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1.ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES

 (Os obxectivos que se plantexa acadar o Departamento de Inglés na etapa da Educación Secundaria Obrigatoria son os que figuran no Título 1, Capítulo 1 
Artigo 10 do Decreto 86/2015 do 25 de xuño  polo que se establece o currículo na educación secundaria e do bacharelato na Comunidade autónoma de Galicia).

.Competencias clave

 

 

–

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: antici-pación do contido xeral do que se escoita 
con axuda de elementos verbais e non verbais e uso dos coñecementos previos sobre a situa-ción (quen fala a 
quen, con que intencións, onde e cando) que dan lugar a inferencias do significado baseadas no contexto.

B1.2. 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: anticipación do contido xeral do que se escoita 
con axuda de elementos verbais e non verbais, e uso 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.

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. 

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

.
CCL

CAA
CCEC

CCL

CAA

CCE

C

Primeiro ESO

Bloque 1 Comprensión de textos orais

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables
Competencias clave

  B1.3. Identificar a información esencial, ospuntos principais e os detalles máis relevantesen textos orais 
breves e ben estruturados,transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados a velocidade lenta, nun 
rexistroestándar formal, e que versen sobre asuntos cotiáns en situacións habituais escolares e da familia ou do 
propio campo de interese, sempre que as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver 
escoitar o dito.
  B1.4. Comprender os punto s esenciais e os detalles máis salientables en conversas sinxelas, reais ou  uladas, 
que se refiran a necesidades prácticas ou materiais, gustos ou sensacións físicas moi básicas, expresadas 
pausadamente e con boa articulación, e que se poidan escoitar de novo ou solicitar que se repitaou se reformule o 
dito.
  B1.5. Recoñecer as fórmulas máis habituais de contacto social e as normas de cortesía máis sinxelas e comúns 
para a súa idade, e as utilizadas máis habituais para iniciar e terminar o discurso.

  PLEB1.3. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información 
relevante en presentacións moi básicas sobre temas educativos, que estea a 
aprender ou do seu interese sempre que poida escoitalas máis dunha vez.

.

 PLEB1.5. Comprende, nunha conversa informalna 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 direc-tamente, e se a persoa 
interlocutora está disposto a repetir ou a reformular o dito.

CCL

CD

CAA 

CCEC

CCL

CAA

CCEC

 B1.6. Comprender o sentido xeral e a información esencial predicible de textos audiovisuais 
sinxelos, articulados pausadamente e con claridade, e con apoio de imaxes moi redundantes

  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.

  
CCL

 CAA 

CCEC



Primeiro ESO
Bloque 2 Produción de textos orais: expresión e interacción

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias  clave

  
  B2.3. Utilizar as estratexias máis adecuadas para producir textos monolóxicos que aborden descricións, 
narracións e explicacións breves e sinxelas sobre acontecementos, experiencias,condicións de vida e 
coñecementos diversos,con certa fluidez e pronuncia intelixible, utilizan-do conectores textuais, e conominio do 
vocabulario elemental para lograr a finalidade dacomunicación.

  B2.4. Producir textos breves e comprensibles,en conversas cara a cara, nun rexistro neutroou informal, cunha 
linguaxe sinxela, nos que sedá, se solicita e intercambia información básica sobre temas de importancia na vida 
cotiá easuntos 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 interrupcións ou vacilacións, resulten evidentes as pausas e a reformulación para organizar o discurso e 
seleccionar expresións e estruturas, e o interlocutor teña que solicitar ás veces que selle repita o dito, e mesmo 
solicite axuda ao interlocutor para expresar adecuadamente o seu texto.

  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.

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

CCL

CD

CAA
CCEC

CCL

CAA

 CEC
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Primeiro ESO

Bloque 3 Comprensión de textos escritos

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Comp
. clave

  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 sentidoxeral, 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 bpara 
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.

  PLEB3.1. Comprende, con axuda da imaxe,instrucións sinxelas e 
básicas de funcionamentoe manexo de aparellos electrónicos ou de má-
quinas 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).

  PLEB3.2. Entende información específica esencial en páxinas web e 
outros materiais de referencia ou consulta de carácter pedagóxicoclaramente 
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 de-
porte ou o ambiente), sempre que poida reler as seccións difíciles.

  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 ambitos persoal e educativo.

  
CCL CAA

CCEC

CCL

 CD

 CAA

CCEC

CCL

CD

 CAA

CCEC
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  B3.4. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes en 
textos, tanto en formato impreso como en soporte ixital, breves, sinxelos e ben struturados, escritos 
nun rexistro informal ou estándar,que traten de asuntos cotiáns, de temas coñecidos e previsibles de 
interese ou relevantes para os propios estudos, e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico básico 
de uso común e habitual.

  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 inte/
reses e ao nivel escolar.

 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.

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

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

 CCL

CAA

CCEC

CCL

CAA

CCEC

CCL

CAA

CCEC



Primeiro ESO

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias claves

  

.

– 

– 

 B4.1. Aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos breves e de estrutura simple(por exemplo, 
copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais propios de cada tipo de texto, identificando as ideas 
pertinentes e necesarias, pondo una idea principal en cada parágrafo, etc.).

 B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves, sinxelos e de
interese persoal, nun rexistro estándar ou informal, utilizando ade cuadamente os recursos máis básicos de 
cohesión e de coherencia, e as convencións ortográ-ficas básicas e os signos de puntuación máis comúns, cun 
control 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 sinelas a partir dunha  información moi sinxela e 
predicible.

 B4.3. Completar documentos básicos nos que se solicite información persoal.

  B4.4. Escribir mensaxes sinxelas con información, instrucións e indicacións moi básicas relacionadas con  
actividades cotiás e de inmediata necesidade.

 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.

estrutura clara sobre temas 

PLEB4.2. Elabora textos moi 

 

 

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).

 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.


CCL

CD

CAA
CCEC

CCL

CAA
CCEC
CCL

 CAA

CCEC
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  –  

–

– 
CCL

CAA

-

–  

  B4.5. Intercambiar correspondencia persoal breve e moi sinxela, sobre temas da vida cotiá, empregando 
palabras e expresións moi básicasde 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.

  PLEB4.5. 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.

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

CCL

CD

CAA

CCEC

CCL CD

CAACCEC



Primeiro ESO

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Comp. 
clave

-

–  

  B4.5. Intercambiar correspondencia persoal breve e moi sinxela, sobre temas da vida cotiá, empregando 
palabras e expresións moi básicasde 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.

  PLEB4.5. 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.

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

CCL

CD

CAA
CCEC

CCL CD

CAA

CCEC
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–   B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se cometan erros de pro nunciación polos que 
os interlocutores teñanque solicitar repeticións.
  B5.2. Coñecer e utilizar para a comprensión e produción de textos orais e escritos os aspectos socioculturais 
e sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer, etc.), ás condicións 
de vida, ásrelacións interpersoais (entre homes e mulleres, no traballo, no centro docente, etc.), ao 
comportamento (xestos, expresións faciais, uso da voz e contacto visual) e ás convencións sociais(costumes e 
tradicións).

  B5.3. Interactuar segundo as convencións  sociais máis básicas da cultura estranxeira, e utilizar os 
oñecementos socioculturais e sociolingüísticos básicos para unha comprensión adecuada do texto oral e escrito.

 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 alabras e frases.

 PLB5.2. Utiliza a lingua estranxeira na mayoría 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, reformulando e rectificando se non se 
comprende, e pedindo aclaración se non entende algo.

 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.).

  CCL

CAA

CCEC

CCL

CAA

CCEC

CCL

CAA

CCEC



Primeiro ESO

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Comp
. clave

    

–  

–  

 B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se cometan erros de pro nunciación polos que os 
interlocutores teñanque solicitar repeticións.
  B5.2. Coñecer e utilizar para a comprensión e produción de textos orais e escritos os aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer, etc.), ás condicións de 
vida, ásrelacións interpersoais (entre homes e mulleres, no traballo, no centro docente, etc.), ao comportamento 
(xestos, expresións faciais, uso da voz e contacto visual) e ás convencións sociais(costumes e tradicións).

  B5.3. Interactuar segundo as convencións  sociais máis básicas da cultura estranxeira, e utilizar os oñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos básicos para unha comprensión adecuada do texto oral e escrito.

. 

 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 alabras e frases.

 PLB5.2. Utiliza a lingua estranxeira na mayoría 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, reformulando e rectificando se non se comprende, e 
pedindo aclaración se non entende algo.

 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.).

  CCL

CAA
CCEC

CCL

CAA

CCEC

CCL

CAA

CCEC
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 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 
amosarcuriosidade e respecto ante as diferenzas.

  B5.5. Valorar as linguas como medio paracomunicarse e relacionarse con compañeiros ecompañeiras doutros 
países, como recurso deacceso á información e como instrumento de enriquecemento persoal ao coñecer culturas e 
maneiras de vivir diferentes.

 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

  PLB5.5. Nas actividades de  aula,

reflexiona sobre a utilización para a comprensión e a ela-boración de 
textos do coñecemento adquirido noutras linguas sobre elementos 
morfosintácticos e discursivos básicos e habituais no uso dalingua.

CCL

CAA 

CCEC

CCEC

 
CCL

CAACCE



Segundo ESO
Bloque 1. Comprensión de textos orais

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables
Competencias  clave

 a

  

 a

–  

  aB1.1. aCoñecer ae asaber aaplicar a as aestratexias abásicas ade a comprensión ado asentido axeral, aa a 
información aesencial, aos apuntos ae a as aideas aprincipais, aou aos adetalles a relevantes ado atexto: auso ado a 
contexto averbal ae anon averbal, ae ados coñecementos aprevios asobre aa a 
situación a(quen afala aa aquen, acon a que aintencións, aonde ae acando), a que apermiten ainferencias ado a 
significado abaseadas ano acontexto; a uso ados acoñecementos a referenciais asobre ao atema, aasí a 
como aidentificación adepalabras a clave.

  aB1.2. aComprender ainstrucións amoi básicas apronunciadas alentamente ae a claramente, ae aseguir aindicacións a 
sinxelas ae abreves aque aconteñan a vocabulario apropio ado anivel.

  aB1.3. aIdentificar aa ainformación a esencial, aos apuntos aprincipais ae aos a detalles amáis asalientables aen atextos a 
orais abreves ae aben aestruturados, a transmitidos ade aviva avoz aou apor amedios técnicos ae aarticulados aa avelocidade a 
lenta, anun arexistro aestándar, ae aque a versen asobre aasuntos acotiáns aen a situacións ahabituais aou asobre atemas a 
xerais aou ado apropio acampo ade ainterese a nos aámbitos apersoal, apúblico ae a educativo, asempre aque aas acondicións a 
acústicas anon adistorsionen aa amensaxe a e ase apoida avolver aescoitar ao adito.

  aPLEB1.1. aComprende afórmulas a básicas ade arelación asocial apara a 
iniciar ae aterminar ao adiscursoe a expresar abenvidas, adesculpas ae a 
agradecementos, ae aidentifica aa a relación ade aformalidade aentre aas a 
persoas ainterlocutoras ae ao apropósito comunicativo.
  aPLEB1.2. aComprende ainstrucións a 
e atextos abreves ae asinxelos aproducidos en acontextos areais ae asimulados, a 
articulados acon aclaridade, arit amo a pausado ae aacentuación aestándar, aque 
conteñan avocabulario arelativo aa a lugares, apersoas, aobxectos, a 
acontecementos ae aaccións aligados aa a a temas asinxelos ae ahabituais ana asúa a 
idade ae ano aseu acontexto aescolar.
 -PLEB1.3. aComprende ao aesencial aen a 
situación ade acomunicación, acara aa a cara aou agravadas, anas aque ase a 
utilicen afrases amoi asinxelas asobre a temas ahabituais apara aa asúa aidade ae a

o  aseu anivel aescolar, aque ase arefiran a aos aámbitos apersoal apúblico ae a 
educativo, asempre aque ase afale a pausadamente ae acon aclaridade, ae ase 
poida aescoitar amáis adunha avez.  a
PLEB1.4. aDistingue, aco aapoio ada a imaxe, aas aideas aprincipais ae a

CCL CD CCEC

CSC

CCL

CD CCEC

CSC

CCL CD CCEC

CSC CCL

esenciais ae aos adetalles amáis a relevantes aen aconversas acotiás, areais ou asimuladas, aque ase arefiran aa a necesida-

des aprácticas aou amateriais, a sentimentos aou asensacións afísicas a básicas, aexpresadas acon acerta a 
naturalidade ae aboa aarticulación, ase a pode aescoitalas ade anovo aou asolicitar a que ase arepita aou ase areformule ao adito.
  aB1.5. aRecoñecer aos apuntos a esenciais ae aa ainformación aprincipal ade textos aorais aou aaudio-visuais abreves, a 
articulados apausadamente ae acon a claridade, aque aconteñan anarracións a e/ou adescricións amoi asinxelas, aque a 
traten asobre aasuntos amoi aprevisibles a da avida acotiá aou amoicoñecidos.

B1.6. aComprender atransaccións amoi a básicas ade abens ae aservizos a(datos a persoais, ahorarios ae aprezos), a 
transmitidas ade aviva avoz aou apor amedios técnicos, ae aarticuladas acon acerta a lentitude ae aclaridade, asempre aque aas a 
condicións aacústicas asexan aboas ae ase a poidan aescoitar amáis adunha avez.

información arelevante aen apre-sentacións asobre atemas aeducativos 
que aestea aa aaprender, aprofesionais a moi asinxelos aou ado aseu ainterese a 
inmediato a(por aexemplo, asobre aun a tema acurricular aou aunha aprofesión).
  aPLEB1.5. aIdentifica ao asentido a xeral ae aos apuntos aprincipais adunha a 
conversa ainformal aespontánea, a relacionada acoas aactividades ade a 
aula, ae ade asimulacións asobre atemas a cotiáns ae ade ainterese apersoal acon a 
diversos afins acomunicativos, ase aa a produción aé aarticulada acon aclaridade a 
e acunha avelocidade amedia, apero acon pausas.

PLEB1.6. aComprende, anunha a conversa ainformal ana aque aparticipa, a 
descricións, anarracións, apeticións ade 
información ae aexpresión ados agustos a sobre aasuntos aprácticos ada avida a 
diaria ae asobre atemas ado aseu a interese, acando ase alle afala acon a 
claridade, aamodo ae adirectamente, ae a se aa apersoa ainterlocutora aestá a 
disposta aa arepetir aou aa arefor amular ao a dito.

CDCCEC CSC

CCLCDCCECCSC

CCL   aCD 
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 Segundo ESO

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias
 claves

 a

  aB2.1. aUtilizar aas aestratexias amáis a adecuadas apara aproducir atextos a monolóxicos aque aaborden adescricións, 
narracións ae aexplicacións abreves a esinxelas asobre aacontecementos, a experiencias, acondicións ade avida ae a 
coñecementos adiversos,con acerta a fluidez ae apronuncia aintelixible, autili-zando aconectores atextuais ae acon a 
dominio ado avocabulario aelemental, a para alograr aa afinalidade ada a comunicación.

  aPLEB2.1. aInteractúa anas a actividades ade aaula aa amaioría adas a 
veces aou aintervén ana alingua aestran-xeira, acunha apronuncia a 
comprensible, ae apersevera ano aseu a uso aaínda aque acometa aerros ae ateña a 
que apedir aaxuda aou aaclaracións.

CCL CAA CSC
CCE 
C
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  aB2.2. aProducir atextos abreves ae a comprensibles,tanto aen aconversa acara a a acara acomo apor ateléfo-
no aou apor aoutros medios atécnicos, anun arexistro aneutro aou informal, acunha alinguaxe asinxela, anos

que ase adea, ase asolicite ae ase a intercambie ainformación abásica a sobre atemas ade aimportancia ana avida a 
cotiá ae aasuntos acoñecidos aou ade a interese apersoal aou aeducativo a propios ada asúa aidade ae ado aseu anivel a 
escolar, ae ase axustifiquen a brevemente ae ade axeito abásico aos a motivos ade adeterminadas aaccións ae a 
de aplans asinxelos, aaínda aque aás ave-ces ahaxa ainterrupcións aou a vacilacións, aresulten aevidentes aas a 
pausas ae aa areformulación apara a organizar ao adiscurso ae apara a seleccionar aexpresións ae aestruturas, 
e ao ainterlocutor ateña aque asolicitar aás a veces aque ase alle arepita ao adito, ae a mesmo asolicite aaxuda aao a 
interlocutor apara aexpresar a adecuadamente ao aseu atexto

  aPLEB2.2. aAmosa aunha aactitude a positiva apolo auso ada alingua a 
estranxeira aen adiferentes asituacións a comunicativas, ae amanifesta ainterese 
erespecto apolas aachegas ados aseus a compañeiros ae adas asúas a compañeiras.

CCL

CSC



Segundo ESO

Bloque 3: Comprensión de textos escritos

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave
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  aPLB3.1. aSegue, acon aaxuda ada a imaxe, ainstrucións asinxelas ade a 
funcionamento ae amanexo ade a aparellos aelectrónicos aou ade a máquinas ade auso acomún ae a 
coñecidos, aasí acomo ainstrucións a básicas ae apredicibles apara aa a 
realización ade aactividades ae anormas a de aseguridade a(por aexemplo,manexo 
dun amóbil aou aprevención ade ariscos a nunha aexcursión).
PLB3.2. aEntende aos apuntos a principais ade aanuncios ae amaterial a 
publicitario ade arevistas apropias ada a súa aidade aou ade ainternet, aformulados 
de axeito asimple ae aclaro, ae a relacionados acon aasuntos ado aseu a 
interese, anos aámbitos apersoal ae a educativo ae aocupacional amoi abásico.

 a

 a CCL

 a CAA

 a

CSC

CCEC

  aCD

CCL CAA

CSC CCEC
  aCD

B3.1. aUtilizar aas aestratexias amáis a adecuadas a(identificación ado atema adun texto acoa aaxuda ade aelementos atextuais 
e anon atextuais, auso ados acoñecementos previos asobre ao atema, ainferencia ade a significados apolo acontexto, apor a 
comparación ade apalabras aou afrases a similares anas alinguas aque axa acoñecen, a etc.), apara aa acomprensión ado asentido a 
xeral, aa ainformación aesencial, aos a puntos ae aas aideas aprincipais, aou aos a detalles arelevantes ado atexto.

B3.2.aComprenderamensaxesabrevesae sinxelasaqueaconteñanainstrucións,a 
indicaciónsaeainformaciónabásicaa referidaaaanecesidadesainmediatasaoua 
deacarácteraeducativoaouaocupacionala moiabásico,adeaestruturaamoiasinxela,a 
especialmenteaseacontanaconaapoioa visual.

 a

 a

  aB3.3. aIdentificar aa ainformación a esencial, aos apuntos amáis arelevantes ae os adetalles aimportantes aen atextos, a 
tanto aen aformato aimpreso acomo aen a soporte adixital, abreves, asinxelos ae aben estruturados, aescritos anun arexistro a 
informal aou aestándar, aque atraten a asuntos acotiáns, atemas acoñecidos ae a previsibles ade ainterese aou arelevantes a 
para aos apropios aestudos, ae aque a conteñan aestruturas ae aun aléxico a básicos ade auso acomún ae ahabitual.

 a
B3.4. aIdentificar ae ainterpretar apalabras a e aenunciados aclave asinxelos ae a contextualizados, aen asituacións ade a 
comunicación asignificativas apara aa asúa idade ae ao aseu anivel aescolar, acoa aaxuda a 
de aelementos atextuais ae anon atextuais, a sobre atemas avariados ae aoutros a relacionados acon aoutras amaterias ado a 
currículo.

  aB3.5. aComprender aa ainformación a esencial ade acorrespondencia a persoal amoi abreve ae asinxela aen a 
calquera asoporte, aidentificando ao a rexistro aformal aou ainformal, ao a propósito ae aas afórmulas ade arela ación 
social, ae aoutras aconvencións a básicas apropias adeste atipo ade atexto.
  aB3.6. aLer acon acerta aautonomía

textos aadaptados ade acerta alonxitude a adecuados aá aidade, aaos aintereses ae ao anivel aescolar.

PLB3.3. aEntende ainformación a específica aesencial aen apáxinas aweb a 
e aoutros amateriais ade areferencia aou a consulta aclaramente aestruturados a 
enun arexistro aestándar ae acon aimaxes ilustrativas aredundantes asobre atemas 
relativos aa amaterias aeducativas, aou a do aseu ainterese a(por aexemplo, asobre a 
un atema acurricular, aun aprograma a informático, aunha acidade, aun adeporte 
ou ao aambiente),sempre aque apoida a reler aas aseccións adifíciles.

  aPLB3.4. aComprende a correspondencia apersoal aen a calquera aformato ae aen arexistro a 
estándar ana aque, ade axeito asinxelo ae a básico, ase afale ade asi amesmo/a; ase a 
describan apersoas, aobxectos ae a lugares; ase anarren aacontecementos a 
pasados, apresentes ae afuturos, areais a ou aimaxinarios; ase aexpresen a 
sentimentos, adesexos ae aopinións a sobre atemas axerais, acoñecidos aou ado seu ainterese

PLB3.5. aEntende ainformación

básica ade acorrespondencia aformal na aque ase ainforma asobre aasuntos a 
do aseu ainterese ano acontexto a persoal,educativo aou aocupacional a 
(por aexemplo, asobre aun acurso ade a idiomas aou aunha acompra apor a internet).
PLB3.6. aComprende acon afluidez textos ade ahistorias ade aficción a 
adaptados apara ao aseu anivel.
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Segundo ESO

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias Claves
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B4.1. aAplicar aestratexias aadecuadas a para aelaborar atextos aescritos abreves ae de aestrutura asimple, apor aexemplo a 
copiando aformatos, afórmulas ae a modelos aconvencionais apropios ade a cada atipo ade atexto, aidentificando aas a 
ideas apertinentes ae anecesarias, aou a pondo auna aidea aprincipal aen acada a parágrafo.

B4.2. aEscribir aen apapel aou aen asoporte a electrónico atextos abreves, asinxelos ae a 
de aestrutura aclara asobre atemas acotiáns ou ade ainterese apersoal, anun arexistro a estándar aou ainformal, autilizando a

 aPLB4.1. aUtiliza aestratexias aque a faciliten ao aproceso ade aescritura: a 
segue amodelos ade atextos ade a características asimilares, aplanifica ao 
texto, aelabora aun aborrador, acorrixe a tanto aa aortografía acomo aa aorde adas a 
ideas ae adas apalabras, aetc.
PLB4.2. aEscribe atextos amoi abreves en aformato aconvencional acon a 
información asinxela ae arelevante a sobre afeitos amoi acoñecidos ae a 
habituais ano aámbito aeducativo, a

CCL
CAA

CSC

  aCD a

 a
describindo ade axeito asinxelo a situacións, apersoas, aobxectos ae lugares.

 aPLB4.3. aCompleta aun a cuestionario asinxelo acon ainformación persoal ae arelativa aasa
súas afecciósdatos,aos aseus aintereses aou aás asúas afeccións

PLB4.4. aEscribe anotas, aanuncios ae mensaxes abreves aen asoporte a 
impreso ae adixital, aen asituacións ade a comunicación areais aou asimuladas, a 
relacionados acon aactividades ae a situacións ada avida acotiá ae ado aseu a 
interese apersoal, aou asobre atemas

  aPLB4.5. aEscribe acorrespondencia a persoal ana aque ase aestablece ae a 
mantén ao acontacto asocial ase a intercambia ainformación asobre asi a 
mesmo/a ae aa asúa avila a(por aexemplo), se adescriben aen atermos asinxelos a 
sucesos aimportantes ae aexperiencias a persoais a(por aexemplo, aunhas a 
vacacións),se adan ainstrucións a sinxelas, ase afan ae aaceptan a 
ofrecementos ae asuxestións a(por a exemplo, acancelación, aconfirmación a 
ou amodificación adunha ainvitación aou a duns aplans) ae ase aexpresan aopinións a 
de axeito asinxelo.

  

CCEC CD

CCL

CAA CSC CCEC

.  

 a

adecuadamente aos arecursos abásicos a de acohesión ae ade acoherencia, ae aas a convencións aortográficas abásicas, aos a 
signos ade apuntuación amáis acomúns, a cun acontrol arazoable ade aexpresións ae a estruturas asinxelas ae aun aléxico ade auso 
frecuente apara aa asúa aidade ae ao aseu a nivel aescolar; aasí acomo aas a convencións aortográficas amáis a 
habituais ana aredacción ade atextos aen a soporte aelectrónico
  aB4.3. aDescribir ade aforma amoi asinxela
lugares, aobxectos ae apersoas, ae anarrar a de axeito alineal afeitos ae aexperiencias a 
sinxelas, aasí acomo aexpor ainformación a básica ae apreviamente apreparada a relacionada acon atemas acotiáns aou acon 
materias ado acurrículo.

B4.4. aCubrir adocumentos abásicos a nos aque ase asolicite ainformación a persoal arelativa aa aactividades a 
diarias, aintereses a(deportes, amúsica, etc.), agustos, aetc

 aB4.5. aEscribir amensaxes asinxelas aen diferentes asoportes acon ainformación, a 
instrucións ae aindicacións amoi abásicas a relacionadas acon aactividades acotiás ae a de ainmediata anecesidade.
en asoporte aimpreso ae adixital, a adecuados aaos afins afuncionais ae a valorando aa aimportancia ada a 
presentación anas acomunicacións a escritas..
  aB4.6. aEscribir acorrespondencia a breve ae asinxela aen apapel aou asoporte dixital, ana aque ase adea ainformación a 
persoal abásica ae ase aexpresen a gustos,sentimentos ae aopinións.

  aB4.7. aPresentar aos atextos aescritos a de amaneira acoidada a(con aatención aa a marxes, ariscaduras, aliñas adereitas, a 
letra aclara, aletras amaiúsculas ae a minúsculas acando acorresponda, aetc.)

PLB4.6. aFai aunha apresentación a coidada ados atextos aescritos, aen a 
soporte aimpreso ae adixital,utilizando correctamente aas aconvencións a

ortográficas ae aos asignos ade puntuación.

CCEC

  aCD

CSCCCEC
  aCD
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Segundo ESO

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave

    

–  

–  

 B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se cometan erros de pro nunciación polos que os 
interlocutores teñanque solicitar repeticións.
  B5.2. Coñecer e utilizar para a comprensión e produción de textos orais e escritos os aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer, etc.), ás condicións de 
vida, ásrelacións interpersoais (entre homes e mulleres, no traballo, no centro docente, etc.), ao comportamento 
(xestos, expresións faciais, uso da voz e contacto visual) e ás convencións sociais(costumes e tradicións).

  B5.3. Interactuar segundo as convencións  sociais máis básicas da cultura estranxeira, e utilizar os oñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos básicos para unha comprensión adecuada do texto oral e escrito.

. 

 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 alabras e frases.

 PLB5.2. Utiliza a lingua estranxeira na mayoría 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, reformulando e rectificando se non se comprende, e 
pedindo aclaración se non entende algo.

 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.).
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 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 
amosarcuriosidade e respecto ante as diferenzas.

  B5.5. Valorar as linguas como medio paracomunicarse e relacionarse con compañeiros ecompañeiras doutros 
países, como recurso deacceso á información e como instrumento de enriquecemento persoal ao coñecer culturas e 
maneiras de vivir diferentes.

 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

  PLB5.5. Nas actividades de  aula,

reflexiona sobre a utilización para a comprensión e a ela-boración de 
textos do coñecemento adquirido noutras linguas sobre elementos 
morfosintácticos e discursivos básicos e habituais no uso dalingua.
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TERCEIRO    ESO

Bloque 1. Comprensión de textos orais

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave

  B1.1. Identificar a información esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes en textos orais 
breves ou de lonxitude media,claramente estruturados, e transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e 
articulados a unha velocidade media, nun rexistro formal,informal ou neutro, e que 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 escoi-
tar o dito
.
  B1.2. Comprender o sentido xeral e a información específica de conversas claras e pausadas que teñen lugar na 
súa presenza, nas que se describan, narren ou se dean opinións sobretemas habituais para a súa idade e o seu nivel 
escolar, sempre que poida pedir información.

  B1.3. Comprender preguntas, solicitude de informacións e cambios moi evidentes de temaen situacións 
comunicativas cara a cara en quese lle pregunte sobre asuntos básicos e coñecidos persoais, educativos, 
ocupacionais ou do seu interese, sempre que poida pedir que se llerepita, aclare ou elabore algo do que se lle dixo.
  B1.4. Comprender o sentido xeral e a información específica sinxela de programas de televisión, tales como 
boletíns meteorolóxicos ou informativos, cando os comentarios conten cun apoio de imaxes moi redundantes.

  PLEB1.1. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa 
formal ou informalentre 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.

  PLEB1.2. Comprende, nunha conversa informalna 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

PLEB1.3. 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 co-
mentarios sinxelos e predicibles relacionados con estes, sempre que poida pedir 
que se lle repita, aclare ou elabore algo do que se lle dixo.

  PLEB1.4  Identifica a información esencial de programas de televisión 
sobre asuntos cotiánsou do seu interese articulados amodo e con cla-ridade (por 
exemplo, noticias, documentais ou entrevistas), cando as imaxes axudan á 
comprensión.
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Terceiro ESO

Bloque 2. Produción de textos orais 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave


 B2. 1. Manexar frases curtas, grupos de palabras e fórmulas para desenvolverse de xeito suficiente e 

comprensible en breves intercambios en situacións habituais e cotiás, interrompendo en ocasións o discurso para 
procurar expresións, articular palabras menos frecuentese reparar a comunicación en situacións menos comúns.

  B2.2. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados, utilizando fórmulas ou xestos 
simples para tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda que se dependa en grande medida da actuación da persoa 
interlocutora.
  B2.3. Participar en conversas nas que se establece contacto social, intercámbiase información sobre temas 

sinxelos e habituais, onde se fan ofrecementos ou suxestións, se dan ins-trucións, e se expresan sentimentos, 
opinión dacordo e desacordo, sempre que de cando en vez lle repitan ou lle volvan a formular o que din.
  B2.4. Participar en conversas básicas sobre temas predicibles e con propósitos comunicativos propios da súa 

idade (invitar, ofrecer axuda, ropor, reaccionar perante invitacións e propostas), e expresar sentimentos e opinión 
de forma básica.

  PLEB2.1. 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.
  PLEB2.2. 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 de temas 
do seu inte-rese ou relacionados cos seus estudos ou a súa ocupación, e 
responde a preguntas breves e sinxelas de oíntes sobre o contido destas.
  PLEB2.3. 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.
  PLEB2.4. Participa en conversas informais cara a cara ou por teléfono, 

ou por outros medios técnicos, nas que establece contacto social, in-
tercambia 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 para realizar unha actividade conxunta.
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CSC CCEC
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Terceiro ESO

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Comp.
clave

  B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexia máis decuadas(identificación do tema dun texto coa axuda de 
elementos textuais e non textuais, uso dos coñecementos previos sobre o tema, inferencia de significados polo 
contex-to, por comparación de palabras ou frases simi-lares nas linguas que xa coñece, etc.), para acomprensión do 
sentido xeral, a informaciónesencial, os puntos e as ideas principais, ou osdetalles relevantes do texto.

  B3.2. Comprender, en notas persoais e anun-cios públicos, mensaxes breves que conteñan información, 
instrucións e indicacións básicas relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá.

  PLEB3.1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións de 
funcionamento e manexo de aparelloselectrónicos ou de máquinas, así 
como instrucións para a realización de actividades e nor-mas de 
seguridade (por exemplo, nun centro docente, un lugar público ou unha 
zona de lecer

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

CCL

CAA
CSC
CCEC

CCL
CAA CSC

CCEC
CD
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  B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en soporte dixital, breves e ben estruturados, es-critos 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 estruturassinxelas e un léxico básico de uso común e ha-bitual.
  B3.4. Comprender correspondencia persoal breve e sinxela na que se describen persoas,obxectos e lugares, se 
narran acontecementossinxelos e se expresan sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do 
seu interese.
  B3.5. Comprender correspondencia formal breve sobre cuestións prácticas relativas aos seus intereses nos 
ámbitos propios da súa idade e do seu nivel escolar.

  B3.6. Ler con certa autonomía extos adaptados de certa lonxitude adecuados á idade, aosintereses e ao nivel 
escolar, seguindo a liña argumental, o carácter básico dos personaxes e as súas relacións

 .

  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
  PLEB3.4. Entende información específica esencial en páxinas web e 

outros materiais de referencia, ou consulta claramente struturadossobre 
temas relativos a materias educativas,asuntos ocupacionais ou do seu 
interese (porexemplo, sobre un tema curricular, un programa informático, 
unha cidade, un deporte ou o am-biente), sempre que poida reler as seccións 
difí-ciles.
. PLEB3.5.Comprendecorrespondencia persoal en calquera formato na 
que se fala de si mes-mo/a, se escriben persoas, obxectos e lugares, se 
narran acontecementos pasados, presentes e futuros, reais ou imaxinarios, e 
se expresan sentimentos, desexos e opinións sobre temasxerais, coñecidos 
ou do seu interese.

  PLEB3.6. Entende o esencial de corresponden-cia formal na que se 
informa sobre asuntos do seu interese no contexto persoal, educativo ou 
ocupacional (por exemplo, sobre un curso deidiomas ou unha compra por 
internet).
  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 rela-cións e do argumento.

CCL
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 CSC
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Terceiro  ESO

Bloque 4. Produción de textos orais: expresión e interacción

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
avaliables

Competencias clave

  B4.1. Escribir en papel ou en soporte electróni-co textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas 
cotiáns ou de interese
persoal,nun rexistro formal, neutro ou informal, utilizan-do adecuadamente os recursos básicos de cohesión, as 
convencións ortográficas básicas e os signos de puntuación máis comúns, cun control razoable de expresións e 
estruturas sin-xelas e un léxico de uso frecuente.
  B4.2. Coñecer e aplicar estratexias adecuadaspara elaborar textos escritos breves e de estru-tura simple (por 
exemplo, copiando formatos,fórmulas e modelos convencionais propios decada tipo de texto).
  B4.3. Empregar para comunicarse mecanismossinxelos de cohesión textual axustados ao con-texto e á 
intención comunicativa (repetición lé-xica, elipse, deíxe persoal, espacial e temporal,xustaposición, e conectores 
e marcadores discursivos frecuentes).-
  B4.4. Escribir, en soporte impreso ou nas redes sociais, textos sinxelos e breves (notas, cartaspersoais, 
postais, felicitacións, etc.), que conte-ñan información persoal ou relativa á vida cotiá,de primeira necesidade ou 
do seu interese, apartir de modelos previos, usando as fórmulasbásicas de saúdo e despedida propias do so-porte 
utilizado, adaptando a presentación aotipo de texto e usando frases e oracións benestruturadas e cunha orde
lóxica.riscaduras,liñas dereitas, letra clara, letras maiúsculas e
  B4.5. Presentar os textos escritos de xeito coidado (con atención a marxes, minúsculas cando corresponda, 
separación depalabras ao final de liña,

  PLEB4.1. Escribe correspondencia forma lbásica e breve, dirixida a 
institucións públicas ou privadas ou entidades comerciais, solicitando

ou dando a información requirida de xeito sinxe-lo e observando as 
convencións formais e normas de cortesía básicas deste tipo de textos

  PLEB4.2. Escribe informes moi breves en formato convencional con 
información sinxela e relevante sobre feitos habituais e os motivos decertas 
accións, nos ámbitos educativo e ocupacional, describindo de xeito sinxelo 
situacións,persoas, obxectos e lugares, e sinalando osprincipais 
acontecementos de forma esquemáti-ca.
  PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e 
relativa á súa formación,á súa ocupación, aos seus intereses ou ás 
súasafeccións (por exemplo, para subscribirse a unha publicación dixital, 
matricularse nun taller ou asociarse a un club deportivo).

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

  PLEB4.5. Escribe notas, anuncios e mensaxesbreves nas redes sociais 
relacionados con acti-vidades e situacións da vida cotiá, do seu inte-rese 
persoal ou sobre temas de ctualidade,respectando as convencións e as normas 
de cortesía.
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  PLEB4.6. Escribe correspondencia persoal naque se establece e mantén o contacto social (por exemplo, 
con amigos/as noutros países),se intercambia información, se describen entermos sinxelos sucesos importantes 
e expe-riencias persoais (por exemplo, a participaciónnunha competición), se dan instrucións, se fan eaceptan 
ofrecementos e suxestións (por exem-plo, cancelación, confirmación ou modificacióndunha invitación ou 
duns plans), e se expresan opinións de xeito sinxelo.

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

 PLEB4.6. Con frecuencia aunque con dificultade, escribe 
correspondencia persoal naque se establece e mantén o contacto social (por 
exemplo, con amigos/as noutros países),se intercambia información, se 
describen entermos sinxelos sucesos importantes e expe-riencias persoais 
(por exemplo, a participaciónnunha competición), se dan instrucións, se fan 
eaceptan ofrecementos e suxestións (por exem-plo, cancelación, 
confirmación ou modificacióndunha invitación ou duns plans), e se expresan 
opinións de xeito sinxelo.

 PLEB4.7. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte 
impreso e dixital, utilizando casi sempre correctamente as convencións 
ortográfi cas e os signos de puntuación.
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CSC CCEC
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Terceiro  ESO

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
avaliables

Comp. 
clave

  B5.3. Coñecer e utilizar, para a comprensión e a produción 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 (contornoe 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 sociais (costumes e tradicións), actuando coa debida propiedade e 
respectando as normas de cortesía máis importantes nos contextos respectivos
  B5.4. Na propia lingua, identificar diferenzas esemellanzas nos aspectos culturais visibles dospaíses onde se 
fala a lingua estranxeira e dapropia cultura, coas diversas culturas do restodo alumnado, de ser o caso, amosando 
curiosidade e respecto perante as diferenzas

  PLEB5.3. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais 
básicos e visibles dos países on-de se fala a lingua estranxeira, 
analizándoos comparativamente coas diversas culturas doresto do 
alumnado, de ser o caso, evitando es-tereotipos e valoracións 
etnocéntricas.

  PLEB5.4. Identifica e utiliza os expoñentes máis comúns propios do 
seu nivel para realizar as funcións comunicativas, así como os 
patrónsdiscursivos de uso máis frecuente para o propósito comunicativo
.
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B5.1.Valorar 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.

  B5.2. Producir textos escritos sen faltas de ortografía significativas en palabras e expresións habituais 
propias do nivel.

c

  PLEB5.1. Aplica adecuadamente os signos de puntuación elementais 
e as regras ortográficas básicas, na redacción de traballos e outros tex-tos, 
para facerse comprensible case sempre.
  PLEB5.2. Utiliza as convencións máis habituais propias da lingua 
estranxeira no desenvolve mento 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 opi 
nións, etc.) en rexistro estándar
.

CCL

CAA
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  B5.5. Utilizar as experiencias lingüísticas e os coñecementos adquiridos en todas as linguas que 
coñece, para establecer similitudes e diferenzas coa nova lingua e desenvolver unha competencia 
comunicativa plurilingüe, e apre-ciar a riqueza persoal e social que  roporciona ser unha persoa 
plurilingüe.
  B5.6. Recoñecer e utilizar léxico oral he escrito de uso común relativo a asuntos cotiáns e a temas 

xerais ou relacionados cos propios inte-reses, os estudos e as ocupacións; inferir docontexto e do cotexto, 
con apoio visual, os significados de palabras e expresións de uso menos frecuente ou máis específico, e 
comunicar información, opinións e puntos de vista breves,simples e directos en situacións habituais e 
cotiás, aínda que en situacións menos correnteshaxa que adaptar a mensaxe.

  PLEB5.5 . Domina as estruturas morfosintácticase 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 útildade do coñecemento adquirido noutras linguas para 
comprender e elaborar textos na lingua. Utiliza un vocabulario oral e 
escritobásico e suficiente para comprender e elaborartextos sinxelos en 
rexistro estándar propios do seu nivel educativo, e comprende e utiliza 
estratexias de comunicación e de redundancia do significado
(imaxes e elementos paralingüísti cos, cuasilingüísticos e paratextuais).

  PLEB5.6. 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
.
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 CUARTO  ESO

Bloque 1. Comprensión de textos orais

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave

 a

  aB1.1. aCoñecer ae asaber aaplicar aas a estratexias aadecuadas apara aa a comprensión ado asentido axeral, aa a 
información aesencial, aos apuntos ae aas ideas aprincipais, aou aos adetalles a relevantes ado atexto.

  aB1.2. aIdentificar ao asentido axeral, aa a información aesencial, aos apuntos a principais ae aos adetalles amáis a 
relevantes aen atextos aorais abreves aou a de alonxitude amedia, aclaramente a estruturados, ae atransmitidos ade aviva a 
voz aou apor amedios atécnicos ae a articulados aa aunha avelocidade amedia, a nun arexistro aformal, ainformal aou aneutro, 
e aque atraten ade aaspectos aconcretos aou a abstractos ade atemas axerais, asobre a asuntos acotiáns aen asituacións a 
correntes aou amenos ahabituais, aou a sobre aos apropiointereses anos aámbitos a persoal, apúblico, aeducativo ae a 
ocupacional aou alaboral, asempre aque a exista aapoio avisual ae aas acondicións a acústicas anon adistorsionen aa amensaxe, 
e aque ase apoida avolver aescoitar ao adito.

  aPLEB1.1. aReflexiona asobre ao aseu a proceso ade acomprensión, a 
axustándoo aás anecesidades adatarefa (de acomprensión aglobal, aselectiva aou 
detallada), amellorándoo ase aé ao acaso a (sacando aconclusións asobre aa a 
actitude ado afalante ae asobre ao a contido, abaseándose ana aentoación ae a 
na avelocidade ada afala), adeducindo a intencións aa apartir ado avolume ada avoz a 
do afalante, afacendo aanticipaciónsdo a que asegue a(palabra, afrase, aresposta, a 
etc.), aeintuíndo ao aque anon ase a comprende ae ao aque anonse acoñece a 
mediante aos apropios acoñecementos a e aas apropias aexperiencias.
PLEB1.2. aDistingue, acon aapoio a visual aou aescrito,as aideas aprincipais a 
e ainformación arelevante a enpresentacións aou acharlas aben a 
estruturadas ae adeexposición aclara a sobre atemas acoñecidos aou adoseu a 
interese arelacionados aco aámbito a educativoou aocupacional a(por a 
exemplo, asobre aun atemaeducativo a ou ade adivulgación acientífica, aou aunha 
charlaasobreaaaformacióna profesionalanoutrospaíses).

CAA

CSC
 aCCEC

 a
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 a

  aB1.4. aComprender atextos aorais a sinxelos anos aque asoliciten aou adean a información ade acarácter abásico ae a 
sinxelo, aidentificando afuncións ade a comunicación avariadas ae acaptando a tanto aas aliñas axerais acomo aos aaspectos 
secundarios ade arelevancia,sempre aque se afale alentamente ae anunha alinguaxe a 
estándar ae apoida apedir aconfirmación ado entendido.
B1.5. aComprender aas aideas aprincipais a e aoutros aaspectos arelevantes apara ao a 
propósito acomunicativo ade atextos aorais a de acarácter ainformal aque arelaten a experiencias apersoais a(viaxes, a 
estudos,experiencias alaborais, a relacións apersoais, aetc.)e aexpresen a opinións aou apuntos ade avista, acunhafala a 
lenta ae anunha alinguaxe aestándar, a identificando aaspectos acomo aa a secuencia atemporal adasexperiencias a 
(por aexemplo, adunha apelícula), aeos a sentimentos aque asuscitan.

 aPLEB1.3. aIdentifica aa aidea a principal ae aaspectos asignificativos a 
de anoticias ade atelevisión aclaramen te aarticuladas acando ahai aapoio a 
visual aque acomplementa ao a discurso, aasí acomo ao aesencial ade a 
anuncios apublicitarios, aseries ae a películas abenestruturados ae a 
articulados acon aclaridade, anunha a variedade aestándar ada alingua, ae a 
cando aas aimaxes afacilitan aa a comprensión.

PLEB1.4. aCapta aos apuntos aprincipais e aosdetalles asalientables ade a 
mensaxes agravadas aou ade aviva avoz, a claramente aarticuladas, aque aconte/ a 
ñan ainstrucións, aindicacións aou aoutra información, amesmo ade atipo atécnico a 
(por aexemplo, aen acontestadores a automáticos, aou asobre acomo arealizar 
un aexperimento ana aclase, aou acomo a utilizar aunha amáquina aou aun a 
dispositivo ano aámbito aocupacional).

 a

 a
  aPLEB1.5. aIdentifica aas aideas a principais ae adeta-lles arelevantes a 
dunha aconversa aformal aou ainformal a de acerta aduración aentre adous aou a 
máis ainterlocutores aque aten alugar ana súa apresenza ae ana aque ase atratan a 
temas acoñecidos aou ade acarácter a xeral aou acotián, acando ao adiscurso a 
está aarticulado acon aclaridade ae a nunha avariedade aestándar ada lingua.

  aPLEB1.6. aEntende ao aque ase alle adi en atransaccións ae axestións acotiás ae a 
estruturadas a(por aexemplo, aen a bancos, atendas, ahoteis, a 
restaurantes, atransportes, acentros a docente ae alugares ade atraballo) aou a 
menos ahabituais a(por aexemplo, a nunha afarmacia, aun ahospital, anunha a

  aB1.3. aComprender aos adetalles ade a información arelativa aa adatos apersoais, a horarios, aprezos ae anúmeros, aasí acomo 
comprender apreguntas ae ainstruccións a básicas ae aseguir aindicacións abreves elativasaaanecesidadesacotiásaoua 
ocupacionais relativasa asituacións deacomunicación  básica dosa ámbitos persoal e profesional.
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Cuarto ESO

Bloque 2. Producción de textos orais: expresión e interacción

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
avaliables

Mínimos exisibles Competencias clave

  aB2.1. aCoñecer ae asaber aaplicar aas a estratexias amáis aadecuadas apara a producir atextos aorais amonolóxicos aou a 
dialóxicos abreves aou ade alonxitude a media, ae ade aestrutura asimple ae aclara, a explotando aos arecursos ados aque ase a 
dispón ae alimitando aa aexpresión aa aestes; recorrendo, aentre aoutros, aa a procedementos acomo aa adefinición a 
simple ade aelementos apara aos aque anon a se ateñen aas apalabras aprecisas, aou a comezando ade anovo acunha anova a 
estratexia acando afalla aa acomunicación.
  aB2.2. aPronunciar ae aentoar aos a enunciados ade amaneira aclara ae a comprensible, aaínda aque aas apersoas a 
interlocutoras apoidan anecesitar arepeti-cións ase ase atrata ade apalabras ae a estruturas apouco afrecuentes, aen acuxa a 
articulación apoden acometerse aerros aque non ainterrompan aa acomunicación.

  aB2.3. aProducir atextos abreves aou ade a lonxitude amedia, atanto aen aconversa a cara aa acara acomo apor ateléfono aou a 
outros amedios atécnicos, anun arexistro formal, aneutro aou ainformal, anos aque ase a intercambia ainformación, aideas ae a 
opinións, ase axustifi acan ade amaneira a simple apero asuficiente aos amotivos ade a accións ae aplans, ae ase aformulan a 
hipóteses, aaínda aque aás aveces ahaxa a vacilacións apara abuscar aexpresións ae a 
pausas apara areformular ae aorganizar ao a discurso, ae asexa anecesario arepetir ao adito 
para aaxudar aa apersoa ainterlocutora aa a comprender aalgúns adetalles.

 a
  aPLEB2.1. aUtiliza arecursos a lingüísticos apara aentender ae afacerse 
entender, acomo aa autilización ade a expresións amemorizadas aou afixas a 
(para apedir aque alle afalen amáis aa a modo, aque alle arepitan aou aque alle a 
aclaren) ae ao auso ade aexemplos ae a definicións, aou ade aaspectos a 
paralingüísticos acomo aos aacenos, aa a entoación, aetc.

  aPLEB2.2. aNas aactividades ade a aula, aa amayoría adas aveces ainteractúa 
ou aintervén ana alingua aestranxeira ade a xeito aclaro ae acomprensible, ae a 
persevera ano aseu auso acunha a actitude apositiva, aaínda aque acometa a 
erros ae ateña aque apedir aaxuda aou a aclaracións, amanifestando ainterese ae 
respecto apolas aachegas ados aseus a compañeiros ae adas asúas a compañeiras.
  aPLEB2.3. aFai apresentacións a breves, aben aestruturadas, aensaiadas 
previamente ae acon aapoio avisual a(por a exemplo, aPowerPoint), asobre a 
aspectos aconcretos ade atemas a educativos aou aocupacionais ado aseu a 
interese, aorganizando aa ainformación a básica ade amaneira acoherente, a 
explicando aas aideas aprincipais a brevemente ae acon aclaridade,e a 
respondendo aa apreguntas asinxelas a de aoíntes aarticuladas ade amaneira a 
clara ae aa avelocidade amedia.
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Criterios de avaliación Competencias clave

  aB3.1. aCoñecer ae asaber aaplicar aas a estratexias amáis aadecuadas apara aa a comprensión ado asentido axeral, aa a a 
información aesencial, aos apuntos ae aas ideas aprincipais, aou aos adetalles a relevantes ado atexto.
B3.2. aCoñecer ae asaber aaplicar aas a estratexias amáis aadecuadas a(identificar os aconceptos aprincipais ae apalabras a 
clave ado atema, acoñecer asinónimos a destas ae aprocurar atermos arelacionados a en ainternet; ae alocalizar arecursos ada a 
biblioteca ado aseu acentro adocente), apara a aprocura ade ainformación aen adiferentes 
fontes, ae aanalizar aa asúa acredibilidade a seguindo acriterios acomo aa aautoría, aa data ade apublicación, aligazóns a a 
elevantes, afuncionalidade ae atipo ade a texto a(divulgativo, aeducativo, ade a opinión, aetc.).

 aB3.3. aIdentificar aa ainformación a esencial, aos apuntos amáis arelevantes ae a detalles aimportantes aen atextos, atanto a 
en aformato aimpreso acomo aen asoporte a dixital, abreves aou ade alonxitude amedia ae 
ben aestruturados, aescritos anun arexistro a formal, ainformal aou aneutro, aque atraten a 
asuntos acotiáns aou amenos ahabituais, ade temas ade ainterese aou asalientables apara a 
os apropios aestudos, aa aocupación aou ao a traballo, ae aque aconteñan aestruturas ae 
un aléxico ade auso acomún, ade acarácter a tanto axeral acomo amáis aespecífico.

  aB3.4. aComprender aa aintención ade a comunicación,fórmulas ade asaúdo, a despedida ae aoutras aconvencións a 
básicas ade acorrespondencia ade a carácter apersoal ae aformal, asempre aque a non aconteña aexpresións aidiomáticas, ae 
poder areaccionar ade axeito aadecuado aa a tarxetas apostais, afelicitacións

  aB3.5. aSeguir ainstrucións abásicas ueallea permitan, por exemplo,apóraena 

que alle apermitan, apor aexemplo, apór aen a marcha, amanexar aou ainstalar aaparellos 
ou aaplicacións ainformáticas asinxelas a (sempre aque aconteñan adiagramas aou  maxes que faciliten 
aasúaaomprensión), entenderaunhaaprescriciónamédica,a matricularseanunacentroadeaestudos,a 
etc.

  aPLEB3.1. aNas aactividades ade a lectura ada aaula,explica acomo asabe a 
inferir asignificados aa apartir ado aseu a coñecemento ado amundo, ado a 
coñecemento adoutros aidiomas, ado a contexto alingüístico, ados aapoios a 
visuais a(imaxes, atipografía, adeseño, a etc.), aasí acomo adas acaracterísticas a 
do amedio aen aque aaparece aimpresa aa a información a(carteis, aolletos,revistas, 
xornais, apáxinas aweb, aetc.).
  aPLEB3.2. aProcura ae aentende a a información aespecífica ade acarácter a 
concreto aen apáxinas aweb aeoutros a materiais ade areferencia aou aconsulta a 
claramente aestruturados a(por a exemplo, aenciclopedias, adicionarios, a 
monografías, apresentacións) asobre a temas arelativos aa amaterias aducativas 
ou aasuntos aocupacionais a a relacionados acoa asúa aespecialidade a 
ou acos aseus aintereses, ae aanaliza aa información atendo aen aconta avarios a 
criterios a(autoría, afiabilidade ada a páxina aque ao apublica, adatas,etc.) aque a 
axuden aa aavaliar aa acredibilidade ado a material.
PLEB3.3. aEntende ao asentido axeral, a os apuntos aprincipais ae ainformación a 
relevante ade aanuncios ae a comunicacións ade acarácter apúblico, a 
institucional aou acorporativo ae a claramente aestruturados, a 
relacionados acon aasuntos ado aseu a interese apersoal, aeducativo aou a 
ocupacional a(por aexemplo, asobre lecer, acursos, abolsas ae aofertas ade a traballo). a
PLEB3.4. aLocaliza acon afacilidade a información aespecífica ade acarácter a 
concreto aen atextos axornalísticos aen a calquera asoporte, aben aestruturados ae 
de aextensión amedia, atales acomo a noticias aglosa adas; arecoñece aideas a 
significativas ade aartigos adivulgativos a
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  aPLEB3.5. aComprende acon a dificultade a acorrespondencia a 
persoal, aen acalquera asoporte a incluíndo aforos aen aliña aou ablogs, a 
na aque ase adescriben acon acerto a detalle afeitos ae aexperiencias, a 
impresións ae asentimentos, aonde se anarran afeitos ae aexperiencias, a 
reais aou aimaxinarios, ae ase a intercambian ainformación, aideas 
e aopinións asobre aaspectos atanto

abstractos acomo aconcretos ade a temas axerais, acoñecidos aou ado seu anterese.



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

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Competencias clave

  aB4.1. aCoñecer, aseleccionar ae aaplicar as aestratexias amáis aadecuadas apara a
elaborar atextos aescritos abreves aou ade a media alonxitude a(por aexemplo, a reformulando aestruturas aa apartir a
doutros atextos ade acaracterísticas ae a propósitos acomunicativos asimilares, aou redactando aborradores aprevios, ae a 
revisando acontido, aortografía ae a presentación ado atexto aantes ada asúa a escritura adefinitiva).

  aB4.2. aEscribir, aen apapel aou aen a soporte aelectrónico, atextos abreves aou a de alonxitude amedia, acoherentes ae ade a
estrutura aclara, asobre atemas ade ainte-rese apersoal, aou aasuntos acotiáns aou a menos ahabituais, anun arexistro aformal, a 
neutro aou ainformal,utilizando a adecuadamente aos arecursos ade a cohesión, aas aconvencións aortográficas
e aos asignos ade apuntuación amáis a comúns, ae aamosando aun acontrol a razoable ade aexpresións ae aestruturas, a
eun aléxico ade auso afrecuente, ade a carácter atanto axeral acomo amáis a específico adentro ada apropia aárea ade a 
especialización aou ade ainterese

  aB4.3. aSaber amanexar aos arecursos a básicos ade aprocesamento ade atextos a 
para acorrixir aos aerros aortográficos ados a textos aque ase aproducen aen aformato a
electrónico, ae aadaptarse aás aonvencións comúns ade aescritura ade atextos aen a
internet a(por aexemplo, aabreviacións aou a outros aen achats).
B4.4. aSeleccionar ae aachegar información anecesaria ae apertinente axustando ade amaneira aadecuada aa a 

expresión aao adestinatario, aao apropósito

  aPLEB4.1. aEscribe, anun aformato a convencional,informes abreves ae a
sinxelos anos aque adá ainformación a esencial asobre aun atema aeducativo aou
ocupacional, aou amenos ahabitual a(por exemplo, aun aaccidente), adescribindo a 
brevemente asituacións,persoas, a obxectos ae alugares; anarrando a
acontecementos anunha aclara a secuencia alineal, ae aexplicando ade a
maneira asinxela aos amotivos ade a certas aaccións.

  aPLEB4.2. aEscribe a correspondencia aformal abásica, a 
dirixida aa ainstitucións apúblicas aou a privadas aou aentidades acomerciais, a 
fundamentalmente adestinada aa apedir ou adar a ainformación, asolicitar aun a
servizo aou arealizar aunha areclamación ou aoutra axestión asinxela, a 
respectando aas aconvencións aformais e aas anormas ade acortesía ausuais a 
nestetipo ade atextos.

  aPLEB4.3. aEscribe anotas, a anuncios, amensaxes ae acomentarios a
breves, aen acalquera asoporte, anos a que asolicita ae ase atransmite a
información ae aopinións asinxelas ae a nos aque aresalta aos aaspectos aque alle a
resultan aimportantes a(por aexemplo, a nu
nha apáxina aweb aou aunha arevista a xuvenís, aou adirixidos aa aun aprofesor aou
a aunha aprofesora),respectando aas a convencións ae aas anormas ade cortesía.

  aPLEB4.4. aEscribe a correspondencia apersoal ae aparticipa
en aforos, ablogs ae achats anos aque a describe a axperiencias, aimpresións ae a
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viaxe, aas asúas amellores avacacións, a un aaconteemento aimportante, aun alibro ou aunha apelícula),

 a

  aPLEB4.5. aCompleta aun a uestionario adetallado acon a información apersoal, aeducativa aou a 
laboral a(por aexemplo, apara afacerse a membro adunha aaso-
ciación aou apara asolicitar aunha abolsa).

  aPLEB4.6. aEscribe ao aseu acurrículo en aformato aelectrónico, aseguindo, a por aexemplo, ao amodeloEuropass.
  aPLEB4.7. aToma anotas, amensaxes e aapuntamentos acon ainformación a sinxela ae arelevante asobre aasuntos a 
habituais ae aaspectos aconcretos anos ámbitos apersoal, aeducativo ae a ocupacional, adentro ada asúa a
especialidade aou aárea ade ainterese.
  aPLEB4.8. aFai aunha apresentación coidada ados atextos aescritos, aen a soporte aimpreso ae adixital, autilizando a 
correctamente aas aconvencións a ortográficas ae aos asignos ade a puntuación.

sentimentos; anarra ade aforma alineal ae a coherente afeitos arelacionados aco aseu 
ámbito ade ainterese, aactividades ae a experiencias apasadas a(por aexemplo, a sobre aunha

  aPLEB4.8. aFai aunha apresentación coidada ados atextos aescritos, aen a 
soporte aimpreso ae adixital, autilizando a correctamente aas aconvencións a
ortográficas ae aos asignos ade a puntuación.

 a

viaxe, aas asúas amellores a vacacións, aun aaconteemento importante, aun alibro aou aunha a 
película),

 a

  aPLEB4.5. aCompleta aun a uestionario abásico acon a información apersoal, aeducativa
ou alaboral a(por aexemplo, apara a facerse amembro adunha aaso-
ciación aou apara asolicitar aunha a bolsa).

  aPLEB4.6.Con acerta a dificultade, aescribe ao aseu a currículo aen aformato aelectrónico,
seguindo, apor aexemplo, ao a modeloEuropass.

  aPLEB4.7. aToma anotas, a mensaxes ae aapuntamentos acon
información asinxela ae arelevante a sobre aasuntos ahabituais ae a aspectos aconcretos anos
ámbitos apersoal, aeducativo ae a ocupacional, adentro ada asúa a especialidade aou aárea ade a 
interese.
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CUARTO   ESO

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Comp. 
clave

  B5.3. Coñecer e utilizar, para a comprensión e a produción 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 (contornoe 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 sociais (costumes e tradicións), actuando coa debida propiedade e 
respectando as normas de cortesía máis importantes nos contextos respectivos
  B5.4. Na propia lingua, identificar diferenzas esemellanzas nos aspectos culturais visibles dospaíses onde se 
fala a lingua estranxeira e dapropia cultura, coas diversas culturas do restodo alumnado, de ser o caso, amosando 
curiosidade e respecto perante as diferenzas

  PLEB5.3. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais 
básicos e visibles dos países on-de se fala a lingua estranxeira, 
analizándoos comparativamente coas diversas culturas doresto do 
alumnado, de ser o caso, evitando es-tereotipos e valoracións 
etnocéntricas.

  PLEB5.4. Identifica e utiliza os expoñentes máis comúns propios do 
seu nivel para realizar as funcións comunicativas, así como os 
patrónsdiscursivos de uso máis frecuente para o propósito comunicativo
.
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B5.1.Valorar 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.

  B5.2. Producir textos escritos sen faltas de ortografía significativas en palabras e expresións habituais propias 
do nivel.

c

  PLEB5.1. Aplica adecuadamente os signos de puntuación elementais 
e as regras ortográficas básicas, na redacción de traballos e outros tex-tos, 
para facerse comprensible case sempre.
  PLEB5.2. Utiliza as convencións máis habituais propias da lingua 
estranxeira no desenvolve mento 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 opi 
nións, etc.) en rexistro estándar
.
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  B5.5. Utilizar as experiencias lingüísticas e os coñecementos adquiridos en todas as linguas que coñece, 
para establecer similitudes e diferenzas coa nova lingua e desenvolver unha competencia comunicativa 
plurilingüe, e apre-ciar a riqueza persoal e social que  roporciona ser unha persoa plurilingüe.
  B5.6. Recoñecer e utilizar léxico oral he escrito de uso común relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais ou 

relacionados cos propios inte-reses, os estudos e as ocupacións; inferir docontexto e do cotexto, con apoio 
visual, os significados de palabras e expresións de uso menos frecuente ou máis específico, e comunicar 
información, opinións e puntos de vista breves,simples e directos en situacións habituais e cotiás, aínda que en 
situacións menos correnteshaxa que adaptar a mensaxe.

  PLEB5.5 . Domina as estruturas morfosintácticase 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 útildade do coñecemento adquirido noutras linguas para 
comprender e elaborar textos na lingua. Utiliza un vocabulario oral e 
escritobásico e suficiente para comprender e elaborartextos sinxelos en 
rexistro estándar propios do seu nivel educativo, e comprende e utiliza 
estratexias de comunicación e de redundancia do significado
(imaxes e elementos paralingüísti cos, cuasilingüísticos e paratextuais).

  PLEB5.6. 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
.

CCL

CAA

CSC

CCECB.5.7Participa en proxectos,elaboración ade amateriais amultimedia, a folletos, acarteis, arecensión ade alibros ae a 
películas, aetc.) anos aque ase autilicen a varias alinguas, atanto acurriculares acomo 
outras apresentes ano acentro adocente, a relacionados acos aelementos a transversais, aevitando aestereotipos 
lingüísticos o culturáis.

  aPLEB5.7. aParticipa aen aproxectos a (elaboración ade amateriais a 
multimedia, afolletos, acarteis, arecen sión ade alibros ae apelículas, aobras ade a 
teatro, aetc.)nos aque ase autilizan avarias a linguas ae arelacionados acos aelementos 
transversais; aevita a estereotiposlingüísticos aou aculturais, a 
e avalora aas acompetencias aque aposúe a como apersoa aplurilingüe.
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2. Avaliación e cualificación

Procedementos: Para avaliar a COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ORAL (Bloques 1 e 2)  contando con o soporte dixital, 
escoitar ,repetir ou crear textos usando youtube o libro interactive dixital de Burlington ou,inclusive, o aula virtúal do centro.

Instrumentos: 

Cualificación final 

Proba extraordinaria 
de setembro 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Criterios de cualificación: 

 

Para a EXPRESION E COMPRENSION ESCRITA (Bloques 2 e 3). Facer exercicios de cuestións gramaticais concretas e de 
vocabulario de palabras soltas, frases ou textos, asociación de sinónimos e antónimos,etc. Ler textos en diversos soportes: impreso, 
dixital, ou audiovisual e responder a preguntas de comprensión sobre os mesmos,  cuestións de verdadeiro ou falso, elexir a resposta 
correcta, etc. e en diversos estilos (literarios,sociais,periodísticos...) para resumir, sacar ideas principáis e secondarias,etc
- Redactar textos de diverso tipo e extensión (cartas, emails, descripcións, diálogos, narracións, biografías, etc, utilizando fontes de 
información diversas cando sea preciso tales como enciclopedias, internet, etc.e FACER PROXECTOS baseados nos contidos do curso 
e presentalos no aula virtúal do centro..

realizar as  tarefas propostas polo profesor na Aula Vitual e o Libro interactivo Burlington ,de 
forma autónoma facendo uso de tódolos recursos lingüísticos dixitais disponibles e decidi-la 
mellor maneira de leválos a cabo, en canto a búsqueda de información, presentación da 
mesma, uso autónomo de materiais de referencia como diccionarios, gramáticas dixitáis , 
internet, etc

Teniendo en cuenta os criterios que avalían as catro skills: listening, speaking, reading e writing en cada avaliación, e que 
se contemplaràn nos modelos de traballo proposto online ,a cualificación final da Terceira Avaliaciòn e Ordinaria, 
obtense da seguinte maneira, segùn os tres tipos de escenarios acadèmicos:
.Alumnos coa materia aprobada na Segunda Avaliación .A cualificación da Terceira avaliación obterase teniendo en 
cuenta os seguintes criterios: O traballo terá un valor do 20 por cento ,a engadir á nota total obtida na Segunda 
Avaliaciòn ,e cualificarase atendendo á observación dos seguintes aspectos:Traballo realizado na aula Virtùal nos 
materiais extra achegados polo profesor e no Libro dixital de Inglès : Way to English. Burlington o no Workbook do 
alumno que será dun 15 por cento.Se obtendrà a nota, en funciòn do nùmero de traballos achegados e ,debidamente, 
cumprimentados.
Tarefas e proxectos baseados non Libro de Lectura obrigatorio que constituràn un 5 por cento da nota .
.Alumnos coa materia suspensa neste curso, na Segunda Avaliaciòn:é continua e vai depender, na súa integridade ,do 
traballo que realizen na aula Virtual e no Workbook ou, no seu caso, o Libro dixital Way to English. ed. 
burlington.Tarefas propostas polo profesor , segùn as diferentes skills :listening, speaking, reading e writing e traballo no 
Workbook ou Libro dixital Way to English, 85 por cento da nota.Libro de lectura e traballo exercido, según o proposto 
polo profesor ,15 por cento.A nota final , non serà superior a 5.

Aos alumnos que non superen a materia ,entregáseselles un Boletìn de Recuperaciòn .Este material está adaptado ao 
nivel de contidos mìnimos do curso para recuperar a materia en setembro.
A seu realizacion engade 2 puntos á nota que obteñan no examen de setembro.

Alumnos coa materia Pendente do curso anterior. Aqueles alumnos que haxan superado a materia na Segunda 
avaliaciòn, nos seus respectivos cursos , teñen aprobada a materia de Inglès pendente do ano anterior.

No caso de levar inglès pendente , do ano anterior ,e non tela superada, o alumno poderá facer as tarefas propostas  na  
seccion do Aula Virtual, chamada REVISION de PENDENTES , na que se subirà material especìfico para eles .A 
realizaciòn de, polo menos, o 80 por cento destas actividades comportarà aprobar a materia en xuño.

No caso de non superar a materia pendente en xuño , terán que ir a o examen presencial de setembro.

Aos alumnos coa materia pendente tamén  entregáseselles un Boletìn de Recuperaciòn .Este material está adaptado ao 
nivel de contidos mìnimos do curso para recuperar a materia.A seu realizacion engade 2 puntos á nota que obteñan no 
examen de setembro presencial, diseñado dacordo aos criterios da Programación Xeral deste curso e ,íntegramente, 
baseado nos contidos mínimos do curso correspondente a materia pendente..
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O Departamento de Inglés seguirá sempre os principios metodolóxicos que figuran no Título 1, Capítulo 1 Artigo 10 do Decreto 86/2015 do 25 
de xuño polo que se establece o currículo na educación secundaria e do bacharelato na Comunidade autónoma de Galicia.
Nesta programación didáctica se fixan as estratexias que desenvolverán o profesorado para alcanzar os estándares de aprendizaxe avaliables 
previstos así como a adquisición das competencias.
Con esta finalidade entendemos que a aprendizaxe dunha lingua estranxeira ten que enfocarse cara o desenrolo das catro macrodestrezas 
básicas da comunicación: COMPRENSION E EXPRESION ORAL E COMPRENSION E EXPRESION ESCRITA. Esta técnica denomínase 
“Integrating Skills” e nela combínanse actividades de “LISTENING”, “READING”, “SPEAKING” e “WRITING” (ESCOITAR, LER, FALAR E 
CONVERSAR, ESCRIBIR). Trátase de unha metodoloxía GLOBAL con actividades que busquen a integración dos elementos citados. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e

no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Metodoloxía 
(alumnado con conectividade 

e sen conectividade) 

Materiais e recursos 

 encaminadas a desenrolar as destrezas básicas de comunicación facendo uso dos recursos dixitáis e a indagación autónoma.Tamén é unha boa 
oportunidade para a lectura.Na medida do posible e , con o apoyo de profesores e padres, intentaremos prestar o maior apoio posible a os 
alumnos con AC e TDH facilitando material adaptado a ás súas necesidades académicas.

WAY TO ENGLISH. Libro de texto, e libro exercicios. Ed. Burlington.   

Interactive Digital Book,edit .Burlington Todo tipo de Activity series e original reading books , facilitados gratuítamente , online ,por edit. Burlington
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