e respecto polas achegas do seus compañeiros 
e das súas compañeiras. 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 



 

 

☎ 
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PLEB2.7. 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 forma sinxela ante comentarios, 
sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos 
clave se o necesita, e se o interlocutor coopera, 
falando amodo e con claridade, repetindo ou 
reformulando. 

        T3 40% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Instrumentos de Avaliación 

PLB3.1. 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 realización de 
actividades e normas de seguridade (por exemplo, 
manexo dun móbil ou prevención de riscos nunha 
excursión). 

T1-T2-T3 40% ▪ OD 

PLB3.2. 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 
relacionados con asuntos do seu interese, nos ámbitos 
persoal e educativo e ocupacional moi básico. 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

PLB3.3. Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de referencia ou 
consulta claramente estruturados e nun rexistro 
estándar e con imaxes ilustrativas redundantes sobre 
temas relativos a materias educativas, ou do seu 
interese (por exemplo, sobre un tema curricular, un 
programa informático, unha cidade, un deporte ou o 
ambiente), sempre que poida reler as seccións difíciles 

T2-T3 60% ▪ OD 



 

 

☎ 
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PLB3.4. Comprende correspondencia persoal en 
calquera formato e en rexistro estándar na que, de xeito 
sinxelo e básico, se fale de si mesmo/a; se describan 
persoas, obxectos e lugares; se narren acontecementos 
pasados, presentes e futuros, reais ou imaxinarios; se 
expresen sentimentos, desexos e opinións sobre temas 
xerais, coñecidos ou do seu interese 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Proba escrita 

PLB3.5. Entende información básica de correspondencia 
formal na que se informa sobre asuntos do seu interese 
no contexto persoal, educativo ou ocupacional (por 
exemplo, sobre un curso de idiomas ou unha compra 
por internet). 

T3 40% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

PLB3.6. Comprende con fluidez textos de historias de 
ficción adaptados para o seu nivel 

T2 T3  ▪ OD 

▪ Proba escrita 



 

 

☎ 
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Bloque 4. Produción de textos escritos : expresión e interacción 

Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo  
consecución 

Instrumentos de Avaliación 

PLB4.1. Utiliza estratexias que faciliten o proceso de 
escritura: segue modelos de textos de características 
similares, planifica o texto, elabora un borrador, corrixe 
tanto a ortografía como a orde das ideas e das palabras, 
etc. 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro no caderno de clase 

PLB4.2. Escribe textos moi breves en formato conven-
cional con información sinxela e relevante sobre feitos 
moi coñecidos e habituais no ámbito educativo, 
describindo de xeito sinxelo situacións, persoas, 
obxectos e lugares.  

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Tarefa de clase 

▪ Proba escrita 

PLB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con 
información persoal e relativa aos seus datos, aos seus 
intereses ou ás súas afeccións 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Tarefa de clase  

▪ Rexistro correspondente 



 

 

☎ 
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PLB4.4. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en 
soporte impreso e dixital, en situacións de comunicación 
reais ou simuladas, relacionados con actividades e 
situacións da vida cotiá e do seu interese persoal, ou 
sobre temas de actualidade de especial relevancia e 
facilmente comprensibles para a súa idade, respectando 
as convencións e as normas de cortesía, tamén cando se 
utilizan as redes sociais. 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Tarefa de clase  

▪ Rexistro correspondente 

PLB4.5. Escribe correspondencia persoal na que se 
establece e mantén o contacto social, se intercambia 
información sobre si mesmo/a e a súa vila (por 
exemplo), se describen en termos sinxelos sucesos 
importantes e experiencias persoais (por exemplo, 
unhas vacacións), se dan instrucións sinxelas, se fan e 
aceptan ofrecementos e suxestións (por exemplo, 
cancelación, confirmación ou modificación dunha 
invitación ou duns plans) e se expresan opinións de xeito 
sinxelo. 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Tarefa de clase  

▪ Rexistro correspondente 

▪ Proba escrita 



 

 

☎ 
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PLB4.6. Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, utilizando 
correctamente as convencións ortográficas e os signos 
de puntuación. 

T1-T2-T3  ▪ OD 

▪ Escala de valoración 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Instrumentos de Avaliación 

PLEB5.1. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das 
súas intervencións nas actividades de aula, e na 
participación en simulacións con diversos fins 
comunicativos, facéndose comprender, producindo 
con suficiencia discriminativa trazos fonéticos signi-
ficativos que distinguen fonemas (nasalización, so-
norización, etc.), e recoñecendo e producindo 
comprensiblemente patróns básicos de ritmo, 
entoación e acentuación de palabras e frases. 

T1-T2-T3 80% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 



 

 

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

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Proba escrita 

PLEB5.3. Utiliza as convencións básicas propias da 
lingua estranxeira no desenvolvemento do proceso 
comunicativo (saúdos, rutinas para iniciar ou manter 
a quenda de palabra, fórmulas orais breves para 
manter a atención, etc.) 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

PLEB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos 
socioculturais básicos e visibles dos países nos que 
se fala a lingua estranxeira, analizándoos 
comparativamente coas diversas culturas, de ser o 
caso, do resto do alumnado, e evitando estereotipos 
e valoracións etnocéntricas. 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

PLB5 5. Nas actividades de aula utiliza, para a 
comprensión e a elaboración de textos, o 
coñecemento adquirido noutras linguas sobre 
elementos morfolóxicos, sintácticos e discursivos, 
así como os procesos de realización das actividades 
lingüísticas de comprensión e produción 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Tarefa de clase 

▪ Rexistro correspondente 



 

 

☎ 
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PLB5.6. Comunica con eficacia, comprendendo e 
utilizando adecuadamente as estruturas morfosin-
tácticas básicas para realizar as funcións 
comunicativas propias do seu nivel, e estratexias de 
comunicación e de redundancia do significado 
(imaxes e elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos básicos e partextuais). 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Proba escrita 

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

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Proba escrita 

PLEB5.8. 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 
transversais, evita estereotipos lingüísticos ou 
culturais, e valora as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

 

4.3.  3º ESO 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo  
Consecución  

Instrumentos de Avaliación 



 

 

☎ 
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PLEB1.1. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 
principais e información relevante en presentacións 
sobre temas educativos, ocupacionais ou do seu 
interese (por exemplo, sobre un tema curricular ou 
unha charla para organizar o traballo en equipo). 

T1 T2 T3 60% ▪ Observación directa 

▪ Rexistro correspondente 

PLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de indicacións, anuncios, mensaxes e 
comunicados breves e articulados de xeito lento e claro 
(por exemplo, cambio de porta de embarque nun 
aeroporto, información sobre actividades nun campa-
mento de verán ou no contestador automático dun 
cine), sempre que as condicións acústicas sexan boas e 
o son non estea distorsionado.  

T1 T2 T3 60% ▪ OD 

▪ Proba de escoita 

 

PLEB1.3. Entende o esencial do que se lle di en transac-
cións e xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, en 
hoteis, tendas, albergues, restaurantes, e centros de 
lecer, de estudos ou de traballo). 

T1-T2 T3 60% ▪ OD 

▪ Proba de escoita 

PLEB1.4. Identifica o sentido xeral e os puntos principais 
dunha conversa formal ou informal entre dúas ou máis 
persoas interlocutoras que ten lugar na súa presenza, 
cando o tema lle resulte coñecido e o discurso está 
articulado con claridade, a velocidade media e nunha 
variedade estándar da lingua.  

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Proba de escoita 



 

 

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

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Escala de valoración 

▪ Rexistro correspondente 

PLEB1.6. Comprende, nunha conversa formal ou 
entrevista (por exemplo, en centros de estudos ou de 
traballo) na que participa, o que se lle pregunta sobre 
asuntos persoais, educativos, ocupacionais ou do seu 
interese, así como comentarios sinxelos e predicibles 
relacionados con estes, sempre que poida pedir que se 
lle repita, aclare ou elabore algo do que se lle dixo.  

T3 60% ▪ OD 

PLEB1.7. Identifica a información esencial de programas 
de televisión sobre asuntos cotiáns ou do seu interese 
articulados amodo e con claridade (por exemplo, 
noticias, documentais ou entrevistas), cando as imaxes 
axudan á comprensión. 

T1-T2-T3 60%  

▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 



 

 

☎ 
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Bloque 2. Produción de textos orais 

Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo  
consecución 

Instrumentos de Avaliación 

PLEB2.1. Nas actividades de aula, a maioría das veces 
interactúa ou intervén na lingua estranxeira e persevera 
no seu uso cunha actitude positiva, aínda que cometa 
erros e teña que pedir axuda ou aclaracións, 
manifestando interese e respecto polas achegas dos 
seus compañeiros e das súas compañeiras.  

 
T1-T2-T3 

 
 

 
80% 

 
 
 

▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

PLEB2.2. Interactúa para obter ou ofrecer bens e 
servizos relativos a necesidades inmediatas e cotiás, 
sempre que se fale amodo e con estruturas moi sinxelas 
e habituais, e reacciona adecuadamente sempre que 
poida solicitar, mediante preguntas sinxelas e directas, a 
colaboración da persoa interlocutora para entender e 
facerse entender. 

T1-T2-T3 80% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

PLEB2.4. Desenvólvese correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de 
cortesía básicas (saúdo e tratamento).  

T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 



 

 

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

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Proba oral 

▪ Rexistro correspondente 

PLEB2.6. Toma parte nunha conversa formal, nunha 
reunión ou nunha entrevista de carácter educativo ou 
ocupacional (por exemplo, para realizar un curso de 
verán ou integrarse nun grupo de voluntariado), inter-
cambiando información suficiente, expresando as súas 
ideas sobre temas habituais, dando a súa opinión sobre 
problemas prácticos cando se lle pregunta directamen-
te, e reaccionando de forma sinxela ante comentarios, 
sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos 
clave se o necesita. 

T3 40% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 



 

 

☎ 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo  
consecución 

Instrumentos de Avaliación 

PLEB3.1. 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 (por exemplo, nun 
centro docente, un lugar público ou unha zona de lecer). 

T1 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e 
material publicitario de revistas ou de internet 
formulados de xeito simple e claro, e relacionados con 
asuntos do seu interese, nos ámbitos persoal, educativo 
e ocupacional.  

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Escala de valoración 

PLEB3.3. Capta as ideas principais de textos xornalísticos 
breves en calquera soporte, se os números, os nomes, 
as ilustracións e os títulos portan gran parte da mensa-
xe.  

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Escala de valoración 



 

 

☎ 
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PLEB3.4. Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de referencia, ou 
consulta claramente estruturados sobre temas relativos 
a materias educativas, asuntos ocupacionais ou do seu 
interese (por exemplo, sobre un tema curricular, un 
programa informático, unha cidade, un deporte ou o 
ambiente), sempre que poida reler as seccións difíciles. 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

▪ Escala de valoración 

PLEB3.5. Comprende correspondencia persoal en 
calquera formato na que se fala de si mesmo/a, se 
describen persoas, obxectos e lugares, se narran 
acontecementos pasados, presentes e futuros, reais ou 
imaxinarios, e se expresan sentimentos, desexos e opi-
nións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese.  

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Proba escrita 

PLEB3.6. Entende o esencial de correspondencia formal 
na que se informa sobre asuntos do seu interese no 
contexto persoal, educativo ou ocupacional (por 
exemplo, sobre un curso de idiomas ou unha compra 
por internet).  

T3 40% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

PLEB3.7. Comprende o esencial (por exemplo, en 
lecturas para a mocidade) de historias de ficción breves 
e ben estruturadas, e faise unha idea do carácter dos 
personaxes, das súas relacións e do argumento. 

T1 60% ▪ OD 

▪ Proba escrita 



 

 

☎ 
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Bloque 4. Produción de textos escritos : expresión e interacción 

Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo  
Consecución  

Instrumentos de Avaliación 

PLEB4.1. 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. 

T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

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

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Tarefa de clase 

▪ Proba escrita 



 

 

☎ 
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PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con informa-
ción persoal e relativa á súa formación, á súa ocupación, 
aos seus intereses ou ás súas afeccións (por exemplo, 
para subscribirse a unha publicación dixital, matricularse 
nun taller, ou asociarse a un club deportivo).  

T1 60% ▪ OD 

▪ Tarefa de clase e rexistro correspon-
dente 

PLEB4.4. Escribe notas e mensaxes (mensaxes 
instantáneas, chats, etc.) onde se fan breves 
comentarios ou se dan instrucións e indicacións 
relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá e 
do seu interese. 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

PLEB4.5. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves nas 
redes sociais relacionados con actividades e situacións 
da vida cotiá, do seu interese persoal ou sobre temas de 
actualidade, respectando as convencións e as normas de 
cortesía.  

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Tarefa de clase 

PLEB4.6. Escribe correspondencia persoal na que se 
establece e mantén o contacto social (por exemplo, con 
amigos/as noutros países), se intercambia información, 
se describen en termos sinxelos sucesos importantes e 
experiencias persoais (por exemplo, a participación 
nunha competición), se dan instrucións, se fan e aceptan 
ofrecementos e suxestións (por exemplo, cancelación, 
confirmación ou modificación dunha invitación ou duns 
plans), e se expresan opinións de xeito sinxelo. 

T2 60% ▪ OD 

▪ Escala de valoración 

 

 



 

 

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

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Escala de valoración 
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Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
Consecución  

Instrumentos de Avaliación 

PLEB5.1. Desenvólvese na maioría das actividades 
de aula facendo un esforzo por utilizar a lingua 
estranxeira, cunha pronunciación clara, aceptable e 
comprensible dos esquemas fónicos e fonolóxicos 
básicos, aínda que teña que repetir algunha vez por 
solicitude das persoas interlocutoras, e pide axuda e 
aclaracións aos compañeiros e ás compañeiras 
cando non progresa a comunicación.  

T1-T2-T3 80%  

▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

PLEB5.2. Aplica adecuadamente os signos de pun-
tuación elementais e as regras ortográficas básicas, 
na redacción de traballos e outros textos, para 
facerse comprensible case sempre. 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

▪ Proba escrita 

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

T1-T2-T3 80% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 



 

 

☎ 
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PLEB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos 
socioculturais básicos e visibles dos países onde se 
fala a lingua estranxeira, analizándoos 
comparativamente coas diversas culturas do resto 
do alumnado, de ser o caso, evitando estereotipos e 
valoracións etnocéntricas. 

 T1-T2-T3  60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

PLEB5.5. Identifica e utiliza os expoñentes máis 
comúns propios do seu nivel para realizar as 
funcións comunicativas, así como os patróns 
discursivos de uso máis frecuente para o propósito 
comunicativo.  

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

PLEB5.6. Domina as estruturas morfosintácticas e 
discursivas máis habituais para comprender e 
expresar en rexistros estándar intencións e 
significados mediante as funcións comunicativas 
propias do seu nivel, e reflexiona sobre a utilidade 
do coñecemento adquirido noutras linguas para 
comprender e elaborar textos na lingua meta. 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Escala de valoración 

▪ Proba escrita 

PLEB5.7. Utiliza un vocabulario oral e escrito básico 
e suficiente para comprender e elaborar textos 
sinxelos en rexistro estándar propios do seu nivel 
educativo, e comprende e utiliza estratexias de 
comunicación e de redundancia do significado 
(imaxes e elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos e paratextuais). 

T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Escala de valoración 

▪ Proba escrita 



 

 

☎ 
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PLEB5.8. Explica o sentido dun texto, resumíndoo ou 
reformulándoo, na propia lingua, para un 
interlocutor próximo real ou simulado que 
descoñece a lingua estranxeira, coa finalidade de 
facer o texto comprensible e garantir a relación 
fluída entre falantes e culturas, amosando respecto 
perante as diferenzas. 

T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

PLEB5.9. 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 
transversais, evita estereotipos lingüísticos ou 
culturais, e valora as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Escala de valoración 

 
 



 

 

☎ 
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4.4. 4º ESO 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Instrumentos de Avaliación 

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

T1 T2 T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

PLEB1.2. Distingue, con apoio visual ou escrito, as ideas 
principais e información relevante en presentacións ou 
charlas ben estruturadas e de exposición clara sobre 
temas coñecidos ou do seu interese relacionados co 
ámbito educativo ou ocupacional (por exemplo, sobre 
un tema educativo ou de divulgación científica, ou unha 
charla sobre a formación profesional noutros países). 

T1 T2 T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 



 

 

☎ 
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PLEB1.3. Identifica a idea principal e aspectos 
significativos de noticias de televisión claramente 
articuladas cando hai apoio visual que complementa o 
discurso, así como o esencial de anuncios publicitarios, 
series e películas ben estruturados e articulados con 
claridade, nunha variedade estándar da lingua, e cando 
as imaxes facilitan a comprensión. 

T1 T2 T3 60% ▪ OD 

▪ Proba de audición 

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

T1 T2 T3 60% ▪ OD 

▪ Proba de audición 

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

T1 T2 T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 



 

 

☎ 
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PLEB1.6. Entende o que se lle di en transaccións e 
xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, en bancos, 
tendas, hoteis, restaurantes, transportes, centros 
docente e lugares de traballo) ou menos habituais (por 
exemplo, nunha farmacia, un hospital, nunha comisaría 
ou nun organismo público), se pode pedir confirmación 
dalgúns detalles. 

T1 T2 T3 60% ▪ OD 

▪ Proba de audición 

PLEB1.7. Comprende, nunha conversa formal, ou 
entrevista na que participa (por exemplo, en centros de 
estudos ou de traballo), información relevante e deta-
lles sobre asuntos prácticos relativos a actividades 
educativas ou ocupacionais de carácter habitual e pre-
dicible, sempre que poida pedir que se lle repita, ou que 
se reformule, aclare ou elabore, algo do que se lle dixo. 

T2 T3 40% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

PLEB1.8. Comprende, nunha conversa informal na que 
participa, explicacións ou xustificacións de puntos de 
vista e opinións sobre diversos asuntos de interese per-
soal, cotiáns ou menos habituais, así como a 
formulación de hipóteses, a expresión de sentimentos e 
a descrición de aspectos abstractos de temas (por 
exemplo, a música, o cine, a literatura ou os temas de 
actualidade). 

T1 T2 T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

 

 

 

 



 

 

☎ 
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Bloque 2. Produción de textos orais 

Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Instrumentos de Avaliación 

PLEB2.1. Utiliza recursos lingüísticos para entender e 
facerse entender, como a utilización de expresións me-
morizadas ou fixas (para pedir que lle falen máis a mo-
do, que lle repitan ou que lle aclaren) e o uso de exem-
plos e definicións, ou de aspectos paralingüísticos como 
os acenos, a entoación, etc. 

 
T1 T2 T3 

60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

PLEB2.2. Nas actividades de aula, a maioría das veces 
interactúa ou intervén na lingua estranxeira de xeito 
claro e comprensible, e persevera no seu uso cunha 
actitude positiva, aínda que cometa erros e teña que 
pedir axuda ou aclaracións, manifestando interese e 
respecto polas achegas dos seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 

T1 T2 T3 80% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

PLEB2.3. Fai presentacións breves, ben estruturadas, 
ensaiadas previamente e con apoio visual (por exemplo, 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas educa-
tivos ou ocupacionais do seu interese, organizando a 
información básica de maneira coherente, explicando as 
ideas principais brevemente e con claridade, e respon-
dendo a preguntas sinxelas de oíntes articuladas de 
maneira clara e a velocidade media. 

T1 T2 T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

▪ Proba oral 



 

 

☎ 
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PLEB2.4. Desenvólvese adecuadamente en situacións 
cotiás e menos habituais que poden xurdir durante unha 
viaxe ou estadía noutros países por motivos persoais, 
educativos ou ocupacionais (transporte, aloxamento, 
comidas, compras, estudos, traballo, relacións coas au-
toridades, saúde e lecer), e sabe solicitar atención, in-
formación, axuda ou explicacións, e facer unha reclama-
ción ou unha xestión formal de maneira sinxela pero 
correcta e adecuada ao contexto. 

T2 T3 60% ▪ OD 

▪ Escala de valoración 

PLEB2.5. Participa adecuadamente en conversas infor-
mais cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios 
técnicos, sobre asuntos cotiáns ou menos habituais, nas 
que intercambia información e se expresa e xustifica 
brevemente opinións e puntos de vista; narra e describe 
de forma coherente feitos ocorridos no pasado ou plans 
de futuro reais ou inventados; formula hipóteses; fai 
suxestións; pide e dá indicacións ou instrucións con cer-
to detalle; expresa e xustifica sentimentos, e describe 
aspectos concretos e abstractos de temas como, por 
exemplo, a música, o cine, a literatura ou os temas de 
actualidade. 

T1 T2 T3 60% ▪ OD 

▪ Escala de valoración 

▪ Proba oral 



 

 

☎ 
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PLEB2.6. Toma parte en conversas formais, entrevistas e 
reunións de carácter educativo ou ocupacional, sobre 
temas habituais nestes contextos, intercambiando in-
formación pertinente sobre feitos concretos, pedindo e 
dando instrucións ou solucións a problemas prácticos, 
expondo os seus puntos de vista de maneira sinxela e 
con claridade, e razoando e explicando brevemente e de 
maneira coherente as súas accións, as súas opinións e os 
seus plans. 

T2 T2 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

 



 

 
Departamento  de  Inglés  90 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Instrumentos de Avaliación 

PLEB3.1. Nas actividades de lectura da aula, explica co-
mo sabe inferir significados a partir do seu coñecemento 
do mundo, do coñecemento doutros idiomas, do con-
texto lingüístico, dos apoios visuais (imaxes, tipografía, 
deseño, etc.), así como das características do medio en 
que aparece impresa a información (carteis, folletos, 
revistas, xornais, páxinas web, etc.). 

T1 T2 T3 60% ▪ OD  

▪ Tarefa de aula 

▪ Rexistro correspondente 

PLEB3.2. Procura e entende información específica de 
carácter concreto en páxinas web e outros materiais de 
referencia ou consulta claramente estruturados (por 
exemplo, enciclopedias, dicionarios, monografías, pre-
sentacións) sobre temas relativos a materias educativas 
ou asuntos ocupacionais relacionados coa súa especiali-
dade ou cos seus intereses, e analiza a información ten-
do en conta varios criterios (autoría, fiabilidade da páxi-
na que o publica, datas, etc.) que axuden a avaliar a 
credibilidade do material. 

T1 T2 T3 60% ▪ OD 

▪ Tarefa de clase 

▪ Rexistro correspondente 



 

 

☎ 

 

91 

PLEB3.3. Entende o sentido xeral, os puntos principais e 
información relevante de anuncios e comunicacións de 
carácter público, institucional ou corporativo e clara-
mente estruturados, relacionados con asuntos do seu 
interese persoal, educativo ou ocupacional (por exem-
plo, sobre lecer, cursos, bolsas e ofertas de traballo). 

 
T1 T2 T3 

60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

▪ Proba escrita 

PLEB3.4. Localiza con facilidade información específica 
de carácter concreto en textos xornalísticos en calquera 
soporte, ben estruturados e de extensión media, tales 
como noticias glosadas; recoñece ideas significativas de 
artigos divulgativos sinxelos, e identifica as conclusións 
principais en textos de carácter claramente argumenta-
tivo, sempre que poida reler as seccións difíciles. 

T2 T3 60% ▪ Escala de valoración 

▪ Proba escrita 

PLEB3.5. Comprende correspondencia persoal, en cal-
quera soporte incluíndo foros en liña ou blogs, na que se 
describen con certo detalle feitos e experiencias, impre-
sións e sentimentos, onde se narran feitos e experien-
cias, reais ou imaxinarios, e se intercambian informa-
ción, ideas e opinións sobre aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas xerais, coñecidos ou do seu 
interese. 

T1 T2 T3 60% ▪ OD 

▪ Escala de valoración 

PLEB3.6. Entende o suficiente de cartas, faxes ou co-
rreos electrónicos de carácter formal, oficial ou institu-
cional, como para poder reaccionar en consecuencia 
(por exemplo, se se lle solicitan documentos para unha 
estadía de estudos no estranxeiro). 

T2 T3 60% ▪ OD 



 

 

☎ 
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PLEB3.7. Identifica información relevante en instrucións 
detalladas sobre o uso de aparellos, dispositivos ou pro-
gramas informáticos, e sobre a realización de activida-
des e normas de seguridade ou de convivencia (por 
exemplo, nun evento cultural, nunha residencia de es-
tudantes ou nun contexto ocupacional). 

T1 T2 T3 60% ▪ OD 

PLEB3.8. Comprende os aspectos xerais e os detalles 
máis relevantes de textos de ficción e textos literarios 
contemporáneos breves, ben estruturados e nunha va-
riante 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. 

T1 T2 T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

▪ Proba escrita 



 

 

☎ 
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Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Instrumentos de Avaliación 

PLEB4.1. Escribe, nun formato convencional, informes 
breves e sinxelos nos que dá información esencial sobre 
un tema educativo ou ocupacional, ou menos habitual 
(por exemplo, un accidente), describindo brevemente 
situacións, persoas, obxectos e lugares; narrando acon-
tecementos nunha clara secuencia lineal, e explicando 
de maneira sinxela os motivos de certas accións. 

T1 T2 T3 60% ▪ OD 

▪ Tarefa de clase 

▪ Rexistro correspondente 

PLEB4.2. Escribe correspondencia formal básica, dirixida 
a institucións públicas ou privadas ou entidades comer-
ciais, fundamentalmente destinada a pedir ou dar in-
formación, solicitar un servizo ou realizar unha reclama-
ción ou outra xestión sinxela, respectando as conven-
cións formais e as normas de cortesía usuais neste tipo 
de textos. 

T3 60% ▪ Escala de valoración 

PLEB4.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comenta-
rios breves, en calquera soporte, nos que solicita e se 
transmite información e opinións sinxelas e nos que 
resalta os aspectos que lle resultan importantes (por 
exemplo, nunha páxina web ou unha revista xuvenís, ou 
dirixidos a un profesor ou a unha profesora), respectan-
do as convencións e as normas de cortesía. 

T1 T2 T3 60% ▪ OD 

▪ Tarefa de clase 

▪ Proba escrita 



 

 

☎ 
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PLEB4.4. Escribe correspondencia persoal e participa en 
foros, blogs e chats nos que describe experiencias, im-
presións e sentimentos; narra de forma lineal e cohe-
rente feitos relacionados co seu ámbito de interese, 
actividades e experiencias pasadas (por exemplo, sobre 
unha viaxe, as súas mellores vacacións, un acontece-
mento importante, un libro ou unha película), ou feitos 
imaxinarios, e intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, sinalando os aspectos que lle parecen 
importantes, e xustificando brevemente as súas opi-
nións sobre eles. 

T1 T2 T3 60% ▪ Tarefa de clase 

▪ Proba escrita 

PLEB4.5. Completa un cuestionario detallado con infor-
mación persoal, educativa ou laboral (por exemplo, para 
facerse membro dunha asociación ou para solicitar unha 
bolsa). 

T1 T2 T3 60% ▪ Tarefa de clase 

▪ Rexistro correspondente 

PLEB4.6. Escribe o seu currículo en formato electrónico, 
seguindo, por exemplo, o modelo Europass. 

T3 60% ▪ Escala de valoración 

PLEB4.7. Toma notas, mensaxes e apuntamentos con 
información sinxela e relevante sobre asuntos habituais 
e aspectos concretos nos ámbitos persoal, educativo e 
ocupacional, dentro da súa especialidade ou área de 
interese 

T1 T2 T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

▪ Escala de valoración 

PLEB4.8. Fai unha presentación coidada dos textos escri-
tos, en soporte impreso e dixital, utilizando correcta-
mente as convencións ortográficas e os signos de pun-
tuación. 

T1 T2 T3 60% ▪ OD 

▪ Escala de valoración 



 

 

☎ 
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Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Instrumentos de Avaliación 

PLEB5.1. 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 inter-
locutoras. 

T1 T2 T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

PLEB5.2. Produce textos escritos en diferentes so-
portes, sen erros ortográficos e de puntuación que 
impidan a comprensión, e utiliza o corrector infor-
mático para detectar e corrixir erros tipográficos e 
ortográficos. 

T1 T2 T3 60% ▪ OD 

▪ Tarefa de clase 

▪ Proba escrita 

▪ Rexistro correspondente 

PLEB5.3. Desenvólvese adecuadamente en situa-
cións cotiás e menos habituais que poden xurdir 
durante unha viaxe ou estadía noutros países por 
motivos persoais, educativos ou ocupacionais 
(transporte, aloxamento, comidas, compras, estu-
dos, traballo, relacións coas autoridades, saúde e 
lecer), e sabe solicitar atención, información, axuda 
ou explicacións, e facer unha reclamación ou unha 
xestión formal de xeito sinxelo, pero correcta e ade-
cuada ao contexto. 

T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 



 

 

☎ 
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PLEB5.4. Recoñece os elementos culturais máis rele-
vantes dos países onde se fala a lingua estranxeira, e 
establece relación entre aspectos da cultura propia 
e da cultura meta para cumprir, de ser o caso, o 
papel de intermediario lingüístico e cultural, abor-
dando con eficacia a resolución de malentendidos 
interculturais, e valorando positivamente as compe-
tencias que posúe como persoa plurilingüe. 

T1 T2 T3 60% ▪ OD 

▪ Proba escrita 

PLEB5.5. 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 comu-
nidade lingüística correspondente á lingua meta. 

T1 T2 T3 60% ▪ OD 

▪ Proba escrita 

PLEB5.6. Comprende e utiliza un léxico relativamen-
te rico e variado, o que implica, entre outros, o em-
prego de sinónimos de uso máis frecuente e de pa-
labras de significación próxima para evitar a repeti-
ción léxica. 

T1 T2 T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

PLEB5.7. 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 
transversais; evita estereotipos lingüísticos ou cultu-
rais, e valora as competencias que posúe como per-
soa plurilingüe. 

T1 T2 T3 60% ▪ OD 

▪ Escala de valoración 
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4.5.  1º BACHARELATO 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Estándares de aprendizaxe Temporali-
zación 

Grao míni-
mo  conse-

cución  

Instrumentos de avalia-
ción 

PLEB1.1. Nas actividades de 
aula, reflexiona sobre o seu 
proceso de compresión, axu-
stándoo 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 volumen da voz 
do falante; facendo anticipa-
cións do que segue (palabra, 
frase, resposta, etc.), e in-
tuíndo o que non se com-
prende e o que non se coñe-
ce mediante os propios 
coñecementos e as propias 
experiencia. 

T1,T2,T3 60% ▪ Observación direc-
ta 

▪ Rexistro corres-
pondente 

PLEB1.2. Comprende instru-
cións técnicas, dadas cara a 
cara ou por moutros medios 
relativas á realización de ac-
tividades e normas de segu-
ridade no ámbito persoal 
(por exemplo, nunha instala-
ción deportiva), público (por 
exemplo, nunha situación de 
emerxencia), educativo ou 
ocupacional (por exemplo, 
unha visita guiada a unha pi-
nacoteca, ou sobre o uso de 
máquinas, dispositivos elec-
trónicos ou programas in-
formáticos. 

T1, T2 60% ▪ Observación direc-
ta 

▪ Rexistro corres-
pondente 



 

 

☎ 
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PLEB 1.3. Comprende, nunha 
conversa formal na que partici-
pa no ámbito educativo ou 
ocupacional información deta-
llada e punto de vista e opi-
nións sobre temas da súa espe-
cialidade e relativos a activida-
de  procedementos cotián e 
menos habituais sempre que 
poida expor preguntas para 
comprobar que comprendeu o 
que  o interlocutor quixo dicir e 
conseguir aclaracións sobre 
algúns detalles. 

T1,T2,T3 60% ▪ Observación direc-
ta 

▪ Rexistro corres-
pondente 

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 es-
tándar (por exemplo, una pre-
sentación sobre a organización 
da universidade noutros países 

T1,T2,T3 60%  

▪ Proba de 
audición 

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 exe-
mplo, entrevistas, documen-
tais, series e películas), cando 
se articulan de forma relativa-
mente lenta  e cunha pronuncia 
clara e estándar, e que traten 
temas coñecidos ou do seu 
interese. 

T1,T2,T3 60% ▪ Escala de valora-
ción 

▪ Proba de audición 



 

 

☎ 

 

99 

PLEB1.6. Identifica os puntos 
principais e detalles relevantes 
dunha conversa formal ou in-
formal de certa duración entre 
dúas ou máis persoas interlocu-
toras, que se produce ao seu ao 
redor, sempre que as condi-
cións acústicas sexan boas, o 
discurso estea estruturado e 
non se faga un uso moi idiomá-
tico da lingua. 

T1,T2,T3 60% ▪ Observación direc-
ta 

▪ Rexistro corres-
pondente 

PLEB1.7. Identifica os puntos 
principais e detalles relevantes 
dunha conversa formal ou in-
formal de certa duración entre 
dúas ou máis persoas interlocu-
toras, que se produce ao seu ao 
redor, sempre que as condi-
cións acústicas sexan boas, o 
discurso estea estruturado e 
non se faga un uso moi idiomá-
tico da lingua. 

T1,T2,T3 60% ▪ Observación direc-
ta 

▪ Rexistro corres-
pondente 

PLEB1.8. Comprende, nunha 
conversa informal ou nunha 
discusión na que participa, tan-
to de viva voz como por medios 
técnicos, información específica 
relevante sobre temas xerais ou 
do seu interese, e capta senti-
mentos como a sorpresa, o 
interese ou a indiferenza, sem-
pre que as persoas interlocuto-
ras eviten un uso moi idiomáti-
co da lingua e se non haxa in-
terferencias acústicas. 

T1,T2,T3 60% ▪ Observación direc-
ta 

▪ Rexistro corres-
pondente 

PLEB1.9. Entende, en transac-
cións 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. 

T2,T3 60% ▪ Proba de Audición 
 
 
 



 

 

☎ 
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Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

Estándares de aprendizaxe Tempora-
lización 

Grao mínimo 
consecución 

Instrumentos de avaliación 

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, sentimen-
tos e reaccións, soños, espe-
ranzas 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 com-
prensibles as súas opinións ou 
reaccións respecto das solución 
posibles de problemas ou cues-
tión prácticas; expresa con 
amabilidade crenzas, acordos e 
desacordos, e explica e xustifica 
as súas opinións e os seus 
proxectos. 

T1-T2-T3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60% ▪ OD 

▪ Rexistro corres-
pondente 

PLEB.2.2. Desenvólvese con 
eficacia en transaccións e xes-
tións que xorden mentres via-
xa, organiza a viaxe ou trata 
coas autoridades, asíc como en 
situacións menos habituais en 
hoteis, tendas, axencias de 
viaxes, centros de saúde, estu-
do ou traballo (por exemplo, 
para facer reclamacións), ex-
pondo os seus razoamentos e 
puntos de vista con claridade e 
seguindo as convencións socio-
culturais que demanda o con-
texto específico. 

T1-T2 60% ▪ Escala de valora-
ción 



 

 

☎ 
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PLEB.2.3. Segue unha entrevis-
ta cun patrón estruturado de 
preguntas establecido con an-
terioridade, realizando pregun-
tas complementarias ou res-
pondendo a elas, sempre que 
se manteñan dentro ámbito 
predicible da interacción. 

T2 T3 60% ▪ OD 

▪ Proba oral 

▪ Rexistro corres-
pondente 

PLEB.2.4. Compensa as caren-
cias lingüísticas con certa natu-
ralidade pedíndolle axuda ao 
seu interlocutor e mediante 
procedementos lingüísticos, 
como a paráfrase ou a explica-
ción, e paralingüísticos 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

PLEB.2.5. Fai presentacións ben 
estruturadas e de certa dura-
ción sobre un tema educativo 
(por exemplo, o deseño dun 
aparello ou dispositivo, ou so-
bre unha obra artística  ou lite-
raria), coa suficiente claridade 
como para que se poida seguir 
sen dificultade a maior parte do 
tempo e cuxas ideas principais 
estean explicadas cunha ra-
zoable precisión, e responde a 
preguntas complementarias da 
audiencia formuladas con clari-
dade e a velocidade normal. 

T1 T2 T3 60% ▪ OD 

▪ Poba oral 

▪ Rexistro corres-
pondente 

PLEB.2.6. Inicia, mantén e fina-
liza espontaneamente con cer-
ta seguridade conversas e dis-
cusións 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. 

T1-T2-T3 60% ▪ Observación direc-
ta 

▪ Rexistro corres-
pondente 



 

 

☎ 
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PLEB.2.7. Toma parte adecua-
damente, aínda que ás veces 
teña que pedir que lle repitan 
ou aclaren algunha dúbida, en 
conversas formais, entrevistas 
e reunións de carácter educati-
vo ou ocupacional, intercam-
biando información relevante 
sobre aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas co-
tiáns e menos habituais nestes 
contextos, pedindo e dando 
instrucións ou solucións a pro-
blemas prácticos, expondo os 
seus puntos de vista con clari-
dade, e xustificando con certo 
detalle e de maneira coherente  
as súas opinións, os seus plans 
e as súas  suxestións para futu-
ras actuacións. 

T1-T2-T3 60% ▪ Observación direc-
ta 

PLEB.2.8. Coopera na interac-
ción verificando a comprensión 
propia e das demais persoas, e 
cooperando activamente na 
realización das tarefas de co-
municación. 

T1-T2-T3 80% ▪ Observación direc-
ta 

▪ Rexistro corres-
pondente 

 



 

 

☎ 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estándares de aprendizaxe Temporali-
zación 

Grao mínimo 
consecución 

Instrumentos de avaliación 

3.1. Nas actividades de aula, 
explica como utiliza diferentes 
estratexias para comprender o 
texto, como a identificación da 
intención comunicativa, a anti-
cipación da información a partir 
dos elementos textuais e non 
textuais, o uso do contexto, a 
aplicación de regras de forma-
ción de palabras para inferir 
significados ou o apoio na or-
ganización da información e no 
tipo de texto. 

T1-T2-T3 60% ▪ Observación direc-
ta 

▪ Rexistro corres-
pondente 

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. 

T2-T3 60% ▪ Escala de valora-
ción 

▪ Proba escrita 



 

 

☎ 
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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 traballos de investiga-
ción relacionados con temas da 
súa especialidade, así como 
información concreta relacio-
nada con cuestións prácticas ou 
con temas do seu interese edu-
cativo ou ocupacional, en páxi-
nas web e outros textos infor-
mativos oficiais, institucionais, 
ou corporativos 

T1-T2-T3 60% ▪ Escala de valora-
ción 

▪ Proba escrita 

PLEB3.4. Comprende instru-
cións dunha certa extensión e 
complexidade dentro da súa 
área de interese ou da súa es-
pecialidade, sempre que poida 
volver ler as sección difíciles 
(por exemplo, sobre cómo re-
dactar un traballo educativo 
seguindo as convencións inter-
nacionais 

T1-T2-T3 60% 
 

▪ OD 

PLEB3.5. Comprende informa-
ción relevante en correspon-
dencia formal de institucións 
públicas ou entidades privadas 
como universidades, empresas 
ou compañías de servizos (por 
exemplo, carta de admisión a 
un curso). 

T1 
 
 

60% ▪ Escala de valora-
ción 

▪ Proba escrita 

PLEB3.6. Entende detalles rele-
vantes e implicacións de anun-
cios e material de carácter pu-
blicitario sobre asuntos do seu 
interese persoal e educativo 
(por exemplo,  folletos, pros-
pectos, programas de estudos 
universitarios). 

T1 60% ▪ Escala de valora-
ción 



 

 

☎ 
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PLEB3.7. Segue sen dificultade 
a liña argumental de historias 
de ficción e de novelas curtas 
claramente estruturadas, de 
linguaxe sinxela e directa, nun-
ha variedade estándar da lin-
gua, e comprende o carácter 
dos personaxes e as súas rela-
cións, cando uns e outras están 
descritos claramente e co sufi-
ciente detalle. 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Proba escrita 

PLEB3.8. Comprende corres-
pondencia persoal en calquera 
soporte, e mensaxes en foros e 
blogs, nas que se transmiten 
información e ideas, se pregun-
ta sobre problemas e se expli-
can con razoable precisión, e se 
describen de maneira clara e 
detallada, experiencias, senti-
mentos,reaccións, feitos, plans 
e aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas do 
seu interese. 

T1 60% ▪ OD 

▪ Escala de valora-
ción 



 

 

☎ 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estándares de aprendizaxe Temporali-
zación 

Grao mínimo 
consecución 

Instrumentos de avaliación 

PLEB4.1. Escribe, en calquera 
soporte, informes breves nos 
que dá información pertinente 
sobre un tema educativo, ocu-
pacional, ou menos habitual 
(por exemplo, un problema 
xurdido durante unha viaxe), 
describindo co detalle  suficien-
te situacións, persoas, obxectos 
e lugares; narrando acontece-
mentos nunha secuencia cohe-
rente; explicando os motivos de 
certas accións, e ofrecendo 
opinións e suxestións breves e 
xustificadas sobre o asunto e 
sobre futuras liñas de actua-
ción. 

T1-T2-T3 60% ▪ Tarefa de clase 

▪ Rexistro corres-
pondente 

▪ Proba escrita 

PLEB4.2. Nas tarefas de expre-
sión escrita, produce habitual-
mente textos coherentes, con 
cohesión e adecuados aos fins 
funcionais, con razoable co-
rrección tanto ortográfica como 
de puntuación, na orde das 
palabras e na presentación do 
escrito (marxes, espazos de 
interliña, uso de maiúsculas e 
minúsculas, etc. 

T1-T2-T3 60% ▪ Tarefa de clase 

▪ Rexistro corres-
pondente 

▪ Proba escrita 

PLEB4.3. Completa un cuestio-
nario detallado con informa-
ción persoal, educativa ou labo-
ral (por exemplo, para tomar 
parte nun concurso internacio-
nal, ou para solicitar unas prác-
ticas en empresas). 

T2 60% ▪ OD 

▪ Rexistro corres-
pondente 



 

 

☎ 
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PLEB4.4. Escribe, nun formato 
convencional e en calquera 
soporte, un currículo detallan-
do e ampliando a información 
que considera relevante en 
relación co propósito e o desti-
natario específicos. 

T2 60% ▪ Escala de valora-
ción 

PLEB4.5. Toma notas, facendo 
unha lista dos aspectos impor-
tantes, durante unha conferen-
cia sinxela, e redacta un breve 
resumo coa información esen-
cial, sempre que o tema sexa 
coñecido e o discurso se formu-
le dun modo sinxelo e se articu-
le con claridade. 

T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro corrers-
pondente 

PLEB4.6. Escribe notas, anun-
cios, mensaxes que transmite e 
solicita información relevante e 
opinión sobre aspectos per-
soais, educativos u ocupacio-
nais, respectando as conven-
cións e as normas de cortesía. 

T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro corrers-
pondente 

▪ Escala de valora-
ción 

PLEB4.7. Escribe corresponden-
cia persoal e participa en foros 
e blogs nos que transmite in-
formación e ideas sobre temas 
abstractos e concretos, com-
proba información e pregunta 
sobre problemas e explícaos 
con razoable precisión, e des-
cribe, de maneira detallada, 
experiencias, sentimentos, 
reaccións, feitos, plans e unha 
serie de temas concretos rela-
cionados cos seusintereses ou a 
súa especialidade 

T1-T2-T3 60%         OD 



 

 

☎ 
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PLEB4.8. Escribe, en calquera 
soporte, cartas formais dirixi-
das a institucións públicas ou 
privadas e  a empresas, nas que 
dá e solicita información rele-
vante, e expresa puntos de 
vista pertinentes sobre a situa-
ción obxecto da corresponden-
cia, no ámbito público, educati-
vo ou laboral, respectando as 
convencións formais e de cor-
tesía propias deste tipo de tex-
tos 

T1 60% ▪ Escala de valora-
ción 



 

 

☎ 
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Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

Estándares de aprendizaxe Temporali-
zación 

Grao mínimo 
consecución  

Instrumentos de avaliación 

PLEB5.1. Desenvólvese na ma-
yoría das actividades de aula 
facendo un uso espontáneo da 
lingua estranxeira; reflexiona 
sobre o propioproceso de ad-
quisición da lingua e transfire á 
lingua estranxeira coñecemen-
tos e estratexias de comunica-
ción adquiridas noutras linguas. 

T1-T2-T3 80% ▪ OD 

▪ Rexistro corrers-
pondente 

PLEB5.2. Utiliza as normas or-
tográficas sen erros moi signifi-
cativos e para estruturar o tex-
to, ordenar as ideas e xerarqui-
zalas en principais e secunda-
rias, e utiliza o corrector infor-
mático para detectar e corrixir 
erros tipográficos e ortográficos 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro corres-
pondente 

▪ Proba escrita 

PLEB5.3. Utiliza a lingua es-
tranxeira como instrumento de 
acceso á información proce-
dente de diversas fontes (bi-
blioteca, internet, etc.) e como 
ferramenta de aprendizaxe de 
contidos diversos, e, durante as 
actividades de aula, en situa-
ción de comunicación reais ou 
simuladas, como medio de 
comunicación e entendemento 
entre persoas de procedencias, 
linguas e culturas distintas, 
evitando calquera tipo de dis-
criminación e de estereotipos 
lingüísticos e culturais 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro corrers-
pondente 



 

 

☎ 
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PLEB5.4. Explica valores e com-
portamentos propios dunha 
cultura a membros de outra 
diferente, consciente da impor-
tancia desta actividade de me-
diación intercultural 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro corrers-
pondente 

PLEB5.5. Coñece algúns aspec-
tos 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 

T1-T2-T3 60% ▪ Proba escrita 

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

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Proba escrita 

▪ Proba de audición 

PLEB5.7. Exprésase oralmente e 
por escrito, en diferentes so-
portes, con certa densidade 
léxica, evitando repeticións 
innecesarias co uso de sinóni-
mos e palabras de significado 
próximo, e recoñece un léxico 
máis especializado se conta con 
apoio visual ou contextual. 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Proba escrita 

▪ Proba de audición 

PLEB5.8. Realiza actividades de 
mediación lingüística (reformu-
la o sentido dun texto, oral ou 
escrito para facelo comprensi-
ble a persoas interlocutoras 
que descoñecen a lingua en 
que se produce, escribe o re-
sumo 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.). 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro corrers-
pondente 



 

 

☎ 
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PLEB5.9. Participa en proxectos 
(elaboración de materiais mul-
timedia, folletos, carteis, recen-
sión de libros e películas, obras 
de teatro,etc.) nos que se utili-
zan varias linguas  e relaciona-
dos cos elementostransversais, 
evita estereotipos lingüísticos 
ou culturais, e valora as compe-
tencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

T1-T2-T3 60% ▪ OD 

▪ Escala de valora-
ción 
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4.6. 2º BACHARELATO 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Instrumentos de avaliación 

PLEB1.1. Comprende instrucións, anuncios, de-
claracións e mensaxes detalladas, dados cara a 
cara ou por outros medios, sobre temas 
concretos, en linguaxe estándar e a velocidade 
normal (por exemplo, declaracións ou mensaxes 
institucionais). 

T-3 40% ▪ OD 

▪ Rexistro corresponedente 

PLEB1.2. Identifica as ideas principais, os detalles 
relevantes e as implicacións xerais de conversas e 
debates relativamente extensos e animados 
entre varias persoas interlocutoras que teñen lu-
gar na súa presenza, sobre temas xerais, de 
actualidade ou do seu interese, sempre que o 
discurso estea estruturado e non se faga un uso 
moi idiomático da lingua. 

T-3 40% ▪ OD 

▪ Proba de audición 

PLEB1.3. Comprende, en debates e conversas 
informais sobre temas habituais ou do seu interese, 
a postura ou punto de vista das persoas 
interlocutoras, así como algúns sentidos implícitos e 
matices como a ironía ou o humor. 

T-2, T-3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 



 

 

☎ 
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PLEB1.4. Comprende, nunha conversa formal na 
que participa, no ámbito educativo ou ocupacional, 
información detallada e puntos de vista e opinións 
sobre temas da súa especialidade e relativos a liñas 
de actuación e outros procedementos abstractos, 
sempre que poida confirmar o que o interlocutor 
quixo dicir e conseguir aclaracións sobre os 
aspectos ambiguos 

T-3 20% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

PLEB1.5. Comprende a liña argumental, as ideas 
principais, os detalles relevantes e as implicacións 
xerais en presentacións, conferencias ou seminarios 
de certa extensión e complexidade sobre temas 
educativos ou profesionais da súa área de interese, 
tanto concretos como abstractos, sempre que haxa 
marcadores que estruturen o discurso e guíen a 
comprensión. 

T-2, T-3 50% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

PLEB1.6. Comprende o contido da información da 
maioría do material gravado ou retransmitido nos 
medios de comunicación, relativo a temas de 
interese persoal, identificando o estado de ánimo, o 
ton e mesmo o humor do falante, sempre que o 
discurso estea articulado con claridade, nunha 
variedade de lingua estándar e a velocidade normal. 

T-3 30% ▪ Proba de audición 



 

 

☎ 
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Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de con-
secución 

Instrumentos de avaliación 

PLEB2.1. Diferencia adecuadamente a produción do 
texto oral espontáneo (sintaxe limitada, estratexias 
de compensación, negociación do significado co 
interlocutor, etc.) do planificado, e considera as 
características que este comparte coa lingua escrita 
(planificación, redundancia informativa, elementos 
de cohesión, etc.). 

T-2, T-3 50% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

PLEB2.2. Fai presentacións de certa duración sobre 
temas do seu interese educativo ou relacionados 
coa súa especialidade (por exemplo, o 
desenvolvemento dun experimento científico, ou 
unha análise de aspectos históricos, sociais ou eco-
nómicos), cunha estrutura clara que axuda os oíntes 
a fixárense nos aspectos máis importantes, e 
demostrando seguridade á hora de contestar 
preguntas do auditorio formuladas con claridade e 
a velocidade normal. 

T-3 25%  

▪ Proba oral 



 

 

☎ 
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PLEB2.3. Participa con soltura en conversas 
informais cara a cara ou por teléfono, ou por outros 
medios técnicos, nas que describe con detalle 
feitos, experiencias, sentimentos e reaccións, 
soños, esperanzas e ambicións, e responde 
adecuadamente aos sentimentos que expresan os 
seus interlocutores; describe con detalle 
experiencias persoais e as súas reaccións ante elas; 
expresa con convicción crenzas, acordos e 
desacordos, e explica e xustifica de maneira 
persuasiva as súas opinións e proxectos. 

T-1, T-2, T-3 65% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

PLEB 2.4. Toma parte adecuadamente en conversas 
formais, entrevistas, reunións e debates de carácter 
educativo ou ocupacional, achegando e pedindo 
información relevante e detallada sobre aspectos 
concretos e abstractos de temas cotiáns e menos 
habituais nestes contextos; explicando os motivos 
dun problema complexo e pedindo e dando instru-
cións ou suxestións para resolvelo; desenvolvendo 
argumentos de forma comprensible e convincente 
e comentando as contribucións dos interlocutores; 
opinando e facendo propostas xustificadas sobre 
futuras actuacións. 

T-3 10% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

PLEB2.5. Participa na interacción verificando a 
comprensión propia e das demais persoas, e 
cooperando activamente na realización das tarefas 
de comunicación, cun bo grao de fluidez e 
claridade, malia algúns erros esporádicos. 

T-3 25% ▪ OD 



 

 

☎ 

 

116 

PLEB2.6. Realiza unha entrevista cun patrón 
estruturado de preguntas establecido con 
anterioridade, formulando preguntas 
complementarias ou respondendo a elas, 
reaccionando ante unha resposta que non entenda, 
e interactuando para pedir repeticións e confirmar 
a comprensión mutua. 

T-2, T-3 60% ▪ OD 

▪ Proba oral 



 

 

☎ 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Instrumentos de avaliación 

PLEB3.1. Entende detalles relevantes e implicacións 
de anuncios e material de carácter publicitario 
sobre asuntos do seu interese persoal (por 
exemplo, carteis, folletos, pancartas ou grafitti), 
educativo (por exemplo, carteis científicos) ou 
profesional (por exemplo, boletíns informativos ou 
documentos oficiais). 

T-1, T-2, T-3 60% ▪ OD 

▪ Tarefa de clase 

▪ Rexistro correspondente 

PLEB3.2. Comprende a información, a intención e as 
implicacións de notas e correspondencia persoal en 
calquera soporte, incluídos foros e blogs, nos que se 
transmiten e se xustifican de xeito detallado 
información, ideas e opinións sobre temas 
concretos e abstractos de carácter persoal e dentro 
da súa área de interese. 

T-3 25% ▪ OD 

▪ Proba escrita 

PLEB3.3. Comprende instrucións extensas e 
complexas dentro da súa área de interese ou a súa 
especialidade, incluíndo detalles sobre condicións e 
advertencias, sempre que poida volver ler as 
seccións difíciles (por exemplo, sobre instrumentos 
de medición ou de procedementos científicos). 

T-3 25% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

▪ Proba escrita 



 

 

☎ 
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PLEB3.4. Comprende os detalles relevantes e as 
implicacións de correspondencia formal de institu-
cións públicas ou entidades privadas como 
universidades, empresas ou compañías de servizos, 
sobre temas concretos e abstractos de carácter 
persoal e educativo, dentro da súa área de interese 
ou a súa especialidade. 

T-3 40% ▪ Tarefa de clase 

▪ Rexistro correspondente 

PLEB3.5. Entende, en textos de referencia e consul-
ta, en soporte tanto impreso como dixital, informa-
ción detallada sobre temas da súa especialidade 
nos ámbitos educativo ou ocupacional, así como 
información concreta relacionada con cuestións 
prácticas en textos informativos oficiais, 
institucionais ou corporativos. 

T-3 40% ▪ Proba escrita 

PLEB3.6. Comprende a información, as ideas e as 
opinións implícitas en noticias e artigos 
xornalísticos e de opinión ben estruturados e de 
certa lonxitude que tratan dunha variedade de 
temas de actualidade ou máis especializados, tanto 
concretos como abstractos, dentro da súa área de 
interese, e localiza con facilidade detalles 
relevantes neses textos. 

T-3 20% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

▪ Proba escrita 



 

 

☎ 
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PLEB3.7. Comprende os aspectos principais, 
detalles relevantes, algunhas ideas implícitas e o 
uso poético da lingua en textos literarios que 
presenten unha estrutura accesible e unha linguaxe 
non moi idiomática, e nos que o desenvolvemento 
do tema ou da historia, os personaxes centrais e as 
súas relacións, ou o motivo poético, estean 
claramente sinalizados con marcadores lingüísticos 
doadamente recoñecibles. 

T-3 40% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 



 

 

☎ 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Instrumentos de avaliación 

PLEB4.1. Escribe informes en formato convencional 
e de estrutura clara relacionados coa súa 
especialidade (por exemplo, o desenvolvemento e 
as conclusións dun experimento, sobre un inter-
cambio lingüístico, unhas prácticas ou un traballo 
de investigación), ou menos habituais (por 
exemplo, un problema xurdido durante unha 
estadía no estranxeiro), desenvolvendo un 
argumento, razoando a favor ou en contra dun 
punto de vista concreto, explicando as vantaxes e 
as desvantaxes de varias opcións, e achegando 
conclusións xustificadas 

T-1, T-2, T-3 70% ▪ Tarefa de clase 

▪ Rexistro correspondente 

▪ Proba escrita 

PLEB4.2. Describe un tema, un texto, un suceso ou 
un evento dando unha idea xeral que permita 
recoñecelo con claridade, explicando as súas partes 
ou circunstancias, e ofrecendo unha opinión 
persoal argumentada 

T-1, T-2, T-3 70% ▪ Tarefa de clase 

▪ Rexistro correspondente 

▪ Proba escrita 



 

 

☎ 
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PLEB4.3. Completa un cuestionario detallado con 
información persoal, educativa ou laboral (por 
exemplo, para matricularse nunha universidade, 
solicitar un traballo, abrir unha conta bancaria ou 
tramitar un visado). 

T-2, T-3 70% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

PLEB4.4. Escribe, en calquera soporte ou formato, 
un currículo detallado, xunto cunha carta de 
motivación (por exemplo, para ingresar nunha 
universidade estranxeira, ou presentarse como 
candidato/a a un posto de traballo). 

T-3 60% ▪ Tarefa de clase 

▪ Rexistro correspondente 

PLEB4.5. Toma notas co suficiente detalle durante 
unha conferencia, unha charla ou un seminario, e 
elabora un resumo con información relevante e as 
conclusións adecuadas, sempre que o tema estea 
relacionado coa súa especialidade e o discurso 
estea ben estruturado. 

T-3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

PLEB4.6. Escribe notas, anuncios, mensaxes e 
comentarios, en calquera soporte, nos que 
transmite e solicita información detallada, explica-
cións, reaccións e opinións sobre temas persoais, 
educativo ou ocupacionais, respectando as 
convencións e as normas de cortesía 

T-2, T-3 60% ▪ Tarefa de clase 

▪ Proba escrita 



 

 

☎ 
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PLEB4.7. Escribe correspondencia persoal, en 
calquera soporte, e comunícase con seguridade en 
foros e blogs, transmitindo emoción, resaltando a 
importancia persoal de feitos e experiencias, e 
comentando de maneira persoal e detallada as 
noticias e os puntos de vista das persoas ás que se 
dirixe. 

T-2, T-3 60% ▪ OD 

▪ Rexistro  correspondente 



 

 

☎ 
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PLEB4.8. Escribe, en calquera soporte, cartas 
formais de carácter educativo ou profesional 
dirixidas a institucións públicas ou privadas e a 
empresas, nas que dá e solicita información, descri-
be a súa traxectoria educativa ou profesional e as 
súas competencias, e explica e xustifica co 
suficiente detalle os motivos das súas accións e dos 
seus plans (por exemplo, carta de motivación para 
matricularse nunha universidade estranxeira, ou 
para solicitar un posto de traballo), respectando as 
convencións formais e de cortesía propias deste 
tipo de textos. 

 T-3 35% ▪ Tarefa de clase 

▪ Rexistro correspondente 



 

 

☎ 
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Bloque 5: Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

Estándares de aprendizaxe Temporalización Grao mínimo de 
consecución 

Instrumentos de avaliación 

PLEB5.1. Comprende e faise comprender con certa 
confianza e fluidez en situacións de comunicación 
informais e formais habituais, con matices como a 
ironía e o humor, sempre que as persoas 
interlocutoras pronuncien con claridade e eviten un 
uso moi idiomático 

 T-3 35% ▪ OD 

PLEB5.2. Relaciónase oralmente e por escrito co-
municando con eficacia información, noticias, ideas 
e puntos de vista sobre temas tanto abstractos 
como concretos; ou solicitando ou transmitindo 
información relacionada con servizos ou outros 
ámbitos das relacións sociais, adaptando a súa ex-
presión e os medios de expresalo á situación de 
comunicación. 

T-2, T-3 45% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

PLEB5.3. Intervén oralmente con distintos propósi-
tos comunicativos, con eficacia intercultural. 

T-1, T-2, T-3 70% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 



 

 

☎ 
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PLEB 5.4. Entende os detalles do que se lle di 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, traballo ou 
estudos (por exemplo, para recibir asistencia 
sanitaria como turista ou como residente, cambiar 
unha reserva de hotel, anular billetes ou cambiar un 
artigo defectuoso), sempre que poida pedir 
confirmación. 

 T-2, T-3 50% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

PLEB5.5. Desenvólvese con seguridade en transac-
cións e xestións cotiás e menos habituais, cara a 
cara, por teléfono ou por outros medios técnicos, 
solicitando información detallada, ofrecendo expli-
cacións claras e detalladas, e desenvolvendo a súa 
argumentación de xeito satisfactorio na resolución 
dos problemas que xurdan. 

 T-3 25% ▪ OD 

▪ Proba oral 

PLEB5.6. Exprésase oralmente e por escrito, en 
diferentes soportes, con certa densidade léxica, 
evitando repeticións innecesarias co uso de sinóni-
mos e palabras de significado próximo, e recoñece 
un léxico máis especializado se conta con apoio 
visual ou contextual 

 T-3 25% ▪ OD 

▪ Proba oral 



 

 

☎ 
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PLEB5.7. Comprende textos extensos en lingua es-
tándar transmitidos por canles, entendendo (aínda 
que non os comparta) os matices de sentido e de 
opinión ante puntos de vista e posturas concretas e 
actitudes que responden a crenzas, costumes e 
valores propios da cultura da lingua meta. 

 T-3 20% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

PLEB5.8. Explica valores e comportamentos propios 
dunha cultura a membros doutra diferente, 
consciente da importancia desta actividade de 
mediación intercultural. 

 T-1, T-2, T-3 70% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 

PLEB5.9. 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 
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou 
culturais, e valora as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 

 T-2, T-3 70% ▪ OD 

▪ Rexistro correspondente 
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 ANEXO I: TÁBOA INDICADORA DA TEMPORALIZACIÓN DOS ESTÁNDARES 

 

T 1 Primeiro Trimestre 

T 2 Segundo Trimestre 

T 3 Terceiro  Trimestre 

 
 
 

 

 

ANEXO II: TÁBOA INDICADORA DO GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DOS 
ESTÁNDARES 

CONSÉGUEO 

PLENAMENTE 
CONSÉGUEO 

CONSÉGUEO 
CON DIIFICUL-

TADE 

NON O CONSE-
GUE 

CONSÉGUEO  
DE XEITO DEFI-
CIENTE 

 100%  80% 60% 40% 20% 

Cumpre moi 
ben a tarefa. 
Consegue  
comprender a 
información 
que se lle pide 
ao 100% 

Cumpre ben a 
tarefa.  
Consegue  
comprender a 
información 
que se lle pide 
ao 80% 

Cumpre con 
suficiencia a 
tarefa. 
Consegue  
comprender a 
información 
que se lle pide 
ao 60% 

Non cumpre  de 
xeito satisfacto-
rio a tarefa. 
Consegue  
comprender a 
información 
que se lle pide 
ao 40% 

Cumpre a tarefa 
de xeito defi-
ciente. 
Consegue  
comprender a 
información 
que se lle pide 
ao 20% 
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5.-  PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

De cara á avaliación do alumno/a o profesorado deste departamento fará uso dos se-

guintes procedementos e instrumentos de avaliación: 

1. Probas de control. 

As probas de control poderán ser dunha ou varias unidades didácticas. Para favorecer 

o proceso de asimilación da lingua. As probas de control poderán tratar os contidos de 

forma acumulativa, é dicir, contidos xa vistos nas avaliacións anteriores. 

O número de probas en cada avaliación quedará a criterio do profesor que poderá de-

cidir tamén facer probas sen previo aviso. 

Os contidos das probas de control poderán ser conceptuais (vocabulario, gramática, 

etc) e procedimentais (exercicios ou tarefas prácticos nos que o alumno deberá poñer 

en práctica os coñecementos teóricos).  

Tamén haberá probas específicas sobre os libros de lectura.  

Haberá probas de control escritas, pero tamén orais ( de comprensión e de expresión). 

O valor de cada cuestión estará indicado na mesma proba.  

2. Tarefas de clase e deberes 

O caderno de clase deberá recoller os traballos feitos polo alumnado tanto na clase 

como na casa, así como as anotacións, apuntes e explicacións de clase. Poderá ser 

avaliado polo profesor ao longo da avaliación cantas veces o considere necesario. Va-

loraranse os contidos, limpeza e organización. 

Os traballos, "essays" ou "projects" que o profesor poida solicitar de xeito individual, 

en parellas ou en grupo tamén serán avaliados e formarán parte da nota final. 

O profesorado fará un seguimento do traballo autónomo do alumnado nas 

plataformas dixitais que as editorias poñen á nosa disposición. Este traballo tamén 

será valorado. 

3. Observación directa ( Conceptos, procedimentos e actitude). 

A  través da observación directa o profesorado avaliará  por un lado  o grao de conse-

cución do alumno de obxectivos conceptuais e procedementais e por outro a súa acti-

tude e comportamento na aula. Isto será rexistrado polo profesor. 

En canto á actitude  teranse en conta os seguintes aspectos: desenvolverse nas activi-

dades de aula facendo uso da lingua estranxeira, disposición para o  
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traballo, atención en clase, perseverancia, puntualidade e limpeza na entrega dos tra-

ballos de clase, cooperación cos compañeiros e  coidado do material. 

 
 
6.-   CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS. 
 

O profesorado terá presente  o obxectivo fundamental nesta área, que é  o 

desenvolvemento da competencia comunicativa en inglés, é dicir, aprender unha 

lingua para ser capaz de comunicarse e desenvolverse con éxito tanto no plano oral 

como no escrito, dunha maneira natural. 

 

Daremos logo prioridade á expresión sen descoidar a parte gramatical do idioma, que 

será usada como medio ou complemento para favorecer a comunicación. 

 

Centrarémonos no desenvolvemento das catro habilidades que leva consigo á apren-

dizaxe dunha lingua e utilizaremos para isto unha metodoloxía flexible fronte á rixidez 

dos métodos tradicionais. É dicir, utilizaremos o mellor de cada método segundo o 

requira a situación de aprendizaxe do alumnado en cada momento. Debemos ter en 

conta os diferentes niveis, as diversas capacidades e os diferentes estilos de aprendi-

zaxe dos alumnos, programando tarefas que requiran distinto nivel de coñecemento. Á 

súa vez, estas tarefas deben de ser diversas, de xeito que o alumno mostre as súas 

capacidades e poida desenvolver a súa autonomía.  

 

Tratarase de que os alumnos, de acordo coas súas capacidades, se comuniquen entre 

eles ou co profesor empregando a lingua inglesa na aula como estratexia xeral de 

comunicación e expresión. Sin embargo, e de xeito excepcional, empregaríanse os 

idiomas oficiáis antes de comprometer a comprensión. 

 

Fomentarase o traballo  en parellas ou grupos pequenos, xa que o diálogo é a base da 

comunicación aínda que tampouco se deixará de lado o traballo individual, o que per-

mitirá ao alumnado desenvolver as súas capacidades persoais.  

 

No caso de Bacharelato, a metodoloxía didáctica debe incidir en todo caso, no impulso 

da autonomía persoal dos alumnos, en clara contraposición fronte ao elemento grupal 

da Ensinanza Secundaria Obrigatoria, en significativa iniciación ou preámbulo dos es-

tudos superiores, universitarios ou non, aos que os alumnos en breve van a optar. Trá-

tase, en definitiva, en afondar na  
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trascendente e imprescindibel dimensión persoal que o alumnado destes cursos terá 

que adoptar de xeito inmediato. 

 

Evidentemente, non todos os alumnos conseguen acadar os obxectivos propostos, 

polo que debemos programar actividades que axuden a paliar as carencias que estes 

alumnos amosan.  Estas actividades non teñen por que ser realizadas fóra da aula, se-

nón que se poden simultanear as actividades de reforzo coas de ampliación. Non de-

bemos ter reticencias para realizar tanto unhas como outras con todos os alumnos da 

clase. 

 

Teranse en conta os diversos tipos de relacións que conforman a comunicación: com-

petencia gramatical, competencia discursiva, competencia sociolingüística, 

competencia sociocultural e as estratexias comunicativas. Será necesario prestar unha 

especial atención á aplicación das estratexias e técnicas de aprendizaxe para que o 

alumno poida enfrontarse a situacións reais de comunicación. 

 

 O profesorado axudará ó alumnado a: 

 Entender o funcionamento do sistema lingüístico e reflexionar sobre este, 

comparándoo coa lingua materna  para  así conseguir un bo nivel de comunica-

ción. 

 Recoñece-los sistemas fonético e gramatical coas súas funcións e o vocabulario 

para utilizalos en situacións reais de comunicación. 

 Mellora-la comprensión e a producción oral e escrita dunha forma integradora, 

é dicir, domina-las catro destrezas básicas do idioma: reading, listening, spea-

king e writing. 

 Ofrecer ó alumnado tódalas facilidades posibles para amplia-los seus 

coñecementos sobre os aspectos socioculturais do idioma que está 

aprendendo, evitando así que exprese os seus logros só en termos 

morfosintácticos e funcionais e conseguir que asimile a cultura da que forma 

parte o idioma. Buscarase  destaca-las características sociais e culturais máis 

relevantes dos países de fala inglesa e ofrecer ó alumnado a oportunidade de 

contrastalas coas propias e comprender mellor ás persoas doutras culturas. 

 Fomentar no alumno o interese por consegui-la autonomía no seu proceso de 

aprendizaxe persoal, recoñecendo os métodos de estudio e o tipo de organiza-

ción que máis lle axude e conveña. 



 
 

131 

 

 

 

 

 

 

 Motivar ó alumnado con temas de interese e ofrecerlle, ó longo do curso, 

unhas metas claras. 

 

 

 

7   MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Os recursos e materiais didácticos que se utilizarán na clase de inglés, ademais dos 

libros de texto e o material de audio e vídeo que proporcionan as editoriais xunto co 

manual son os seguintes: 

 

Para as actividades de comprensión oral serán necesarios CDs gravados de todo tipo e 

tamén material audiovisual (cancións, peliculas, videos…. En formatos mp3, dvds, on-

line…). 

 

Bancos de actividades on-line proporcionada pola editorial dos libros de texto 

seleccionados para a ESO. 

 

O material de video permite utilizalo de maneiras moi distintas e cada vez é máis ex-

plotado na clase de idiomas. Poden ser vídeos que acompañan a cursos, vídeos 

gravados de televisións anglosaxonas, cinema, online etc.  

 

Empregaranse tamén: 

Role-play ou dramatización de certas situacións e sketches adaptados ao nivel de cada 

curso. 

Reading comprehension tests para exercitar ao alumno na comprensión das ideas 

principais dun texto. 

Cartas e e-mails: penfriends. 

Xogos, encrucillados, crebacabezas, etc. Xogar coas palabras axuda a    adquirir voca-

bulario de xeito agradable para os alumnos. 

Saídas de carácter cultural a representacións de teatro en inglés ou a ciclos de cinema 

en versión orixinal cando sexa posible. 
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En canto ás actividades, debemos ter en conta os diferentes niveis, as diversas 

capacidades e os diferentes estilos de aprendizaxe dos alumnos, programando tarefas 

que requiran distinto nivel de coñecementos. 

Con respecto aos temas transversais, a aprendizaxe de linguas estranxeiras facilita o 

seu tratamento, xa que os textos, orais ou escritos, que son a base das tarefas, deben 

reflectir en todo momento os seus intereses, gustos e necesidades dos alumnos de 

cara á súa formación. 

 

Libros de lectura. Cada grupo terá que ler obrigatoriamente un título como mínimo, de 

lecturas adaptadas aos distintos niveis, salvo en 2º BACH, curso no que non haberá un 

libro de lectura obrigatoria. A lectura do libro está programada para a segunda avalia-

ción e os títulos dos libros ainda están por determinar. Se elixirán ao final do primeiro 

trimestre e os textos seleccionados para cada curso serán debidamente recollidos no 

libro de actas do departamento. 

A nota do libro de lectura obrigatoria, se computará dentro do 10% reservado para o 

apartado “Actitude, traballo e participación”, na porcentaxe que considere axeitada 

cada profesor, e únicamente para a 2ª avaliación. 

 

Libros de Texto e Material Complementario para ESO 

1º ESO Together 1- Oxford University Press  

Student’s Book, Teacher’s Book,Audio CDs, Teacher’s Resource Pack, DVD 

2º ESO Together 2 – Oxford University Press 

Student’s Book, Teacher’s Book, Audio CDs, Teacher’s Resource Pack, DVD 

3º ESO Pulse 3 – Macmillan 

Student’s Book, Teacher’s Book, Audio CDs, Teacher’s Resource Pack, 

Macmillan Secondary Website 

4º ESO Pulse 4 – Macmillan 

Student’s Book, Teacher’s Book, Audio CDs, Teacher’s Resource Pack, 

Macmillan Secondary Website 
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Libros de texto para Bacharelato 

 

1º Bacharelato : Make the grade 1 ,Burlington 

Student´s Book, Teacher´s book,  workbook , CDs,  Website 

 
 
 

2º Bacharelato : Contrast 2 ,Burlington 

Student´s Book, Teacher´s book, CDs, DVD, Website 

 

 

  

8   CRITERIOS DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS ESIXIBLES. CRITERIOS      
CUALIFICACIÓN  E PROMOCIÓN. 

         
Os criterios de avaliación terán en conta, cando menos, os seguintes aspectos funda-
mentais: 
 

1. Concepto e descripción claros dos mínimos esixibles para poder obter unha 

avaliación positiva nos distintos cursos.  

 

2. Os procedementos e instrumentos de avaliación durante todo o curso.  

 
 

3. Os criterios de cualificación deberán ser comunicados ao alumnado dende o 

principio do curso escolar.  

 

4. Os sistemas de recuperación e as probas extraordinarias, incluindo as datas de 

celebración de ambas. 

 
5. Os programas de reforzo, seguimento e avaliación do alumnado coa materia 

pendente, incluindo as datas de celebración de ambas. 
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8.1  CRITERIOS DE AVALIACIÓN E MÍNIMOS ESIXIBLES 

8.1.1  Criterios de avaliación e mínimos esixibles  de 1º ESO
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Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CCBB Mínimos esixibles 

▪ B1.1. 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 coñe-
cementos previos sobre a situación (quen fala a quen, 
con que intencións, onde e cando), que permiten infe-
rencias do significado baseadas no contexto; uso dos 
coñecementos referenciais sobre o tema, así como iden-
tificación de palabras clave. 

B1.2. Comprender instrucións moi básicas pronunciadas 
lentamente e claramente, e seguir indicacións sinxelas e 

PLEB1.1. Comprende frases e expresións habi-
tuais relacionadas con necesidades inmediatas e 
temas cos que se estea moi familiarizado/a, 
sempre que se fale de xeito pausado e ben arti-
culado. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

1.1. Comprende frases e expre-
sións habituais relacionadas con 
necesidades inmediatas e temas 
cos que se estea moi familiariza-
do/a, sempre que se fale de xeito 
pausado e ben articulado. 
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breves que conteñan vocabulario propio do nivel.  

B1.3. Identificar a información esencial, os puntos princi-
pais e os detalles máis salientables en textos orais breves e 
ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios 
técnicos e articulados a velocidade lenta, nun rexistro es-
tándar, e que versen sobre asuntos cotiáns en situacións 
habituais ou sobre temas xerais ou do propio campo de 
interese nos ámbitos persoal, público e educativo, sempre 
que as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e 
se poida volver escoitar o dito.  

B1.4. Comprender os puntos esenciais e os detalles máis 
relevantes en conversas cotiás, reais ou simuladas, que se 
refiran a necesidades prácticas ou materiais, sentimentos 
ou sensacións físicas básicas, expresadas con certa natura-
lidade e boa articulación, se pode escoitalas de novo ou 
solicitar que se repita ou se reformule o dito. 

B1.5. Recoñecer os puntos esenciais e a información prin-
cipal de textos orais ou audiovisuais breves, articulados 
pausadamente e con claridade, que conteñan narracións 
e/ou descricións moi sinxelas, que traten sobre asuntos 
moi previsibles da vida cotiá ou moi coñecidos.  

B1.6. Comprender transaccións moi básicas de bens e ser-
vizos (datos persoais, horarios e prezos), transmitidas de 
viva voz ou por medios técnicos, e articuladas con certa 
lentitude e claridade, sempre que as condicións acústicas 
sexan boas e se poidan escoitar máis dunha vez. 

PLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles 
salientables de instrucións, preguntas, explica-
cións, diálogos e outras mensaxes orais sinxelas 
articuladas con claridade e pausadamente, rela-
cionadas coas actividades de aula e con áreas de 
prioridade inmediata. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

1.2. Capta os puntos principais e 
os detalles salientables de instru-
cións, preguntas, explicacións, 
diálogos e outras mensaxes orais 
sinxelas articuladas con claridade 
e pausadamente, relacionadas 
coas actividades de aula e con 
áreas de prioridade inmediata. 

PLEB1.3. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 
principais e información relevante en presenta-
cións moi básicas sobre temas educativos, que 
estea a aprender ou do seu interese (por exem-
plo, sobre un tema curricular como os contami-
nantes, a clasificación dos seres vivos, etc.), 
sempre que poida escoitalas máis dunha vez. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

1.3. Distingue con apoio da imaxe, 
as ideas principais en presenta-
cións moi básicas sobre temas 
xerais. 
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PLEB1.4. Identifica o sentido xeral e os puntos 
principais dunha conversa informal entre duas 
persoas que ten lugar na súa presenza, ou pro-
cedente dunha gravación pedagóxica cando o 
tema lle resulta coñecido e o discurso estea arti-
culado con claridade, a velocidade baixa. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

1.4. Identifica o sentido xeral 
dunha conversa informal entre 
duas persoas que ten lugar na súa 
presenza, ou procedente dunha 
gravación pedagóxica cando o 
tema lle resulta coñecido e o dis-
curso estea articulado con clari-
dade, a velocidade baixa. 

PLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal 
na que participa, descricións, narracións, peti-
cións de información, a expresión da vontade, a 
certeza e os desexos sobre asuntos prácticos da 
vida diaria e sobre temas do seu interese, cando 
se lle fala con claridade, amodo e directamente, 
e se a persoa interlocutora está disposto a repe-
tir ou a reformular o dito. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

1.5. Comprende, nunha conversa 
informal na que participa, o senti-
do xeral da mesma cando se lle 
fala con claridade, amodo e direc-
tamente. 

PLEB1.6. Identifica a información esencial do 
tema e da situación de comunicación de grava-
cións auténticas ou pedagóxicas sinxelas, sobre 
asuntos cotiáns ou do seu interese, articuladas 
pausadamente e con claridade, e cando as ima-
xes axuden á comprensión e se poida escoitar 
máis dunha vez. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

1.6. Identifica a información esen-
cial  en gravacións auténticas ou 
pedagóxicas sinxelas.  
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Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

Criterios de avaliación Estándares de aprendixaze CCBB Mínimos esixibles 

2.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda 
que se cometan erros de pronuncia polos que os interlocu-
tores teñan que solicitar repeticións de cando en vez. 

B2.2. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios clara-
mente estruturados, utilizando fórmulas ou xestos simples 
para tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda que se 
dependa en grande medida da actuación do interlocutor. 

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

B2.4. Producir textos breves e comprensibles, en conversas 

PLEB2.1. Na maioría das actividades de aula 
amosa unha actitude positiva polo uso da lingua 
estranxeira nas diferentes situacións comunica-
tivas, esforzándose por utilizala aínda que, ás 
veces, teña que recorrer a outras linguas para 
pedir axuda ou aclaración. 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

2.1. Na maioría das actividades de 
aula amosa unha actitude positiva 
polo uso da lingua estranxeira nas 
diferentes situacións comunicati-
vas, esforzándose por utilizala 
aínda que, ás veces, teña que re-
correr a outras linguas para pedir 
axuda ou aclaración. 
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cara a cara, nun rexistro neutro ou informal, cunha lin-
guaxe sinxela, nos que se dá, se solicita e intercambia in-
formación básica sobre temas de importancia na vida cotiá 
e asuntos coñecidos ou de interese persoal ou educativo 
propios da súa idade e do seu nivel escolar, e se xustifican 
brevemente e de xeito básico os motivos de determinadas 
accións e plans sinxelos, aínda que ás veces haxa interrup-
cións ou vacilacións, resulten evidentes as pausas e a re-
formulación para organizar o discurso e seleccionar expre-
sións e estruturas, e o interlocutor teña que solicitar ás 
veces que se lle repita o dito, e mesmo solicite axuda ao 
interlocutor para expresar adecuadamente o seu texto. 

B2.5. Empregar para comunicarse mecanismos sinxelos o 
suficientemente axustados ao contexto e á intención co-
municativa (repetición léxica, elipse, deíxe persoal, espacial 
e temporal, xustaposición, e conectores e marcadores con-
versacionais básicos máis frecuentes). 

B2.6. Manexar con certa fluidez frases curtas, grupos de 
palabras e fórmulas básicas para desenvolverse de xeito 
suficiente en breves intercambios en situacións habituais e 
cotiás, aínda que se interrompa o discurso para procurar 
expresións e articular palabras menos frecuentes. 

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

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

2.2. Fai presentacións moi breves 
e ensaiadas comprensibles e con 
apoio visual de distintos soportes 
multimedia que lle permitan ilus-
tralas con imaxes e seguir un 
guión sobre aspectos concretos e 
sinxelos de temas do seu interese 
. 

PLEB2.3. Desenvólvese sen dificultade evidente 
en xestións e transaccións cotiás básicas, e ofre-
ce e obtén información básica en situacións ha-
bituais e concretas propias de viaxes, aloxamen-
to, transporte, compras e lecer, seguindo nor-
mas de cortesía básicas (saúdo e tratamento). 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

2.3 

NON 
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PLEB2.4. Establece contacto social en función da 
situación de comunicación, real ou simulada, e 
reformula ou rectifica se non se lle comprende, 
e pide aclaración se non entende algo. 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

2.4. Interactuar de xeito básico en 
unha conversa real o simulada. 

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

CCL 

CAA 

CCEC 

2.5. Participa en conversas 
informais cara a cara, cunha 
pronuncia comprensible. 
Intercambia información básica e 

 expresa opinións, pide e ofrece 
cousas, pide e dá indicacións ou 
instrucións sinxelas e básicas.  

PLEB2.6. Colabora coas demais persoas na inter-
acción, verificando a comprensión propia e a das 
demais persoas mediante estratexias de com-
pensación lingüísticas e non verbais, e coope-
rando activamente na realización das tarefas de 
comunicación, e manifesta interese e respecto 
polas achegas dos seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

2.6 Colabora coas demáis persoas 
nas distintas interrelacións e ma-
nifesta interese e respecto polas 
achegas dos seus compañeiros e 
das súas compañeiras. 
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Criterios de avaliación Estándares de aprendixaze CCBB Mínimos esixibles 

B3.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas (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, 
etc.), para a comprensión do sentido xeral, a información 
esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles 
relevantes do texto. 

B3.2. Comprender instrucións básicas e avisos, obrigas e 
prohibicións (por exemplo, indicacións para chegar a un 
lugar, frecuencia da dose dun medicamento, manexo 
elemental de aparellos coñecidos, etc.). 

B3.3. Identificar e interpretar palabras e enunciados clave 
sinxelos e contextualizados, en situacións de comunicación 
significativas para a súa idade e o seu nivel escolar, coa 
axuda de elementos textuais e non textuais, sobre temas 
variados e outros relacionados con outras materias do 
currículo. 

B3.4. Identificar a información esencial, os puntos máis 

PLEB3.1. Comprende, con axuda da imaxe, ins-
trucións sinxelas e básicas de funcionamento e 
manexo de aparellos electrónicos ou de máqui-
nas de uso común e coñecidos, e segue instru-
cións básicas e predicibles para a realización de 
actividades e normas de seguridade (por exem-
plo, nun centro docente, un lugar público ou 
unha zona de lecer). 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

3.1. Comprende instrucións bási-
cas, obrigas e prohibicións nun 
centro docente. 

PLEB3.2. Entende información específica esen-
cial en páxinas web e outros materiais de refe-
rencia ou consulta de carácter pedagóxico cla-
ramente estruturados e nun rexistro estándar e 
con imaxes ilustrativas redundantes sobre temas 
relativos a materias educativas ou do seu intere-
se (por exemplo, sobre un tema curricular, un 
programa informático, unha cidade, un deporte 
ou o ambiente), sempre que poida reler as sec-
cións difíciles. 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

3.2. Identificar e interpretar pala-
bras e enunciados clave sinxelos 
en páxinas web e outros materiais 
de referencia. 
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relevantes e detalles importantes en textos, tanto en for-

mato impreso como en soporte dixital, breves, sinxelos e 

ben estruturados, escritos nun rexistro informal ou están-

dar, que traten de asuntos cotiáns, de temas coñecidos e 

previsibles de interese ou relevantes para os propios estu-

dos, e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico básico 

de uso común 

B3.5. Identificar información persoal básica (descrición 
física, data e lugar de nacemento, idade e sexo, estado civil, 
orixe e nacionalidade, profesión, gustos, etc.) e no ámbito 
público, presentada ou solicitada en cartas, formularios, 
fichas, cuestionarios, anuncios, etc. 

B3.6. Ler con certa autonomía textos adaptados de certa 

lonxitude adecuados á idade, aos intereses e ao nivel esco-

lar. 

PLEB3.3. Entende os puntos principais de anun-
cios e material publicitario de publicacións pro-
pias da súa idade ou de internet, formulados de 
xeito simple e claro, e relacionados con asuntos 
do seu interese, nos ámbitos persoal e educati-
vo. 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

3.3. Entende os puntos principais 
de anuncios e material publicitario 
de publicacións propias da súa 
idade ou de internet, formulados 
de xeito simple e claro, e relacio-
nados con asuntos do seu intere-
se, nos ámbitos persoal e educati-
vo. 

PLEB3.4. Atopa a información que necesita para 
a realización dunha tarefa en narracións breves 
moi sinxelas en lingua estándar, e en guías de 
lecer, dicionarios, catálogos, etc. 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

3.4. Atopa a información que ne-
cesita para a realización dunha 
tarefa en narracións breves moi 
sinxelas en lingua estándar, e en 
guías de lecer, dicionarios, catálo-
gos, etc. 
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PLEB3.5. Entende información básica (lugar, 
prezo, horarios, datos ou preguntas relativas á 
información persoal, etc.) de correspondencia 
formal na que se informa sobre asuntos do seu 
interese. 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

3.5. Entende información básica 
(lugar, prezo, horarios, datos ou 
preguntas relativas á información 
persoal, etc.) de correspondencia 
formal na que se informa sobre 
asuntos do seu interese. 

PLEB3.6. Comprende textos adaptados (por 
exemplo, en lecturas para a xente nova) de his-
torias de ficción. 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

3.6. Comprende textos adaptados 
(por exemplo, en lecturas para a 
xente nova) de historias de fic-
ción. 
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Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe CCBB Mínimos esixibles 

B4.1. Aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves e de estrutura simple (por exemplo, co-
piando formatos, fórmulas e modelos convencionais pro-
pios de cada tipo de texto, identificando as ideas pertinen-
tes e necesarias, pondo una idea principal en cada parágra-
fo, etc.). 

B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos 
breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas cotiáns ou 
de interese persoal, nun rexistro estándar ou informal, 
utilizando adecuadamente os recursos máis básicos de 
cohesión e de coherencia, e as convencións ortográficas 

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

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

4.1. Escribe notas e mensaxes (por 
exemplo, posts e chats en redes 
sociais), en situacións reais ou 
simuladas. 
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básicas e os signos de puntuación máis comúns, cun con-
trol razoable de expresións e estruturas básicas e sinxelas, 
e un léxico de uso frecuente para a súa idade e o seu nivel 
escolar. Tomar notas e escribir mensaxes moi breves e 
sinxelas a partir dunha información moi sinxela e predici-
ble. 

B4.3. Completar documentos básicos nos que se solicite 
información persoal. 

B4.4. Escribir mensaxes sinxelas con información, instru-
cións e indicacións moi básicas relacionadas con activida-
des cotiás e de inmediata necesidade. 

B4.5. Intercambiar correspondencia persoal breve e moi 
sinxela, sobre temas da vida cotiá, empregando palabras e 
expresións moi básicas de uso habitual, de encabezamento 
e despedida, e frases e oracións simples illadas e enlazadas 
con conectores elementais. 

B4.6. Presentar os textos escritos de xeito coidado (con 
atención ás marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, 
letras maiúsculas e minúsculas cando corresponda, etc.), 
en soporte impreso e dixital. 

PLEB4.2. Elabora textos moi breves nos que ex-
pón, por exemplo, unha enumeración de activi-
dades ou tarefas moi habituais, listas de com-
pras, traxecto habitual etc.; e textos que expre-
sen sentimentos básicos de gusto, desgusto, 
aceptación, negación, etc. 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

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

PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con 
información persoal e relativa aos seus datos, 
aos seus intereses ou ás súas afeccións (por 
exemplo, para subscribirse a unha publicación 
dixital). 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

4.3. Completa un cuestionario 
sinxelo con información persoal e 
relativa aos seus datos, aos seus 
intereses ou ás súas afeccións . 
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PLEB4.4. Escribe notas, anuncios e mensaxes 
breves en soporte impreso e dixital, en situa-
cións de comunicación reais ou simuladas, rela-
cionados con actividades e situacións da vida 
cotiá, do seu interese persoal ou sobre temas de 
actualidade de especial relevancia e comprensi-
bles para a súa idade, respectando as conven-
cións e as normas de cortesía, e a etiqueta se 
utiliza as redes sociais. 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

4.4.  

NON 

PLEB4.5. Escribe correspondencia persoal na que 
se establece e mantén contacto social real ou 
simulado (por exemplo, con amigos/as noutros 
países), se intercambia información básica sobre 
si mesmo, e a súa vila (por exemplo, descrición 
en termos moi sinxelos de sucesos importantes 
e experiencias persoais; instrucións sinxelas, 
aceptación e ofrecemento de suxestións, como 
cancelar, confirmar ou modificar unha invitación 
ou uns plans), e se expresan opinións de xeito 
sinxelo. 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

4.5. Escribe correspondencia per-
soal na que se establece e mantén 
contacto social real ou simulado 
(por exemplo, con amigos/as nou-
tros países), se intercambia infor-
mación básica sobre si mesmo, e a 
súa vila (por exemplo, descrición 
en termos moi sinxelos de sucesos 
importantes e experiencias per-
soais; instrucións sinxelas. 
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PLEB4.6. Fai unha presentación coidada dos 
textos escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións orto-
gráficas e os signos de puntuación. 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

4.6. Fai unha presentación coida-
da dos textos escritos, en soporte 
impreso e dixital, utilizando co-
rrectamente as convencións orto-
gráficas e os signos de puntua-
ción. 
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Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe CCBB Mínimos esixibles 

B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda 
que se cometan erros de pronunciación polos que os inter-
locutores teñan que solicitar repeticións.  

B5.2. Coñecer e utilizar para a comprensión e produción de 
textos orais e escritos os aspectos socioculturais e sociolin-
güísticos relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de tra-
ballo, actividades de lecer, etc.), ás condicións de vida, ás 
relacións interpersoais (entre homes e mulleres, no traba-
llo, no centro docente, etc.), ao comportamento (xestos, 
expresións faciais, uso da voz e contacto visual) e ás con-

PLB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas 
básicos, e produce comprensiblemente trazos 
fonéticos que distinguen fonemas (nasalización, 
sonorización, etc.) e patróns moi básicos de rit-
mo, entoación e acentuación de palabras e fra-
ses. 

CCL 

CAA 

CCEC 

5.1. Identifica sons e grafías de 
fonemas básicos e patróns moi 
básicos de ritmo, entoación e 
acentuación de palabras e frases. 
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vencións sociais (costumes e tradicións).  

B5.3. Interactuar segundo as convencións sociais máis bási-
cas da cultura estranxeira, e utilizar os coñecementos so-
cioculturais e sociolingüísticos básicos para unha compren-
sión adecuada do texto oral e escrito. 

B5.4. Na propia lingua, identificar diferenzas e semellanzas 
nos aspectos culturais máis visibles dos países onde se fala 
a lingua estranxeira e da propia cultura, e coas diversas 
culturas, se é o caso, do resto do alumnado, e amosar cu-
riosidade e respecto ante as diferenzas 

B5.5. Valorar as linguas como medio para comunicarse e 
relacionarse con compañeiros e compañeiras doutros paí-
ses, como recurso de acceso á información e como instru-
mento de enriquecemento persoal ao coñecer culturas e 

PLB5.2. Utiliza a lingua estranxeira na maioría 
das súas intervencións nas actividades de aula, e 
na participación en simulacións sobre temas 
cotiáns e de interese persoal, con diversos fins 
comunicativos, establecendo contacto social en 
función da situación de comunicación, reformu-
lando e rectificando se non se comprende, e 
pedindo aclaración se non entende algo. 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

5.2. Utiliza a lingua estranxeira na 
maioría das súas intervencións nas 
actividades de aula, e na partici-
pación en simulacións sobre te-
mas cotiáns e de interese persoal.  
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maneiras de vivir diferentes. 

B5.6. Utilizar as experiencias lingüísticas e os coñecemen-
tos adquiridos en todas as linguas que coñece para estable-
cer similitudes e diferenzas coa nova lingua e desenvolver 
unha competencia comunicativa plurilingüe, e apreciar a 
riqueza persoal e social que proporciona 

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

B5.8. Comprender e utilizar un repertorio léxico oral básico 
suficiente para comunicar información, contidos elemen-
tais doutras materias do currículo e opinións breves, sim-
ples e directas en situacións habituais e cotiás propias da 
súa idade e do seu nivel escolar. 

PLB5.3. Utiliza as convencións orais básicas pro-
pias da lingua estranxeira no desenvolvemento 
do proceso comunicativo oral e escrito (saúdos, 
rutinas para iniciar ou manter a quenda de pala-
bra, fórmulas orais breves para manter a aten-
ción, etc.). 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

5.3. Utiliza as convencións orais 
básicas propias da lingua es-
tranxeira no desenvolvemento do 
proceso comunicativo oral e escri-
to (saúdos, rutinas para iniciar ou 
manter a quenda de palabra, fór-
mulas orais breves para manter a 
atención, etc.). 

PLB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos 
socioculturais básicos dos países nos que se fala 
a lingua estranxeira, analizándoos comparativa-
mente coas diversas culturas, se é o caso, do 
resto do alumnado, evitando estereotipos e 
valoracións etnocéntricas. 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

5.4. Na propia lingua, identifica 
aspectos socioculturais básicos 
dos países nos que se fala a lingua 
estranxeira. 
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PLB5.5. Nas actividades de aula, reflexiona sobre 
a utilización para a comprensión e a elaboración 
de textos do coñecemento adquirido noutras 
linguas sobre elementos morfosintácticos e dis-
cursivos básicos e habituais no uso da lingua. 

CCL 

CAA 

CCEC 

5.5. Relaciona os aspectos lingüís-
ticos  das linguas que xa coñece 
coa lingua inglesa, para desenvol-
ver unha  competencia plurilingüe 
elemental. 

PLB5.6. Comunica con eficacia, comprendendo e 
utilizando adecuadamente as estruturas morfo-
sintácticas básicas para realizar as funcións co-
municativas propias do seu nivel, e estratexias 
de comunicación e de redundancia do significa-
do (imaxes, elementos paralingüísticos, cuasilin-
güísticos básicos e paratextuais). 

CCL 

CAA 

CCEC 

5.6. Comunica  comprendendo e 
utilizando adecuadamente as es-
truturas morfosintácticas básicas. 

▪  VER CONTIDOS   
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PLB5.7. Recoñece e utiliza un vocabulario oral e 
escrito básico e suficiente para comprender e 
elaborar textos sinxelos propios do seu nivel 
educativo. 

CCL 

CAA 

CCEC 

5.7. Recoñece e utiliza un vocabu-
lario oral e escrito básico e sufi-
ciente para comprender e elabo-
rar textos sinxelos propios do seu 
nivel educativo. 

▪ VER VOCABULARIO 

PLEB5.8. 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 transversais, evita estereotipos lin-
güísticos ou culturais, e valora as competencias 
que posúe como persoa plurilingüe. 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

5.8. Participa en proxectos nos 
que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos trans-
versais, evita estereotipos lingüís-
ticos ou culturais, e valora as 
competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 



 

 

☎ 
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Contidos sintáctico – discursivos:  

▪ Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición 
(but); causa (because (of); since); finalidade (to- infinitive; for); comparación ((not) as 
.... as; more dangerous (than). 

▪ Relaciones temporais (as soon as; while). 

▪ Afirmación (affirmative sentences). 

▪ Exclamación (What a challenge!, See you soon!, Great!, Watch out!). 

▪ Negación (oracións negativas con not, never, no(+;noun, e. g. no problem), nobody, 
nothing.) 

▪ Interrogación (Wh- questions; Yes / ;o Questions; Where are you from?; What does 
he / she look like?; What’she / she like?). 

▪ Expresión del tempo: pasado (Past Simple and Continuous); presente (Present Simple 
and Continuous); futuro (be going to, will, Present Continuous con valor de future + 
Adv.).  

▪ Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple); 
habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually)). 

▪ Expresión de modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can); 
posibilidade (can); obrigación (must; imperative); intención (Present Continuous). 

▪ Expresión de existencia (e. g. There is / are; There was / were); a entidade 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns; determiners); a cualidade (e. 
g. descriptive adjectives; compound adjectives). 

▪ Expresión de cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. 
g. some, any, how much, how many). 

▪ Expresión de espazo (prepositions and adverb sof location, position, distance, mo-
tion, direction, origin and arrangement). 

▪ Expresión de tempo (divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; 
late) of time; duration (from…to; during; until; since); posteriority (afterwards; later); 
sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usual-
ly). 

▪ Expresión de modo (Adv. And phrase sof manner, e. g. quickly, carefully; How ...?). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

☎ 
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Vocabulario: 

▪ Classroom objects and school subjects. 

▪ Free time activities 

▪ Sport 

▪ Places in a city 

▪ Countries,languages and nationalities 

▪ Seasons and months 

▪ Daily routines 

▪ Animals 

▪ Food and drink 

▪ The weather 

▪ Adjectives describing people 

▪ Rooms and furniture 

 

❖ Ademais destes requisitos, é indispensable ter superadas as probas que 

acreditan a lectura e comprensión do libro de lectura obrigatoria para po-

der ser avaliado positivamente. 

 



 

 

☎ 
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8.1.2  Criterios de avaliación e mínimos esixibles de 2º ESO 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CCBB Mínimos esixibles 

B1.1. 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 previos sobre a situación (quen fala a 

quen, con que intencións, onde e cando), que permiten 

inferencias do significado baseadas no contexto; uso 

dos coñecementos referenciais sobre o tema, así como 

identificación de palabras clave. 

PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de rela-

ción social para iniciar e terminar o discurso e 

expresar benvidas, desculpas e agradecemen-

tos, e identifica a relación de formalidade en-

tre as persoas interlocutoras e o propósito 

comunicativo. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

1.1. Comprende fórmulas de rela-

ción social con distintos propósitos 

comunicativos tales como benvi-

das, desculpas e agradecementos. 



 

 

☎ 
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B1.2. Comprender instrucións moi básicas pronunciadas 

lentamente e claramente, e seguir indicacións sinxelas e 

breves que conteñan vocabulario propio do nivel.  

B1.3. Identificar a información esencial, os puntos prin-

cipais e os detalles máis salientables en textos orais 

breves e ben estruturados, 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 habituais ou sobre temas xerais ou 

do propio campo de interese nos ámbitos persoal, pú-

blico e educativo, sempre que as condicións acústicas 

non distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o 

dito.  

B1.4. Comprender os puntos esenciais e os detalles 

máis relevantes en conversas cotiás, reais ou simuladas, 

que se refiran a necesidades prácticas ou materiais, 

PLEB1.2. Comprende instrucións e textos bre-

ves e sinxelos producidos en contextos reais e 

simulados, articulados con claridade, ritmo 

pausado e acentuación estándar, que conte-

ñan vocabulario relativo a lugares, persoas, 

obxectos, acontecementos e accións ligados a 

temas sinxelos e habituais na súa idade e no 

seu contexto escolar. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

1.2. Comprende instrucións e tex-

tos breves e sinxelos , articulados 

con claridade, ritmo pausado e 

acentuación estándar, que conte-

ñan vocabulario  básico relativo a 

lugares, persoas, obxectos, aconte-

cementos e accións ligados a temas 

sinxelos e habituais na súa idade e 

no seu contexto escolar. 



 

 

☎ 
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sentimentos ou sensacións físicas básicas, expresadas 

con certa naturalidade e boa articulación, se pode es-

coitalas de novo ou solicitar que se repita ou se refor-

mule o dito. 

B1.5. Recoñecer os puntos esenciais e a información 

principal de textos orais ou audiovisuais breves, articu-

lados pausadamente e con claridade, que conteñan 

narracións e/ou descricións moi sinxelas, que traten 

sobre asuntos moi previsibles da vida cotiá ou moi 

coñecidos.  

B1.6. Comprender transaccións moi básicas de bens e 

servizos (datos persoais, horarios e prezos), transmiti-

das 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.  

PLEB1.3. Comprende o esencial en situacións 

de comunicación, cara a cara ou gravadas, nas 

que se utilicen frases moi sinxelas sobre temas 

habituais para a súa idade e o seu nivel esco-

lar, que se refiran aos ámbitos persoal público 

e educativo, sempre que se fale pausadamen-

te e con claridade, e se poida escoitar máis 

dunha vez. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

1.3 Comprende o esencial en situa-

cións de comunicación, cara a cara 

ou gravadas, nas que se utilicen 

frases moi sinxelas sobre temas 

habituais para a súa idade e o seu 

nivel escolar, sempre que se fale 

pausadamente e con claridade, e se 

poida escoitar máis dunha vez. 

PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as 

ideas principais e información relevante en 

presentacións sobre temas educativos que 

estea a aprender, profesionais moi sinxelos ou 

do seu interese inmediato (por exemplo, so-

bre un tema curricular ou unha profesión).  

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

1.4. Distingue, co apoio da imaxe, 

as ideas principais e información 

relevante en presentacións sobre 

temas educativos que estea a 

aprender. 



 

 

☎ 
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PLEB1.5. Identifica o sentido xeral e os puntos 

principais dunha conversa informal espontá-

nea, 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 pausas. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

1.5. Identifica o sentido xeral e os 

puntos principais dunha conversa 

informal espontánea, relacionada 

coas actividades de aula, e de simu-

lacións sobre temas cotiáns e de 

interese persoal con diversos fins 

comunicativos, se a produción é 

articulada con claridade e cunha 

velocidade media, pero con pausas. 

PLEB1.6. Comprende, nunha conversa infor-

mal na que participa, descricións, narracións, 

peticións de información e expresión dos gus-

tos sobre asuntos prácticos da vida diaria e 

sobre temas do seu interese, cando se lle fala 

con claridade, amodo e directamente, e se a 

persoa interlocutora está disposta a repetir ou 

a reformular o dito. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

1.6. Comprende, nunha conversa 

informal  elemental na que partici-

pa, descricións, narracións, peti-

cións de información e expresión 

dos gustos sobre asuntos prácticos 

da vida diaria e sobre temas do seu 

interese, cando se lle fala con clari-

dade, amodo e directamente, e se 

a persoa interlocutora está dispos-

ta a repetir ou a reformular o dito. 



 

 

☎ 
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PLEB1.7. Identifica a información esencial de 

mensaxes sinxelas emitidas por medios audio-

visuais 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. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

1.7.  Identifica a información esen-

cial de mensaxes sinxelas emitidas 

por medios audiovisuais sobre te-

mas concretos e coñecidos e sobre 

transaccións habituais de bens e 

servizos, pronunciadas con lentitu-

de e claridade, aínda que deba 

escoitalas máis dunha vez. 



 

 

☎ 
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Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CCBB Mínimos esixibles 

B2.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas para produ-

cir textos monolóxicos que aborden descricións, narra-

cións e explicacións breves e sinxelas sobre acontece-

mentos, experiencias, condicións de vida e coñecemen-

tos diversos, con certa fluidez e pronuncia intelixible, 

utilizando conectores textuais e con dominio do voca-

bulario elemental, para lograr a finalidade da comuni-

cación. 

B2.2. Producir textos breves e comprensibles, tanto en 

conversa cara a cara como por teléfono ou por outros 

medios técnicos, nun rexistro neutro ou informal, cunha 

linguaxe sinxela, nos que se dea, se solicite e se inter-

cambie información básica sobre temas de importancia 

na vida cotiá e asuntos coñecidos ou de interese per-

soal ou educativo propios da súa idade e do seu nivel 

escolar, e se xustifiquen brevemente e de xeito básico 

os motivos de determinadas accións e de plans sinxelos, 

aínda que ás veces haxa interrupcións ou vacilacións, 

resulten evidentes as pausas e a reformulación para 

organizar o discurso e para seleccionar expresións e 

estruturas, e o interlocutor teña que solicitar ás veces 

PLEB2.1. Interactúa nas actividades de aula a 

maioría das veces ou intervén na lingua es-

tranxeira, cunha pronuncia comprensible, e 

persevera no seu uso aínda que cometa erros 

e teña que pedir axuda ou aclaracións. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

2.1.  Interactúa nas actividades de 

aula a maioría das veces ou inter-

vén na lingua estranxeira, cunha 

pronuncia comprensible, e perse-

vera no seu uso aínda que cometa 

erros e teña que pedir axuda ou 

aclaracións 

PLEB2.2. Amosa unha actitude positiva polo 

uso da lingua estranxeira en diferentes situa-

cións comunicativas, e manifesta interese e 

respecto polas achegas dos seus compañeiros 

e das súas compañeiras.  

CCL 

CSC 

2.1. Amosa unha actitude positiva 

polo uso da lingua estranxeira en 

diferentes situacións comunicati-

vas, e manifesta interese e respec-

to polas achegas dos seus compa-

ñeiros e das súas compañeiras. 



 

 

☎ 

 
 

161 

que se lle repita o dito, e mesmo solicite axuda ao inter-

locutor para expresar adecuadamente o seu texto.  

B2.3. Participar en conversas espontáneas relacionadas 

coas actividades de aula e en simulacións sobre temas 

cotiáns e de interese persoal con diversos fins comuni-

cativos, establecendo contacto social en función da 

situación de comunicación, reformulando e rectificando 

se non se comprende, e pedindo aclaración se non en-

tende algo. 

B2.4. Utilizar estratexias de cooperación na interacción 

e no traballo con outras persoas, colaborando con elas 

na interacción, verificando a comprensión propia e das 

demais persoas mediante estratexias de compensación 

lingüísticas e non verbais, e cooperando activamente na 

realización das tarefas de comunicación. 

B2.5. Manexar con certa fluidez frases feitas curtas, 

grupos de palabras e fórmulas básicas para desenvol-

verse de xeito suficiente en breves intercambios en 

situacións habituais e cotiás, aínda que se interrompa o 

PLEB2.3. Fai presentacións breves e ensaiadas, 

ben estruturadas e con apoio visual (por exe-

mplo, transparencias de PowerPoint), que lle 

permitan ilustralas con imaxes e seguir un 

guión sobre aspectos concretos e sinxelos de 

temas do seu interese ou relacionados cos 

seus estudos ou a súa ocupación, e responde a 

preguntas breves e sinxelas de oíntes sobre o 

contido destas.  

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

2.3. Fai presentacións breves  

sinxelas e ensaiadas, con apoio 

visual (por exemplo, transparencias 

de PowerPoint), que lle permitan 

ilustralas con imaxes e seguir un 

guión sobre aspectos concretos e 

sinxelos de temas do seu interese 

ou relacionados cos seus estudos 

ou a súa ocupación, e responde a 

preguntas breves e sinxelas de oín-

tes sobre o contido destas. 



 

 

☎ 
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discurso para procurar expresións e articular palabras 

menos frecuentes.  

B2.6. Intercambia información ou responde a preguntas 

directas simples e breves, relativas a información per-

soal, hábitos, gustos, estudos etc., en relación con ám-

bitos e temas inmediatos cos que xa estea familiariza-

do. 

B2.7. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios cla-

ramente estruturados, utilizando fórmulas ou xestos 

simples para tomar ou ceder a quenda de palabra, aín-

da que se dependa en grande  medida da actuación do 

interlocutor. 

PLEB2.4. Desenvólvese correctamente en xes-

tións e transaccións cotiás, como son as via-

xes, o aloxamento, o transporte, as compras e 

o lecer, seguindo normas de cortesía básicas 

(saúdo e tratamento), sempre que a persoa 

interlocutora coopere, falando amodo e con 

claridade, e repetindo ou reformulando. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

2.4. Desenvólvese  de forma ele-

mental en xestións e transaccións 

cotiás, como son as viaxes, o alo-

xamento, o transporte, as compras 

e o lecer, seguindo normas de cor-

tesía básicas (saúdo e tratamento), 

sempre que a persoa interlocutora 

coopere, falando amodo e con cla-

ridade, e repetindo ou reformulan-

do. 

PLEB2.5. Participa en conversas informais 

cunha pronuncia comprensible cara a cara, 

por teléfono ou por outros medios técnicos, 

nas que establece contacto social, intercambia 

información e expresa opinións e puntos de 

vista, fai invitacións e ofrecementos, pide e 

ofrece cousas, pide e dá indicacións ou instru-

cións, ou discute os pasos que hai que seguir 

para realizar unha actividade conxunta. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

2.5. Participa en conversas infor-

mais cunha pronuncia comprensi-

ble, relacionadas coas actividades 

de aula en simulacións sobre temas 

cotiáns e de interese persoal. 



 

 

☎ 
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PLEB2.6. Colabora coas demais persoas na 

interacción, verificando a comprensión propia 

e a das demais persoas mediante estratexias 

de compensación lingüísticas e non verbais, e 

cooperando activamente na realización das 

tarefas de comunicación, e manifesta interese 

e respecto polas achegas do seus compañeiros 

e das súas compañeiras. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

2.6. Colabora coas demais persoas 

na interacción e na realización das 

tarefas de comunicación e manifes-

ta interese e respecto polas ache-

gas do seus compañeiros e das súas 

compañeiras. 

PLEB2.7. Toma parte nunha conversa formal 

ou entrevista moi sinxela de carácter educati-

vo ou ocupacional moi habitual e traballado 

previamente, intercambiando información 

suficiente e básica de carácter persoal e sobre 

hábitos, gustos ou estudos, preguntando so-

bre problemas prácticos e reaccionando de 

forma sinxela ante comentarios, sempre que 

poida pedir que se lle repitan os puntos clave 

se o necesita, e se o interlocutor coopera, 

falando amodo e con claridade, repetindo ou 

reformulando. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

2.7. Toma parte  nunha entrevista 

moi sinxela de carácter educativo , 

intercambiando información básica  

de carácter persoal e sobre hábitos, 

gustos ou estudos. 



 

 

☎ 
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Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Mínimos esixibles 

B3.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas (identifica-

ción do tema dun texto coa axuda de elementos tex-

tuais 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, etc.), para a comprensión do 

sentido xeral, a información esencial, os puntos e as 

ideas principais, ou os detalles relevantes do texto.  

B3.2. Comprender mensaxes breves e sinxelas que con-

teñan instrucións, indicacións e información básica re-

ferida a necesidades inmediatas ou de carácter educati-

vo ou ocupacional moi básico, de estrutura moi sinxela, 

especialmente se contan con apoio visual. 

B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis 

relevantes e os detalles importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte dixital, breves, sinxe-

los e ben estruturados, escritos nun rexistro informal ou 

estándar, 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. 

B3.4. Identificar e interpretar palabras e enunciados 

clave sinxelos e contextualizados, en situacións de co-

municación significativas para a súa idade e o seu nivel 

escolar, coa axuda de elementos textuais e non tex-

PLB3.1. Segue, con axuda da imaxe, instru-

cións sinxelas de funcionamento e manexo de 

aparellos electrónicos ou de máquinas de uso 

común e coñecidos, así como instrucións bási-

cas e predicibles para a realización de activi-

dades e normas de seguridade (por exemplo, 

manexo dun móbil ou prevención de riscos 

nunha excursión). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

3.1. Comprende  instrucións, obri-

gas e prohibicións nun centro do-

cente. 

PLB3.2. Entende os puntos principais de anun-

cios e material publicitario de revistas propias 

da súa idade ou de internet, formulados de 

xeito simple e claro, e relacionados con asun-

tos do seu interese, nos ámbitos persoal e 

educativo e ocupacional moi básico. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

3.2. 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 relacionados con 

asuntos do seu interese, nos ámbi-

tos persoal e educativo e ocupacio-

nal moi básico. 



 

 

☎ 
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tuais, sobre temas variados e outros relacionados con 

outras materias do currículo. 

B3.5. Comprender a información esencial de corres-

pondencia persoal moi breve e sinxela en calquera so-

porte, identificando o rexistro formal ou informal, o 

propósito e as fórmulas de relación social, e outras con-

vencións básicas propias deste tipo de texto. 

B3.6. Ler con certa autonomía textos adaptados de 

certa lonxitude adecuados á idade, aos intereses e ao 

nivel escolar. 

PLB3.3. Entende información específica esen-

cial en páxinas web e outros materiais de refe-

rencia ou consulta claramente estruturados e 

nun rexistro estándar e con imaxes ilustrativas 

redundantes sobre temas relativos a materias 

educativas, ou do seu interese (por exemplo, 

sobre un tema curricular, un programa infor-

mático, unha cidade, un deporte ou o ambien-

te), sempre que poida reler as seccións difíci-

les. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

3.3. Identifica e interpreta palabras 

e enunciados clave e sinxelos en 

páxinas web e outros materiais de 

referencia. 

PLB3.4. Comprende correspondencia persoal 

en calquera formato e en rexistro estándar na 

que, de xeito sinxelo e básico, se fale de si 

mesmo/a; se describan persoas, obxectos e 

lugares; se narren acontecementos pasados, 

presentes e futuros, reais ou imaxinarios; se 

expresen sentimentos, desexos e opinións 

sobre temas xerais, coñecidos ou do seu in-

terese.  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

3.4. Comprender a información 

esencial de correspondencia per-

soal moi breve e sinxela. 



 

 

☎ 
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PLB3.5. Entende información básica de co-

rrespondencia formal na que se informa sobre 

asuntos do seu interese no contexto persoal, 

educativo ou ocupacional (por exemplo, sobre 

un curso de idiomas ou unha compra por in-

ternet).  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

3.5.  

NON 

PLB3.6. Comprende con fluidez textos de his-

torias de ficción adaptados para o seu nivel. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 3.6.Comprende  de forma elemen-

tal textos de historias de ficción 

adaptados para o seu nivel. 



 

 

☎ 
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Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Mínimos esixibles 

B4.1. Aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos 

escritos breves e de estrutura simple, por exemplo co-

piando formatos, fórmulas e modelos convencionais 

propios de cada tipo de texto, identificando as ideas 

pertinentes e necesarias, ou pondo una idea principal 

en cada parágrafo. 

B4.2. Escribir en papel ou en soporte electrónico textos 

breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas co-

tiáns ou de interese persoal, nun rexistro estándar ou 

informal, utilizando adecuadamente os recursos básicos 

de cohesión e de coherencia, e as convencións ortográ-

ficas básicas, os signos de puntuación máis comúns, cun 

control razoable de expresións e estruturas sinxelas e 

un léxico de uso frecuente para a súa idade e o seu 

nivel escolar; así como as convencións ortográficas máis 

habituais na redacción de textos en soporte electrónico. 

B4.3. Describir de forma moi sinxela lugares, obxectos e 

persoas, e narrar de xeito lineal feitos e experiencias 

sinxelas, así como expor información básica e previa-

mente preparada relacionada con temas cotiáns ou con 

materias do currículo. 

B4.4. Cubrir documentos básicos nos que se solicite 

información persoal relativa a actividades diarias, in-

tereses (deportes, música, etc.), gustos, etc. 

PLB4.1. Utiliza estratexias que faciliten o pro-

ceso de escritura: segue modelos de textos de 

características similares, planifica o texto, 

elabora un borrador, corrixe tanto a ortografía 

como a orde das ideas e das palabras, etc. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

4.1. Utiliza estratexias que faciliten 

o proceso de escritura: segue mo-

delos de textos de características 

similares, planifica o texto, elabora 

un borrador, corrixe tanto a orto-

grafía como a orde das ideas e das 

palabras, etc.  

PLB4.2. Escribe textos moi breves en formato 

convencional con información sinxela e rele-

vante sobre feitos moi coñecidos e habituais 

no ámbito educativo, describindo de xeito 

sinxelo situacións, persoas, obxectos e luga-

res.  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 4.2.Escribe textos moi breves en 

formato convencional con informa-

ción sinxela e relevante sobre feitos 

moi coñecidos e habituais no ámbi-

to educativo, describindo de xeito 

sinxelo situacións, persoas, obxec-

tos e lugares 



 

 

☎ 
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B4.5. Escribir mensaxes sinxelas en diferentes soportes 

con información, instrucións e indicacións moi básicas 

relacionadas con actividades cotiás e de inmediata ne-

cesidade. 

B4.6. Escribir correspondencia breve e sinxela en papel 

ou soporte dixital, na que se dea información persoal 

básica e se expresen gustos, sentimentos e opinións.  

B4.7. Presentar os textos escritos de maneira coidada 

(con atención a marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra 

clara, letras maiúsculas e minúsculas cando correspon-

da, etc.) en soporte impreso e dixital, adecuados aos 

fins funcionais e valorando a importancia da presenta-

ción nas comunicacións escritas. 

PLB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con 

información persoal e relativa aos seus datos, 

aos seus intereses ou ás súas afeccións. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

4.3. Completa un cuestionario 

sinxelo con información persoal e 

relativa aos seus datos, aos seus 

intereses ou ás súas afeccións. 

PLB4.4. Escribe notas, anuncios e mensaxes 

breves en soporte impreso e dixital, en situa-

cións 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 relevancia e 

facilmente comprensibles para a súa idade, 

respectando as convencións e as normas de 

cortesía, tamén cando se utilizan as redes 

sociais. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

4.4 Escribe en papel ou en soporte 

electrónico textos breves, sinxelos 

e de estrutura clara sobre temas 

cotiáns ou de interese persoal, 

atendendo a aspectos lingüísticos 

básicos. 



 

 

☎ 
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PLB4.5. Escribe correspondencia persoal na 

que se establece e mantén o contacto social, 

se intercambia información sobre si mesmo/a 

e a súa vila (por exemplo), se describen en 

termos sinxelos sucesos importantes e expe-

riencias persoais (por exemplo, unhas vaca-

cións), se dan instrucións sinxelas, se fan e 

aceptan ofrecementos e suxestións (por exe-

mplo, cancelación, confirmación ou modifica-

ción dunha invitación ou duns plans) e se ex-

presan opinións de xeito sinxelo. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

4.5. . Escribe correspondencia bre-

ve e sinxela en papel ou soporte 

dixital, na que se dea información 

persoal básica e se expresen gus-

tos, sentimentos e opinións.  

PLB4.6. Fai unha presentación coidada dos 

textos escritos, en soporte impreso e dixital, 

utilizando correctamente as convencións or-

tográficas e os signos de puntuación. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

4.6. Fai unha presentación coidada 

dos textos escritos, en soporte 

impreso e dixital, utilizando correc-

tamente as convencións ortográfi-

cas e os signos de puntuación. 



 

 

☎ 
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Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CCBB Mínimos esixibles 

B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, 

aínda que se cometan erros de pronuncia polos que as 

persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións.  

B5.2, Aplicar á comprensión e á produción de textos 

escritos as normas ortográficas básicas da palabra e da 

oración. 

B5.3. Incorporar á produción do texto oral e escrito os 

coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adqui-

ridos relativos a estruturas sociais, relacións interper-

soais, patróns de actuación, comportamento e conven-

cións sociais, respectando as normas de cortesía máis 

importantes nos contextos respectivos. 

B5.4. Na propia lingua, identificar diferenzas e seme-

llanzas nos aspectos culturais visibles dos países onde 

se fala a lingua estranxeira e da propia cultura, e coas 

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

amosando curiosidade e respecto perante as diferen-

zas.  

B5.5. Utilizar as experiencias e os coñecementos adqui-

PLEB5.1. Utiliza a lingua estranxeira na maioría 

das súas intervencións nas actividades de aula, 

e na participación en simulacións con diversos 

fins comunicativos, facéndose comprender, 

producindo con suficiencia discriminativa tra-

zos fonéticos significativos que distinguen 

fonemas (nasalización, sonorización, etc.), e 

recoñecendo e producindo comprensiblemen-

te patróns básicos de ritmo, entoación e acen-

tuación de palabras e frases. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

5.1. Utiliza a lingua estranxeira na 

maioría das súas intervencións nas 

actividades de aula. 

PLEB5.2. Escribe cun dominio ortográfico sufi-

ciente para facer comprensible os textos, sen 

cometer erros moi básicos sobre as regulari-

dades ortográficas máis relevantes.  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

5.2. . Escribe cun dominio ortográ-

fico suficiente para facer compren-

sible os textos, sen cometer erros 

moi básicos sobre as regularidades 

ortográficas máis relevantes. 



 

 

☎ 
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ridos en todas as linguas que coñece para establecer 

similitudes e diferenzas coa nova lingua e desenvolver 

unha competencia comunicativa plurilingüe; apreciar a 

riqueza persoal e social que proporciona ser unha per-

soa plurilingüe, e valorar as linguas como medio para 

comunicarse e relacionarse con compañeiros e compa-

ñeiras doutros países, como recurso de acceso á infor-

mación e como instrumento de enriquecemento per-

soal, ao coñecer culturas e maneiras de vivir diferentes. 

B5.6. Levar a cabo as funcións demandadas polo propó-

sito comunicativo, utilizando, con suficiente dominio 

para o seu nivel escolar, os expoñentes máis comúns e 

PLEB5.3. Utiliza as convencións básicas pro-

pias da lingua estranxeira no desenvolvemen-

to do proceso comunicativo (saúdos, rutinas 

para iniciar ou manter a quenda de palabra, 

fórmulas orais breves para manter a atención, 

etc.) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

5.3. Utiliza as convencións básicas 

propias da lingua estranxeira no 

desenvolvemento do proceso co-

municativo (saúdos, rutinas para 

iniciar ou manter a quenda de pa-

labra, fórmulas orais breves para 

manter a atención, etc.) 



 

 

☎ 
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básicos desas funcións e os patróns discursivos igual-

mente básicos de uso máis frecuente. 

B5.7. Comprender e utilizar rutinas e o léxico propio do 

nivel en situacións comunicativas sinxelas reais ou simu-

ladas. 

B5.8. Participar en proxectos (elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e pelí-

culas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto cu-

rriculares como outras presentes no centro docente, 

relacionados cos elementos transversais, evitando este-

reotipos lingüísticos ou culturais. 

PLEB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos 

socioculturais básicos e visibles dos países nos 

que se fala a lingua estranxeira, analizándoos 

comparativamente coas diversas culturas, de 

ser o caso, do resto do alumnado, e evitando 

estereotipos e valoracións etnocéntricas. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

5.4. Na propia lingua, identifica 

aspectos socioculturais básicos e 

visibles dos países nos que se fala a 

lingua estranxeira, analizándoos 

comparativamente coas diversas 

culturas, de ser o caso, do resto do 

alumnado, e evitando estereotipos 

e valoracións etnocéntricas 

PLB5 5. Nas actividades de aula utiliza, para a 

comprensión e a elaboración de textos, o 

coñecemento adquirido noutras linguas sobre 

elementos morfolóxicos, sintácticos e discur-

sivos, así como os procesos de realización das 

actividades lingüísticas de comprensión e pro-

dución. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

5 5. Nas actividades de aula utiliza, 

para a comprensión e a elaboración 

de textos, o coñecemento adquiri-

do noutras linguas sobre elementos 

morfolóxicos, sintácticos e discursi-

vos, así como os procesos de reali-

zación das actividades lingüísticas 

de comprensión e produción. 



 

 

☎ 
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PLB5.6. Comunica con eficacia, comprendendo 

e utilizando adecuadamente as estruturas 

morfosintácticas básicas para realizar as fun-

cións comunicativas propias do seu nivel, e 

estratexias de comunicación e de redundancia 

do significado (imaxes e elementos paralin-

güísticos, cuasilingüísticos básicos e partex-

tuais). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Comunica con eficacia, compren-

dendo e utilizando adecuadamente 

as estruturas morfosintácticas 

básicas para realizar as funcións 

comunicativas propias do seu nivel. 

VER CONTIDOS 

PLEB5.7. Coñece e utiliza un vocabulario oral e 

escrito básico e suficiente para comprender e 

elaborar textos sinxelos propios do seu nivel 

educativo 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Coñece e utiliza un vocabulario oral 

e escrito básico e suficiente propios 

do seu nivel educativo. 

VER VOCABULARIO 

PLEB5.8. Participa en proxectos (elaboración 

de materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e películas, obras de tea-

tro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos transversais, evita 

estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora 

as competencias que posúe como persoa plu-

rilingüe. 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

CD 

5.8. Participa en proxectos básicos 

(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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Contidos  mínimos sintáctico-discursivos: 

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

+ infinitive; for);  

▪ comparación (as/not so +Adj.+ as; more comfortable/ quickly, faster (than); the fastest); resultado (so…); condición (if) 

▪ Relacións temporais (as soon as; while). 

▪ Afirmación (affirmative sentences; tags) 

▪ Exclamación (What + Adj. +) noun, e. g. What a wonderful trip!; How + Adj., e. g. How amazing!; exclamatory sentences and phrases, 

e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great! Terrific!). 

▪ Negación (negative sentences with not, never, non (Noun, e. g. never mind, not to worry), nobody, nothing; negative tags). 

▪ Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

▪ Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; 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); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually) 

▪ Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can); posibilidade/probabilidade (may, perhaps); necesidade 

(must; need; have (got) to); obriga (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present continuous). 



 

 

☎ 
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▪  Expresión da entidade (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic; determiners); a calidade (e. g. 

good at maths) 

▪ 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 ansd origin ) 

▪ Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late); duration (from…to; 

during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness 

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

▪ Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post) 



 

 

☎ 
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Vocabulario: 

▪ Free time activities 

▪ Communication 

▪ Adjectives:opinions 

▪ Adjectives and adverbs of man-

ner 

▪ Periods of time, numbers and 

measurements 

▪ Jobs and skills 

▪ Survival equipment 

▪ Music and instruments 

▪ Personality adjectives 

▪ Feelings and interests 

▪ Summer activities 

 

❖ Ademais destes requisitos, é indispensable ter superadas as probas que 

acreditan a lectura e comprensión do libro de lectura obrigatoria para po-

der ser avaliado positivamente. 

 

 



 

 

☎ 
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8.1.3   Criterios de avaliación e mínimos esixibles  3º ESO 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CCBB Mínimos esixibles 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis ade-

cuadas para a comprensión do sentido xeral, a informa-

ción esencial, os puntos e as ideas principais, ou os de-

talles relevantes do texto. 

B1.2. Identificar información xeral e específica relevante 

de textos sinxelos emitidos cara a cara ou por medios 

audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos (infor-

mación básica sobre algunha materia do currículo, te-

mas do seu interese ou ocupacionais propios da súa 

idade e do seu nivel escolar), pronunciadas con lentitu-

PLEB1.1. Distingue, co apoio da imaxe, as 

ideas principais e información relevante en 

presentacións sobre temas educativos, ocu-

pacionais ou do seu interese (por exemplo, 

sobre un tema curricular ou unha charla 

para organizar o traballo en equipo). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

1.1.  Distingue, co apoio da imaxe, 

as ideas principais e información 

relevante en presentacións sobre 

temas educativos, ocupacionais ou 

do seu interese.  



 

 

☎ 
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de e claridade. 

B1.3. Comprender os puntos principais e información 

específica en mensaxes e anuncios públicos breves, 

claros e sinxelos, que conteñan instrucións, indicacións 

ou outra información, sempre que as condicións acústi-

cas sexan boas e o son non estea distorsionado.  

B1.4. Identificar a información esencial, os puntos prin-

cipais e os detalles máis relevantes en textos orais bre-

ves ou de lonxitude media, claramente estruturados, e 

transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e arti-

culados a unha velocidade 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 que se poida 

volver escoitar o dito. 

B1.5. Comprender o sentido xeral e a información espe-

cífica de conversas claras e pausadas que teñen lugar na 

súa presenza, nas que se describan, narren ou se dean 

opinións sobre temas habituais para a súa idade e o seu 

nivel escolar, sempre que poida pedir información. 

B1.6. Comprender preguntas, solicitude de informacións 

e cambios moi evidentes de tema en situacións comuni-

cativas cara a cara en que se lle pregunte sobre asuntos 

básicos e coñecidos persoais, educativos, ocupacionais 

PLEB1.2. Capta os puntos principais e os 

detalles salientables de indicacións, anun-

cios, mensaxes e comunicados breves e arti-

culados de xeito lento e claro (por exemplo, 

cambio de porta de embarque nun aeropor-

to, información sobre actividades nun cam-

pamento de verán ou no contestador auto-

mático dun cine), sempre que as condicións 

acústicas sexan boas e o son non estea dis-

torsionado.  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

1.2. Comprende a información 

xeral en mensaxes e anuncios 

públicos breves, claros e sinxelos 

sempre que as condicións acústi-

cas sexan boas e o  son non estea 

distorsionado. 

PLEB1.3. Entende o esencial do que se lle di 

en transaccións e xestións cotiás e estrutu-

radas (por exemplo, en hoteis, tendas, al-

bergues, restaurantes, e centros de lecer, de 

estudos ou de traballo). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

1.3. Entende o esencial do que se 

lle di en transaccións e xestións 

cotiás e estruturadas. 



 

 

☎ 
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ou do seu interese, sempre que poida pedir que se lle 

repita, aclare ou elabore algo do que se lle dixo. 

B1.7. Comprender o sentido xeral e a información espe-

cífica sinxela de programas de televisión, tales como 

boletíns meteorolóxicos ou informativos, cando os co-

mentarios conten cun apoio de imaxes moi redundan-

tes.  

PLEB1.4. Identifica o sentido xeral e os pun-

tos principais dunha conversa formal ou 

informal entre dúas ou máis persoas interlo-

cutoras que ten lugar na súa presenza, can-

do o tema lle resulte coñecido e o discurso 

está articulado con claridade, a velocidade 

media e nunha variedade estándar da lingua.  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

1.4. Identifica o sentido xeral dun-

ha conversa formal ou informal 

básica entre dúas ou máis persoas 

interlocutoras que ten lugar na 

súa presenza, cando o tema lle 

resulte coñecido e o discurso está 

articulado con claridade, a veloci-

dade media e nunha variedade 

estándar da lingua. 



 

 

☎ 
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PLEB1.5. Comprende, nunha conversa in-

formal na que participa, descricións, narra-

cións, puntos de vista e opinións sobre asun-

tos prácticos da vida diaria e sobre temas do 

seu interese, cando se lle fala con claridade, 

amodo e directamente, e se a persoa inter-

locutora está disposta a repetir ou reformu-

lar o dito. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

1.5. Comprende, nunha conversa 

informal  elemental na que parti-

cipa, descricións, narracións, peti-

cións de información e expresión 

dos gustos sobre asuntos prácticos 

da vida diaria e sobre temas do 

seu interese, cando se lle fala con 

claridade, amodo e directamente, 

e se a persoa interlocutora está 

disposta a repetir ou a reformular 

o dito. 

PLEB1.6. Comprende, nunha conversa formal 

ou entrevista (por exemplo, en centros de 

estudos ou de traballo) na que participa, o 

que se lle pregunta sobre asuntos persoais, 

educativos, ocupacionais ou do seu interese, 

así como comentarios sinxelos e predicibles 

relacionados con estes, sempre que poida 

pedir que se lle repita, aclare ou elabore algo 

do que se lle dixo.  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

1.6. 

NON 



 

 

☎ 
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PLEB1.7. Identifica a información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos co-

tiáns ou do seu interese articulados amodo e 

con claridade (por exemplo, noticias, docu-

mentais ou entrevistas), cando as imaxes 

axudan á comprensión. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

1.6. Identifica a información esen-

cial de programas de televisión 

sobre asuntos cotiáns ou do seu 

interese articulados amodo e con 

claridade (por exemplo, noticias, 

documentais ou entrevistas), can-

do as imaxes axudan á compren-

sión. 



 

 

☎ 
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Bloque 2. Produción de textos orais 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CCBB Mínimos esixibles 

B2.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis ade-

cuadas para producir textos orais monolóxicos ou dia-

lóxicos 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.  

B2. 2. Manexar frases curtas, grupos de palabras e fór-

mulas para desenvolverse de xeito suficiente e com-

prensible en breves intercambios en situacións habi-

tuais e cotiás, interrompendo en ocasións o discurso 

para procurar expresións, articular palabras menos fre-

cuentes e reparar a comunicación en situacións menos 

comúns.  

B2.3. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios cla-

ramente estruturados, utilizando fórmulas ou xestos 

simples para tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda 

que se dependa en grande medida da actuación da per-

PLEB2.1. Nas actividades de aula, a maioría 

das veces interactúa ou intervén na lingua 

estranxeira e persevera no seu uso cunha 

actitude positiva, aínda que cometa erros e 

teña que pedir axuda ou aclaracións, mani-

festando interese e respecto polas achegas 

dos seus compañeiros e das súas compañei-

ras.  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

2.1. Nas actividades de aula, a 

maioría das veces interactúa ou 

intervén na lingua estranxeira e 

persevera no seu uso cunha acti-

tude positiva, aínda que cometa 

erros e teña que pedir axuda ou 

aclaracións, manifestando interese 

e respecto polas achegas dos seus 

compañeiros e das súas compa-

ñeiras. 



 

 

☎ 
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soa interlocutora. 

B2.4. Participar en conversas nas que se establece con-

tacto social, intercámbiase información sobre temas 

sinxelos e habituais, onde se fan ofrecementos ou su-

xestións, se dan instrucións, e se expresan sentimentos, 

opinións, acordo e desacordo, sempre que de cando en 

vez lle repitan ou lle volvan a formular o que din. 

B2.5. Participar en conversas básicas sobre temas predi-

cibles e con propósitos comunicativos propios da súa 

idade (invitar, ofrecer axuda, propor, reaccionar peran-

te invitacións e propostas), e expresar sentimentos e 

opinións de forma básica.  

B2.6. Participar de forma sinxela nunha entrevista per-

soal na que dá información, reacciona ante comentarios 

ou expresa ideas sobre cuestións habituais, sempre que 

poida pedir de cando en vez que lle aclaren ou repitan o 

PLEB2.2. Interactúa para obter ou ofrecer 

bens e servizos relativos a necesidades in-

mediatas e cotiás, sempre que se fale amodo 

e con estruturas moi sinxelas e habituais, e 

reacciona adecuadamente sempre que poida 

solicitar, mediante preguntas sinxelas e di-

rectas, a colaboración da persoa interlocuto-

ra para entender e facerse entender. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

2.2. Interactua de xeito sinxelo en 

intercambios claramente estrutu-

rados, utilizando fórmulas ou xes-

tos simples para tomar ou ceder a 

quenda de palabra, aínda que se 

dependa en grande medida da 

actuación da persoa interlocutora. 



 

 

☎ 
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dito. PLEB2.3. Fai presentacións breves e ensaia-

das, ben estruturadas e con apoio visual (por 

exemplo, transparencias de PowerPoint), 

que lle permitan ilustralas con imaxes e se-

guir un guión sobre aspectos concretos de 

temas do seu interese ou relacionados cos 

seus estudos ou a súa ocupación, e responde 

a preguntas breves e sinxelas de oíntes so-

bre o contido destas. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

2.3. Fai presentacións breves e 

ensaiadas , ben estruturadas e con 

apoio visual (por exemplo, trans-

parencias de PowerPoint), que lle 

permitan ilustralas con imaxes e 

seguir un guión sobre aspectos 

concretos de temas do seu intere-

se ou relacionados cos seus estu-

dos ou a súa ocupación, e respon-

de a preguntas breves e sinxelas 

de oíntes sobre o contido destas. 



 

 

☎ 
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PLEB2.4. Desenvólvese correctamente en 

xestións e transaccións cotiás, como son as 

viaxes, o aloxamento, o transporte, as com-

pras e o lecer, seguindo normas de cortesía 

básicas (saúdo e tratamento).  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

2.4.Desenvólvese de xeito ele-

mental 

 en xestións e transaccións cotiás, 

como son as viaxes, o aloxamento, 

o transporte, as compras e o lecer, 

seguindo normas de cortesía bási-

cas (saúdo e tratamento). 

PLEB2.5. Participa en conversas informais 

cara a cara ou por teléfono, ou por outros 

medios técnicos, nas que establece contacto 

social, intercambia información e expresa 

opinións e puntos de vista, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e 

dá indicacións ou instrucións, ou discute os 

pasos que hai que seguir para realizar unha 

actividade conxunta. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

2.5. Participa en conversas infor-

mais cara a cara ou por teléfono, 

ou por outros medios técnicos, 

nas que establece contacto social, 

intercambia información e expresa 

opinións e puntos de vista.  



 

 

☎ 
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PLEB2.6. Toma parte nunha conversa formal, 

nunha reunión ou nunha entrevista de ca-

rácter educativo ou ocupacional (por exem-

plo, para realizar un curso de verán ou inte-

grarse nun grupo de voluntariado), inter-

cambiando información suficiente, expre-

sando as súas ideas sobre temas habituais, 

dando a súa opinión sobre problemas prácti-

cos cando se lle pregunta directamente, e 

reaccionando de forma sinxela ante comen-

tarios, sempre que poida pedir que se lle 

repitan os puntos clave se o necesita. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

2.6. 

NON 



 

 

☎ 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CCBB Mínimos esixibles 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis ade-

cuadas (identificación do tema dun texto coa axuda de 

elementos textuais e non textuais, uso dos coñecemen-

tos previos sobre o tema, inferencia de significados polo 

contexto, por comparación de palabras ou frases simila-

res nas linguas que xa coñece, etc.), para a comprensión 

do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as 

ideas principais, ou os detalles relevantes do texto.  

B3.2. Comprender, en notas persoais e anuncios públi-

cos, mensaxes breves que conteñan información, ins-

trucións e indicacións básicas relacionadas con activida-

des e situacións da vida cotiá. 

B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis 

PLEB3.1. Identifica, con axuda da imaxe, 

instrucións de funcionamento e manexo de 

aparellos electrónicos ou de máquinas, así 

como instrucións para a realización de acti-

vidades e normas de seguridade (por exem-

plo, nun centro docente, un lugar público ou 

unha zona de lecer). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

3.1. Comprende  instrucións, obri-

gas e prohibicións nun centro do-

cente. 



 

 

☎ 
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relevantes e detalles importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte dixital, breves e ben 

estruturados, escritos nun rexistro formal, informal ou 

neutro, que traten de asuntos cotiáns, de temas de 

interese ou salientables para os propios estudos e as 

ocupacións, e que conteñan estruturas sinxelas e un 

léxico básico de uso común e habitual. 

B3.4. Comprender correspondencia persoal breve e 

sinxela na que se describen persoas, obxectos e lugares, 

se narran acontecementos sinxelos e se expresan sen-

timentos, desexos e opinións sobre temas xerais, coñe-

cidos ou do seu interese.  

B3.5. Comprender correspondencia formal breve sobre 

cuestións prácticas relativas aos seus intereses nos ám-

bitos propios da súa idade e do seu nivel escolar. 

B3.6. Ler con certa autonomía textos adaptados de cer-

ta lonxitude adecuados á idade, aos intereses e ao nivel 

escolar, seguindo a liña argumental, o carácter básico 

dos personaxes e as súas relacións. 

PLEB3.2. Entende os puntos principais de 

anuncios e material publicitario de revistas 

ou de internet formulados de xeito simple e 

claro, e relacionados con asuntos do seu 

interese, nos ámbitos persoal, educativo e 

ocupacional.  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

3.2. Entende os puntos principais 

de anuncios e material publicitario 

de revistas ou de internet formu-

lados de xeito simple e claro, e 

relacionados con asuntos do seu 

interese 

PLEB3.3. Capta as ideas principais de textos 

xornalísticos breves en calquera soporte, se 

os números, os nomes, as ilustracións e os 

títulos portan gran parte da mensaxe.  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

3.3. Capta as ideas principais de 

textos xornalísticos breves  e bási-

cos en calquera soporte, se os 

números, os nomes, as ilustra-

cións e os títulos portan gran par-

te da mensaxe. 



 

 

☎ 
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PLEB3.4. Entende información específica 

esencial en páxinas web e outros materiais 

de referencia, ou consulta claramente estru-

turados sobre temas relativos a materias 

educativas, asuntos ocupacionais ou do seu 

interese (por exemplo, sobre un tema curri-

cular, un programa informático, unha cida-

de, un deporte ou o ambiente), sempre que 

poida reler as seccións difíciles. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

3.4. Entende información específi-

ca esencial en páxinas web e ou-

tros materiais de referencia, sem-

pre e cando se trate de textos 

básicos e sinxelos. 

PLEB3.5. Comprende correspondencia per-

soal en calquera formato na que se fala de si 

mesmo/a, se describen persoas, obxectos e 

lugares, se narran acontecementos pasados, 

presentes e futuros, reais ou imaxinarios, e 

se expresan sentimentos, desexos e opinións 

sobre temas xerais, coñecidos ou do seu 

interese.  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

3.5. Comprender correspondencia 

persoal breve e sinxela. 



 

 

☎ 
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PLEB3.6. Entende o esencial de correspon-

dencia formal na que se informa sobre asun-

tos do seu interese no contexto persoal, 

educativo ou ocupacional (por exemplo, 

sobre un curso de idiomas ou unha compra 

por internet).  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

3.6. Entende o esencial de corres-

pondencia formal básica. 

PLEB3.7. Comprende o esencial (por exem-

plo, en lecturas para a mocidade) de histo-

rias de ficción breves e ben estruturadas, e 

faise unha idea do carácter dos personaxes, 

das súas relacións e do argumento. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

3.7. Comprende o esencial  de 

historias de ficción breves, ben 

estruturadas e adaptadas a seu 

nivel. 



 

 

☎ 
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Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CCBB Mínimos esixibles 

B4.1. Escribir en papel ou en soporte electrónico textos 

breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas co-

tiáns 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 

razoable de expresións e estruturas sinxelas e un léxico 

de uso frecuente.  

B4.2. Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para ela-

borar textos escritos breves e de estrutura simple (por 

exemplo, copiando formatos, fórmulas e modelos con-

vencionais propios de cada tipo de texto). 

B4.3. Empregar para comunicarse mecanismos sinxelos 

de cohesión textual axustados ao contexto e á intención 

comunicativa (repetición léxica, elipse, deíxe persoal, 

espacial e temporal, xustaposición, e conectores e mar-

cadores discursivos frecuentes). 

B4.4. Escribir, en soporte impreso ou nas redes sociais, 

textos sinxelos e breves (notas, cartas persoais, postais, 

felicitacións, etc.), que conteñan información persoal ou 

relativa á vida cotiá, de primeira necesidade ou do seu 

interese, a partir de modelos previos, usando as fórmu-

PLEB4.1. Escribe correspondencia formal 

básica e breve, dirixida a institucións públi-

cas ou privadas ou entidades comerciais, 

solicitando ou dando a información requirida 

de xeito sinxelo e observando as conven-

cións formais e normas de cortesía básicas 

deste tipo de textos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

4.1. Escribe correspondencia for-

mal básica e breve. 

PLEB4.2. Escribe informes moi breves en 

formato convencional con información 

sinxela e relevante sobre feitos habituais e 

os motivos de certas accións, nos ámbitos 

educativo e ocupacional, describindo de 

xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e 

lugares, e sinalando os principais acontece-

mentos de forma esquemática.  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

4.2. Escribe informes moi breves 

describindo de xeito sinxelo situa-

cións, persoas, obxectos e lugares, 

e sinalando os principais aconte-

cementos de forma esquemática. 



 

 

☎ 
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las básicas de saúdo e despedida propias do soporte 

utilizado, adaptando a presentación ao tipo de texto e 

usando frases e oracións ben estruturadas e cunha orde 

lóxica. 

B4.5. Presentar os textos escritos de xeito coidado (con 

atención a marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, 

letras maiúsculas e minúsculas cando corresponda, se-

paración de palabras ao final de liña, etc.), en soporte 

impreso e dixital, adecuados ao propósito comunicativo 

e valorando a importancia da presentación nas comuni-

cacións escritas. 

PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo 

con información persoal e relativa á súa 

formación, á súa ocupación, aos seus intere-

ses ou ás súas afeccións (por exemplo, para 

subscribirse a unha publicación dixital, ma-

tricularse nun taller, ou asociarse a un club 

deportivo).  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

4.3. Completa un cuestionario 

sinxelo con información persoal e 

relativa á súa formación, á súa 

ocupación, aos seus intereses ou 

ás súas afeccións . 

PLEB4.4. Escribe notas e mensaxes (mensa-

xes instantáneas, chats, etc.) onde se fan 

breves comentarios ou se dan instrucións e 

indicacións relacionadas con actividades e 

situacións da vida cotiá e do seu interese.  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

4.4. Escribe notas e mensaxes 

básicos (mensaxes instantáneas, 

chats, etc.) onde se fan breves 

comentarios ou se dan instrucións 

e indicacións relacionadas con 

actividades e situacións da vida 

cotiá e do seu interese. 



 

 

☎ 
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PLEB4.5. Escribe notas, anuncios e mensaxes 

breves nas redes sociais relacionados con 

actividades e situacións da vida cotiá, do seu 

interese persoal ou sobre temas de actuali-

dade, respectando as convencións e as nor-

mas de cortesía.  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

4.5. Escribe notas, anuncios e 

mensaxes breves básicos nas re-

des sociais relacionados con acti-

vidades e situacións da vida cotiá, 

do seu interese persoal ou sobre 

temas de actualidade, respectan-

do as convencións e as normas de 

cortesía. 

PLEB4.6. Escribe correspondencia persoal na 

que se establece e mantén o contacto social 

(por exemplo, con amigos/as noutros paí-

ses), se intercambia información, se descri-

ben en termos sinxelos sucesos importantes 

e experiencias persoais (por exemplo, a par-

ticipación nunha competición), se dan ins-

trucións, se fan e aceptan ofrecementos e 

suxestións (por exemplo, cancelación, con-

firmación ou modificación dunha invitación 

ou duns plans), e se expresan opinións de 

xeito sinxelo. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

4.6. Escribe correspondencia per-

soal  

  Básica. 



 

 

☎ 
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PLEB4.7. Fai unha presentación coidada dos 

textos escritos, en soporte impreso e dixital, 

utilizando correctamente as convencións 

ortográficas e os signos de puntuación. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

4.7. Fai unha presentación coidada 

dos textos escritos, en soporte 

impreso e dixital, utilizando co-

rrectamente as convencións orto-

gráficas e os signos de puntuación 



 

 

☎ 
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Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CCBB Mínimos esixibles 

B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, 

aínda que resulte evidente o acento estranxeiro ou se 

cometan erros de pronunciación, sempre que non inte-

rrompan a comunicación, polos que as persoas interlo-

cutoras teñan que solicitar repeticións de cando en vez. 

B5.2. Valorar as linguas como medio para comunicarse e 

relacionarse con compañeiros e compañeiras doutros 

países, como recurso de acceso á información, e como 

instrumento de enriquecemento persoal ao coñecer 

culturas e maneiras de vivir diferentes. 

B5.3. Producir textos escritos sen faltas de ortografía 

significativas en palabras e expresións habituais propias 

do nivel. 

B5.4. Coñecer e utilizar, para a comprensión e a produ-

ción do texto oral monolóxico ou dialóxico e escrito, os 

aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á 

vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades 

de lecer, etc.), estruturas sociais, condicións de vida 

(contorno e estrutura social), relacións interpersoais 

(entre homes e mulleres, no traballo, no centro docente 

e nas institucións), comportamento (xestos, expresións 

faciais, uso da voz e contacto visual) e convencións so-

PLEB5.1. Desenvólvese na maioría das acti-

vidades de aula facendo un esforzo por utili-

zar a lingua estranxeira, cunha pronuncia-

ción clara, aceptable e comprensible dos 

esquemas fónicos e fonolóxicos básicos, 

aínda que teña que repetir algunha vez por 

solicitude das persoas interlocutoras, e pide 

axuda e aclaracións aos compañeiros e ás 

compañeiras cando non progresa a comuni-

cación.  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

5.1. Desenvólvese na maioría das 

actividades de aula facendo un 

esforzo por utilizar a lingua es-

tranxeira, cunha pronunciación 

clara, aceptable e comprensible 

dos esquemas fónicos e fonolóxi-

cos básicos, aínda que teña que 

repetir algunha vez por solicitude 

das persoas interlocutoras, e pide 

axuda e aclaracións aos compañei-

ros e ás compañeiras cando non 

progresa a comunicación. 



 

 

☎ 
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ciais (costumes e tradicións), actuando coa debida pro-

piedade e respectando as normas de cortesía máis im-

portantes nos contextos respectivos 

B5.5. Na propia lingua, identificar diferenzas e seme-

llanzas nos aspectos culturais visibles dos países onde se 

fala a lingua estranxeira e da propia cultura, coas diver-

sas culturas do resto do alumnado, de ser o caso, amo-

sando curiosidade e respecto perante as diferenzas. 

B5.6. Distinguir, e aplicar á comprensión e á produción 

do texto, a función ou as funcións comunicativas máis 

relevantes do texto e un repertorio dos seus expoñen-

tes máis comúns e de uso máis frecuente na comunica-

ción oral e escrita, así como os seus significados asocia-

dos (por exemplo, estrutura interrogativa para facer 

unha suxestión), e patróns discursivos de uso frecuente 

relativos á organización textual (introdución do tema, 

desenvolvemento e cambio temático, e pechamento 

textual).  

B5.7. Utilizar as experiencias lingüísticas e os coñece-

mentos adquiridos en todas as linguas que coñece, para 

establecer similitudes e diferenzas coa nova lingua e 

desenvolver unha competencia comunicativa plurilin-

PLEB5.2. Aplica adecuadamente os signos de 

puntuación elementais e as regras ortográfi-

cas básicas, na redacción de traballos e ou-

tros textos, para facerse comprensible case 

sempre. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

5.2. Aplica adecuadamente os 

signos de puntuación elementais e 

as regras ortográficas básicas, na 

redacción de traballos e outros 

textos, para facerse comprensible 

case sempre 



 

 

☎ 
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güe, e apreciar a riqueza persoal e social que proporcio-

na ser unha persoa plurilingüe. 

B5.8. Recoñecer e utilizar léxico oral e escrito de uso 

común relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais ou 

relacionados cos propios intereses, os estudos e as ocu-

pacións; inferir do contexto e do cotexto, con apoio 

visual, os significados de palabras e expresións de uso 

menos frecuente ou máis específico, e comunicar in-

formación, opinións e puntos de vista breves, simples e 

directos en situacións habituais e cotiás, aínda que en 

situacións menos correntes haxa que adaptar a mensa-

xe.  

B5.9. Reformular o sentido dun texto, resumíndoo ou 

reformulándoo na propia lingua, explicándoo a un inter-

locutor próximo que descoñece a lingua estranxeira, coa 

finalidade de facer o texto comprensible e garantir a 

relación fluída entre falantes e culturas. 

B5.10. Participar en proxectos (elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e pelí-

culas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto cu-

rriculares como outras presentes no centro docente, 

relacionados cos elementos transversais, evitando este-

PLEB5.3. Utiliza as convencións máis habi-

tuais propias da lingua estranxeira no desen-

volvemento do proceso comunicativo 

(saúdos, rutinas para iniciar ou manter a 

quenda de palabra, fórmulas orais breves 

para manter a atención, facer preguntas por 

preferencias, expresar opinións, etc.) en 

rexistro estándar. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

5.3. Utiliza as convencións máis 

habituais propias da lingua es-

tranxeira no desenvolvemento do 

proceso comunicativo (saúdos, 

rutinas para iniciar ou manter a 

quenda de palabra, fórmulas orais 

breves para manter a atención, 

facer preguntas por preferencias, 

expresar opinións, etc.) en rexistro 

estándar. 



 

 

☎ 
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reotipos lingüísticos ou culturais. PLEB5.4. Na propia lingua, identifica aspec-

tos socioculturais básicos e visibles dos paí-

ses onde se fala a lingua estranxeira, anali-

zándoos comparativamente coas diversas 

culturas do resto do alumnado, de ser o ca-

so, evitando estereotipos e valoracións et-

nocéntricas. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

5.4. Na propia lingua, identifica 

aspectos socioculturais básicos e 

visibles dos países onde se fala a 

lingua estranxeira, analizándoos 

comparativamente coas diversas 

culturas do resto do alumnado, de 

ser o caso, evitando estereotipos e 

valoracións etnocéntricas. 



 

 

☎ 
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PLEB5.5. Identifica e utiliza os expoñentes 

máis comúns propios do seu nivel para reali-

zar as funcións comunicativas, así como os 

patróns discursivos de uso máis frecuente 

para o propósito comunicativo.  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

5.5. Identifica e utiliza os expoñen-

tes máis comúns propios do seu 

nivel para realizar as funcións co-

municativas, así como os patróns 

discursivos de uso máis frecuente 

para o propósito comunicativo. 

PLEB5.6. Domina as estruturas morfosintác-

ticas e discursivas máis habituais para com-

prender e expresar en rexistros estándar 

intencións e significados mediante as fun-

cións comunicativas propias do seu nivel, e 

reflexiona sobre a utilidade do coñecemento 

adquirido noutras linguas para comprender 

e elaborar textos na lingua meta. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 5.6.Domina as estruturas morfo-

sintácticas e discursivas máis habi-

tuais para comprender e expresar 

en rexistros estándar intencións e 

significados mediante as funcións 

comunicativas propias do seu ni-

vel. 

VER CONTIDOS 

PLEB5.7. Utiliza un vocabulario oral e escrito 

básico e suficiente para comprender e ela-

borar textos sinxelos en rexistro estándar 

propios do seu nivel educativo, e comprende 

e utiliza estratexias de comunicación e de 

redundancia do significado (imaxes e ele-

mentos paralingüísticos, cuasilingüísticos e 

paratextuais). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

5.7.Utiliza un vocabulario oral e 

escrito básico e suficiente para 

comprender e elaborar textos 

sinxelos en rexistro estándar pro-

pios do seu nivel educativo. 

VER VOCABULARIO 



 

 

☎ 
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PLEB5.8. Explica o sentido dun texto, resu-

míndoo ou reformulándoo, na propia lingua, 

para un interlocutor próximo real ou simula-

do que descoñece a lingua estranxeira, coa 

finalidade de facer o texto comprensible e 

garantir a relación fluída entre falantes e 

culturas, amosando respecto perante as 

diferenzas. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

5.8. Explica o sentido dun texto, 

resumíndoo ou reformulándoo, na 

propia lingua, para un interlocutor 

próximo real ou simulado que 

descoñece a lingua estranxeira, 

coa finalidade de facer o texto 

comprensible e garantir a relación 

fluída entre falantes e culturas, 

amosando respecto perante as 

diferenzas. 

PLEB5.9. Participa en proxectos (elaboración 

de materiais multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e películas, obras de tea-

tro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e 

relacionados cos elementos transversais, 

evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e 

valora as competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

5.9. Participa en proxectos (elabo-

ración de materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión de li-

bros e películas, obras de teatro, 

etc.) nos que se utilizan varias 

linguas e relacionados cos elemen-

tos transversais, evita estereotipos 

lingüísticos ou culturais, e valora 

as competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

 



 

 

☎ 
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Contidos  sintáctico – discursivos:  

▪ Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); 
oposición (but); causa (because (of)); finalidade (to + infinitive; for); compara-
ción (as/not so +Adj.+ as; more comfortable/ quickly, faster (than); the fast-
est); resultado (so…); condición (if) Relacións temporais (as soon as; while). 

▪ Afirmación (affirmative sentences; tags) 

▪ Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + 
Adj., e. g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, 
that is a surprise! Fine! Great!). 

▪ Negación (negative sentences with not, never, non (Noun, e. g. no problem), 
nobody, nothing; negative tags). 

▪ Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

▪ Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect); 
presente (present simple and continuous); futuro (going to; will; present sim-
ple and continuous + Adv.). 

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

▪ Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade 
(can); posibilidade/probabilidade (may;perhaps); obriga (have to; must; impe-
rative); permiso (could; allow); intención (present continuous). 

▪ Expresión da existencia (e. g. there will be/has been); a entidade 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflex-
ive/emphatic); determiners); a calidade (e. g. good at maths)  

▪ Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quan-
tity: 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 and origin ) 

▪ Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; sea-
son), and indications (ago; early; late) of estafe; duration (from…to; during; 
until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); 
sequence (first, next, last); simultaneousness (while) frequency (e. g. often, 
usually). 

▪ Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

▪ Make and do. 

 



 

 

☎ 
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Vocabulario: 

▪ Free time activities 

▪ Adventure sports 

▪ Job sectors and personal qualities 

▪ Crime and criminals 

▪ Global issues 

▪ Word families 

▪ Phrasal verbs and communication 

▪ Communication verbs 

▪ IT activities 

▪ Visual arts 

▪ Ing/-ed adjectives 

▪ Places to visit 

▪ Life events 

▪ Rubbish and recycling. The environment 

▪ Citizenship: Word families 

▪ Uses of get 

 

 

 

❖ Ademais destes requisitos, é indispensable ter superadas as probas 

que acreditan a lectura e comprensión do libro de lectura obrigato-

ria para poder ser avaliado positivamente. 
 



 

 

☎ 
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8.1.4   Criterios de avaliación e mínimos esixibles 4º ESO 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CCBB Mínimos esixibles 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecua-
das para a comprensión do sentido xeral, a informa-
ción esencial, os puntos e as ideas principais, ou os 
detalles relevantes do texto.  

B1.2. Identificar o sentido xeral, a información esen-
cial, os puntos principais e os detalles máis relevan-
tes en textos orais breves ou de lonxitude media, 
claramente estruturados, e transmitidos de viva voz 
ou por medios técnicos e articulados a unha veloci-
dade media, nun rexistro formal, informal ou neutro, 
e que traten de aspectos concretos ou abstractos de 
temas xerais, sobre asuntos cotiáns en situacións 

PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu proceso de 
comprensión, axustándoo ás necesidades 
da tarefa (de comprensión global, selectiva 
ou detallada), mellorándoo se é o caso (sa-
cando conclusións sobre a actitude do fa-
lante e sobre o contido, baseándose na 
entoación e na velocidade da fala), dedu-
cindo intencións a partir do volume da voz 
do falante, facendo anticipacións do que 
segue (palabra, frase, resposta, etc.), e in-
tuíndo o que non se comprende e o que 
non se coñece mediante os propios coñe-
cementos e as propias experiencias. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

 

1.1 Sabe aplicar estratexias ade-
cuadas para a comprensión do 
sentido xeral,a información 
esencial  ou os detalles relevan-
tes dun texto. 



 

 

☎ 
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correntes ou menos habituais, ou sobre os propios 
intereses nos ámbitos persoal, público, educativo e 
ocupacional ou laboral, sempre que exista apoio 
visual e as condicións acústicas non distorsionen a 
mensaxe, e que se poida volver escoitar o dito. 

B1.3. Comprender os detalles de información relati-
va a datos persoais, horarios, prezos e números, así 
como comprender preguntas e instruccións básicas e 
seguir indicacións breves relativas a necesidades 
cotiás ou ocupacionais relativas a situacións de co-
municación básicas dos ámbitos persoal e profesio-
nal. 

B1.4. Comprender textos orais sinxelos nos que soli-
citen ou dean información de carácter básico e 
sinxelo, identificando funcións de comunicación va-
riadas e captando tanto as liñas xerais como os as-

PLEB1.2. Distingue, con apoio visual ou es-
crito, as ideas principais e información rele-
vante en presentacións ou charlas ben es-
truturadas e de exposición clara sobre te-
mas coñecidos ou do seu interese relacio-
nados co ámbito educativo ou ocupacional 
(por exemplo, sobre un tema educativo ou 
de divulgación científica, ou unha charla 
sobre a formación profesional noutros paí-
ses). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

1.2. Distingue, con apoio visual 
ou escrito, as ideas principais e 
información relevante en presen-
tacións ou charlas básicas ben 
estruturadas e de exposición 
clara sobre temas coñecidos ou 
do seu interese.  



 

 

☎ 
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pectos secundarios de relevancia, sempre que se fale 
lentamente e nunha linguaxe estándar e poida pedir 
confirmación do entendido. 

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

PLEB1.3. Identifica a idea principal e aspec-
tos significativos de noticias de televisión 
claramente articuladas cando hai apoio 
visual que complementa o discurso, así co-
mo o esencial de anuncios publicitarios, 
series e películas ben estruturados e articu-
lados con claridade, nunha variedade es-
tándar da lingua, e cando as imaxes facilitan 
a comprensión. 

CCL 

CAA 

CSC 

1.3.  

NON 

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

CCL 

CSC 

1.4. Capta os puntos principais 
de mensaxes  sinxelas gravadas 
ou de viva voz, claramente arti-
culadas, que conteñan instru-
cións, indicacións ou outra in-
formación. 



 

 

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

CCL 

CSC 

CCEC 

1.5. Identifica as ideas principais 
dunha conversa formal ou infor-
ma sinxela entre dous ou máis 
interlocutores que ten lugar na 
súa presenza e na que se tratan 
temas coñecidos, cando o discur-
so está articulado con claridade e 
nunha variedade estándar da 
lingua. 

PLEB1.6. Entende o que se lle di en transac-
cións e xestións cotiás e estruturadas (por 
exemplo, en bancos, tendas, hoteis, restau-
rantes, transportes, centros docente e luga-
res de traballo) ou menos habituais (por 
exemplo, nunha farmacia, un hospital, nun-
ha comisaría ou nun organismo público), se 
pode pedir confirmación dalgúns detalles. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

1.6. Entende o que se lle di en 
transaccións e xestións cotiás e 
estruturadas e sinxelas  (por 
exemplo, en bancos, tendas, 
hoteis, restaurantes, transportes, 
centros docentes e lugares de 
traballo). 

PLEB1.7. Comprende, nunha conversa for-
mal, ou entrevista na que participa (por 
exemplo, en centros de estudos ou de tra-
ballo), información relevante e detalles 
sobre asuntos prácticos relativos a activida-
des educativas ou ocupacionais de carácter 
habitual e predicible, sempre que poida 
pedir que se lle repita, ou que se reformule, 
aclare ou elabore, algo do que se lle dixo. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

1.7. Comprende,nunha conversa 
formal, ou entrevista elementais 
nas que participa, información 
relevante sempre que poida pe-
dir que se lle repita. ou que se 
reformule, aclare ou elabore, 
algo do que se lle dixo. 



 

 

☎ 
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PLEB1.8. Comprende, nunha conversa in-
formal na que participa, explicacións 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 expresión de 
sentimentos e a descrición de aspectos abs-
tractos de temas (por exemplo, a música, o 
cine, a literatura ou os temas de actualida-
de). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

1.8. Comprende, nunha conversa 
informal sinxela na que participa, 
explicacións ou xustificacións de 
puntos de vista e opinións sobre 
diversos asuntos de interese 
persoal ou cotiáns, así como a 
formulación de hipóteses e a 
expresión de sentimentos.  



 

 

☎ 
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Bloque 2. Producción de textos orais: expresión e interacción 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CCBB Mínimos esixibles 

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

B2.2. Pronunciar e entoar os enunciados de maneira 
clara e comprensible, aínda que as persoas interlocu-
toras poidan necesitar repeticións se se trata de 
palabras e estruturas pouco frecuentes, en cuxa 

PLEB2.1. Utiliza recursos lingüísticos para 
entender e facerse entender, como a utili-
zación 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 pa-
ralingüísticos como os acenos, a entoación, 
etc. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

2.1. Utiliza recursos lingüísticos 
de diversa índole para entender 
e facerse entender. 



 

 

☎ 
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articulación poden cometerse erros que non inte-
rrompan a comunicación. 

B2.3. Producir textos breves ou de lonxitude media, 
tanto en conversa cara a cara como por teléfono ou 
outros medios técnicos, nun rexistro formal, neutro 
ou informal, nos que se intercambia información, 
ideas e opinións, se xustifican de maneira simple 
pero suficiente os motivos de accións e plans, e se 
formulan hipóteses, aínda que ás veces haxa vacila-
cións para buscar expresións e pausas para reformu-
lar e organizar o discurso, e sexa necesario repetir o 
dito para axudar a persoa interlocutora a compren-
der algúns detalles.  

B2.4. Manter o ritmo do discurso coa fluidez sufi-
ciente para facer comprensible a mensaxe cando as 
intervencións son breves ou de lonxitude media, 
aínda que poidan producirse pausas, vacilacións 

PLEB2.2. Nas actividades de aula, a maioría 
das veces interactúa ou intervén na lingua 
estranxeira de xeito claro e comprensible, e 
persevera no seu uso cunha actitude positi-
va, aínda que cometa erros e teña que pedir 
axuda ou aclaracións, manifestando intere-
se e respecto polas achegas dos seus com-
pañeiros e das súas compañeiras. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

2.2 Nas actividades de aula, a 
maioría das veces interactúa ou 
intervén na lingua estranxeira de 
xeito comprensible, aínda que 
cometa erros e teña que pedir 
axuda ou aclaracións, manifes-
tando interese e respecto polas 
achegas dos seus compañeiros e 
das súas compañeiras. 



 

 

☎ 
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ocasionais ou reformulacións do que se quere expre-
sar en situacións menos habituais ou en interven-
cións máis longas. 

B2.5. Interactuar de maneira sinxela pero efectiva 
en intercambios claramente estruturados, utilizando 
estratexias de cooperación na interacción e fórmulas 
ou indicacións habituais 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 bá-
sica sobre si mesmo e relativas aos ámbitos educati-
vo e persoal (datos persoais, formación, opinións, 
plans, intereses), aínda que teña que solicitar aclara-
cións ou repetir as súas respostas para facerse com-
prender.  

PLEB2.3. Fai presentacións breves, ben es-
truturadas, ensaiadas previamente e con 
apoio visual (por exemplo, PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas educati-
vos ou ocupacionais do seu interese, orga-
nizando 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. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

2.3 Fai presentacións breves, ben 
estruturadas e con apoio visual, 
sobre temas educativos o de seu 
interese, organizando a informa-
ción básica de maneira coheren-
te e respondendo a preguntas 
sinxelas articuladas de maneira 
comprensible. 



 

 

☎ 
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PLEB2.4. Desenvólvese adecuadamente en 
situacións cotiás e menos habituais que 
poden xurdir durante unha viaxe ou estadía 
noutros países por motivos persoais, educa-
tivos ou ocupacionais (transporte, aloxa-
mento, comidas, compras, estudos, traba-
llo, relacións coas autoridades, saúde e le-
cer), e sabe solicitar atención, información, 
axuda ou explicacións, e facer unha recla-
mación ou unha xestión formal de maneira 
sinxela pero correcta e adecuada ao contex-
to. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

2.4.Desenvólvese minimamente 
en situacións cotiás e menos 
habituais que poden xurdir du-
rante unha viaxe ou estadía nou-
tros países por motivos persoais, 
educativos ou ocupacionais. 

PLEB2.5. Participa adecuadamente en con-
versas informais cara a cara ou por telé-
fono, ou por outros medios técnicos, sobre 
asuntos cotiáns ou menos habituais, nas 
que intercambia información e se expresa e 
xustifica brevemente opinións e puntos de 
vista; narra e describe de forma coherente 
feitos ocorridos no pasado ou plans de futu-
ro reais ou inventados; formula hipóteses; 
fai suxestións; pide e dá indicacións ou ins-
trucións con certo detalle; expresa e xustifi-
ca sentimentos, e describe aspectos concre-
tos e abstractos de temas como, por exem-
plo, a música, o cine, a literatura ou os te-
mas de actualidade. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

2.5. Participa adecuadamente en 
conversas informais elementais 
cara a cara ou por teléfono, ou 
por outros medios técnicos sobre 
asuntos cotiáns nas que inter-
cambia información e se expresa 
e xustifica brevemente opinións; 
narra e describe de forma cohe-
rente feitos ocorridos no pasado 
ou plans de futuro reais ou in-
ventados; fai suxestións; pide e 
dá indicacións ou instrucións con 
certo detalle e expresa sentimen-
tos sobre temas da actualidade. 



 

 

☎ 
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PLEB2.6. Toma parte en conversas formais, 
entrevistas e reunións de carácter educativo 
ou ocupacional, sobre temas habituais nes-
tes contextos, intercambiando información 
pertinente sobre feitos concretos, pedindo 
e dando instrucións ou solucións a proble-
mas prácticos, expondo os seus puntos de 
vista de maneira sinxela e con claridade, e 
razoando e explicando brevemente e de 
maneira coherente as súas accións, as súas 
opinións e os seus plans. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

2.6  

NON 



 

 

☎ 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CCBB Mínimos esixibles 

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

B3.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis 
adecuadas (identificar os conceptos principais e pa-
labras clave do tema, coñecer sinónimos destas e 
procurar termos relacionados en internet; e localizar 
recursos da biblioteca do seu centro docente), para a 
procura de información en diferentes fontes, e anali-

PLEB3.1. Nas actividades de lectura da aula, 
explica como sabe inferir significados a par-
tir do seu coñecemento do mundo, do 
coñecemento doutros idiomas, do contexto 
lingüístico, dos apoios visuais (imaxes, tipo-
grafía, deseño, etc.), así como das caracte-
rísticas do medio en que aparece impresa a 
información (carteis, folletos, revistas, xor-
nais, páxinas web, etc.). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

3.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias máis adecuadas para 
a comprensión do sentido xeral 
do texto. 



 

 

☎ 
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zar a súa credibilidade seguindo criterios como a 
autoría, a data de publicación, ligazóns relevantes, 
funcionalidade e tipo de texto (divulgativo, educati-
vo, de opinión, etc.). 

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

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

PLEB3.2. Procura e entende información 
específica de carácter concreto en páxinas 
web e outros materiais de referencia ou 
consulta claramente estruturados (por 
exemplo, enciclopedias, dicionarios, mono-
grafías, presentacións) sobre temas relati-
vos a materias educativas ou asuntos ocu-
pacionais relacionados coa súa especialida-
de ou cos seus intereses, e analiza a infor-
mación tendo en conta varios criterios (au-
toría, fiabilidade da páxina que o publica, 
datas, etc.) que axuden a avaliar a credibili-
dade do material.  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

3.2.  

NON 



 

 

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

B3.6. Ler con fluidez textos de ficción e literarios 
contemporáneos breves ou adaptados, ben estrutu-
rados, en rexistro estándar da lingua, con argumento 
lineal e con personaxes, situacións e relacións descri-
tas de xeito claro e sinxelo. 

PLEB3.3. Entende o sentido xeral, os puntos 
principais e información relevante de anun-
cios e comunicacións de carácter público, 
institucional ou corporativo e claramente 
estruturados, relacionados con asuntos do 
seu interese persoal, educativo ou ocupa-
cional (por exemplo, sobre lecer, cursos, 
bolsas e ofertas de traballo). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

3.3 Entende a información esen-
cial e detalles importantes en 
textos de diferente índole clara-
mente estruturados, relaciona-
dos con asuntos de seu interese 
persoal ou educativo. 

PLEB3.4. Localiza con facilidade información 
específica de carácter concreto en textos 
xornalísticos en calquera soporte, ben es-
truturados e de extensión media, tales co-
mo noticias glosadas; recoñece ideas signifi-
cativas de artigos divulgativos sinxelos, e 
identifica as conclusións principais en textos 
de carácter claramente argumentativo, 
sempre que poida reler as seccións difíciles. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

3.4 

NON 



 

 

☎ 
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PLEB3.5. Comprende correspondencia per-
soal, en calquera soporte incluíndo foros en 
liña ou blogs, na que se describen con certo 
detalle feitos e experiencias, impresións e 
sentimentos, onde se narran feitos e expe-
riencias, reais ou imaxinarios, e se inter-
cambian información, ideas e opinións so-
bre aspectos tanto abstractos como concre-
tos de temas xerais, coñecidos ou do seu 
interese. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

3.5. Comprende correspondencia 
persoal elemental, en calquera 
soporte incluíndo foros en liña 
ou blogs, na que se describen 
feitos e experiencias, impresións 
e sentimentos, onde se narran 
feitos e experiencias, reais ou 
imaxinarios, e se intercambian 
información, ideas e opinións 
sobre temas xerais, coñecidos ou 
do seu interese. 

PLEB3.6. 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 documentos 
para unha estadía de estudos no estranxei-
ro). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

3.6 

NON 



 

 

☎ 
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PLEB3.7. Identifica información relevante en 
instrucións detalladas sobre o uso de apa-
rellos, dispositivos ou programas informáti-
cos, e sobre a realización de actividades e 
normas de seguridade ou de convivencia 
(por exemplo, nun evento cultural, nunha 
residencia de estudantes ou nun contexto 
ocupacional). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

3.7 Identifica información rele-
vante y elemental en instrucións 
sobre o uso de aparellos, ou pro-
gramas informáticos, e sobre a 
realización de actividades e nor-
mas de seguridade ou de convi-
vencia. 

PLEB3.8. Comprende os aspectos xerais e os 
detalles máis relevantes de textos de ficción 
e textos literarios contemporáneos breves, 
ben estruturados e nunha variante estándar 
da lingua, nos que o argumento é lineal e se 
pode seguir sen dificultade, e os personaxes 
e as súas relacións se describen de maneira 
clara e sinxela. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

3.8. Comprende os aspectos xe-
rais e os detalles máis relevantes 
de textos de ficción e textos lite-
rarios adaptados a seu nivel.  



 

 

☎ 
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Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CCBB Mínimos esixibles 

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

B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, 
textos breves ou de lonxitude media, coherentes e 
de estrutura clara, sobre temas de interese persoal, 
ou asuntos cotiáns ou menos habituais, nun rexistro 
formal, neutro ou informal, utilizando adecuada-
mente os recursos de cohesión, as convencións or-
tográficas e os signos de puntuación máis comúns, e 
amosando un control razoable de expresións e estru-

PLEB4.1. Escribe, nun formato convencio-
nal, informes breves e sinxelos nos que dá 
información esencial sobre un tema educa-
tivo ou ocupacional, ou menos habitual (por 
exemplo, un accidente), describindo bre-
vemente situacións, persoas, obxectos e 
lugares; narrando acontecementos nunha 
clara secuencia lineal, e explicando de ma-
neira sinxela os motivos de certas accións. 

CCL 

CAA 

CSC 

4.1 Coñece, selecciona e aplica as 
estratexias máis adecuadas para 
elaborar textos escritos breves 
ou de media lonxitude nos que 
dá información esencial sobre 
diferentes temas. 



 

 

☎ 
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turas, e un léxico de uso frecuente, de carácter tanto 
xeral como máis específico dentro da propia área de 
especialización ou de interese.  

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

B4.4. Seleccionar e achegar información necesaria e 
pertinente, axustando de maneira adecuada a ex-
presión ao destinatario, ao propósito comunicativo, 
ao tema tratado e ao soporte textual, e expresando 
opinións e puntos de vista coa cortesía necesaria. 

B4.5. Tratar a información obtida de diversas fontes, 
seguindo os patróns discursivos habituais, para ini-

PLEB4.2. Escribe correspondencia formal 
básica, dirixida a institucións públicas ou 
privadas ou entidades comerciais, funda-
mentalmente destinada a pedir ou dar in-
formación, solicitar un servizo ou realizar 
unha reclamación ou outra xestión sinxela, 
respectando as convencións formais e as 
normas de cortesía usuais neste tipo de 
textos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Escribe correspondencia formal 
básica, dirixida a institucións 
públicas ou privadas, fundamen-
talmente destiñada a pedir ou 
dar información sinxela, respec-
tando as convencións formáis e 
as normas de cortesía usuais 
neste tipo de textos. 



 

 

☎ 
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ciar e concluír o texto escrito adecuadamente, orga-
nizar a información de xeito claro, ampliala con 
exemplos ou resumila con claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade ao texto orixinal. 

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

PLEB4.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes 
e comentarios breves, en calquera soporte, 
nos que solicita e se transmite información 
e opinións sinxelas e nos que resalta os 
aspectos que lle resultan importantes (por 
exemplo, nunha páxina web ou unha revista 
xuvenís, ou dirixidos a un profesor ou a 
unha profesora), respectando as conven-
cións e as normas de cortesía. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

4.3 Escribe notas, anuncios, 
mensaxes e comentarios breves, 
en calquera soporte, nos que 
solicita e se transmite informa-
ción e opinións sinxelas respec-
tando as convencións e as nor-
mas de cortesía. 

PLEB4.4. Escribe correspondencia persoal e 
participa en foros, blogs e chats nos que 
describe experiencias, impresións e senti-
mentos; narra de forma lineal e coherente 
feitos relacionados co seu ámbito de intere-
se, actividades e experiencias pasadas (por 
exemplo, sobre unha viaxe, as súas mellores 
vacacións, un acontecemento importante, 
un libro ou unha película), ou feitos imaxi-
narios, e intercambia información e ideas 
sobre temas concretos, sinalando os aspec-
tos que lle parecen importantes, e xustifi-
cando brevemente as súas opinións sobre 
eles. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

4.4. Escribe correspondencia 
persoal e participa en foros, 
blogs e chats de nivel básico nos 
que describe experiencias, im-
presións e sentimentos; narra de 
forma coherente feitos relacio-
nados co seu ámbito de interese, 
actividades e experiencias pasa-
das.  



 

 

☎ 
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PLEB4.5. Completa un cuestionario detalla-
do con información persoal, educativa ou 
laboral (por exemplo, para facerse membro 
dunha asociación ou para solicitar unha 
bolsa). 

CCL 

CAA 

CSC 

CD 

2.5. Completa un cuestionario 
detallado con información per-
soal, educativa ou laboral (por 
exemplo, para facerse membro 
dunha asociación ou para solici-
tar unha bolsa). 

PLEB4.6. Escribe o seu currículo en formato 
electrónico, seguindo, por exemplo, o mo-
delo Europass. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

4.6. Escribe o seu currículo en 
formato electrónico, seguindo, 
por exemplo, o modelo Europass. 

PLEB4.7. Toma notas, mensaxes e apunta-
mentos con información sinxela e relevante 
sobre asuntos habituais e aspectos concre-
tos nos ámbitos persoal, educativo e ocupa-
cional, dentro da súa especialidade ou área 
de interese. 

CCL 

CAA 

CSC 

4.7. Toma notas, mensaxes e 
apuntamentos con información 
sinxela e relevante sobre asuntos 
habituais nos ámbitos persoal, 
educativo e ocupaciona.l 

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

CCL 

CAA 

4.8. Fai unha presentación coi-
dada dos textos escritos, en so-
porte impreso e dixital, utilizan-
do correctamente as conven-
cións ortográficas e os signos de 
puntuación. 



 

 

☎ 

 

222 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CCBB Mínimos esixibles 

B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmi-
cos e de entoación de uso común, e recoñecer os 
significados e as intencións comunicativas xerais 
relacionados con eles. 

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

B5.3. Coñecer e utilizar para a comprensión e a pro-
dución do texto os aspectos socioculturais e socio-
lingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos e activida-

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

5.1. Exprésase cunha pronuncia-
ción aceptable e comprensible, e 
utiliza adecuadamente os es-
quemas fonolóxicos básicos, 
aínda que teña que repetir al-
gunha vez por solicitude das per-
soas interlocutoras. 

PLEB5.2. Produce textos escritos en diferen-
tes soportes, sen erros ortográficos e de 
puntuación que impidan a comprensión, e 
utiliza o corrector informático para detectar 
e corrixir erros tipográficos e ortográficos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

5.2.  Produce textos escritos en 
diferentes soportes, sen erros 
ortográficos e de puntuación que 
impidan a comprensión. 



 

 

☎ 
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des de estudo, traballo e lecer), condicións de vida 
(hábitat e estrutura socioeconómica), relacións in-
terpersoais (xeracionais, entre homes e mulleres, no 
ámbito educativo, ocupacional e institucional), com-
portamento (posturas, expresións faciais, uso da voz, 
contacto visual e proxémica) e convencións sociais 
(actitudes e valores), así como os aspectos culturais 
xerais que permitan comprender información e ideas 
presentes no texto (por exemplo, de carácter históri-
co ou literario). 

B5.4. Valorar as linguas como medio para comuni-
carse e relacionarse con compañeiros e compañeiras 
doutros países, como recurso de acceso á informa-
ción e como instrumento de enriquecemento per-
soal, ao coñecer culturas e maneiras de vivir diferen-
tes. 

B5.5. Recorrer aos coñecementos sintáctico-
discursivos da propia lingua para identificar marca-
dores discursivos e tipo de expoñentes lingüísticos 
necesarios segundo o tipo de texto e a intención 

PLEB5.3. Desenvólvese adecuadamente en 
situacións cotiás e menos habituais que 
poden xurdir durante unha viaxe ou estadía 
noutros países por motivos persoais, educa-
tivos ou ocupacionais (transporte, aloxa-
mento, comidas, compras, estudos, traba-
llo, relacións coas autoridades, saúde e le-
cer), e sabe solicitar atención, información, 
axuda ou explicacións, e facer unha recla-
mación ou unha xestión formal de xeito 
sinxelo, pero correcta e adecuada ao con-
texto. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

5.3. . Desenvólvese minimamen-
te en situacións cotiás e menos 
habituais que poden xurdir du-
rante unha viaxe ou estadía nou-
tros países por motivos persoais, 
educativos ou ocupacionais.  



 

 

☎ 
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comunicativa; mellorar a aprendizaxe da lingua es-
tranxeira e lograr unha competencia comunicativa 
integrada 

B5.6. Apreciar a riqueza persoal e social que propor-
ciona ser unha persoa plurilingüe. 

B5.7. Aplicar á comprensión do texto os coñece-
mentos sobre os constituíntes e a organización de 
patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na 
comunicación oral e escrita, así como os seus signifi-
cados asociados (por exemplo, unha estrutura inte-
rrogativa para expresar sorpresa); e distinguir a fun-
ción ou as funcións comunicativas máis relevantes 
do texto e un repertorio dos seus expoñentes máis 
comúns, así como patróns discursivos de uso fre-
cuente relativos á organización e á ampliación ou a 
restruturación da información (por exemplo, nova 
fronte a coñecida; exemplificación e resumo). 

B5.8. Recoñecer, e aplicar á comprensión do texto 

PLEB5.4. Recoñece os elementos culturais 
máis relevantes dos países onde se fala a 
lingua estranxeira, e establece relación en-
tre aspectos da cultura propia e da cultura 
meta para cumprir, de ser o caso, o papel 
de intermediario lingüístico e cultural, 
abordando con eficacia a resolución de ma-
lentendidos interculturais, e valorando posi-
tivamente as competencias que posúe co-
mo persoa plurilingüe. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

5.4.Recoñece os elementos cul-
turais máis relevantes dos países 
onde se fala a lingua estranxeira, 
e establece relación entre aspec-
tos da cultura propia e da cultura 
meta valorando positivamente as 
competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 



 

 

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

B5.9. Participar en proxectos (elaboración de mate-
riais 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. 

PLEB5.5. Comprende e utiliza con correc-
ción suficiente e adecuación sociolingüística 
os recursos lingüísticos propios do seu nivel, 
e frases feitas e locucións idiomáticas sinxe-
las e habituais da comunidade lingüística 
correspondente á lingua meta. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

5.5. Comprende e utiliza con 
corrección suficiente e adecua-
ción sociolingüística os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, 
e frases feitas e locucións idio-
máticas sinxelas e habituais da 
comunidade lingüística corres-
pondente á lingua inglesa. 

VER CONTIDOS 

PLEB5.6. Comprende e utiliza un léxico rela-
tivamente rico e variado, o que implica, 
entre outros, o emprego de sinónimos de 
uso máis frecuente e de palabras de signifi-
cación próxima para evitar a repetición léxi-
ca. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

5.6. Comprende e utiliza un léxi-
co relativamente variado, o que 
implica, entre outros, o emprego 
de sinónimos de uso máis fre-
cuente e de palabras de significa-
ción próxima para evitar a repe-
tición léxica. 

VER VOCABULARIO 



 

 

☎ 
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PLEB5.7. Participa en proxectos (elabora-
ción de materiais multimedia, folletos, 
carteis, recensión 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 competencias que 
posúe como persoa plurilingüe. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

5.7.Participa en proxectos nos 
que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos 
transversais; evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valora 
as competencias que posúe co-
mo persoa plurilingüe. 

 

 



 

 

☎ 
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Contidos sintáctico – discursivos:  

▪ Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición 
(but); causa (because (of)); finalidade (to + infinitive; for); comparación (as/not so 
+Adj.+ as; more comfortable/ quickly, faster (than); the fastest); resultado (so…); 
condición (if; unless); estilo indirecto.).  

▪ Relacións temporais (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 per-
fect); presente (present simple and continuous); futuro (going to; will; present simple 
and continuous + Adv.). 

▪ Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past sim-
ple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every Sun-
day morning); used to.  

▪ 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); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; 
pronouns (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, mo-
tion, 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). 

▪ Uso de conectores. 

▪ Phrasal verbs.  

 

 

 



 

 

☎ 
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Vocabulario: 

 

▪ Life skills 

▪ Survival and extreme adjectives 

▪ Future aspirations and time management 

▪ Phrasal verbs 

▪ Innovation and invention 

▪ Identity theft and personal identity 

▪ Film-making 

▪ Reporting verbs 

▪ Advertising 

 

 

 

 

❖ Ademais destes requisitos, é indispensable ter superadas as probas que 

acreditan a lectura e comprensión do libro de lectura obrigatoria para po-

der ser avaliado positivamente. 

 



 

 

☎ 
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8.1.5  Criterios de avaliación e mínimos esixibles 1º BACHARELATO 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CCBB Mínimos esixibles 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecua-
das para comprender o sentido xeral, a información 
esencial, os puntos principais, os detalles relevantes 
ou a información, as ideas e as opinións, tanto implí-
citas 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 lingüís-
ticas de certa complexidade, nunha variedade de 
lingua estándar e articulados a velocidade media ou 
normal, que traten de temas tanto concretos como 
abstractos dentro do propio campo de especializa-
ción ou de interese, nos ámbitos persoal, público, 
educativo e ocupacional ou laboral, sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e se poidan confir-
mar certos detalles.  
B1.3. Comprender o esencial de conversas ou deba-
tes reais entre varias persoas interlocutoras, e de 

PLEB1.1. Nas actividades de aula, reflexiona 
sobre o seu proceso de compresión, axus-
tándoo 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; facen-
do anticipacións do que segue (palabra, fra-
se, resposta, etc.), e intuíndo o que non se 
comprende e o que non se coñece mediante 
os propios coñecementos e as propias expe-
riencias.  

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

1.1. Nas actividades de aula, 
reflexiona sobre o seu proceso 
de compresión, intuíndo o que 
non se comprende e o que non 
se coñece mediante os propios 
coñecementos e as propias 
experiencias. 



 

 

☎ 
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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 rele-
vantes de textos orais transmitidos por medios téc-
nicos, claramente estruturados e en lingua estándar, 
articulados a velocidade lenta, sempre que as condi-
cións 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 ter-
minar o discurso, así como a intención comunicativa 
das persoas que as utilizan en situacións comunicati-
vas variadas, relativas a temas coñecidos ou de in-
terese persoal, emitidos en lingua estándar, nun 

PLEB1.2. Comprende instrucións técnicas, 
dadas cara a cara ou por outros medios, 
relativas á realización de actividades e nor-
mas de seguridade no ámbito persoal (por 
exemplo, nunha instalación deportiva), pú-
blico (por exemplo, nunha situación de 
emerxencia), educativo ou ocupacional (por 
exemplo, unha visita guiada a unha pinaco-
teca, ou sobre o uso de máquinas, dispositi-
vos electrónicos ou programas informáticos). 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

1.2. Comprende instrucións 
técnicas, dadas cara a cara ou 
por outros medios, relativas á 
realización de actividades e 
normas de seguridade no ám-
bito persoal, público, educati-
vo ou ocupacional . 



 

 

☎ 
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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 estruturas 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 conver-
sas ou discusións en que se traten temas cotiáns 
xerais ou do seu interese (necesidades materiais, 
sensacións físicas e sentimentos, opinións e expe-
riencias persoais) relacionados co traballo, os estu-
dos 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 co-
municativas expresas de patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso común e máis especí-
ficos, así como algunhas de carácter implícito (in-
cluíndo o interese ou a indiferenza), cando a articu-

PLEB 1.3. Comprende, nunha conversa for-
mal 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 interlo-
cutor quixo dicir e conseguir aclaracións 
sobre algúns detalles. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

 1.3. Comprende, nunha con-
versa formal na que participa, 
no ámbito educativo ou ocu-
pacional, información relevan-
te e puntos de vista e opinións 
sobre temas da súa especiali-
dade e relativos a actividades e 
procedementos cotiáns sem-
pre que poida expor preguntas 
para comprobar que com-
prendeu o que o interlocutor 
quixo dicir e conseguir aclara-
cións sobre algúns detalles. 



 

 

☎ 
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lación 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 hipóte-
ses de significado do texto oral non poidan ser verifi-
cadas con claridade. 

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 organi-
zación da universidade noutros países). 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

1.4. Comprende as ideas prin-
cipais e detalles relevantes 
dunha presentación, charla ou 
conferencia que verse sobre 
temas do seu interese sempre 
que o discurso estea articulado 
de maneira clara e en lingua 
estándar. 

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 pronun-
cia clara e estándar, e que traten temas 
coñecidos ou do seu interese. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

1.5. Comprende os puntos 
principais e detalles relevantes 
na maioría de programas de 
radio e televisión relativos a 
temas de interese persoal, 
cando se articulan de forma 
relativamente lenta e cunha 
pronuncia clara e estándar, e 
que traten temas coñecidos ou 
do seu interese. 



 

 

☎ 
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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 estru-
turado e non se faga un uso moi idiomático 
da lingua. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

1.6. Identifica os puntos prin-
cipais 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 estrutu-
rado 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 estru-
turado e non se faga un uso moi idiomático 
da lingua. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

 



 

 

☎ 
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PLEB1.8. Comprende, nunha conversa in-
formal ou nunha discusión na que participa, 
tanto de viva voz como por medios técnicos, 
información específica relevante sobre te-
mas xerais ou do seu interese, e capta sen-
timentos como a sorpresa, o interese ou a 
indiferenza, sempre que as persoas interlo-
cutoras eviten un uso moi idiomático da 
lingua e se non haxa interferencias acústicas.  

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

1.8. Comprende, nunha con-
versa informal ou nunha discu-
sión na que participa, tanto de 
viva voz como por medios téc-
nicos, información  relevante 
sobre temas xerais ou do seu 
interese, capta diferentes tipos 
de sentimentos sempre que as 
persoas interlocutoras eviten 
un uso moi idiomático da lin-
gua e se non haxa interferen-
cias 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 con-
firmación sobre algúns detalles. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

1.9. Entende, en transaccións e 
xestións cotiás a exposición 
dun problema ou a solicitude 
de información respecto desta 
sempre que poida pedir con-
firmación sobre algúns deta-
lles. 



 

 

☎ 
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Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CCBB Mínimos esixibles 

B2.1. Facer un uso consciente dos patróns sonoros 
acentuais, rítmicos e de entoación de carácter xeral, 
para expresar distintos significados segundo as de-
mandas do contexto. 
B2.2. Amosar a fluidez necesaria para manter a co-
municación e garantir o obxectivo comunicativo 
principal da mensaxe, aínda que poida haber algun-
has 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 adecua-
dos ao propósito comunicativo, e os patróns discur-
sivos típicos de presentación e organización da in-
formación, 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 

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, senti-
mentos 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 opi-
nións persoais sobre temas do seu interese; 
fai comprensibles as súas opinións ou reac-
cións respecto das solucións posibles de 
problemas ou cuestións prácticas; expresa 
con amabilidade crenzas, acordos e desacor-
dos, e explica e xustifica as súas opinións e 
os seus proxectos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

2.1. Participa con certa eficacia 
en conversas informais cara a 
cara ou por teléfono, ou por 
outros medios técnicos, nas 
que describe con certo detalle 
feitos, experiencias e; conta 
historias, así como o argumen-
to de libros e películas;  interé-
sase por opinións persoais 
sobre temas do seu interese; 
fai comprensibles as súas opi-
nións e os seus proxectos. 



 

 

☎ 
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cohesión máis comúns, e amosando un control ra-
zoable de expresións e estruturas, e un léxico de uso 
frecuente,  de carácter tanto xeral como máis especí-
fico.  
B2.6. Coñecer, seleccionar con atención e saber apli-
car con eficacia as estratexias adecuadas para pro-
ducir textos orais de diversos tipos e de certa lonxi-
tude, 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 malenten-
didos se a persoa interlocutora indica que hai un 
problema. 
B2.7. Realizar una presentación oral planificada de 
certa lonxitude sobre temas xerais e educativos pro-
pios da idade e do nivel de estudos, nunha secuencia 
lineal, apoiándose en notas e elementos gráficos, e 
respondendo a preguntas complementarias de ca-
rácter 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 inter-
locutora e o mantemento da comunicación, aínda 
que poida que non sempre se faga de maneira acer-
tada. 

PLEB.2.2. Desenvólvese con eficacia en 
transaccións e xestións que xorden mentres 
viaxa, organiza a viaxe ou trata coas autori-
dades, así como en situacións menos habi-
tuais 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 socio-
culturais que demanda o contexto específi-
co. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

2.2. Desenvólvese con eficacia 
en transaccións e xestións que 
xorden mentres viaxa, organiza 
a viaxe ou trata coas autorida-
des, 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 se-
guindo as convencións socio-
culturais que demanda o con-
texto específico. 



 

 

☎ 
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PLEB.2.3. Segue unha entrevista cun patrón 
estruturado de preguntas establecido con 
anterioridade, realizando preguntas com-
plementarias ou respondendo a elas, sempre 
que se manteñan dentro ámbito predicible 
da interacción.  

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

2.3. Segue unha entrevista cun 
patrón estruturado de pregun-
tas establecido con anteriori-
dade, realizando preguntas   
ou respondendo a elas, sem-
pre que se manteñan dentro 
do ámbito predicible da inter-
acción. 

PLEB.2.4. Compensa as carencias lingüísticas 
con certa naturalidade pedíndolle axuda ao 
seu interlocutor, e mediante procedementos 
lingüísticos, como a paráfrase ou a explica-
ción, e paralingüísticos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

2.4. Compensa as carencias 
lingüísticas con certa naturali-
dade pedíndolle axuda ao seu 
interlocutor utilizando diferen-
tes recursos lingüísticos. 

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 es-
tean explicadas cunha razoable precisión, e 
responde a preguntas complementarias da 
audiencia formuladas con claridade e a velo-
cidade normal. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

2.5. Fai presentacións ben 
estruturadas e de certa dura-
ción sobre un tema educativo 
coa suficiente claridade como 
para que se poida seguir sen 
dificultade a maior parte do 
tempo  e responde a pregun-
tas complementarias da au-
diencia formuladas con clari-
dade e a velocidade normal. 



 

 

☎ 
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PLEB.2.6. Inicia, mantén e finaliza esponta-
neamente 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 preci-
se facer pausas para pensar o que quere 
dicir. 
 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

2.6. Inicia, mantén e finaliza 
espontáneamente con certa 
seguridade, conversas e 
discusións sobre temas cotiáns 
de interese persoal ou 
pertinentes para a vida diaria, 
comunicándose cun repertorio 
ligüístico sinxelo, ainda que as 
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 proble-
mas prácticos, expondo os seus puntos de 
vista con claridade, e xustificando con certo 
detalle e de maneira coherente as súas opi-
nións, os seus plans e as súas suxestións 
sobre futuras actuacións. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

2.7. Toma parte adecuada-
mente, aínda que ás veces 
teña que pedir que lle repitan 
ou aclaren algunha dúbida, en 
conversas formais e entrevis-
tas de carácter educativo ou 
ocupacional. 



 

 

☎ 
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PLEB.2.8. Coopera na interacción verificando 
a comprensión propia e das demais persoas, 
e cooperando activamente na realización das 
tarefas de comunicación. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

2.8. Coopera na interacción 
verificando a comprensión 
propia e das demais persoas, e 
cooperando activamente na 
realización das tarefas de co-
municación. 



 

 

☎ 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CCBB Mínimos esixibles 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecua-
das 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 co-
municativas principais do texto como as implicacións 
facilmente discernibles; apreciar as intencións co-
municativas derivadas do uso de expoñentes das 
devanditas funcións, e identificar os propósitos co-
municativos xerais asociados a distintos formatos, 
patróns e estilos discursivos típicos. 
B3.3. Identificar as ideas principais, a información 
relevante e as implicacións xerais de textos de certa 
lonxitude, ben organizados e con estruturas lingüís-
ticas de certa complexidade, nunha variedade de 
lingua estándar e que traten temas tanto abstractos 
como concretos dentro do propio campo de especia-
lización 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 xe-
ralmente asociados a diversas estruturas sintácticas 

PLB3.1. Nas actividades de aula, explica co-
mo utiliza diferentes estratexias para com-
prender 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 aplica-
ción de regras de formación de palabras para 
inferir significados ou o apoio na organiza-
ción da información e no tipo de texto. 

CCL 
CAA 
CSC 

 3.1.Nas actividades de aula, 
utiliza diferentes estratexias 
para comprender o texto, co-
mo a identificación da inten-
ción comunicativa, a anticipa-
ción da información a partir 
dos elementos textuais e non 
textuais, o uso do contexto, a 
aplicación de regras de forma-
ción de palabras para inferir 
significados ou o apoio na or-
ganización da información e no 
tipo de texto. 



 

 

☎ 

 

241 

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 rela-
cionados cos propios intereses e as necesidades no 
ámbito persoal, público e educativo, ben estrutura-
dos 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 están-
dar e clara, que narre e describa acontecementos, 
sentimentos básicos ou desexos.  

PLEB3.2. Comprende o sentido xeral, os pun-
tos principais e os detalles máis relevantes 
en noticias e artigos xornalísticos ben estru-
turados 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 lin-
gua. 

CCL 
CAA 
CCEC 

3.2. Comprende o sentido xe-
ral, os puntos principais e os 
detalles esenciais en noticias e 
artigos xornalísticos ben estru-
turados e de certa lonxitude, 
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 traballos de 
investigación relacionados con temas da súa 
especialidade, así como información concre-
ta relacionada con cuestións prácticas ou 
con temas do seu interese educativo ou 
ocupacional, en páxinas web e outros textos 
informativos oficiais, institucionais, ou cor-
porativos. 

CCL 
CAA 
CCEC 

3.3. Entende, en manuais, en-
ciclopedias e libros de texto, 
en soporte tanto impreso co-
mo dixital, información  para a 
resolución de tarefas da clase 
ou traballos de investigación 
relacionados con temas da súa 
especialidade. 



 

 

☎ 

 

242 

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 difí-
ciles (por exemplo, sobre cómo redactar un 
traballo educativo seguindo as convencións 
internacionais). 

CCL 
CAA 

3.4. Comprende instrucións 
dunha certa extensión e com-
plexidade dentro da súa área 
de interese ou da súa especia-
lidade, sempre que poida vol-
ver ler as seccións difíciles. 

PLEB3.5. Comprende información relevante 
en correspondencia formal de institucións 
públicas ou entidades privadas como univer-
sidades, empresas ou compañías de servizos 
(por exemplo, carta de admisión a un curso). 

CCL 
CSC 
CCEC 

3.5. Comprende información 
esencial  en correspondencia 
formal de institucións públicas 
ou entidades privadas como 
universidades. 

PLEB3.6. Entende detalles relevantes e im-
plicacións de anuncios e material de carácter 
publicitario sobre asuntos do seu interese 
persoal e educativo (por exemplo, folletos, 
prospectos, programas de estudos universi-
tarios). 

CCL 
CSC 
CCEC 

3.6. Entende detalles  , anun-
cios e material de carácter 
publicitario sobre asuntos do 
seu interese persoal e educati-
vo. 



 

 

☎ 
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PLEB3.7. Segue sen dificultade a liña argu-
mental 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 per-
sonaxes e as súas relacións, cando uns e 
outras están descritos claramente e co sufi-
ciente detalle. 

CCL 
CSC 
CCEC 

3.7. Segue sen moita dificulta-
de a liña argumental de histo-
rias de ficción e de novelas 
curtas claramente estrutura-
das, de linguaxe sinxela e di-
recta, nunha variedade están-
dar da lingua. 

PLEB3.8. Comprende correspondencia per-
soal en calquera soporte, e mensaxes en 
foros e blogs, nas que se transmiten infor-
mación e ideas, se pregunta sobre proble-
mas e se explican con razoable precisión, e 
se describen de maneira clara e detallada, 
experiencias, sentimentos,reaccións, feitos, 
plans e aspectos tanto abstractos como con-
cretos de temas do seu interese. 

CCL 
CSC 
CCEC 
CD 

3.8. Comprende correspon-
dencia persoal en calquera 
soporte, e mensaxes en foros e 
blogs, nas que se transmiten 
información e ideas,se pregun-
ta sobre problemas e se expli-
can e se describen de maneira 
clara experien-
cias,sentimentos,feitos e plans 
de temas do seu interese. 



 

 

☎ 
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Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CCBB Mínimos esixibles 

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 estru-
tura clara sobre una serie de temas xerais e máis 
específicos relacionados cos propios intereses ou as 
especialidade, facendo descricións co suficiente de-
talle; 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 fun-
cións comunicativas requiridas, seleccionando, den-
tro 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 recupera-
ción do tema. 

PLEB4.1. Escribe, en calquera soporte, in-
formes breves nos que dá información perti-
nente sobre un tema educativo, ocupacional, 
ou menos habitual (por exemplo, un pro-
blema xurdido durante unha viaxe), descri-
bindo co detalle suficiente situacións, per-
soas, obxectos e lugares; narrando aconte-
cementos nunha secuencia coherente; expli-
cando os motivos de certas accións, e ofre-
cendo opinións e suxestións breves e xustifi-
cadas sobre o asunto e sobre futuras liñas de 
actuación. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

4.1. Escribe, en calquera so-
porte, informes breves nos 
que dá información sobre un 
tema educativo ou ocupacio-
nal describindo co detalle sufi-
ciente situacións, persoas, 
obxectos e lugares; narrando 
acontecementos nunha se-
cuencia coherente; explicando 
os motivos de certas accións, e 
ofrecendo opinións e suxes-
tións breves e xustificadas 
sobre o asunto. 



 

 

☎ 
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B4.4. Utilizar con razoable corrección as estruturas 
morfosintácticas, os patróns discursivos e os ele-
mentos de conexión e de cohesión de uso común 
con fin de que o discurso estea ben organizado e 
cumpra adecuadamente a función ou funcións co-
municativas correspondentes. 
B4.5. Presentar os textos propios, en soporte impre-
so ou dixital, de xeito coidado (con atención ás 
marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, etc.) 
atendendo non só á corrección ortográfica da pala-
bra, senón tamén ao uso de maiúsculas e minúscu-
las, 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, salientando os aspectos que se conside-
ran importantes, empregando a estrutura e caracte-
rísticas propias deste tipo de texto (cabeceira, des-
pedida, sinatura, marxes, etc.). 

PLEB4.2. Nas tarefas de expresión escrita, 
produce habitualmente textos coherentes, 
con cohesión e adecuados aos fins funcio-
nais, con razoable corrección tanto ortográ-
fica como de puntuación, na orde das pala-
bras e na presentación do escrito (marxes, 
espazos de interliña, uso de maiúsculas e 
minúsculas, etc.)  

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

4.2. Nas tarefas de expresión 
escrita, produce habitualmen-
te textos coherentes, con 
cohesión e adecuados aos fins 
funcionais, con razoable co-
rrección tanto ortográfica co-
mo de puntuación, na orde das 
palabras e na presentación do 
escrito . 

PLEB4.3. Completa un cuestionario detallado 
con información persoal, educativa ou labo-
ral (por exemplo, para tomar parte nun con-
curso internacional, ou para solicitar unhas 
prácticas en empresas). 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

4.3. Completa un cuestionario 
detallado con información 
persoal, educativa ou laboral. 



 

 

☎ 
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PLEB4.4. Escribe, nun formato convencional 
e en calquera soporte, un currículo detallan-
do e ampliando a información que considera 
relevante en relación co propósito e o desti-
natario específicos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

4.4. 
NON 

PLEB4.5. Toma notas, facendo unha lista dos 
aspectos importantes, durante unha confe-
rencia sinxela, e redacta un breve resumo 
coa información esencial, sempre que o te-
ma sexa coñecido e o discurso se formule 
dun modo sinxelo e se articule con claridade. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

4.5. Toma notas, durante unha 
conferencia sinxela, e redacta 
un breve resumo coa informa-
ción esencial, sempre que o 
tema sexa coñecido e o discur-
so se formule dun modo sinxe-
lo e se articule con claridade. 

PLEB4.6. Escribe notas, anuncios, mensaxes 
que transmite e solicita información relevan-
te e opinións sobre aspectos persoais, edu-
cativos u ocupacionais, respectando as con-
vencións e as normas de cortesía. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

4.6.  
NON 



 

 

☎ 
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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 pre-
gunta sobre problemas e explícaos con ra-
zoable precisión, e describe, de maneira 
detallada, experiencias, sentimentos, reac-
cións, feitos, plans e unha serie de temas 
concretos relacionados cos seus intereses ou 
a súa especialidade. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

4.7. Escribe correspondencia 
persoal e participa en foros e 
blogs nos que transmite in-
formación e ideas sobre temas 
concretos; describe experien-
cias, sentimentos, feitos, plans 
e unha serie de temas concre-
tos relacionados cos seus in-
tereses ou a súa especialidade.  



 

 

☎ 
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Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CCBB Mínimos esixibles 

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 puntua-
ción e de formato de uso común, e algúns de carác-
ter máis específico (por exemplo, indicacións para 
acoutar información, como parénteses ou guións), 
con corrección na maioría das ocasións; saber mane-
xar procesadores de textos para resolver dúbidas 

PLEB5.1. Desenvólvese na maioría das acti-
vidades 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 comunicación adquiridas 
noutras linguas. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

5.1. Desenvólvese na maioría 
das actividades de aula facen-
do un uso espontáneo da lin-
gua estranxeira; reflexiona 
sobre o propio proceso de 
adquisición da lingua e transfi-
re á lingua estranxeira coñe-
cementos e estratexias de 
comunicación adquiridas nou-
tras linguas 



 

 

☎ 
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ortográficas nos textos producidos en formato elec-
trónico, 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 estrutu-
ra socioeconómica, as relacións interpersoais, de 

PLEB5.2. Utiliza as normas ortográficas sen 
erros moi significativos e para estruturar o 
texto, ordenar as ideas e xerarquizalas en 
principais e secundarias, e utiliza o corrector 
informático para detectar e corrixir erros 
tipográficos e ortográficos. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

5.2. Utiliza as normas ortográ-
ficas sen erros moi significati-
vos e para estruturar o texto, 
ordenar as ideas e xerarquiza-
las en principais e secundarias. 



 

 

☎ 
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xerarquía e entre grupos, o comportamento (postu-
ras 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 adecuadamen-
te 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 abor-
dar con eficacia a resolución de malentendidos in-
terculturais, esforzándose por superar comparacións 
ou xuízos estereotipados. 

B5.6. Utilizar con razoable corrección as estruturas 
morfosintácticas, os patróns discursivos e os ele-
mentos 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 comunica-
tivas. 

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 

PLEB5.3. Utiliza a lingua estranxeira como 
instrumento de acceso á información proce-
dente de diversas fontes (biblioteca, inter-
net, etc.) e como ferramenta de aprendizaxe 
de contidos diversos, e, durante as activida-
des de aula, en situacións de comunicación 
reais ou simuladas, como medio de comuni-
cación e entendemento entre persoas de 
procedencias, linguas e culturas distintas, 
evitando calquera tipo de discriminación e 
de estereotipos lingüísticos e culturais. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

5.3. Utiliza a lingua estranxeira 
como instrumento de acceso á 
información procedente de 
diversas fontes e como ferra-
menta de aprendizaxe de con-
tidos diversos, e, durante as 
actividades de aula, en situa-
cións de comunicación reais ou 
simuladas, como medio de 
comunicación e entendemento 
entre persoas de procedencias, 
linguas e culturas distintas, 
evitando calquera tipo de dis-
criminación e de estereotipos 
lingüísticos e culturais. 



 

 

☎ 
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laboral, e expresións e modismos de uso habitual. 

B5.8. Resumir ou parafrasear un texto para facelo 
intelixible a quen necesita esta mediación por des-
coñecemento ou coñecemento insuficiente da lingua 
meta. 

B5.9. Participar en proxectos (elaboración de mate-
riais 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. 

PLEB5.4. Explica valores e comportamentos 
propios dunha cultura a membros de outra 
diferente, consciente da importancia desta 
actividade de mediación intercultural. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

5.4. Explica valores e compor-
tamentos propios dunha cultu-
ra a membros de outra dife-
rente, consciente da importan-
cia desta actividade de media-
ción intercultural. 

PLEB5.5. Coñece algúns aspectos significati-
vos históricos xeográficos e de produción 
cultural dos países onde se fala a lingua es-
tranxeira, obtendo a información por dife-
rentes medios, entre eles a biblioteca, inter-
net e outras tecnoloxías da información e da 
comunicación. 

CCL 
CSC 
CCEC 

5.5. Coñece algúns aspectos 
significativos históricos xeográ-
ficos e de produción cultural 
dos países onde se fala a lin-
gua estranxeira. 

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

CCL 
CSC 
CCEC 
CD 

5.6. Produce textos orais e 
escritos en diferentes soportes 
suficientemente cohesivos, 
coherentes e adecuados ao 
propósito comunicativo. 
VER CONTIDOS 



 

 

☎ 
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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 especia-
lizado se conta con apoio visual ou contex-
tual. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

5.7. Exprésase oralmente e por 
escrito, en diferentes soportes, 
con certa densidade léxica, 
evitando repeticións innecesa-
rias co uso de sinónimos e 
palabras de significado próxi-
mo, e recoñece un léxico máis 
especializado se conta con 
apoio visual ou contextual. 
 VER VOCABULARIO 

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.). 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

 

5.8. Realiza actividades de 
mediación lingüística (refor-
mula o sentido dun texto, oral 
ou escrito para facelo com-
prensible a persoas interlocu-
toras 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 modali-
dade semiótica, como do texto 
ao esquema, etc.). 



 

 

☎ 
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PLEB5.9. Participa en proxectos (elaboración 
de materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, obras de tea-
tro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos transversais, 
evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e 
valora as competencias que posúe como 
persoa plurilingüe. 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

5.9. Participa en proxectos nos 
que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos 
transversais, evita estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e va-
lora as competencias que po-
súe como persoa plurilingüe. 

 



 

 

☎ 
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Contidos sintáctico-discursivos: 
 

▪ Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición 
(but); causa (because (of); due to); finalidade (to + infinitive; for); comparación 
(as/not so +Adj.+ as; more comfortable/ quickly, faster (than); the fastest); resultado 
(so…); condición ( first, second and third  conditional; if; unless); estilo indirecto (re-
ported information, offers, suggestions and commands).  

▪ Relacións temporais (the moment (she left);as, while). 

▪ Be used to/ get used to. 

▪ 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 (present perfect and past perfect, simple and 
continuous); futuro ( future perfect simple and continuous). 

▪ Expresión da modalidade (modals and modal perfects: factualidade (declarative 
sentences); capacidade (can; be able to); posibilidade/probabilidade (may; might; 
perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obriga(have (got) to; must); permiso 
(may; could). 

▪ Defining and non defining relative clauses (oracións de relativo especificativas e ex-
plicativas). 

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

▪ Oracións condicionáis e expresións temporais (conditionals and time clauses) 

▪ O modo pasivo (the passive). 

▪ Uso de conectores (para engadir puntos sobre o mesmo tópico,  expresar contraste, 
causa,resultado,propósito, expresar similaridade e opinión, facer afirmacións, dar 
exemplos, introducir puntos opostos, mostrar secuencia ou tempo, concluir). 

▪ Estilo indirecto (reported speech). 

▪ Phrasal verbs.  

▪ Gerund and infinitive. 

 

 

 

 

 



 

 

☎ 
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Vocabulario: 

▪ Communication 

▪ Technology 

▪ Education 

▪ Cities 

▪ Relationships 

▪ Money 

▪ Sport 

▪ Food 

 

 

 

❖ Ademais destes requisitos, é indispensable ter superadas as probas que 

acreditan a lectura e comprensión do libro de lectura obrigatoria para po-

der ser avaliado positivamente. 



 

 

☎ 
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8.1.6  Criterios de avaliación e mínimos esixibles 2º BACHARELATO. 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  CCBB Mínimos esixibles 

B1.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas 
para comprender o sentido xeral; a información 
esencial; os puntos principais; os detalles relevantes; 
información, ideas e opinións tanto implícitas como 
explicitas do texto, formuladas de maneira clara; e 
matices como a ironía ou o humor, ou o uso poético 
ou estético da lingua cando a imaxe facilita a com-
prensión. 

B1.3. Distinguir e aplicar á comprensión do texto oral 
as funcións e os significados específicos xeralmente 
asociados a diversas estruturas sintácticas de uso 
común segundo o contexto de comunicación (por 
exemplo, estrutura interrogativa para expresar ad-
miración). 

B1.4. Comprender o esencial de conversas ou debates 
sobre temas educativos ou profesionais da súa área 
de interese, desenvolvidos nunha linguaxe sen usos 
idiomáticos, e extraer información específica rele-
vante aínda que non se comprenda a totalidade dos 
textos. 

B1.5. Recoñecer os significados e intencións comuni-

PLEB1.1. Comprende instrucións, anuncios, 
declaracións e mensaxes detalladas, da-
dos cara a cara ou por outros medios, so-
bre temas concretos, en linguaxe estándar 
e a velocidade normal (por exemplo, de-
claracións ou mensaxes institucionais).  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

1.1.Comprende instrucións, 
anuncios, declaracións e men-
saxes detalladas, dados cara a 
cara ou por outros medios, 
sobre temas concretos, en lin-
guaxe estándar e a velocidade 
normal (por exemplo, declara-
cións ou mensaxes institucio-
nais), sempre e cando se poda 
repetir a unha velocidade mais 
lenta. 



 

 

☎ 
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cativas expresas de patróns sonoros, acentuais, rít-
micos e de entoación de uso común e máis específi-
cos, así como algunhas de carácter implícito (in-
cluíndo a ironía e o humor), cando a articulación é 
clara. 

B1.6. Ientificar as ideas principais, información deta-
llada e implicacións xerais de textos de certa lonxi-
tude, ben organizados e lingüisticamente comple-
xos, nunha variedade de lingua estándar e articula-
dos a velocidade normal, que traten temas tanto 
concretos como abstractos, incluso se son de carác-
ter técnico cando estean dentro do propio campo de 
especialización ou de interese nos ámbitos persoal, 
público, educativo e laboral/profesional, sempre 
que as condicións acústicas sexan boas e se poidan 
confirmar certos detalles. 

B1.7. Comprender as ideas principais e as específicas 
máis relevantes de textos gravados ou audiovisuais 
emitidos en lingua estándar, con claridade na fala, e 
sen condicións externas que dificulten a compren-

PLEB1.2. Identifica as ideas principais, os 
detalles relevantes e as implicacións xerais 
de conversas e debates relativamente ex-
tensos e animados entre varias persoas 
interlocutoras que teñen lugar na súa pre-
senza, sobre temas xerais, de actualidade 
ou do seu interese, sempre que o discurso 
estea estruturado e non se faga un uso 
moi idiomático da lingua. 

CCL 

CCA 

CSC 

CCEC 

1.2.Identifica as ideas principais 
e os detalles relevantes  de 
conversas e debates non exce-
sivamente extensos entre va-
rias persoas interlocutoras que 
teñen lugar na súa presenza, 
sobre temas xerais, de actuali-
dade ou do seu interese, sem-
pre que o discurso estea estru-
turado e non se faga un uso 
idiomático da lingua. 



 

 

☎ 
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sión. PLEB1.3. Comprende, en debates e conver-
sas informais sobre temas habituais ou do 
seu interese, a postura ou punto de vista 
das persoas interlocutoras, así como al-
gúns sentidos implícitos e matices como a 
ironía ou o humor. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

1.3. Comprende, en debates e 
conversas informais sobre te-
mas habituais ou do seu in-
terese, a postura ou punto de 
vista das persoas interlocuto-
ras, así como algúns  matices 
como a ironía ou o humor, 
cando son evidentes. 

PLEB1.4. Comprende, nunha conversa for-
mal na que participa, no ámbito educativo 
ou ocupacional, información detallada e 
puntos de vista e opinións sobre temas da 
súa especialidade e relativos a liñas de ac-
tuación e outros procedementos abstrac-
tos, sempre que poida confirmar o que o 
interlocutor quixo dicir e conseguir aclara-
cións sobre os aspectos ambiguos. 

CCL 

CCA 

CSC 

CCEC 

1.4.Comprende, nunha conversa 
formal sinxela na que partici-
pa, no ámbito educativo ou 
ocupacional, información de-
tallada e puntos de vista e 
opinións sobre temas da súa 
especialidade, sempre que 
poida confirmar o que o inter-
locutor quixo dicir e conseguir 
aclaracións sobre os aspectos 
ambiguos. 



 

 

☎ 
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PLEB1.5. Comprende a liña argumental, as 
ideas principais, os detalles relevantes e as 
implicacións xerais en presentacións, con-
ferencias ou seminarios de certa exten-
sión e complexidade sobre temas educati-
vos ou profesionais da súa área de intere-
se, tanto concretos como abstractos, 
sempre que haxa marcadores que estrutu-
ren o discurso e guíen a comprensión. 

CCL 

CCA 

CSC 

CCEC 

1.5.Comprende a liña argumen-
tal, as ideas principais e os de-
talles relevantes en presenta-
cións ou conferencias de ex-
tensión limitada  e moderada 
complexidade, sobre temas 
educativos ou profesionais da 
súa área de interese, sempre 
que haxa marcadores que es-
truturen o discurso e guíen a 
comprensión. 



 

 

☎ 
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PLEB1.6. Comprende o contido da informa-
ción da maioría do material gravado ou re-
transmitido nos medios de comunicación, 
relativo a temas de interese persoal, iden-
tificando o estado de ánimo, o ton e 
mesmo o humor do falante, sempre que o 
discurso estea articulado con claridade, 
nunha variedade de lingua estándar e a 
velocidade normal. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

1.6.Comprende o contido da 
información da maioría do ma-
terial gravado ou retransmiti-
do nos medios de comunica-
ción, relativo a temas de in-
terese persoal, identificando o 
estado de ánimo, o ton e 
mesmo o humor do falante, 
sempre que sexan evidentes e 
o discurso estea articulado con 
claridade, nunha variedade de 
lingua estándar a velocidade 
normal, e se poida repetir 
mais de unha vez. 



 

 

☎ 
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Bloque 2. Producción de textos orais: expresión e interacción 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CCBB Mínimos esixibles 

B2.1. Coñecer, seleccionar con coidado e saber aplicar 
eficazmente e con certa naturalidade as estratexias 
adecuadas para producir textos orais de diversos ti-
pos e de certa lonxitude, planificando o discurso se-
gundo o propósito, a situación, os interlocutores e a 
canle de comunicación; recorrendo á paráfrase ou a 
circunloquios cando non se atopa a expresión preci-
sa, e identificando e corrixindo os erros que poidan 
provocar unha interrupción da comunicación. 

B2.2. Construír textos claros e co detalle suficiente, 
ben organizados e adecuados ao interlocutor e ao 
propósito comunicativo, sobre temas diversos, xe-
rais e máis específicos dentro do propio campo de 
especialidade ou de interese, e defender un punto 
de vista sobre temas xerais ou relacionados coa 
propia especialidade, indicando os proles e os con-
tras das opcións, así como tomar parte activa en 

PLEB2.1. Diferencia adecuadamente a pro-
dución do texto oral espontáneo (sintaxe 
limitada, estratexias de compensación, 
negociación do significado co interlocutor, 
etc.) do planificado, e considera as carac-
terísticas que este comparte coa lingua 
escrita (planificación, redundancia infor-
mativa, elementos de cohesión, etc.). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

2.1.Diferencia adecuadamente a 
produción do texto oral es-
pontáneo (sintaxe limitada, 
estratexias de compensación, 
negociación do significado co 
interlocutor, etc.) do planifi-
cado. 



 

 

☎ 
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conversas formais ou informais de certa lonxitude, 
desenvolvéndose cun grao de corrección e fluidez 
que permita manter a comunicación.  

B2.3. Utilizar correctamente, sen erros que conduzan 
a malentendidos, as estruturas morfosintácticas, os 
patróns discursivos e os elementos de coherencia e 
de cohesión de uso común e máis específico, selec-
cionándoos en función do propósito comunicativo 
no contexto concreto (por exemplo, o uso da voz 
pasiva en presentacións de carácter educativo, ou 
de frases de relativo para facer unha descrición de-
tallada). 

B2.4. Ler en voz alta con énfase expresiva de xeito que 
poidan recoñecerse as ideas clave, utilizando o ritmo 
e as pautas para facer a lectura comunicativa, enga-
dindo algún comentario persoal ao texto (aclaración 
de palabras, algún novo exemplo, unha alusión a ex-
periencias compartidas, etc.) e corrixíndose con na-
turalidade no caso dalgunha equivocación. 

B2.5. Planificar e articular o texto oral segundo a fun-
ción ou as funcións comunicativas principais e se-
cundarias en cada caso, seleccionando os expoñen-

PLEB2.2. Fai presentacións de certa dura-
ción sobre temas do seu interese educati-
vo ou relacionados coa súa especialidade 
(por exemplo, o desenvolvemento dun 
experimento científico, ou unha análise de 
aspectos históricos, sociais ou económi-
cos), cunha estrutura clara que axuda os 
oíntes a fixárense nos aspectos máis im-
portantes, e demostrando seguridade á 
hora de contestar preguntas do auditorio 
formuladas con claridade e a velocidade 
normal. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

2.2.Fai presentacións de dura-
ción limitada, sobre temas do 
seu interese, cunha estrutura 
clara que axuda os oíntes a 
fixárense nos aspectos máis 
importantes, e demostrando 
certa destreza á hora de con-
testar preguntas do auditorio 
formuladas de xeito repetido 
se fora necesario, con clarida-
de e a velocidade normal. 



 

 

☎ 

 

263 

tes das devanditas funcións segundo os seus matices 
de significación, e os patróns discursivos dos que se 
dispón para presentar e organizar a información, 
deixando claro o que se considera importante (por 
exemplo, mediante estruturas enfáticas), ou os con-
trastes ou as digresións con respecto ao tema prin-
cipal. 

B2.6. Expresarse con relativa facilidade e naturalidade, 
e cun grao de fluidez que permita desenvolver o dis-
curso sen moita axuda do interlocutor, aínda que 
poidan darse algúns problemas de formulación que 
retarden algo o discurso ou que requiran expor de 
maneira distinta o que se quere dicir. 

B2.7. Xestionar a interacción de maneira eficaz en 
situacións habituais, respectando e tomando a 
quenda de palabra con amabilidade e cando se 
desexa, e axustando a propia contribución á dos in-
terlocutores, percibindo as súas reaccións, e defen-
derse en situacións menos rutineiras, e mesmo difí-
ciles (por exemplo, cando a persoa interlocutora 
acapara a quenda de palabra, ou cando a súa contri-
bución é escasa e hai que encher as lagoas comuni-
cativas ou animala a participar). 

PLEB2.3. Participa con soltura en conversas 
informais cara a cara ou por teléfono, ou 
por outros medios técnicos, nas que des-
cribe con detalle feitos, experiencias, sen-
timentos e reaccións, soños, esperanzas e 
ambicións, e responde adecuadamente 
aos sentimentos que expresan os seus in-
terlocutores; describe con detalle expe-
riencias persoais e as súas reaccións ante 
elas; expresa con convicción crenzas, 
acordos e desacordos, e explica e xustifica 
de maneira persuasiva as súas opinións e 
proxectos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

2.3.Participa con soltura en con-
versas informais sinxelas cara 
a cara ou por medios técnicos, 
nas que describe con certo de-
talle feitos, experiencias e sen-
timentos, e responde adecua-
damente aos sentimentos que 
expresan os seus interlocuto-
res. 



 

 

☎ 
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PLEB 2.4. Toma parte adecuadamente en 
conversas formais, entrevistas, reunións e 
debates de carácter educativo ou ocupa-
cional, achegando e pedindo información 
relevante e detallada sobre aspectos con-
cretos e abstractos de temas cotiáns e 
menos habituais nestes contextos; expli-
cando os motivos dun problema complexo 
e pedindo e dando instrucións ou suxes-
tións para resolvelo; desenvolvendo ar-
gumentos de forma comprensible e con-
vincente e comentando as contribucións 
dos interlocutores; opinando e facendo 
propostas xustificadas sobre futuras ac-
tuacións. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

2.4.Toma parte adecuadamente 
en conversas formais, entre-
vistas, reunións e debates 
sinxelos, de carácter educativo 
ou ocupacional, achegando e 
pedindo información relevan-
te sobre aspectos concretos e 
abstractos de temas cotiáns. 

PLEB2.5. Participa na interacción verificando 
a comprensión propia e das demais per-
soas, e cooperando activamente na reali-
zación das tarefas de comunicación, cun 
bo grao de fluidez e claridade, malia al-
gúns erros esporádicos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

2.5.Participa na interacción  
cooperando activamente na 
realización das tarefas de co-
municación, cun aceptable 
grao de fluidez e claridade, 
malia algúns erros esporádi-
cos. 



 

 

☎ 
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PLEB2.6. Realiza unha entrevista cun patrón 
estruturado de preguntas establecido con 
anterioridade, formulando preguntas 
complementarias ou respondendo a elas, 
reaccionando ante unha resposta que non 
entenda, e interactuando para pedir repe-
ticións e confirmar a comprensión mutua. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

2.6.Realiza unha entrevista 
sinxela, cun patrón estrutura-
do de preguntas establecido 
con anterioridade,  reaccio-
nando ante unha resposta que 
non entenda. 



 

 

☎ 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CCBB Mínimos esixibles 

B3.1. Uso de diferentes estratexias de lectura como a 
identificación da intención comunicativa, a anticipa-
ción da información a partir dos elementos textuais 
e non textuais, o uso do contexto, a aplicación de 
regras de formación de palabras para inferir signifi-
cados e a organización da información e o tipo de 
texto. 

B3.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas 

PLEB3.1. Entende detalles relevantes e im-
plicacións de anuncios e material de ca-
rácter publicitario sobre asuntos do seu 
interese persoal (por exemplo, carteis, fo-
lletos, pancartas ou grafitti), educativo 
(por exemplo, carteis científicos) ou pro-
fesional (por exemplo, boletíns informati-
vos ou documentos oficiais). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

3.1.Entende detalles relevantes 
de anuncios e material de ca-
rácter publicitario sobre asun-
tos do seu interese persoal ou 
profesional. 



 

 

☎ 
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para comprender o sentido xeral, a información 
esencial, os puntos principais, os detalles relevantes; 
información, ideas e opinións tanto implícitas como 
explícitas do texto, se están claramente sinalizadas; 
e matices como a ironía ou o humor, ou o uso poéti-
co ou estético da lingua, formulados de xeito claro. 

B3.3. Seguir instrucións de certa complexidade e ex-
tensión tanto do ámbito público como do propio da 
especialidade, aínda que sexa necesario apoiarse 
para a comprensión en soportes visuais como de-
buxos, bosquexos e outros.  

B3.4. Identificar as ideas principais, información deta-
llada e implicacións xerais de textos de certa lonxi-
tude, ben organizados e lingüisticamente comple-
xos, nunha variedade de lingua estándar e que tra-
ten de temas tanto concretos como abstractos, 
mesmo se son de carácter técnico, cando estean 
dentro do propio campo de especialización ou de in-
terese, nos ámbitos persoal, público, educativo e la-
boral ou profesional, sempre que se poidan reler as 

PLEB3.2. Comprende a información, a inten-
ción e as implicacións de notas e corres-
pondencia persoal en calquera soporte, 
incluídos foros e blogs, nos que se trans-
miten e se xustifican de xeito detallado in-
formación, ideas e opinións sobre temas 
concretos e abstractos de carácter persoal 
e dentro da súa área de interese. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

3.2.Comprende a información e 
a intención de notas e corres-
pondencia persoal en calquera 
soporte, incluídos foros e 
blogs, nos que se transmiten e 
se xustifican de xeito detallado 
información, ideas e opinións 
sobre temas concretos e abs-
tractos elementais, de carác-
ter persoal e dentro da súa 
área de interese. 



 

 

☎ 
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seccións difíciles. 
B3.5. Recoñecer globalmente e con detalle a liña ar-

gumental no tratamento do asunto presentado en 
xornais, revistas, guías, páxinas web e novelas, e dis-
tinguir entre información, opinión e persuasión, así 
como comprender en textos literarios as relacións 
entre os personaxes e os motivos que os impulsan a 
actuar.  

B3.6. Ler con fluidez textos de ficción e literarios con-
temporáneos e relacionados cos propios intereses e 
as necesidades nos ámbitos persoal, público, educa-
tivo e laboral ou profesional, ben estruturados, en 
rexistro estándar da lingua e escritos sen modismos 
pouco frecuentes. 

PLEB3.3. Comprende instrucións extensas e 
complexas dentro da súa área de interese 
ou a súa especialidade, incluíndo detalles 
sobre condicións e advertencias, sempre 
que poida volver ler as seccións difíciles 
(por exemplo, sobre instrumentos de me-
dición ou de procedementos científicos). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

3.3. 

NON 

PLEB3.4. Comprende os detalles relevantes 
e as implicacións de correspondencia for-
mal de institucións públicas ou entidades 
privadas como universidades, empresas 
ou compañías de servizos, sobre temas 
concretos e abstractos de carácter persoal 
e educativo, dentro da súa área de intere-
se ou a súa especialidade. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 3.4.Comprende os detalles rele-
vantes da correspondencia 
formal sinxela, de institucións 
públicas ou entidades priva-
das, sobre temas concretos e 
abstractos de carácter persoal 
e educativo, dentro da súa 
área de interese. 



 

 

☎ 
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PLEB3.5. Entende, en textos de referencia e 
consulta, en soporte tanto impreso como 
dixital, información detallada sobre temas 
da súa especialidade nos ámbitos educati-
vo ou ocupacional, así como información 
concreta relacionada con cuestións prácti-
cas en textos informativos oficiais, institu-
cionais ou corporativos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

3.5.Entende, en textos sinxelos 
de referencia e consulta, en 
soporte tanto impreso como 
dixital, información detallada 
sobre temas da súa especiali-
dade nos ámbitos educativo 
ou ocupacional, así como in-
formación concreta en textos 
informativos oficiais, institu-
cionais ou corporativos bási-
cos. 

PLEB3.6. Comprende a información, as ideas 
e as opinións implícitas en noticias e arti-
gos xornalísticos e de opinión ben estrutu-
rados e de certa lonxitude que tratan 
dunha variedade de temas de actualidade 
ou máis especializados, tanto concretos 
como abstractos, dentro da súa área de 
interese, e localiza con facilidade detalles 
relevantes neses textos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

3.6.Comprende a información e 
as ideas xerais en noticias e ar-
tigos xornalísticos e de opinión 
sinxelos, ben estruturados e 
de lonxitude limitada que tra-
tan dunha variedade de temas 
de actualidade,  tanto concre-
tos como abstractos, dentro 
da súa área de interese. 



 

 

☎ 
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PLEB3.7. Comprende os aspectos principais, 
detalles relevantes, algunhas ideas implíci-
tas e o uso poético da lingua en textos li-
terarios que presenten unha estrutura ac-
cesible e unha linguaxe non moi idiomáti-
ca, e nos que o desenvolvemento do tema 
ou da historia, os personaxes centrais e as 
súas relacións, ou o motivo poético, es-
tean claramente sinalizados con marcado-
res lingüísticos doadamente recoñecibles. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

3.7  

NON 



 

 

☎ 
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Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CCBB Mínimos esixibles 

B4.1. Utilizar estratexias que faciliten un estilo de es-
critura sinxelo e fluído, evitando o uso de palabras 
ou estruturas das que non se estea seguro e seguin-
do adecuadamente o proceso de escritura: planifi-
cación do texto, selección das ideas pertinentes ao 
propósito comunicativo, presentación das ideas se-
gundo o tipo de texto, organización adecuada en pa-
rágrafos, e revisión da coherencia, a cohesión, a or-
tografía, a puntuación e as concordancias.  

B4.2. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis 
adecuadas para elaborar textos escritos ben estrutu-
rados e de certa lonxitude; por exemplo, integrando 
de maneira apropiada información relevante proce-
dente de fontes diversas, ou reaxustando o rexistro 
ou o estilo (incluíndo léxico, estruturas sintácticas e 
patróns discursivos) para adaptar o texto ao destina-
tario e ao contexto específicos. 

B4.3. Escribir, en calquera soporte, textos ben estrutu-
rados sobre unha ampla serie de temas relacionados 
cos propios intereses ou a especialidade, facendo 
descricións claras e detalladas; sintetizando infor-
mación e argumentos extraídos de diversas fontes e 
organizándoos de maneira lóxica; e defendendo un 
punto de vista sobre temas xerais, ou máis específi-
co, indicando os proles e os contras das opcións, uti-

PLEB4.1. Escribe informes en formato con-
vencional e de estrutura clara relaciona-
dos coa súa especialidade (por exemplo, o 
desenvolvemento e as conclusións dun 
experimento, sobre un intercambio lin-
güístico, unhas prácticas ou un traballo de 
investigación), ou menos habituais (por 
exemplo, un problema xurdido durante 
unha estadía no estranxeiro), desenvol-
vendo un argumento, razoando a favor ou 
en contra dun punto de vista concreto, 
explicando as vantaxes e as desvantaxes 
de varias opcións, e achegando conclu-
sións xustificadas. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 4.1. 

NON 



 

 

☎ 
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lizando para iso os elementos lingüísticos adecuados 
para dotar o texto de cohesión e coherencia, e ma-
nexando un léxico adaptado ao contexto e ao pro-
pósito comunicativo que se persegue. 

B4.4. Planificar e articular o texto escrito segundo a 
función ou as funcións comunicativas principais e 
secundarias en cada caso, seleccionando os expo-
ñentes das devanditas funcións segundo os seus ma-
tices de significación, e os patróns discursivos dos 
que se dispón para presentar e organizar a informa-
ción, deixando claro o que se considera importante 
(por exemplo, mediante estruturas enfáticas), ou os 
contrastes ou as digresións con respecto ao tema 
principal. 

B4.5. Elaborar resumos e notas recapitulativas, con 
claridade, exactitude, coherencia e fidelidade ao 
texto orixinal. 

B4.6. Presentar os textos escritos de maneira coidado-
sa (con atención a marxes, riscaduras, liñas dereitas, 
letra clara, letras maiúsculas e minúsculas cando co-
rresponda, etc.), en soporte impreso e dixital, ade-
cuados aos fins funcionais e valorando a importancia 
da presentación nas comunicacións escritas. 

PLEB4.2. Describe un tema, un texto, un 
suceso ou un evento dando unha idea xe-
ral que permita recoñecelo con claridade, 
explicando as súas partes ou circunstan-
cias, e ofrecendo unha opinión persoal ar-
gumentada. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

4.2.Describe un tema, un texto, 
un suceso ou un evento dando 
unha idea xeral e ofrecendo a 
sua opinión persoal. 



 

 

☎ 
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PLEB4.3. Completa un cuestionario detalla-
do con información persoal, educativa ou 
laboral (por exemplo, para matricularse 
nunha universidade, solicitar un traballo, 
abrir unha conta bancaria ou tramitar un 
visado). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

4.3.Completa un cuestionario 
detallado con información 
persoal, educativa ou laboral 
(por exemplo, para matricular-
se nunha universidade, solici-
tar un traballo, abrir unha con-
ta bancaria ou tramitar un vi-
sado). 

PLEB4.4. Escribe, en calquera soporte ou 
formato, un currículo detallado, xunto 
cunha carta de motivación (por exemplo, 
para ingresar nunha universidade es-
tranxeira, ou presentarse como candida-
to/a a un posto de traballo).  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

4.4,Escribe en calquera soporte 
ou formato, un currículo deta-
llado, xunto cunha carta de 
motivación sinxela (por exem-
plo, para ingresar nunha uni-
versidade estranxeira, ou pre-
sentarse como candidato/a a 
un posto de traballo). 

PLEB4.5. Toma notas co suficiente detalle 
durante unha conferencia, unha charla ou 
un seminario, e elabora un resumo con in-
formación relevante e as conclusións ade-
cuadas, sempre que o tema estea relacio-
nado coa súa especialidade e o discurso 
estea ben estruturado. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

4.5.  

NON 



 

 

☎ 
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PLEB4.6. Escribe notas, anuncios, mensaxes 
e comentarios, en calquera soporte, nos 
que transmite e solicita información deta-
llada, explicacións, reaccións e opinións 
sobre temas persoais, educativo ou ocu-
pacionais, respectando as convencións e 
as normas de cortesía. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

4.6.Escribe notas, mensaxes e 
comentarios sinxelos, en cal-
quera soporte, nos que trans-
mite e solicita información so-
bre temas do seu interese, 
respectando as convencións e 
as normas de cortesía. 

PLEB4.7. Escribe correspondencia persoal, 
en calquera soporte, e comunícase con 
seguridade en foros e blogs, transmitindo 
emoción, resaltando a importancia per-
soal de feitos e experiencias, e comentan-
do de maneira persoal e detallada as noti-
cias e os puntos de vista das persoas ás 
que se dirixe.  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

4.7.Escribe correspondencia 
persoal sinxela, en calquera 
soporte, e fai un esforzo co-
municativo básico en foros e 
blogs.  



 

 

☎ 
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PLEB4.8. Escribe, en calquera soporte, car-
tas formais de carácter educativo ou pro-
fesional dirixidas a institucións públicas ou 
privadas e a empresas, nas que dá e solici-
ta información, describe a súa traxectoria 
educativa ou profesional e as súas compe-
tencias, e explica e xustifica co suficiente 
detalle os motivos das súas accións e dos 
seus plans (por exemplo, carta de motiva-
ción para matricularse nunha universidade 
estranxeira, ou para solicitar un posto de 
traballo), respectando as convencións 
formais e de cortesía propias deste tipo de 
textos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

4.8.Escribe, en calquera soporte, 
cartas formais sinxelas de ca-
rácter educativo ou profesio-
nal dirixidas a institucións pú-
blicas ou privadas e a empre-
sas.  



 

 

☎ 
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Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CCBB Mínimos esixibles 

B5.1. Discriminar e reproducir patróns sonoros, acen-
tuais, rítmicos e de entoación de uso común e máis es-
pecíficos, axustándose debidamente a algunha varieda-
de estándar da lingua, e seleccionalos en función das 
propias intencións comunicativas, incluíndo a expresión 
sinxela da ironía e do humor.  
B5.2. Axustarse con consistencia aos patróns ortográfi-
cos, de puntuación e de formato de uso común, e algúns 
de carácter máis específico. 
B5.3. Distinguir a función ou as funcións comunicativas 
principais e secundarias do texto, como implicacións 
facilmente discernibles, e apreciar as diferenzas de sig-
nificación de distintos expoñentes destas, así como dis-
tinguir os significados e os propósitos xerais asociados 
ao uso de patróns discursivos típicos polo que respecta 
á presentación e á organización da información (entre 
outros, o reforzo ou a recuperación do tema; a topicali-
zación, pondo o tema da oración ao principio, como por 
exemplo en "Diso non quero falar"; contraste, digresión 
ou recapitulación).  
B5.4. Integrar na propia competencia intercultural, para 
producir textos orais e escritos ben axustados ao con-
texto específico, os aspectos socioculturais e sociolin-
güísticos máis relevantes da lingua e culturas meta rela-
tivos a costumes, usos, actitudes, valores e crenzas, e 
superar as diferenzas con respecto ás linguas e culturas 

PLEB5.1. Comprende e faise comprender con 
certa confianza e fluidez en situacións de co-
municación informais e formais habituais, con 
matices como a ironía e o humor, sempre que 
as persoas interlocutoras pronuncien con 
claridade e eviten un uso moi idiomático. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

5.1.Comprende e faise com-
prender con de xeito elemen-
tal en situacións de comunica-
ción informais e formais habi-
tuais, sempre que as persoas 
interlocutoras pronuncien con 
claridade e eviten un uso  
idiomático. 

PLEB5.2. Relaciónase oralmente e por escrito 
comunicando con eficacia información, noti-
cias, ideas e puntos de vista sobre temas tan-
to abstractos como concretos; ou solicitando 
ou transmitindo información relacionada con 
servizos ou outros ámbitos das relacións so-
ciais, adaptando a súa expresión e os medios 
de expresalo á situación de comunicación.  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

5.2.Relaciónase oralmente e por 
escrito de xeito elemental e 
básico. 



 

 

☎ 

 

277 

propias, e os estereotipos, demostrando confianza no 
uso de diferentes rexistros ou outros mecanismos de 
adaptación contextual, e evitando erros serios de for-
mulación ou presentación textual que poidan conducir a 
malentendidos ou situacións potencialmente conflitivas. 
B5.5. Coñecer e saber seleccionar e utilizar léxico oral e 
escrito común e expresións e modismos de uso habitual, 
e máis especializado segundo os propios intereses e as 
necesidades no ámbito persoal, público, educativo e 
laboral ou profesional, así como un reducido repertorio 
de palabras e expresións, e as connotacións máis dis-
cernibles, que permita un uso humorístico, poético ou 
estético sinxelo do idioma. 
B5.6. Coñecer coa profundidade debida e aplicar efi-
cazmente á comprensión do texto os coñecementos 
sociolingüísticos relativos á estruturación social, ás rela-
cións interpersoais en diversos contextos (desde infor-
mal ata institucional) e as convencións sociais (incluíndo 
crenzas e estereotipos) predominantes nas culturas en 
que se utiliza a lingua meta, así como os coñecementos 
culturais máis relevantes (por exemplo, históricos, xeo-
gráficos, literarios ou artísticos), que permitan captar as 
alusións máis directas sobre estes aspectos que poida 
conter o texto.  
B5.7. Resumir ou parafrasear un texto para facelo inteli-
xible a quen necesite desta mediación por descoñece-
mento ou coñecemento insuficiente da lingua meta. 
B5.8. Utilizar o coñecemento sociocultural sobre o mo-

PLEB5.3. Intervén oralmente con distintos 
propósitos comunicativos, con eficacia inter-
cultural. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

5.3.Intervén oralmente con dis-
tintos propósitos comunicati-
vos, con eficacia intercultural. 

PLEB 5.4. Entende os detalles do que se lle di 
en transaccións e xestións que xorden men-
tres viaxa, organiza a viaxe ou trata coas auto-
ridades, así como en situacións menos habi-
tuais en hoteis, tendas, axencias de viaxes, 
centros de saúde, traballo ou estudos (por 
exemplo, para recibir asistencia sanitaria co-
mo turista ou como residente, cambiar unha 
reserva de hotel, anular billetes ou cambiar un 
artigo defectuoso), sempre que poida pedir 
confirmación.  

CCL 

CSC 

CCEC 

5.4.Entende o esencial en 
transaccións e xestións que 
xorden referentes a viaxes, 
sempre que poida pedir con-
firmación. 



 

 

☎ 
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do de vida da comunidade que é obxecto de estudo e as 
diferenzas esenciais entre as prácticas, os valores e as 
crenzas desa comunidade e as propias, para facer un 
texto comprensible a unha persoa interlocutora que 
descoñece a lingua estranxeira, e resolver posibles ma-
lentendidos e conflitos interculturais. 
B5.9. Participar en proxectos (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e pelí-
culas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto curri-
culares como outras presentes no centro, relacionados 
cos elementos transversais, evitando estereotipos lin-
güísticos ou culturais. 

PLEB5.5. Desenvólvese con seguridade en 
transaccións e xestións cotiás e menos habi-
tuais, cara a cara, por teléfono ou por outros 
medios técnicos, solicitando información de-
tallada, ofrecendo explicacións claras e deta-
lladas, e desenvolvendo a súa argumentación 
de xeito satisfactorio na resolución dos pro-
blemas que xurdan.  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

5.5.Desenvólvese con relativa 
naturalidade en transaccións e 
xestións cotiás, cara a cara, 
por teléfono ou por outros 
medios técnicos, solicitando 
información e ofrecendo ex-
plicacións. 

PLEB5.6. Exprésase oralmente e por escrito, 
en diferentes soportes, con certa densidade 
léxica, evitando repeticións innecesarias co 
uso de sinónimos e palabras de significado 
próximo, e recoñece un léxico máis especiali-
zado se conta con apoio visual ou contextual. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

5.6.Exprésase oralmente e por 
escrito, en diferentes sopor-
tes, con unha  densidade léxi-
ca relativa, e recoñece un léxi-
co máis especializado se conta 
co apoio visual ou contextual 
necesarios. 

VER CONTIDOS/VER VOCABU-
LARIO 



 

 

☎ 
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PLEB5.7. Comprende textos extensos en lin-
gua estándar transmitidos por canles, enten-
dendo (aínda que non os comparta) os mati-
ces de sentido e de opinión ante puntos de 
vista e posturas concretas e actitudes que 
responden a crenzas, costumes e valores pro-
pios da cultura da lingua meta. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

5.7.Comprende textos curtos en 
lingua estándar transmitidos 
por canles, entendendo (aínda 
que non os comparta) os mati-
ces de  opinión ante puntos de 
vista e posturas concretas e 
actitudes que responden a 
crenzas, costumes e valores 
propios da cultura da lingua 
inglesa. 

PLEB5.8. Explica valores e comportamentos 
propios dunha cultura a membros doutra 
diferente, consciente da importancia desta 
actividade de mediación intercultural. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

5.8.Explica de xeito elemental, 
valores e comportamentos 
propios dunha cultura a mem-
bros doutra diferente, cons-
ciente da importancia desta 
actividade de mediación inter-
cultural. 



 

 

☎ 
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PLEB5.9. Participa en proxectos (elaboración 
de materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, obras de tea-
tro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos transversais, evi-
tando estereotipos lingüísticos ou culturais, e 
valora as competencias que posúe como per-
soa plurilingüe. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

5.9.Participa en proxectos sinxe-
los (elaboración de materiais 
multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, 
obras de teatro, etc.) nos que 
se utilizan varias linguas e re-
lacionados cos elementos 
transversais, evitando estereo-
tipos lingüísticos ou culturais, 
e valora as competencias que 
posúe como persoa plurilin-
güe. 
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Contidos  sintáctico-discursivos: 

▪ Expresión de relacións lóxicas: conxunción (neither…nor); disxunción (either…or); 
oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of + NP/VP/sentence); 
causa because (of); due to; as; since); finalidade (so as to); comparación (as/not so Adj. 
as; far less tiresome/much more convenient (than); the best by far); re-
sultado/correlación(such…that); condición (if; unless; in case); estilo indirecto (report-
ed information, offers, suggestions, promises, commands, wishes, warnings).  

▪ Relacións temporais ((just) as; while; once (we have finished). 

▪ Afirmación (emphatic affirmative sentences / the dummy do, e. g. I do love classic mu-
sic; tags, e. g. I should have). 

▪ Exclamación (What + noun + sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv. + 
Adj., e. g. How very extraordinary!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is 
freezing!). 

▪ Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have). 

▪ Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who? Why on earth did she say 
that?; tags). 

▪ Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and 
continuous; past perfect simple and continuous); presente (present simple and con-
tinuous); futuro (present simple and continuous + Adv.; will be + verb+ ing; will + per-
fect tense (simple and continuous)). 

▪ Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past sim-
ple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; would); 
incoativo (start/begin by +verb+ing); terminativo (cease +verb+ing).  

▪ Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (it 
takes/holds/serves…); posibilidade/probabilidade (will; likely; should; ought to); nece-
sidade (want; take); obriga (need/needn’t); permiso (may; could; allow) intención (be 
thinking of +verb+ing). 

▪ Expresión da existencia (e. g. there must have been); a entidade 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, 
one(s); determiners); a cualidade (e. g. bluish; nice to look at). 

▪ Expresión da cantidade: Number (e. g. some twenty people; thirty something). Quanti-
ty: e. g. twice as many; piles of newspapers; mountains of things. Degree: e. g. ex-
tremely; so (suddenly). 

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

▪ Expresión do tempo (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. 
g. fortnight), and indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time; duration (e. 
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g. through(out) the winter; over Christmas); anteriority (already; (not) yet; long/shortly 
before); posteriority (e. g. later (on); long/shortly after); sequence (to begin with, be-
sides, to conclude); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. rarely; on a 
weekly basis). 

▪ Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; upside 
down, in a mess). 

▪ Uso de conectores. 

▪ Have/get causative.  

▪ Phrasal verbs.  

▪ Gerund and infinitive. 

 

 

 

 

Vocabulario: 

▪ Collocations 

▪ Verb collocations 

▪ Suffixes 

▪ Prefixes 

▪ Finances 

▪ Fame and Celebrity 

▪ The Enviroment 

▪ Work and Jobs 

▪ Personal Characteristics 

▪ Driving and Road Safety 
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9.  CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN. 

9.1.  Criterios de cualificación nos cursos da ESO 

 

Valorarase a progresión  do alumno ao longo do curso e terase moi en conta se hai 
unha mellora nos coñecementos e nos traballos de xeito que un alumno pode aprobar 
a materia aínda con avaliacións negativas na primeira e segunda avaliacións, no caso 
de ter aprobada a terceira avaliación. Hai que ter en conta que os exames tratarán os 
contidos de forma acumulativa. 
 

Nos cursos da ESO os criterios a seguir son os que figuran a continuación: 
No período de avaliación ordinaria 
Para o cálculo numérico da cualificación final en cada avaliación, empregaráse o se-
guinte baremo:  
 

Probas oráis e escritas; proxectos individuais, en parellas 

ou en grupos. 

90% 

Actitude, traballo e participación 10%. 

 
 

 
 

O resultado das probas presenciais como dos proxectos ponderarase de acordo cos 
seguintes valores porcentuales: 
 

Expresión escrita (Writing) 25% 

Expresión oral     (Speaking) 25% 

Contidos gramaticais e vocabulario. 
(Grammar and Vocabulary) 

20% 

Comprensión auditiva (Listening) 15% 

Comprensión escrita (Reading) 15% 
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Na proba extraordinaria de setembro o baremo será o que segue: 

 

Expresión escrita (Writing)          25% 

Comprensión escrita (Reading)          25% 

Contidos gramaticais e vocabulario. 
(Grammar and Vocabulary) 

         25% 

Comprensión auditiva (Listening)          25% 

 

 

 

9.2  Criterios de cualificación en 1º BACHARELATO 

Valorarase a progresión  do alumno ao longo do curso e terase moi en conta se hai 
unha mellora nos coñecementos e nos traballos de xeito que un alumno pode aprobar 
a materia aínda con avaliacións negativas na primeira e segunda avaliacións, no caso 
de ter aprobada a terceira avaliación. Hai que ter en conta que os exames tratarán os 
contidos de forma acumulativa. 

 

No primeiro curso de Bacharelato os criterios a seguir son os que figuran 
a continuación: 
No período de avaliación ordinaria 
Para o cálculo numérico da cualificación final en cada avaliación, empregaráse o se-
guinte baremo:  
 

Probas oráis e escritas; proxectos individuais, en parellas 

ou en grupos. 

90% 

Actitude, traballo e participación 10%. 

 
O resultado das probas presenciais como dos proxectos ponderarase de acordo cos 
seguintes valores porcentuales: 
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Expresión escrita (Writing) 25% 

Expresión oral     (Speaking) 25% 

Contidos gramaticais e vocabulario. 
(Grammar and Vocabulary) 

20% 

Comprensión auditiva (Listening) 15% 

Comprensión escrita (Reading) 15% 

 

 

 

Na proba extraordinaria de setembro o baremo será o que segue: 

 

Expresión escrita (Writing)          25% 

Comprensión escrita (Reading)          25% 

Contidos gramaticais e vocabulario. 
(Grammar and Vocabulary) 

         25% 

Comprensión auditiva (Listening)          25% 

 

 
 

 

  

9.3   Criterios de cualificación en 2º BACHARELATO 

 

Valorarase a progresión do alumno ao longo do curso e terase moi en conta se 
hai unha mellora nos coñecementos e nos traballos de xeito que un alumno 
pode aprobar a materia aínda con avaliacións negativas na primeira e segunda 
avaliacións, no caso de ter aprobada a terceira avaliación. Hai que ter en conta 
que os exames tratarán os contidos de forma acumulativa.  
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En 2º BACHARELATO os criterios de cualificación serán os seguintes: 

 
 

No período de avaliación ordinaria: 

 Para o cálculo numérico da cualificación final en cada avaliación, empregaráse o se-
guinte baremo:  
 

Probas oráis e escritas. 90% 

Actitude, traballo e participación. 10%. 

 
 
 
O resultado das probas presenciais ponderarase de acordo cos seguintes valores por-
centuales: 
 

Contidos gramaticais e vocabulario. 

(Grammar and Vocabulary) 

20% 

Probas de compresión escrita (Reading comprehension) 25% 

Probas de expresión  escrita (Writing) 25% 

Comprensión auditiva (Listening) 10% 

Speaking (participación na aula, presentacións orais, etc.) 20% 

 
 
 

Na avaliación extraordinaria de setembro o resultado das probas presenciais 

ponderarase de acordo cos seguintes valores porcentuales: 
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Contidos gramaticais e vocabulario. 

(Grammar and Vocabulary) 

25% 

Probas de compresión escrita (Reading comprehension) 25% 

Probas de expresión  escrita (Writing) 30% 

Comprensión auditiva (Listening) 20% 

 
 
 
 

10.-  CICLO FORMATIVO; PRESENTACIÓN E CONTIDOS: 
 
Este ano e por primeira vez, o alumnado de primeiro e segundo do noso ciclo formativo, 

ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, terán unha hora de inglés á semana. A 

nosa materia non será avaliable e a metodoloxía didáctica estará baseada nun achegamento 

comunicativo da aprendizaxe do inglés en distintas situacións.  

O noso principal obxectivo é lograr que o alumnado poida defenderse e comunicarse nunha 

lingua que non é a súa e para lograr o noso obxectivo, ao alumnado proporcionaráselle activi-

dades comunicativas próximas, interesantes, divertidas e sinxelas que lle poidan axudar a co-

municarse con xente doutros países e culturas así como ter a oportunidade de coñecer voca-

bulario da súa especialidade noutra lingua e que lle pode resultar de axuda na súa futura acti-

vidade laboral. 

Os contidos que figuran a continuación serán os que se impartirán durante o curso aínda que 

algún podería ser modificado ou aumentado segundo as necesidades que  

 

vaian xurdindo durante o curso e sempre tendo en conta que unha hora  non dá para moito e 

que a diversidade de niveis do alumnado é bastante grande polo que haberá que progresar de 

forma lenta. 

 

 Asking and Answering Questions : basic questions, polite questions, asking permission, 
and providing personal information such as their name, address, and phone number.   
 

 Formal and Informal Greetings 

 How to Introduce Yourself and Others 

https://www.thoughtco.com/ask-and-answer-questions-1210033
https://www.thoughtco.com/asking-polite-questions-1211095
https://www.thoughtco.com/asking-for-permission-in-english-1212032
https://www.thoughtco.com/beginner-dialogues-giving-and-requesting-1210038
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 Telling the Time 

 Asking for and giving directions 

 Speaking on the Phone : important phrases for phone calls 

 Shopping for Clothing / food 

 Eating at a Restaurant  

 Travelling at the Airport : Check in at the airport, security, airport vocabulary 

  Staying at a hotel : check-in/check-out 

 Expressing feelings and emotions 

 Caring for the elderly 

 Elderly care vocabulary 

Tamén se farán actividades de listening relativas aos contidos anteriomente expostos 

e a través de cancións que lles poidan axudar a mellorar a súa habilidade auditiva. 

Finalmente, o alumnado tamén recibirá información sobre aspectos culturais dos paí-

ses anglosaxóns para que lles axude a valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, 

como medio de comunicación e entendemento entre persoas de procedencias, linguas 

e culturas diversas evitando calquera tipo de discriminación e de estereotipos 

lingüísticos e culturais. 

 
 
 
 

11.-  INDICADORES DE LOGRO PARA A AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DO-
CENTE 
O departamento de inglés  utilizará os indicadores de logro que figuran a continuación 
como un instrumento que nos axude a acadar os obxectivos en cada nivel, dende a 
auto avaliación e crítica introspectiva, de xeito que os propios docentes poidamos 
correxir os defectos detectados e tratar de mellorar a nosa práctica docente. 
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ELEMENTOS A 

AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO Re-

sul-

ta-

do 
Non conseguido 

Conseguido parcial-

mente 

Totalmente conse-

guido 

Programación 
didáctica. 

Non se adecúa ó 
contexto da au-
la. 

Adecúase parcial-
mente ó contexto da 
aula. 

Adecúase completa-
mente ó contexto da 
aula. 

 

Plans de mello-
ra. 

Non se adopta-
ron medidas de 
mellora tralos 
resultados aca-
démicos obtidos. 

Identificáronse as 
medidas de mellora a 
adoptar tralos resul-
tados académicos 
obtidos. 

Adoptáronse medidas 
de mellora segundo 
os resultados acadé-
micos obtidos. 

 

Medidas de 
atención á di-
versidade. 

Non se adopta-
ron medidas de 
atención á diver-
sidade adecua-
das. 

Identificáronse as 
medidas de atención 
á diversidade a adop-
tar. 

Adoptáronse medidas 
de atención á diversi-
dade adecuadas. 

 

Temas transver-
sais. 

Non se traballa-
ron tódolos te-
mas transversais 
na materia. 

Traballáronse a maio-
ría dos temas trans-
versais na materia. 

Traballáronse tódolos 
temas transversais na 
materia. 

 

Programa de 
recuperación. 

Non se estable-
ceu un programa 
de recuperación 
para os alumnos. 

Iniciouse o programa 
de recuperación para 
os alumnos que o 
necesiten. 

Estableceuse un pro-
grama de recupera-
ción eficaz para os 
alumnos que o nece-
siten. 

 

Obxectivos da 
materia. 

Non se alcanza-
ron os obxecti-
vos da materia 
establecidos. 

Alcanzáronse parte 
dos obxectivos da 
materia establecidos 
para o curso. 

Alcanzáronse os 
obxectivos da mate-
ria establecidos para 
este curso. 

 

Competencias 
clave. 

Non se desen-
volveron a maio-
ría das compe-
tencias clave 
relacionadas coa 
materia. 

Desenvolvéronse 
parte das competen-
cias clave relaciona-
das coa materia. 

Logrouse o desenvol-
vemento das Compe-
tencias clave relacio-
nadas con esta mate-
ria. 
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ELEMENTOS A 

AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO Re-

sul-

ta-

do 
Non conseguido 

Conseguido parcial-

mente 

Totalmente conse-

guido 

Programación 
didáctica. 

Non se adecúa ó 
contexto da au-
la. 

Adecúase parcial-
mente ó contexto da 
aula. 

Adecúase completa-
mente ó contexto da 
aula. 

 

Plans de mello-
ra. 

Non se adopta-
ron medidas de 
mellora tralos 
resultados aca-
démicos obtidos. 

Identificáronse as 
medidas de mellora a 
adoptar tralos resul-
tados académicos 
obtidos. 

Adoptáronse medidas 
de mellora segundo 
os resultados acadé-
micos obtidos. 

 

Medidas de 
atención á di-
versidade. 

Non se adopta-
ron medidas de 
atención á diver-
sidade adecua-
das. 

Identificáronse as 
medidas de atención 
á diversidade a adop-
tar. 

Adoptáronse medidas 
de atención á diversi-
dade adecuadas. 

 

Práctica docen-
te. 

A práctica do-
cente non foi 
satisfactoria. 

A práctica docente foi 
parcialmente satis-
factoria. 

A práctica docente foi 
satisfactoria. 

 

Programas de 
mellora para a 
práctica docen-
te. 

Non se deseña-
ron programas 
de mellora para 
a práctica do-
cente. 

Identificáronse os 
puntos para deseñar 
un programa de me-
llora para a práctica 
docente. 

Deseñáronse pro-
gramas de mellora 
para a práctica do-
cente. 

 

Materiais e re-
cursos didácti-
cos 

Os materiais e 
recursos didácti-
cos non foron os 
adecuados. 

Os materiais e recur-
sos didácticos foron 
parcialmente ade-
cuados. 

Os materiais e recur-
sos didácticos foron 
completamente ade-
cuados. 

 

Disribución de 
espazos e tem-
pos (aula, aula 
virtual, labora-
torio de idio-
mas,biblio- 
teca) 

A distribución 
dos espazos e 
tempos non foi 
adecuada ós 
métodos didác-
ticos e pedagóxi-
cos utilizados. 

A distribución dos 
espazos e tempos foi 
parcialmente ade-
cuada ós métodos 
didácticos e peda-
góxicos utilizados. 

A distribución dos 
espazos e os tempos 
foi adecuada ós mé-
todos didácticos e 
pedagóxicos utiliza-
dos. 
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ELEMENTOS A 

AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO Re-

sul-

ta-

do 
Non conseguido 

Conseguido parcial-

mente 

Totalmente conse-

guido 

Programación 
didáctica. 

Non se adecúa ó 
contexto da au-
la. 

Adecúase parcial-
mente ó contexto da 
aula. 

Adecúase completa-
mente ó contexto da 
aula. 

 

Plans de mello-
ra. 

Non se adopta-
ron medidas de 
mellora tralos 
resultados aca-
démicos obtidos. 

Identificáronse as 
medidas de mellora a 
adoptar tralos resul-
tados académicos 
obtidos. 

Adoptáronse medidas 
de mellora segundo 
os resultados acadé-
micos obtidos. 

 

Medidas de 
atención á di-
versidade. 

Non se adopta-
ron medidas de 
atención á diver-
sidade adecua-
das. 

Identificáronse as 
medidas de atención 
á diversidade a adop-
tar. 

Adoptáronse medidas 
de atención á diversi-
dade adecuadas. 

 

Métodos didác-
ticos e peda-
góxicos 

Os métodos 
didácticos e pe-
dagóxicos utili-
zados non con-
tribuíron á me-
llora do clima da 
aula e do centro. 

Os métodos didácti-
cos e pedagóxicos 
utilizados contri-
buíron parcialmente 
á mellora do clima na 
aula e do centro. 

Os métodos didácti-
cos e pedagóxicos 
utilizados contri-
buíron á mellora do 
clima da aula. 

 

Resultados da 
avaliación 

Os resultados da 
avaliación nesta 
materia non 
foron satisfacto-
rios. 

Os resultados da ava-
liación nesta materia 
foron moderados. 

Os resultados da ava-
liación nesta materia 
foron satisfactorios. 
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12  ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN 

E     AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES. 
 

▪ O alumnado  que non supere a materia na convocatoria extraordinaria  de se-

tembro, terá que presentarse a unha nova proba na que os contidos mínimos e 

os criterios de cualificación serán os mesmos que na proba de setembro, agás 

a proba de listening.   

▪ Considerarase que o alumno que obteña unha avaliación positiva nesta 1ª pro-

ba extraordinaria para alumnado coa materia pendente, ten aprobada a mate-

ria.  

▪ No caso de que non obteña unha avaliación positiva terá que realizar outro 

exame antes da finalización do curso.  

▪ No caso de non obter unha avaliación positiva nesta última proba, presentarase 

a unha proba especifica para alumnado coa materia pendente durante a con-

vocatoria extraordianaria de setembro. 

▪ Ademais das devanditas probas, o alumnado coa materia pendente deberá fa-

cer unha serie de actividades relacionadas coa materia que debe recuperar. Es-

tas actividades deberán ser entregadas de forma progresiva ao profesor de re-

ferencia e serán valoradas cun 25% da nota final. 

▪ As actividades serán entregadas polo profesor de referencia na segunda sema-

na de outubro e deberán ser cumprimentadas polo alumnado nos plazos que 

figuran a continuación: 

  

 

PRAZOS ENTREGA ACTIVIDADES PENDENTES 

CURSOS 
ACTIVIDADES DATA DE ENTREGA 

 
PENDENTES DE 1º ESO    

Unidades 
1,2,3,4,5,6,7, e 9 

Segunda semana de xaneiro 

 
PENDENTES  DE 2º ESO     

Unidades 
1,2,3,4,5,6,7,8 e 9 

Segunda semana de xaneiro 
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PENDENTES DE 3º ESO    

Unidades 
1,2,3,4,5,6,7,8 e 9 

Segunda semana de xaneiro 

 
PENDENTES  DE 1º BACHARELATO  

Unidades 
1,2,3,4,5,6,7,8 e 9 

Segunda semana de xaneiro 

 

As datas para a celebración das probas se decidirán nunha reunión posterior do 
departamento, pero necesariamente serán no mes de xaneiro, en primeira 
convocatoria,  e a finales de abril, en segunda. 
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13  DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS COLECTIVAS E       INDI-
VIDUAIS QUE SE POIDAN ADOPTAR. 

 

En canto á avaliación inicial,  estará composta de diferentes tipos de exames xa que o 

alumnado será avaliado nas catro destrezas: Reading, writing, listening and speaking, 

asé como tamén dos contidos gramaticais e vocabulario vistos no curso prececente. 

   

Esta proba inicial servirá ademáis para detectar posibles casos de alumnado con serias 

dificultades de aprendizaxe ou nivel moi inferior ao esperado, polo que se adoptarán 

as medidas necesarias tales como adaptacións curriculares, agrupamento ou calquera 

outra medida de reforzo que se considere axeitada en colaboración co Departamento 

de Orientación do centro. 

 

 

 

 

 

14  MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 
 

Resulta inevitable atopar alumnos con distintas habilidades dentro da clase.  O mate-

rial seleccionado polos membros deste departamento como libros de texto e libros de 

exercicios, atenden estas necesidades en todos os niveis, proporcionando o profesor 

material de apoio abondo para solucionar estes problemas. Este material ten en conta 

aqueles alumnos que desenvolven con facilidade as capacidades expresadas nos 

obxectivos e necesitan realizar outras tarefas para non perder interese pola lingua 

estranxeira. Ofrécense tipos de textos diversos nos seus contidos e formatos e tarefas 

variadas. 

 

Ademais proporcionaráselles aos alumnos con máis dificultades, exercicios de nivel 

básico, si se considerara necesario, coa finalidade de que consigan poñerse ao nivel 

dos seus compañeiros de curso. 
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O profesorado do Dpto. de Inglés terá en conta catro ámbitos de diversidade:  

 

1/ A capacidade para aprender a aprender  

Cada alumno ten a súa propia capacidade para aprender cousas e para retelas, sen que 

iso sexa sinónimo da súa capacidade intelectual, e todos os alumnos poden alcanzar un 

nivel mínimo, independentemente do ritmo de traballo que poida ter cada quen. Tales 

son os aspectos que consideramos na investigación inicial e en todo o 

desenvolvemento do curso.  

Así o reflicten as actividades do Student’s Book, xa que, a través dunha reciclaxe 

continua de estruturas e de vocabulario, por unha banda ofrecen amplas 

oportunidades de reforzo aos alumnos con menos capacidade e por outro facilitan a 

ampliación da materia aos que teñen máis nivel.  

 

2/ A motivación para aprender  

A motivación do alumno para aprender é moi complexa, sobre todo tratándose dun 

idioma, xa que depende de varios factores: por unha banda, do historial de éxito ou de 

fracaso que teña ata ese momento e, por outra banda, do proceso de aprendizaxe 

seguido. Isto influirá notabelmente tanto no nivel de motivacións individuais coma na 

forma máis lóxica e funcional de presentarlles todos os contidos.  

Para levar a cabo a selección dos temas incluídos neste curso realizamos unha ampla 

investigación, abarcando o punto de vista do profesor través de cuestionarios, pero 

tamén o dos alumnos, para así adaptalos ás súas idades, experiencias e contorno.  

 

3/ Os estilos de aprendizaxe  

Existen moitos tipos de estudos sobre os diversos estilos de aprendizaxe á hora de 

estudar un idioma.  

Como é ben sabido, os alumnos poden ser impulsivos ou reflexivos cando se enfrontan 

ás súas tarefas escolares. Algúns alumnos poden reaccionar moi rapidamente e sen 

embargo necesitar varios intentos para asimilaren unha idea, mentres que outros 

poden traballar máis a conciencia e aprender máis amodo, conseguindo o mesmo 

resultado. Este factor foi tido en conta nos libros de texto seleccionado dun modo 

sistemático. Por exemplo, á hora de ensinar as estruturas gramaticais incluíronse 

exercicios e táboas para aprender e repasar o presentado punto por punto, e tamén 

unha ampla repetición e práctica en distintas situacións para aqueles alumnos que non 

usen tanto o estilo analítico cando aprenden.  
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Tamén se prestou unha atención especial á “modalidade sensorial preferente” dos 

alumnos (visual, auditiva ou quinesiolóxica), é dicir, ás posíbeis formas de levar á 

práctica o aprendido.  

Xa que logo, á hora de presentar as estruturas e as funcións, tivéronse en conta os 

distintos modos de aprendizaxe en toda as unidades, ofrecendo aos alumnos máis 

analíticos numerosas oportunidades: táboas, preguntas de comprensión, esquemas e 

exercicios, e moita e variada práctica. Ademais, ao final das unidades de repaso do 

Student’s Book dáselles a oportunidade de facer proxectos guiados para que 

practiquen o vocabulario e as estruturas aprendidas,  co material de apoio necesario 

para facer presentacións orais na clase.  

 

4/ Os intereses dos alumnos  

O esforzo por aprender un idioma varía moito duns alumnos a outros dependendo do 

seu interese e/ou necesidade de facelo. Por iso incluímos unha gran variedade de 

temas, intentando que sexan de interese para a maioría, e ofrecemos materiais para 

atender aos distintos niveis de coñecemento e estilos de aprendizaxe. Hai actividades 

graduadas de menor a maior dificultade e de maior a menor control no Student’s Book. 

O Teacher’s Manual ofrece tamén actividades opcionais de reforzo e de ampliación, 

outras de ditado, listening, corrección de erros e información sociocultural e 

interdisciplinaria adicional, ademais de continuas suxestións ao profesor sobre como 

dividir a súa axuda segundo as distintas necesidades da clase.  

O Teacher’s All-in-One Pack ofrece un test de diagnóstico que se recomenda facer ao 

comezo do curso para ver o nivel dos alumnos, así como exercicios de repaso para que 

revisen os puntos nos que atoparon maior dificultade. Ademais ofrece nove exames 

(un por unidade), tres trimestrais e dous finais, todos eles en tres niveis de dificultade, 

para poder elixir o máis adecuado segundo a capacidade de cada alumno. As follas de 

traballo dividíronse do seguinte xeito:  

- Extra Practice (proporcionan práctica adicional co mesmo nivel que o 

presentado na unidade)  

- Extension (enfocadas para que os alumnos máis avanzados poidan ampliar os 

coñecementos adquiridos dun xeito máis significativo e motivador)  

Tamén proporciona un test con actividades de comprensión e de expresión oral por 

unidade e trimestre e outro final, todo iso nun mesmo nivel de dificultade. 

Ademais das medidas expostas para enfrontar a diversidade nas  aulas por parte do 

departamento de inglés, existen outras medidas propias da estructura do centro edu-

cativo: 
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 Desdobramentos en 1º Bacharelato co fin de poder atender mellor á diversi-

dade  podendo detectar con máis precisión necesidades e  realizar distintas ac-

tividades de ampliación e reforzo. 

Debemos mencionar tamén as adaptacións curriculares significativas. Ao alumnado 

con necesidades educativas específicas proporcionaránselle materiais e tarefas ade-

cuados ó currículo adaptado, de acordo coas indicacións do Departameto de Orienta-

ción. 

 

 
 

15   ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
Os profesores integrantes deste departamento intentarán desenrolar ou reforzar nos 

seus alumnos, tanto nos da Eso coma nos de Bacharelato, os seguintes temas 

transversais : 

▪ Respecto polos sentimentos e emocións propios e alleos. 

▪ Educación para a saúde por medio dunha correcta alimentación e o exercicio 

dalgún deporte. 

▪ Respecto e tolerancia cara ás opinións e actitudes alleas. 

▪ Respecto pola natureza. 

▪ Respecto pola diversidade, de sexo, nacionalidade, raza, orientación relixiosa 

ou sexual. 

▪ Coñecemento dos costumes dun país distinto do propio. 

▪ Respecto o pluralismo político, a paz e a democracia. 

▪ Respecto as persoas con discapacidade. 

 

 

Asimesmo, potenciaránse os seguintes valores: 

 

1. Educación para a igualdade de oportunidades entre ambos sexos 

2. Educación e respecto polas linguas estranxeiras 

3. Educación para a paz 

4. Educación para a saúde e educación sexual 

5. Educación contra a violencia de xenéro 

6. Educación moral e cívica 

7. Educación ambiental 
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Finalmente e como xa sinalamos anteriormente, con respecto aos temas transversais, 

a aprendizaxe de linguas estranxeiras facilita o seu tratamento, xa que os textos, orais 

ou escritos, que son a base das tarefas, deben reflectir en todo momento os seus 

intereses, gustos e necesidades do alumnado de cara á súa formación. 

 

 
 
 
 

16   ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 
 

     Entre as propostas que se levarán a cabo este curso, destacaremos as seguintes: 

▪ Como xa se sinalou na memoria final do curso 2017-2018, este ano o 

departamento volverá organizar unha viaxe cultural a Londres para o alumnado 

de 3º de ESO. As datas da devandita viaxe están por determinar aínda que 

puidese ser na semana anterior ás vacacións de semana santa  xa que é cando 

teñen lugar o resto das saídas do centro. 

▪ No primeiro trimestre faremos e animaremos a noso alumnado a participar nun 

concurso de Postais de Nadal en colaboración co departamento de Plástica. 

▪ No segundo trimestre e coincidindo coa celebración de San Valentín, faremos 

actividades de diferente tipo para o noso alumnado: cartas, poesías, cancións. 

▪ Durante este curso o departamento organizará a proxección de películas en 

versión orixinal inglesa, así como a asistencia a unha representación teatral no 

terceiro trimestre. 

 

 

 

 

 

Asimesmo o Departamento ofreceralle ao alumnado a posibilidade de asistir a 

calquera acto cultural que poida producirse ó longo do curso e sempre que sexan 

convenientes para a súa formación. Neste senso dicir que procuraremos a maior 

colaboración posible cos demais departamentos propoñendo e participando en 

actividades interdisciplinares. 
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Este departamento considera que as actividades complementarias e extraescolares 

son moi motivadoras para o noso alumnado polo que as consideramos unha parte 

esencial da nosa actividade docente. 

Finalmente, as datas  e os títulos de tales  actividades didácticas, aínda sen determinar, 

así como a avaliación das mesmas recolleranse nas actas do departamento. 

 

 
 
 

17   ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR 
O decreto 133/2007  establece que o centro deberá elaborar un proxecto lector no 

que cada materia establecerá as actividades e medidas que vai aplicar co obxecto de 

traballar ditos contido e acadar os obxectivos xerais referidos á lectura. Neste aparta-

do quedarán reflectidos todas as intervencións que serán levadas a cabo  polo noso 

departamento: 

▪ Empregar textos variados no traballo na aula. Empréganse textos adaptados ou 
auténticos, en soporte dixital e en papel, extraídos de xornais, revistas, posters, 
páxinas de internet …..Procúrase que sexan atractivos e adaptados a cada nivel e 
etapa educativos.  

▪ Fomentar a lectura de libros, revistas ou fragmentos de textos en papel ou 
soporte dixital que completen o aprendido na aula. Un recurso importante son as 
páxinas web das editoriais dos libros de texto empregados, que proporcionan links a 
páxinas web relacionadas cos temas tratados nas unidades do libro. 

▪ Procurar coordinarnos con outros departamentos para que as lecturas 
propostas por nós fagan referencia a outros ámbitos do curriculum e a lectura sexa 
significativa.  

▪ Seleccionar ben os textos a ler para que o alumnado disfrute deles sin que o 
vexan como un castigo. A temática xuvenil, con rapaces como protagonistas, cos 
problemas típicos da súa idade provocan normalmente unha reacción emotiva 
positiva no alumnado. Entre os xéneros literarios con máis aceptación están os 
relatos de detectives ou de misterio. Tamén se inclúen clásicos da literatura inglesa e 
americana.  

▪ Determinar a lectura dun libro por curso (excepto  en 2º de Bacharelato) 
Trátase de libros graduados, adaptados a cada nivel. Os títulos do presente curso 
aínda están por determinar a espera que as distintas editoriais coas que traballamos 
nos proporcionen as listas de libros de lectura adaptados e as novidades dos 
mesmos. 

▪ Traballar na aula técnicas de lectura comprensiva tanto no momento de facer 
as actividades de “reading”, como no momento de afrontar a lectura dos libros  
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obrigatorios. Dedícanse varias sesións na aula ás técnicas de lectura comprensiva 
aplicadas aos libros con actividades de pre-lectura e post-lectura. A lectura dos 
libros faise de xeito guiado ao principio, dedicándolle varias sesións á lectura na 
aula e progresivamente dáselle máis autonomía ao alumnado para que lean pola 
súa conta. 

▪ Facer lectura en voz alta ou escoita de parte ou totalidade  dos libros de lectura 
obrigatoria, que veñen acompañados de un cd audio.  

▪ Colaborar co club de lectura do centro, propoñendo a lectura voluntaria de 
libros adaptados en inglés. As lecturas para este curso están por determinar á espera 
que os alumnos amosen as súas preferencias en relación cos libros que poden 
atopar na biblioteca. 

 
 
 
 
 

18   ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC               
O uso de las TIC pon a disposición de profesores e alumnos grandes volúmenes de in-

formación, que utilizan diversos canles sensoriais á vez. Permitindo configurar entor-

nos virtuais compartidos como o uso dos blogs, wikis o da plataforma Moodle; a prác-

tica desaparición das restriccións de tempo e o acceso remoto facilitan a comunicación 

permanente entre usuarios e, asimesmo, a cooperación e construcción conxunta dos 

coñecementos. Tamén favorecen o desenvolvemento dalgunas destrezas e habilida-

des, difíciles de lograr cos medios tradicionais, tales como as que permiten buscar, 

seleccionar, organizar e manexar nova información e a autonomía no proceso de 

aprendizaxe. 

A materia de inglés acercará ao alumno ás novas tecnoloxías polos diversos procede-

mentos: 

Traballo nas plataformas dixitais e webs interactivas proporcionadas polas diversas 

editorias coas que traballamos (Oxford Online Learning Zone,  Macmillan Secondary 

Website, Burlington Speech Trainer) 

▪ Traballo coa versión dixital dos libros de texto. 

▪ Traballo con cd-roms interactivos.  

▪ Elaboración de proxectos multimedia. 

▪ Utilización aula virtual na páxina web do centro. 

▪ Blog do departamento de inglés. 

▪ Participación en e-twinning. 
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Grazas á participación do noso centro  no plan ABALAR todo o alumnado de 1º e 2º 
de ESO ten acceso a un ordenador, polo que se incluirá na programación de aula 
actividades que os alumnos podan realizar en formato dixital. 
 

 

 

19   MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA        
PROGRAMACIÓN 

 

 A presente programación terá vixencia durante o ano académico 2018 - 2019, 

salvo que así o determinen as autoridades académicas competentes.  

 As revisións do grao de cumprimento dos obxectivos propostos, a 

secuenciación e axeitado ritmo na temporalización dos contidos realizaránse 

cunha periodicidad mensual a través dos informes que entregará cada un dos 

membros que compoñen este departamento para que queden reflectidos na 

acta quincenal correspondente. 

 O profesorado de inglés avalia a aplicación da materia programada nas 

reunións semanais de departamento. Adicarase mais tempo á avaliación da 

programación cando se dispoña dos resultados trimestrais das avaliacións do 

alumnado. 

 Os posibles cambios ou debates quedan recollidos nas actas mensuais do 

departamento.  
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ANEXO III   ANEXO TIL PARA ESO E BACHARELATO 

 
O TRATAMENTO INTEGRADO DE LINGUAS (TIL) 
Cambios metodolóxicos 

o Tanto na educación secundaria obrigatoria como no bacharelato é especialmente 
salientable que a aprendizaxe das distintas linguas establecidas no currículo destas 
etapas se trate de xeito integrado. 

o Os centros docentes impartirán de xeito integrado o currículo de todas as linguas da súa ofer-
ta educativa, co fin de favorecer que todos os coñecementos e as experiencias lingüísticas do 
alumnado contribúan ao desenvolvemento da súa competencia comunicativa plurilingüe.  

o No proxecto lingüístico do centro concretaranse as medidas tomadas para a impartir o currículo 
integrado das linguas. Estas medidas incluirán: 

 acordos sobre criterios metodolóxicos básicos de actuación en todas as linguas. 

 acordos sobre a terminoloxía que se vaia empregar. 

 acordos sobre o tratamento que se lles dará aos contidos. 

 acordos sobre os criterios de avaliación e aos estándares de aprendizaxe similares 
en cada materia lingüística. 

 acordos para evitar a repetición dos aspectos comúns á aprendizaxe de calquera 
lingua. 

o Os métodos docentes deberán favorecer a motivación por aprender nos alumnos/as, polo que 
os docentes deberán ser quen de xerar neles curiosidade e a necesidade de adquirir coñece-
mentos, habilidades e valores. Recoméndase: 

  A aprendizaxe por proxectos (proposta dun plan de acción co que se busca conseguir 
un resultado práctico). Esta metodoloxía favorece a investigación, a reflexión e a críti-
ca. 

  O uso do portfolio (carpeta de aula virtual ou material, que aporta información sobre 
o alumnado e permite mostrar os resultados da súa aprendizaxe, reforzando o proceso 
de avaliación continua. 

o O profesorado debe procurar: 

 que o alumnado comprenda o que aprende 

 que o alumnado saiba para que aprende 

 que o alumnado sexa capaz de usar / aplicar o aprendido en distintos contextos 
dentro e fóra da aula. 

 
Cambios nos recursos didácticos 

o O papel do docente como xerador dos seus propios recursos xunto ao enfoque interdisciplinar 
e integrador que a lei demanda impide o uso tradicional do libro de texto como referente má-
ximo no proceso de ensino – aprendizaxe, polo que este converterase nun Libro de Apoio para 
o alumnado, pero será só un recurso máis, nunca o único. 

o A innovación metodolóxica ao servizo do desenvolvemento das competencias clave trae consi-
go novos recursos que a propia lei sinala como necesarios: Promoverase a integración e o uso 
das tecnoloxías da información e da comunicación na aula, como recurso metodolóxico eficaz 
para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe. 

 

Rianxo a 18 de outubro de 2018 
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