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1.Introducción
Esta programación está elaborada seguindoa Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE); o Real
Decreto 1105/2014, polo que se establece o currículo básico da ESO e Bacharelato, así como a Orden ECD/65/2015, pola que se describen as
relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación. En Galicia, complétase co Decreto 86/2015, que establece o currículo
de ESO e Bacharelato.
Tratándose dunha lingua estranxeira, tamén tivemos en conta o MCER, que establece os obxectivos prácticos de comunicacións internacional
que se tentan conseguir co estudio das linguas extranxeiras, e a metodoloxía de inmersión a través do ensino organizado coma unha serie de
actividades baseadas en propostas de situacións diversas da vida real; de xeito que as linguas sirvan como vehículo de comunicación
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internacional, nun mundo cada vez máis globalizado, e dote ós alumnos cunha capacidade de comunicación que favoreza esta comunicación,
proporcionándolles oportunidades de traballo e habilidades que aporten á idea da aldea global, que significa un contexto pluricultural, plurilingüe
e intercomunicado.
Por suposto, tamén tivemos en conta as normativas referentes á diversidade.

A-Contextualización
- O IES A XUNQUEIRA 1 está situado na periferia dun enclave urbano rodeado de mais centros educativos e moi próximo ó campus
universitario.
- A maioría do alumnado procedente dos centros adscritos ó instituto, que veñen de diversas parroquias do concello, e de outros
concellos como Campolameiro e Barro, así como do núcleo urbano.
-Os alumnos de bacharelato, tendo en conta a oferta do bacharelato artístico, tamén inclúe alumnos de outros concellos como O Grove,
Meis, Sanxenxo, Bueu, etc. Habitualmente recibimos estudantes de moitos centros distintos, polo que a diversidade de niveis supón un
gran problema ó principio.
- O nivel socioeconómico da comunidade escolar non é uniforme detectándose certas diferencias segundo a procedencia sexa urbana
ou rural, en favor dos residentes na cidade.
- O nivel cultural das familias vai case sempre intimamente ligado ao económico e así se detecta no alumnado. Unha vez mais sae
prexudicado aquel procedente do rural. Tamén hai que ter en conta que o acceso a Internet ou a clases de apoio, por exemplo, e moito
mais doado na cidade que no campo.
-Nos últimos anos, vense detectando un aumento de problemas relacionados con situacións económicas moi difíciles, atopando
estudantes que veñen con alimentación deficiente, con problemas para comprar material ou asistir a excursións e actividades que
requiren unha pequena aportación. Tamén hai un gran aumento de problemas psicolóxicos, derivados de situacións familiares de malos
tratos, separacións traumáticas, etc.

-No IES A Xunqueira coexisten a ESO, Bacharelato e Ciclo Medio de Laboratorio.
-Finalmente, o tema dos TDHA. Hai un protocolo da Xunta, pero o que non atopamos nada claro é que os métodos de diagnóstio sexan
fiables: non parece haber un criterio legal de quen é o profesional que debería diagnosticar os casos. Hai moita medicación e
pouca instrucción en pais e profesores sobre cómo tratar estes casos. Ademáis, dado o alto número de casos propostos, non
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hai seguridade de que sexan verdadeiros, xa que os diagnósticos non están protocolizados como sería normal. Necesitariamos
profesorado especialista de apoio. Non se pode facer atención á diversidade con 30 alumnos e varios TDHA e outros con
atención á diversidade.

B-Grupos
-No IES A Xunqueira coexisten a ESO, Bacharelato e Ciclo Medio de Laboratorio - Na ESO e no Bacharelato a distribución do alumnado
e a seguinte:
Curso
1º ESO

Nº de estudantes
90

nº de grupos
3 e agrupamento

2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º BACH.
2º BACH.
Total

86
80
85
115
113
569

3 e PMar
3, 1 sec. Bil. e PMar
4
5
5

C-Recursos materiais no centro
Aula do departamento con instalación multimedia.
Aula de vídeo.
Reprodutores CD (un por profesor do departamento).
Cámara de vídeo .
Ordenadores.
Acceso a Internet.
Pequena biblioteca de departamento.
Encerados Dixitais Interactivos con proxector.
Biblioteca.
3 aulas materia (anuladas por protocolo COVID)

D-Observacións:
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-As expectativas laborais de moitos dos nosos alumnos non van máis alá da profesión dos seus pais, especialmente na ESO, polo que é difícil
convencelos de que os estudos son algo fundamental para o seu futuro. Isto provoca unha actitude cara os estudios, aínda máis cara os
idiomas, que fai moi difícil motivalos a aprender algo ó que non lle ven utilidade. Isto sucede en maior medida nos varóns, que ven nas
profesións dos seus pais unha saída que non necesita estudios, na súa opinión.
-A procedencia social é tamén un aspecto importante, xa que alumnos cunha familia de formación media ou superior, que ven aos seus pais
lendo ou que viaxan algo e teñen unha pequena biblioteca na casa, teñen normalmente unha maior facilidade de aprendizaxe –comprensión e
expresión- que os alumnos que veñen de ambientes onde a lectura é un hábito inexistente e as facilidades para acceder a un libro e a
motivación paterna e social cara a lectura son pequenas ou nulas.
Ademais, os alumnos de clase media teñen normalmente unhas
expectativas profesionais máis altas, por influencia do entorno.
-O acceso xeneralizado a Internet non está tendo, en xeral, efectos moi positivos, xa que se utiliza máis para actividades de lecer, especialmente
en redes sociais e xogos, que non aportan nada a formación dos rapaces. Nos últimos anos, sen embargo é cada vez maior o número de
estudantes que ve series en versión orixinal e cantan en inglés, o que se nota moi positivamene. Tamén levamos anos utilizando internet para o
traballo diario, tanto na aula, cos libros dixitais online, coma na casa, onde os rapaces poden acceder a materiais que ofrecen as editoriais, a
WBs, e mesmo aplicacións moi útiles como veremos na metodoloxía.
-No último ano, coa situación causada pola pandemia, a comunicación a través de plataformas educativas fíxose imprescindible para levar a
cabo o proceso de ensinanza/aprendizaxe. Tamén descubriu a gran diferencia por motivos económicos e de situación xeográfica que hai
entre os alumnos, o que lles complica a vida ós mais desfavorecidos económicamente, que carecen dos medios imprescindibles para
seguir unha formacióntelemática.
-Tamén se observa cada vez máis unha falla de control paterno dos estudios, horarios, acceso a medios de comunicación e lecer, etc.,
polo que moitos rapaces non fan os deberes e o seu rendemento escolar vese gravemente prexudicado. É costume moi extendida que os
estudantes se vaian á cama e estén whatsapeando ou xogando cos móviles ata tarde, ou que estudien co móvil preto deles, polo que a súa
concentración está a ser interrumpida constantemente por mensaxes.
-Finalmente, facer referencia á falla dun bo método de estudio por parte dos alumnos. A maioría non teñen hábito de traballo diario, só
estudian para os exames, e perden moito tempo de atención na clase.

2. Contribución do área ó desenvolvemento das competencias clave
Contribución do departamento de inglés ó perfil competencial do centro.
Comunicación do Departamento de Inglés á CCP para a elaboración do perfil competencial do centro:
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Unha vez analizados os currículos de todos os cursos da ESO e do Bacharelato publicados no Real Decreto 1105/2014, DOG, Decreto 86/2015,
só 5 competencias están vinculadas algunha vez a algún estándar. SIE e CMCT non están vinculadas a ningún estándar no currículo.
Excepto a CD que está vinculada a unha media de 15 estándares, o resto está vinculada a todos, como sucede con CCL, ou a unha gran
maioría (máis de 30, de un total de 36-38 ).
Por todo isto, concluímos que as notas das mencionadas competencias deben necesariamente ir vinculadas á nota da asignatura, xa que as 4
competencias se están avaliando en cada estándar que traballamos e avaliamos.
A CCL é instrumental e está presente sempre, en cada actividade. Consideramos que debe ter un peso do 40% na nota competencial. Está
sendo avaliada continuamente, en cada actividade que se faga.
A CAA, que está relacionada coa maneira en que o estudante afronta a aprendizaxe. Poderá ter unha variación con respecto á nota tendo en
conta si entrega os traballos en tempo, fai todos os traballos, traballa a diario, organiza ben as súas actividades e participa na clase, axudando a
dinamizala, ou si trata de aprobar estudiando só para os exames. Tamén se valorará o uso do idioma estranxeiro en actividades de lecer, coma
ver series ou películas en V.O., ler libros, revistas, páxinas web, etc. Consideramos que debe ter un peso do 20 %.
En canto a CSC e CCEC, están na avaliación de todos os traballos orais é escritos que se van facendo ao longo do curso, onde expresan o seu
coñecemento, actitude, respecto e interese con respecto ós temas culturais e sociais que son obxecto de cada traballo ou actividade; e o
respecto polas opinións, ideas, cultura do resto da xente.
Consideramos que deben ter un peso do 15% cada unha.
Finalmente a CD, avaliarase polas presentacións – representadas por un estándar en cada curso-, e os proxectos; avaliando a capacidade de
buscar información na rede e elaborar presentacións en PPT ou vídeo, que amosen e comuniquen con eficacia a mensaxe que se pretende
transmitir. Nos grupos do primeiro ciclo valoraranse os traballos pola búsqueda de información na rede e elaboración de traballos sinxelos, así
como o uso dos workbook dixitais en internet. Consideramos que debe ter un peso do 10% .
Finalmente, amosamos a nosa sorpresa ante o feito de que non se inclúa a CMCT, xa que moitos temas de lectura e traballos teñen que ver con
ela, especialmente na sección bilingüe. De todos os xeitos, o grao de demostración de coñecementos, a capacidade de utilizalos en relación
coa vida diaria e a creación dun texto oral, escrito ou traballo/presentación, sempre se avalía, porque supón riqueza de coñecementos e
comunicación de contidos científicos e temas da vida diaria relacionados coa ciencia: saúde, medioambiente, tecnoloxía da comunicación, novas
tecnoloxías, etc.
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4. Obxectivos, contidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaxe avaliables e competencias
clave relacionadas.
3. CONTIDOS, CRITERIOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE
1º de ESO
Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO
▪ Obxectivos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave
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Bloque 1. Comprensión de textos orais
▪ a

▪ B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias ▪ PLEB1.1. Comprende frases e expresións habituais ▪ CCL

▪ c
▪ d
▪ i

▪

▪

▪

▪

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.
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.
B1.3. Identificar a información esencial, os puntos
principais e os detalles máis relevantes en textos
orais breves e ben estruturados, transmitidos de
viva voz ou por medios técnicos e articulados a
velocidade lenta, nun rexistro estándar 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 puntos esenciais e os
detalles máis salientables en conversas sinxelas,
reais ou simuladas, 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 repita ou 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

relacionadas con necesidades inmediatas e temas cos ▪ CD
que se estea moi familiarizado/a, sempre que se fale de ▪ CAA
xeito pausado e ben articulado.
▪ CCEC
▪ PLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles ▪ CCL

salientables de instrucións, preguntas, explicacións, ▪ CAA
diálogos e outras mensaxes orais sinxelas articuladas con ▪ CCEC
claridade e pausadamente, relacionadas coas actividades
de aula e con áreas de prioridade inmediata.

▪ PLEB1.3. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas ▪ CCL

principais e información relevante en presentacións moi ▪ CD
básicas sobre temas educativos, que estea a aprender ou ▪ CAA
do seu interese (por exemplo, sobre un tema curricular
como os contaminantes, a clasificación dos seres vivos, ▪ CCEC
etc.), sempre que poida escoitalas máis dunha vez.
▪ PLEB1.4. Identifica o sentido xeral e os puntos principais ▪ CCL

dunha conversa informal entre duas persoas que ten lugar ▪ CAA
na súa presenza, ou procedente dunha gravación ▪ CCEC
pedagóxica cando o tema lle resulta coñecido e o
discurso estea articulado con claridade, a velocidade
baixa.
▪ PLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que ▪ CCL

participa, descricións, narracións, peticións de ▪ CAA
información, a expresión da vontade, a certeza e os ▪ CCEC
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.

▪ PLEB1.6. Identifica a información esencial do tema e da ▪ CCL

situación de comunicación de gravacións auténticas ou ▪ CD
pedagóxicas sinxelas, sobre asuntos cotiáns ou do seu ▪ CAA
interese, articuladas pausadamente e con claridade, e
cando as imaxes axuden á comprensión e se poida ▪ CCEC
escoitar máis dunha vez.
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utilizadas máis habituais para iniciar e terminar o
discurso.
▪ 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.
Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción
▪ a

▪ B2.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e ▪ PLEB2.1. Na maioría das actividades de aula amosa unha ▪ CCL

▪ c

intelixible, aínda que se cometan erros de
pronuncia polos que os interlocutores teñan que
solicitar repeticións de cando en vez.
▪ 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 do interlocutor.
▪ 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, utilizando
conectores textuais, e con dominio do vocabulario
elemental para lograr a finalidade da
comunicación.
▪ B2.4. Producir textos breves e comprensibles, en
conversas cara a cara, nun rexistro neutro ou
informal, cunha linguaxe sinxela, nos que se dá,
se solicita e intercambia información 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 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 se lle repita o dito, e mesmo solicite
axuda
ao
interlocutor
para
expresar
adecuadamente o seu texto.

▪ d
▪ i

actitude positiva polo uso da lingua estranxeira nas ▪ CD
diferentes situacións comunicativas, esforzándose por ▪ CAA
utilizala aínda que, ás veces, teña que recorrer a outras
▪ CCEC
linguas para pedir axuda ou aclaracións.
▪ PLEB2.2. Fai presentacións moi breves e ensaiadas ▪ CCL

comprensibles e con apoio visual de distintos soportes ▪ CD
multimedia que lle permitan ilustralas con imaxes e seguir ▪ CAA
un guión sobre aspectos concretos e sinxelos de temas
do seu interese ou relacionados cos seus estudos, e ▪ CCEC
responde a preguntas breves e moi sinxelas dos oíntes
sobre o contido das súas presentacións.
▪ PLEB2.3. Desenvólvese sen dificultade evidente en ▪ CCL

xestións e transaccións cotiás básicas, e ofrece e obtén ▪ CD
información básica en situacións habituais e concretas ▪ CAA
propias de viaxes, aloxamento, transporte, compras e
lecer, seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e ▪ CCEC
tratamento).

▪ PLEB2.4. Establece contacto social en función da ▪ CCL

situación de comunicación, real ou simulada, e reformula ▪ CD
ou rectifica se non se lle comprende, e pide aclaración se ▪ CAA
non entende algo.
▪ CCEC
▪ PLEB2.5. Participa en conversas informais cara a cara, ▪ CCL

cunha pronuncia comprensible, empregando as ▪ CAA
convencións propias do proceso comunicativo, nas que ▪ CCEC
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
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conxunta.
sinxelos o suficientemente axustados ao contexto
e á intención comunicativa (repetición léxica, ▪ PLEB2.6. Colabora coas demais persoas na interacción,
verificando a comprensión propia e a das demais persoas
elipse, deíxe persoal, espacial e temporal,
mediante estratexias de compensación lingüísticas e non
xustaposición, e conectores e marcadores
conversacionais básicos máis frecuentes).
verbais, e cooperando activamente na realización das
tarefas de comunicación, e manifesta interese e respecto
▪ B2.6. Manexar con certa fluidez frases curtas,
polas achegas dos seus compañeiros e das súas
grupos de palabras e fórmulas básicas para
compañeiras.
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.
▪ B2.7. Utilizar estratexias de cooperación na
interacción e no traballo con outras persoas,
colaborando 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.
▪ B2.5. Empregar para comunicarse mecanismos

▪ CCL
▪ CD
▪ CAA
▪ CCEC

Bloque 3: Comprensión de textos escritos
▪ a

▪ B3.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas ▪ PLEB3.1. Comprende, con axuda da imaxe, instrucións ▪ CCL

▪ c

(identificación do tema dun texto coa axuda de
sinxelas e básicas de funcionamento e manexo de
elementos textuais e non textuais, uso dos
aparellos electrónicos ou de máquinas de uso común e
coñecementos previos sobre o tema, inferencia de
coñecidos, e segue instrucións básicas e predicibles para
significados polo contexto, por comparación de
a realización de actividades e normas de seguridade (por
palabras ou frases similares nas linguas que xa
exemplo, nun centro docente, un lugar público ou unha
zona de lecer).
coñecen, etc.), para a comprensión do sentido
xeral, a información esencial, os puntos e as ideas
principais, ou os detalles relevantes do texto.
▪ PLEB3.2. Entende información específica esencial en
páxinas web e outros materiais de referencia ou consulta
▪ B3.2. Comprender instrucións básicas e avisos,
de carácter pedagóxico claramente estruturados e nun
obrigas e prohibicións (por exemplo, indicacións
rexistro estándar e con imaxes ilustrativas redundantes
para chegar a un lugar, frecuencia da dose dun
sobre temas relativos a materias educativas ou do seu
medicamento, manexo elemental de aparellos
interese (por exemplo, sobre un tema curricular, un
coñecidos, etc.).
programa informático, unha cidade, un deporte ou o
▪ B3.3. Identificar e interpretar palabras e
ambiente), sempre que poida reler as seccións difíciles.
enunciados clave sinxelos e contextualizados, en
situacións de comunicación significativas para a
súa idade e o seu nivel escolar, coa axuda de ▪ PLEB3.3. Entende os puntos principais de anuncios e
material publicitario de publicacións propias da súa idade
elementos textuais e non textuais, sobre temas
ou de internet, formulados de xeito simple e claro, e
variados e outros relacionados con outras
relacionados con asuntos do seu interese, nos ámbitos

▪ d
▪ e
▪ i

▪ CD
▪ CAA
▪ CCEC

▪ CCL
▪ CD
▪ CAA
▪ CCEC

▪ CCL
▪ CD
▪ CAA
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materias do currículo.

persoal e educativo.

▪ B3.4. Identificar a información esencial, os puntos

máis relevantes e detalles importantes en textos, ▪ PLEB3.4. Atopa a información que necesita para a
realización dunha tarefa en narracións breves moi
tanto en formato impreso como en soporte dixital,
sinxelas en lingua estándar, e en guías de lecer,
breves, sinxelos e ben estruturados, escritos nun
dicionarios, catálogos, etc.
rexistro informal ou estándar, que traten de
asuntos cotiáns, de temas coñecidos e previsibles
de interese ou relevantes para os propios estudos, ▪ PLEB3.5. Entende información básica (lugar, prezo,
e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico
horarios, datos ou preguntas relativas á información
básico de uso común e habitual.
persoal, etc.) de correspondencia formal na que se
▪ B3.5. Identificar información persoal básica
informa sobre asuntos do seu interese.
(descrición física, data e lugar de nacemento,
idade e sexo, estado civil, orixe e nacionalidade,
profesión, gustos, etc.) e no ámbito público, ▪ PLEB3.6. Comprende con fluidez textos adaptados (por
exemplo, en lecturas para a xente nova) de historias de
presentada ou solicitada en cartas, formularios,
ficción.
fichas, cuestionarios, anuncios, etc.
▪ B3.6. Ler con certa autonomía textos adaptados
de certa lonxitude adecuados á idade, aos
intereses e ao nivel escolar.

▪ CCEC
▪ CCL
▪ CD
▪ CAA
▪ CCEC
▪ CCL
▪ CD
▪ CAA
▪ CCEC
▪ CCL
▪ CD
▪ CAA
▪ CCEC

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción
▪ a
▪ c
▪ d
▪ i

▪ B4.1. Aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos ▪ PLEB4.1.

Escribe notas e mensaxes (por
escritos breves e de estrutura simple (por exemplo,
exemplo, posts e chats en redes sociais), en
copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais
situacións reais ou simuladas, nas que dá e
propios de cada tipo de texto, identificando as ideas
solicita breve información sobre citas, preferencias
pertinentes e necesarias, pondo una idea principal en
e sentimentos, relacionadas con actividades e
cada parágrafo, etc.).
situacións da vida cotiá e do seu interese.
▪ 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, ▪ PLEB4.2. Elabora textos moi breves nos que
expón, por exemplo, unha enumeración de
utilizando adecuadamente os recursos máis básicos de
actividades ou tarefas moi habituais, listas de
cohesión e de coherencia, e as convencións ortográficas
compras, traxecto habitual etc.; e textos que
básicas e os signos de puntuación máis comúns, cun
expresen sentimentos básicos de gusto, desgusto,
control razoable de expresións e estruturas básicas e
aceptación, negación, etc.
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 ▪ PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con
información persoal e relativa aos seus datos, aos
predicible.
seus intereses ou ás súas afeccións (por exemplo,
▪ B4.3. Completar documentos básicos nos que se solicite
para subscribirse a unha publicación dixital).
información persoal.
▪ B4.4. Escribir mensaxes sinxelas con información,
instrucións e indicacións moi básicas relacionadas con ▪ PLEB4.4. Escribe notas, anuncios e mensaxes

▪ CCL
▪ CD
▪ CAA
▪ CCEC

▪ CCL
▪ CD
▪ CAA
▪ CCEC

▪ CCL
▪ CD
▪ CAA
▪ CCEC
▪ CCL
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actividades cotiás e de inmediata necesidade.

breves en soporte impreso e dixital, en situacións ▪ CD
de comunicación reais ou simuladas, relacionados ▪ CAA
con actividades e situacións da vida cotiá, do seu ▪ CCEC
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.

▪ 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.),
▪ PLEB4.5. Escribe correspondencia persoal na que
en soporte impreso e dixital.
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

▪ PLEB4.6. Fai unha presentación coidada dos ▪ CCL

textos escritos, en soporte impreso e dixital, ▪ CD
utilizando correctamente as convencións ▪ CAA
ortográficas e os signos de puntuación.
▪ CCEC
Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural
▪ a

▪ B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda ▪

▪ c

que se cometan erros de pronunciación polos que os
interlocutores teñan que 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, ás relacións 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 coñecementos
socioculturais e sociolingüísticos básicos para unha
comprensión adecuada do texto oral e escrito.

▪ d
▪ i
▪ o

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.
PLB5.2. Utiliza a lingua estranxeira na
maioría das súas intervencións nas
actividades de aula, e na par- ticipación en
simulacións sobre temas cotiáns e de
interese perso- al, con diversos fins
comunicati vos, establecendo contacto
social en función da situación de comunicación, reformulando e rectificando se non

▪ 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 amosar curiosidade e respecto ante as
diferenzas.
B5.5. 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.
B5.6. 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
apreciar a riqueza persoal e social que proporciona ser
unha persoa plurilingüe.
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
elementais doutras materias do currículo e opinións
breves, simples e directas en situacións habituais e cotiás
propias da súa idade e do seu nivel escolar.
B5.9. Participar en proxectos (elaboración de materiais
multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e
películas, etc.) nos que se utilicen varias linguas, tanto
curriculares como outras presentes no centro docente,
relacionados cos elementos transversais, evitando
estereotipos lingüísticos ou culturais.

▪

▪

▪

▪

▪

▪

se comprende, e pedindo aclaración se
non entende algo.
PLB5.3. 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 lin- gua
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 elaboración de textos do
coñecemento adquirido noutras linguas
sobre elementos morfosintácticos e
discursivos bá- sicos e habituais no uso da
lingua.
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 comuni- cación e de
redundancia do signifi- cado (imaxes,
elementos paralin- güísticos,
cuasilingüísticos básicos e paratextuais).
PLB5.7. Recoñece e utiliza un vocabulario
oral e escrito básico e suficiente para
comprender e ela- borar textos sinxelos
propios do seu nivel educativo.
PLEB5.8. Participa en proxectos
(elaboración de materiais multime- dia,
folletos, carteis, recensión de libros e
películas, obras de teatro, etc.) nos que se
utilizan varias lin- guas e relacionados cos
elemen- tos transversais, evita
estereotipos lingüiś ticos ou culturais, e

▪CCL
▪CD
▪CAA
▪CCEC
▪CCL
▪CD
▪CAA
▪CCEC
▪CCL
▪CAA
▪CCEC
▪CCL
▪CAA
▪CCEC

▪CCL
▪CAA
▪CCEC
▪CCL
▪CAA
▪CCEC ▪CD

15

valora as competencias que posúe como
persoa plurilingüe.

B- Ponderación por estándares 1º ESO
Agrupamento por
bloques

Porcentaxe por procedemento e estándar

Exames

Análise de produccións

Comprensión oral

PLEB 1.3 / 5%
PLEB 1.4 /5%
PLEB 1.6 /5%

Falar

Presentacións

Traballo de clase e con
asistant

PLEB 2.2/7%

PLEB 2.3/3%

Observación
sistemática

% Bloques

Comprensión
PLEB 1.1/ 3%
PLEB 1.2/3%
PLEB 1.5 /4%

25%

Uso como lingua
vehicular
Assistant
PLEB 2.1/3%

25%
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PLEB 5.7/ 1%

PLEB 2.4/3%
PLEB 2.5/3%
PLEB 2.6/2%
PLEB 5.3/0.5%
PLEB 5.8/0.5%

PLEB 5.1/ 0.5%
PLEB 5.2/ 1%
PLEB 5.4/ 0.5%

Comprensión
escrita

PLEB 3.2/5%
PLEB 3.3/5%

Traballo de clase
Libros lectura
PLEB 3.1/ 2%
PLEB 3.6/ 8%

Traballo de clase
PLEB 3.4/1%
PLEB 3.5/2%
PLEB 5.5/ 0.5%
PLEB 5.6/ 0.5%

25%

Escribir

Redaccións
PLEB 4.1/5%
PLEB 4.2/2%
PLEB 4.4/5%
PLEB 4.6/5%

Traballo clase e deberes Traballo de clase
PLEB 4.3/4%
PLEB 4.5/4%

25%

% Actividades

50%

30%

100%

20
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C- ESTRUTURAS SINTÁCTICAS e LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); causa (because (of); due to); finalidad (toinfinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); estilo
indirecto(reported information, offers, suggestions and commands).
- Relaciones temporales (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, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; negative tags).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente (simple and continuous present); futuro
(going to; will; present simple and continuous + Adv.).
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+
Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing).
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps);
necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present continuous).
- Expresión de la existencia (e. g.there will be/has been); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative,
18

reflexive/emphatic); determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).
- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite;
so; a little).
- Expresión del espacio (prepositionsandadverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement).
- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of time; duration
(from…to;during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness
(while, as); frequency (e. g. often, usually).
- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA

- Identificación personal;
-Vivienda, hogar y entorno;
-Actividades de la vida diaria;
-Familia y amigos;
-Trabajo y ocupaciones;
-Tiempo libre, ocio y deporte;
-Viajes y vacaciones;
-Salud y cuidados físicos;
-Educación y estudio;
-Compras y actividades comerciales;
-Alimentación y restauración;
-Transporte; lengua y comunicación;
-Medio ambiente, clima y entorno natural;
-Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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D- Secuenciación das unidades didácticas
Por termo medio, cada unidade (nove) necesita un mínimo de 10 a 12 sesións cada unha-incluíndo aproximadamente un terzo para clases prácticas coa axuda da
lectora e/ou proxectos-. Dentro desa programación temporal de cada unidade e segundo as circunstancias de cada grupo ou o devir do curso escolar o profesor
adaptarao segundo o seu criterio.

Aprox. Nº
Sesións

UNIDADE

Aprox. Temporalización
(50 mins por sesión)*

Starter

4

3-5 horas*

1 Identity
2 Describe it¡

11
10

10-12 horas*
10-12 horas*

3 Healthy lifestyle

11

10-12 horas*

4 Going places

11

10-12 horas*

5 At school

11

10-12 horas*

Notas e observacións
1º Avaliación

2ª Avaliación
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6 Sport

11

10-12 horas*

7 At home

11

10-12 horas*

8 Transport and travel

11

10-12 horas*

9 Special days

11

10-12 horas*

TOTAL

e.g approx 102 93-116 horas*

3ª Avaliación

Variable según grupo, circunstancias imprevistas e
duración de cada avaliación.

E- 2º de ESO
Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO
Obxectivos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Bloque 1. Comprensión de textos orais
▪ a

▪ B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias ▪ PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de ▪ CCL

▪ c

básicas de comprensión do sentido xeral, a
relación social para iniciar e terminar o discurso e
información esencial, os puntos e as ideas
expresar benvidas, desculpas e agradecementos,
principais, ou os detalles relevantes do texto: uso
e identifica a relación de formalidade entre as
do contexto verbal e non verbal, e dos
persoas interlocutoras e o
propósito
comunicativo.
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 ▪ PLEB1.2. Comprende instrucións e textos breves
o tema, así como identificación de palabras clave.
e sinxelos producidos en contextos reais e
simulados, articulados con claridade, ritmo
▪ B1.2. Comprender instrucións moi básicas
pausado e acentuación estándar, que conteñan
pronunciadas lentamente e claramente, e seguir
vocabulario relativo a lugares, persoas, obxectos,
indicacións sinxelas e breves que conteñan
vocabulario propio do nivel.
acontecementos e accións ligados a temas
sinxelos e habituais na súa idade e no seu
▪ B1.3. Identificar a información esencial, os puntos
contexto escolar.
principais e os detalles máis salientables en textos
orais breves e ben estruturados, transmitidos de
viva voz ou por medios técnicos e articulados a ▪ PLEB1.3. Comprende o esencial en situacións de
comunicación, cara a cara ou gravadas, nas que
velocidade lenta, nun rexistro estándar, e que

▪ d
▪ i

▪ CD
▪ CCEC
▪ CSC

▪ CCL
▪ CD
▪ CCEC
▪ CSC

▪ CCL
▪ CD
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versen sobre asuntos cotiáns en situacións
se utilicen frases moi sinxelas sobre temas
habituais ou sobre temas xerais ou do propio
habituais para a súa idade e o seu nivel escolar,
campo de interese nos ámbitos persoal, público e
que se refiran aos ámbitos persoal público e
educativo, sempre que as condicións acústicas non
educativo, sempre que se fale pausadamente e
distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o
con claridade, e se poida escoitar máis dunha
dito.
vez.
▪ B1.4. Comprender os puntos esenciais e os
detalles máis relevantes en conversas cotiás, reais
ou simuladas, que se refiran a necesidades ▪ PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas
principais e información relevante en
prácticas ou materiais, sentimentos ou sensacións
presentacións sobre temas educativos que estea
físicas básicas, expresadas con certa naturalidade
a aprender, profesionais moi sinxelos ou do seu
e boa articulación, se pode escoitalas de novo ou
solicitar que se repita ou se reformule o dito.
interese inmediato (por exemplo, sobre un tema
curricular ou unha profesión).
▪ B1.5. Recoñecer os puntos esenciais e a
información principal de textos orais ou
audiovisuais breves, articulados pausadamente e ▪ PLEB1.5. Identifica o sentido xeral e os puntos
principais dunha conversa informal espontánea,
con claridade, que conteñan narracións e/ou
relacionada coas actividades de aula, e de
descricións moi sinxelas, que traten sobre asuntos
simulacións sobre temas cotiáns e de interese
moi previsibles da vida cotiá ou moi coñecidos.
persoal con diversos fins comunicativos, se a
▪ B1.6. Comprender transaccións moi básicas de
produción é articulada con claridade e cunha
bens e servizos (datos persoais, horarios e prezos),
velocidade media, pero con pausas.
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.
▪ PLEB1.6. Comprende, nunha conversa informal
na que participa, descricións, narracións,
peticións de información e expresión dos gustos
sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre
temas do seu interese, cando se lle fala con
claridade, amodo e directamente, e se a persoa
interlocutora está disposta a repetir ou a
reformular o dito.

▪ CCEC
▪ CSC

▪ CCL
▪ CD
▪ CCEC
▪ CSC

▪ CCL
▪ CD
▪ CCEC
▪ CSC

▪ CCL
▪ CD
▪ CCEC
▪ CSC

▪ PLEB1.7. Identifica a información esencial de ▪ CCL

mensaxes sinxelas emitidas por medios ▪ CD
audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos ▪ CCEC
(tempo atmosférico, noticias presentadas con
imaxes moi redundantes, etc.) e sobre ▪ CSC
transaccións habituais de bens e servizos,
pronunciadas con lentitude e claridade, aínda
que deba escoitalas máis dunha vez.
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Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción
▪ a

▪ B2.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas para ▪ PLEB2.1. Interactúa nas actividades de aula a ▪ CCL

▪ c

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, utilizando
conectores textuais e con dominio do vocabulario
elemental, para lograr a finalidade da
comunicación.
▪ 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 intercambie información 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
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 que se lle repita o dito, e
mesmo solicite axuda ao interlocutor 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 comunicativos,
establecendo contacto social en función da
situación de comunicación, reformulando e
rectificando se non se comprende, e pedindo
aclaración se non entende 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

▪ d
▪ e
▪ i

maioría das veces ou intervén na lingua ▪ CAA
estranxeira, cunha pronuncia comprensible, e ▪ CSC
persevera no seu uso aínda que cometa erros e
▪ CCEC
teña que pedir axuda ou aclaracións.
▪ PLEB2.2. Amosa unha actitude positiva polo uso ▪ CCL

da lingua estranxeira en diferentes situacións ▪ CSC
comunicativas, e manifesta interese e respecto
polas achegas dos seus compañeiros e das súas
compañeiras.

▪ PLEB2.3. Fai presentacións breves e ensaiadas, ▪ CCL

ben estruturadas e con apoio visual (por ▪ CD
exemplo, transparencias de PowerPoint), que lle ▪ CCEC
permitan ilustralas con imaxes e seguir un guión
sobre aspectos concretos e sinxelos de temas do ▪ CSC
seu interese ou relacionados cos seus estudos
ou a súa ocupación, e responde a preguntas
breves e sinxelas de oíntes sobre o contido
destas.
▪ PLEB2.4.

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

▪ CCL
▪ CD
▪ CCEC
▪ CSC

▪ PLEB2.5. Participa en conversas informais cunha ▪ CCL

pronuncia comprensible cara a cara, por teléfono ▪ CD
ou por outros medios técnicos, nas que establece ▪ CCEC
contacto social, intercambia información e
expresa opinións e puntos de vista, fai invitacións ▪ CSC
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.
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mediante estratexias de compensación lingüísticas ▪ PLEB2.6. Colabora coas demais persoas na
e non verbais, e cooperando activamente na
interacción, verificando a comprensión propia e a
realización das tarefas de comunicación.
das demais persoas mediante estratexias de
▪ B2.5. Manexar con certa fluidez frases feitas curtas,
compensación lingüísticas e non verbais, e
grupos de palabras e fórmulas básicas para
cooperando activamente na realización das
desenvolverse de xeito suficiente en breves
tarefas de comunicación, e manifesta interese e
intercambios en situacións habituais e cotiás, aínda
respecto polas achegas do seus compañeiros e
das súas compañeiras.
que se interrompa o discurso para procurar
expresións e articular palabras menos frecuentes.
▪ B2.6. Intercambia información ou responde a ▪ PLEB2.7. Toma parte nunha conversa formal ou
entrevista moi sinxela de carácter educativo ou
preguntas directas simples e breves, relativas a
ocupacional moi habitual e traballado
información persoal, hábitos, gustos, estudos etc.,
previamente,
intercambiando
información
en relación con ámbitos e temas inmediatos cos
suficiente e básica de carácter persoal e sobre
que xa estea familiarizado.
hábitos, gustos ou estudos, preguntando sobre
▪ B2.7. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios
▪
problemas prácticos e reaccionando de forma
claramente estruturados, utilizando fórmulas ou
sinxela
ante
comentarios,
sempre
que
poida
xestos simples para tomar ou ceder a quenda de
pedir que se lle repitan os puntos clave se o
palabra, aínda que se dependa en grande medida
necesita, e se o interlocutor coopera, falando
da actuación do interlocutor.
amodo e con claridade, repetindo ou
reformulando.

▪ CCL
▪ CD
▪ CCEC
▪ CSC

▪ CCL
▪ CD
▪ CCEC
▪ CSC

Bloque 3: Comprensión de textos escritos
▪ a

▪ B3.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas ▪ PLB3.1. Segue, con axuda da imaxe, instrucións ▪ CCL

▪ c

(identificación do tema dun texto coa axuda de
sinxelas de funcionamento e manexo de
elementos textuais e non textuais, uso dos
aparellos electrónicos ou de máquinas de uso
coñecementos previos sobre o tema, inferencia de
común e coñecidos, así como instrucións básicas
significados polo contexto, por comparación de
e predicibles para a realización de actividades e
palabras ou frases similares nas linguas que xa
normas de seguridade (por exemplo, manexo
coñecen, etc.), para a comprensión do sentido
dun móbil ou prevención de riscos nunha
excursión).
xeral, a información esencial, os puntos e as ideas
principais, ou os detalles relevantes do texto.
▪ B3.2. Comprender mensaxes breves e sinxelas que ▪ PLB3.2. Entende os puntos principais de
anuncios e material publicitario de revistas
conteñan instrucións, indicacións e información
propias da súa idade ou de internet, formulados
básica referida a necesidades inmediatas ou de
de xeito simple e claro, e relacionados con
carácter educativo ou ocupacional moi básico, de
asuntos do seu interese, nos ámbitos persoal e
estrutura moi sinxela, especialmente se contan con
educativo e ocupacional moi básico.
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, ▪ PLB3.3. Entende información específica esencial
en páxinas web e outros materiais de referencia

▪ d
▪ i

▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC
▪ CD

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC
▪ CD

▪ CCL
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breves, sinxelos e ben estruturados, escritos nun
ou consulta claramente estruturados e nun
rexistro informal ou estándar, que traten asuntos
rexistro estándar e con imaxes ilustrativas
cotiáns, temas coñecidos e previsibles de interese
redundantes sobre temas relativos a materias
ou relevantes para os propios estudos, e que
educativas, ou do seu interese (por exemplo,
conteñan estruturas e un léxico básicos de uso
sobre un tema curricular, un programa
común e habitual.
informático, unha cidade, un deporte ou o
ambiente), sempre que poida reler as seccións
▪ B3.4. Identificar e interpretar palabras e enunciados
difíciles.
clave sinxelos e contextualizados, en situacións de
comunicación significativas para a súa idade e o
seu nivel escolar, coa axuda de elementos textuais ▪ PLB3.4. Comprende correspondencia persoal en
calquera formato e en rexistro estándar na que,
e non textuais, sobre temas variados e outros
de xeito sinxelo e básico, se fale de si mesmo/a;
relacionados con outras materias do currículo.
se describan persoas, obxectos e lugares; se
▪ B3.5. Comprender a información esencial de
narren acontecementos pasados, presentes e
correspondencia persoal moi breve e sinxela en
futuros, reais ou imaxinarios; se expresen
calquera soporte, identificando o rexistro formal ou
sentimentos, desexos e opinións sobre temas
informal, o propósito e as fórmulas de relación
xerais, coñecidos ou do seu interese.
social, e outras convencións básicas propias deste
tipo de texto.
▪ PLB3.5. Entende información básica de
▪ B3.6. Ler con certa autonomía textos adaptados de
correspondencia formal na que se informa sobre
certa lonxitude adecuados á idade, aos intereses e
asuntos do seu interese no contexto persoal,
ao nivel escolar.
educativo ou ocupacional (por exemplo, sobre un
curso de idiomas ou unha compra por internet).

▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC
▪ CD

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC
▪ CD

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC
▪ CD

▪ PLB3.6. Comprende con fluidez textos de ▪ CCL

historias de ficción adaptados para o seu nivel.

▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC

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

▪ B4.1. Aplicar estratexias adecuadas para elaborar ▪ PLB4.1. Utiliza estratexias que faciliten o proceso ▪ CCL

▪ c

textos escritos breves e de estrutura simple, por
de escritura: segue modelos de textos de
exemplo copiando formatos, fórmulas e modelos
características similares, planifica o texto, elabora
convencionais propios de cada tipo de texto,
un borrador, corrixe tanto a ortografía como a
orde das ideas e das palabras, etc.
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 cotiáns ou de interese persoal, nun rexistro ▪ PLB4.2. Escribe textos moi breves en formato
convencional con información sinxela e relevante
estándar ou informal, utilizando adecuadamente os
sobre feitos moi coñecidos e habituais no ámbito
recursos básicos de cohesión e de coherencia, e as
educativo, describindo de xeito sinxelo

▪ d
▪ i

▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC
▪ CD

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
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▪

▪

▪

▪

▪

situacións, persoas, obxectos e lugares.
convencións ortográficas 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; ▪ PLB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con
así como as convencións ortográficas máis
información persoal e relativa aos seus datos,
habituais na redacción de textos en soporte
aos seus intereses ou ás súas afeccións.
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 previamente preparada relacionada con ▪ PLB4.4. Escribe notas, anuncios e mensaxes
breves en soporte impreso e dixital, en situacións
temas cotiáns ou con materias do currículo.
de comunicación reais ou simuladas,
B4.4. Cubrir documentos básicos nos que se
relacionados con actividades e situacións da vida
solicite información persoal relativa a actividades
cotiá e do seu interese persoal, ou sobre temas
diarias, intereses (deportes, música, etc.), gustos,
de actualidade de especial relevancia e
etc.
facilmente comprensibles para a súa idade,
B4.5. Escribir mensaxes sinxelas en diferentes
respectando as convencións e as normas de
soportes con información, instrucións e indicacións
cortesía, tamén cando se utilizan as redes
moi básicas relacionadas con actividades cotiás e
sociais.
de inmediata necesidade.
B4.6. Escribir correspondencia breve e sinxela en ▪ PLB4.5. Escribe correspondencia persoal na que
papel ou soporte dixital, na que se dea información
se establece e mantén o contacto social, se
persoal básica e se expresen gustos, sentimentos e
intercambia información sobre si mesmo/a e a
opinións.
súa vila (por exemplo), se describen en termos
sinxelos sucesos importantes e experiencias
B4.7. Presentar os textos escritos de maneira
persoais (por exemplo, unhas vacacións), se dan
coidada (con atención a marxes, riscaduras, liñas
instrucións sinxelas, se fan e aceptan
dereitas, letra clara, letras maiúsculas e minúsculas
ofrecementos e suxestións (por exemplo,
cando corresponda, etc.) en soporte impreso e
cancelación, confirmación ou modificación dunha
dixital, adecuados aos fins funcionais e valorando a
invitación ou duns plans) e se expresan opinións
importancia da presentación nas comunicacións
de xeito sinxelo.
escritas.

▪ CCEC
▪ CD
▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC
▪ CD
▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC
▪ CD

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC
▪ CD

▪ PLB4.6. Fai unha presentación coidada dos ▪ CCL

textos escritos, en soporte impreso e dixital, ▪ CAA
utilizando correctamente as convencións ▪ CSC
ortográficas e os signos de puntuación.
▪ CCEC
▪ CD
Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural
▪ a
▪ c

▪ B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e ▪ PLEB5.1. Utiliza a lingua estranxeira na maioría ▪ CCL

intelixible, aínda que se cometan erros de

das súas intervencións nas actividades de aula, e ▪ CAA
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▪ d
▪ i
▪ o

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

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
adquiridos relativos a estruturas sociais, relacións
interpersoais, patróns de actuación, comportamento
e convencións sociais, respectando as normas de
cortesía máis importantes nos contextos
respectivos.
B5.4. Na propia lingua, identificar diferenzas e
semellanzas 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 diferenzas.
B5.5. Utilizar as experiencias e os coñecementos
adquiridos 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 persoa plurilingüe, e 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.
B5.6. Levar a cabo as funcións demandadas polo
propósito comunicativo, utilizando, con suficiente
dominio para o seu nivel escolar, os expoñentes
máis comúns e básicos desas funcións e os
patróns discursivos igualmente básicos de uso máis
frecuente.
B5.7. Comprender e utilizar rutinas e o léxico propio
do nivel en situacións comunicativas sinxelas reais
ou simuladas.
B5.8. Participar en proxectos (elaboración de
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de
libros e películas, etc.) nos que se utilicen varias

na participación en simulacións con diversos fins ▪ CSC
comunicativos,
facéndose
comprender, ▪ CCEC
producindo con suficiencia discriminativa trazos ▪ CD
fonéticos significativos que distinguen fonemas
(nasalización, sonorización, etc.), e recoñecendo
e producindo comprensiblemente patróns básicos
de ritmo, entoación e acentuación de palabras e
frases.

▪ PLEB5.2.

Escribe cun dominio ortográfico ▪ CCL
suficiente para facer comprensible os textos, sen ▪ CAA
cometer erros moi básicos sobre as ▪ CSC
regularidades ortográficas máis relevantes.
▪ CCEC
▪ CD

▪ PLEB5.3. Utiliza as convencións básicas propias ▪ CCL

da lingua estranxeira no desenvolvemento do ▪ CAA
proceso comunicativo (saúdos, rutinas para ▪ CSC
iniciar ou manter a quenda de palabra, fórmulas
▪ CCEC
orais breves para manter a atención, etc.)
▪ CD
▪ PLEB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos ▪ CCL

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.

▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC
▪ CD

▪ PLB5 5. Nas actividades de aula utiliza, para a ▪ CCL

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.

▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC
▪ CD

▪ PLB5.6. Comunica con eficacia, comprendendo e ▪ CCL

utilizando adecuadamente as estruturas ▪ CAA
morfosintácticas básicas para realizar as funcións ▪ CSC
comunicativas propias do seu nivel, e estratexias
de comunicación e de redundancia do significado ▪ CCEC
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linguas, tanto curriculares como outras presentes
(imaxes
e
elementos
paralingüísticos,
cuasilingüísticos básicos e partextuais).
no centro docente, relacionados cos elementos
transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou
▪ PLEB5.7. Coñece e utiliza un vocabulario oral e
culturais.
escrito básico e suficiente para comprender e
elaborar textos sinxelos propios do seu nivel
educativo.

▪ CD

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC
▪ CD

▪ PLEB5.8. Participa en proxectos (elaboración de ▪ CCL

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.

▪ CD
▪ CAA
▪ CCEC
▪ CD
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4F-Ponderación por estándares 2º ESO

Agrupamento por
bloques

Porcentaxe por procedemento e estándar

Exames

Análise de produccións

Observación
sistemática

% Bloques

Comprensión oral

PLEB 1.2 / 3%
PLEB 1.3 /4%
PLEB 1.5/4%
PLEB 1.7 /4%

PLEB 1.4/3%

PLEB 1.1/ 3%
PLEB 1.6/4%

25%

Falar

Presentacións/diálogos

Clase e con assistant
PLEB 2.2/2%
PLEB 2.5/2%
PLEB 2.7/2%

Lingua vehicular

25%

Clase/deberes

Lectura libros

PLEB 3.1/3%
PLEB 3.2/3%
PLEB 3.5/3%
PLEB 5.5/1%

PLEB 3.7/ 5%
PLEB 5.4/1%

PLEB 2.3/6%
PLEB 2.4/2%
PLEB 5.6/4%

Comprensión escrita
PLEB 3.3/ 4%
PLEB 3.4/4%
PLEB 5.7/1%

Escribir

Redaccións
PLEB 4.2/5%
PLEB 4.4/5%

Clase e proxectos
PLEB 4.1/1%
PLEB 4.3/3%

PLEB 2.1/2%
PLEB 2.6/2%
PLEB 5.1/2%
PLEB 5.3/1%
25%

25%
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% Actividades

PLEB 5.2/1%
PLEB 5.6/1%
PLEB 5.7/2%

PLEB 4.5/3%
PLEB 4.6/1%
PLEB 5.5/2%
PLEB 5.8 /1%

50

30%

20

100%

G-Estructuras sintáctico-discursivas
30

▪ 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; 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 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; present perfect); presente (present simple and continuous); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.).
▪ Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo
▪
▪
▪
▪
▪
▪

(stop –ing).
Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able); posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps); necesidade (must; need; have (got) to); obriga (have (got) to;
must; imperative); 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, reflexive/emphatic); determiners); 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 (prepositionsandadverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement).
Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of estafe; duration (from…to;during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority
(afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually).
Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).
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H- SECUENCIACIÓN DAS UNIDADES

DIDÁCTICAS

Por termo medio, cada unidade (nove) necesita un mínimo de 10 a 12 sesións-incluíndo aproximadamente un terzo para clases prácticas coa axuda da lectora
e/ou proxectos- de 50 minutos cada unha. Dentro desa programación temporal de cada unidade e segundo as circunstancias de cada grupo ou o devir do curso
escolar o profesor adaptarao segundo o seu criterio.

Aprox. Nº
Sesións

UNIDADE

Aprox. Temporalización
(50 mins por sesión)*

Starter

4

3-5 horas*

1 Getting Started
2 At School

11
10

10-12 horas*
10-12 horas*

3 In the News

11

10-12 horas*

4 Seeing the World

11

10-12 horas*

5 It’s a Crime

11

10-12 horas*

6 Going Green

11

10-12 horas*

7 Living your Life

11

10-12 horas*

8 Healthy Choices

11

10-12 horas*

9 Shopping Spree

11

10-12 horas*

TOTAL

e.g approx 102 93-116 horas*

Notas e observacións
1º Avaliación

2ª Avaliación

3ª Avaliación

Variable según grupo, circunstancias imprevistas e
duración de cada avaliación.
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I. Obxectivos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias clave
3º de ESO
Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Bloque 1. Comprensión de textos orais
▪ a
▪ c
▪ d
▪ i

▪ B1.1. Estratexias de comprensión:

▪ B1.1.

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas para a
– Mobilización de información previa sobre o comprensión do sentido xeral, a información
tipo de tarefa e o tema.
esencial, os puntos e as ideas principais, ou
– Identificación do tipo textual, adaptando a os detalles relevantes do texto.
comprensión a el.
▪ B1.2. Identificar información xeral e
– Distinción de tipos de comprensión específica relevante de textos sinxelos
emitidos cara a cara ou por medios
(sentido xeral, información esencial, puntos
audiovisuais sobre temas concretos e
principais e detalles relevantes).
coñecidos (información básica sobre
– Formulación de hipóteses sobre contido e algunha materia do currículo, temas do seu
contexto.
interese ou ocupacionais propios da súa
– Inferencia e formulación de hipóteses idade e do seu nivel escolar), pronunciadas
con lentitude e claridade.
sobre significados a partir da comprensión
de elementos significativos, lingüísticos e ▪ B1.3. Comprender os puntos principais e
paralingüísticos.
información específica en mensaxes e
– Reformulación de hipóteses a partir da anuncios públicos breves, claros e sinxelos,
que conteñan instrucións, indicacións ou
comprensión de novos elementos.
outra información, sempre que as
– Adaptación da escoita á súa finalidade condicións acústicas sexan boas e o son
(global e/ou específica).
non estea distorsionado.
– Inferencia do significado probable das ▪ B1.4. Identificar a información esencial, os
puntos principais e os detalles máis
palabras ou frases que descoñece.
relevantes en textos orais breves ou de
▪ B1.2. Tolerancia da comprensión parcial ou
lonxitude media, claramente estruturados, e
vaga nunha situación comunicativa.
transmitidos de viva voz ou por medios
▪ B1.3. Perseveranza no logro da comprensión
técnicos e articulados a unha velocidade
oral, reescoitando o texto gravado ou
media, nun rexistro formal, informal ou
solicitando repetición ou reformulacións do
neutro, e que versen sobre asuntos cotiáns
dito.
en situacións habituais ou sobre temas
xerais ou do propio campo de interese nos

▪ PLEB1.1. Distingue, co apoio da imaxe, as ▪ CCL

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).

▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC
▪ CD

▪ PLEB1.2. Capta os puntos principais e os ▪ CCL

detalles salientables de indicacións, ▪ CAA
anuncios, mensaxes e comunicados breves ▪ CSC
e articulados de xeito lento e claro (por
exemplo, cambio de porta de embarque nun ▪ CCEC
aeroporto, información sobre actividades
nun campamento de verán ou no
contestador automático dun cine), sempre
que as condicións acústicas sexan boas e o
son non estea distorsionado.
▪ PLEB1.3. Entende o esencial do que se lle ▪ CCL

di en transaccións e xestións cotiás e ▪ CAA
estruturadas (por exemplo, en hoteis, ▪ CSC
tendas, albergues, restaurantes, e centros
▪ CCEC
de lecer, de estudos ou de traballo).

▪ PLEB1.4. Identifica o sentido xeral e os ▪ CCL

puntos principais dunha conversa formal ou ▪ CAA
informal entre dúas ou máis persoas ▪ CSC
interlocutoras que ten lugar na súa
presenza, cando o tema lle resulte coñecido ▪ CCEC
e o discurso está articulado con claridade, a
velocidade media e nunha variedade
estándar da lingua.
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ámbitos persoal, público, educativo e ▪ PLEB1.5. Comprende, nunha conversa
ocupacional, sempre que as condicións
informal na que participa, descricións,
acústicas non distorsionen a mensaxe e
narracións, puntos de vista e opinións sobre
que se poida volver escoitar o dito.
asuntos prácticos da vida diaria e sobre
▪ B1.5. Comprender o sentido xeral e a
temas do seu interese, cando se lle fala con
información específica de conversas claras
claridade, amodo e directamente, e se a
e pausadas que teñen lugar na súa
persoa interlocutora está disposta a repetir
ou reformular o dito.
presenza, nas que se describan, narren ou
se dean opinións sobre temas habituais
para a súa idade e o seu nivel escolar, ▪ PLEB1.6. Comprende, nunha conversa
sempre que poida pedir información.
formal ou entrevista (por exemplo, en
centros de estudos ou de traballo) na que
▪ B1.6. Comprender preguntas, solicitude de
participa, o que se lle pregunta sobre
informacións e cambios moi evidentes de
asuntos persoais, educativos, ocupacionais
tema en situacións comunicativas cara a
ou do seu interese, así como comentarios
cara en que se lle pregunte sobre asuntos
sinxelos e predicibles relacionados con
básicos e coñecidos persoais, educativos,
estes, sempre que poida pedir que se lle
ocupacionais ou do seu interese, sempre
repita, aclare ou elabore algo do que se lle
que poida pedir que se lle repita, aclare ou
dixo.
elabore algo do que se lle dixo.
▪ B1.7. Comprender o sentido xeral e a
información
específica
sinxela
de ▪ PLEB1.7. Identifica a información esencial
de programas de televisión sobre asuntos
programas de televisión, tales como
cotiáns ou do seu interese articulados
boletíns meteorolóxicos ou informativos,
amodo e con claridade (por exemplo,
cando os comentarios conten cun apoio de
noticias, documentais ou entrevistas), cando
imaxes moi redundantes.
as imaxes axudan á comprensión.

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC
▪ CD

Bloque 2. Produción de textos orais
▪ a
▪ c
▪ d
▪ i

▪ B2.1. Estratexias de produción:

▪ B2.1.

Coñecer e saber aplicar as ▪ PLEB2.1. Nas actividades de aula, a maioría
estratexias máis adecuadas para producir
das veces interactúa ou intervén na lingua
– Planificación:
textos orais monolóxicos ou dialóxicos
estranxeira e persevera no seu uso cunha
– Identificación do contexto, o destinatario breves e de estrutura simple e clara, actitude positiva, aínda que cometa erros e
e a finalidade da produción ou da
utilizando, entre outros, procedementos
teña que pedir axuda ou aclaracións,
interacción.
como a adaptación da mensaxe a patróns
manifestando interese e respecto polas
da
primeira
lingua
ou
outras,
ou
o
uso
de
achegas dos seus compañeiros e das súas
– Adecuación do texto ao destinatario, ao
compañeiras.
elementos léxicos aproximados, se non se
contexto e á canle, aplicando o rexistro
dispón
doutros
máis
precisos.
e a estrutura de discurso adecuados a
cada caso, e escollendo os expoñentes ▪ B2. 2. Manexar frases curtas, grupos de ▪ PLEB2.2. Interactúa para obter ou ofrecer
bens e servizos relativos a necesidades
palabras e fórmulas para desenvolverse de
lingüísticos necesarios para lograr a
inmediatas e cotiás, sempre que se fale
xeito
suficiente
e
comprensible
en
breves
intención comunicativa.
amodo e con estruturas moi sinxelas e
intercambios en situacións habituais e
– Execución:
habituais, e reacciona adecuadamente
cotiás, interrompendo en ocasións o
sempre que poida solicitar, mediante

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC
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– Concepción da mensaxe con claridade,
distinguindo a súa idea ou ideas
principais, e a súa estrutura básica.

– Activación

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

▪

– Expresión da mensaxe con claridade e

coherencia,
estruturándoa ▪
adecuadamente e axustándose, de ser o
caso, aos modelos e ás fórmulas de
cada tipo de texto.

– Reaxuste

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

– Apoio

e aproveitamento máximo dos
coñecementos previos.

– Compensación

das
carencias
lingüísticas mediante procedementos ▪
lingüísticos e paralingüísticos.

– Lingüísticos:
– Modificación

de palabras
significado parecido.

de

– Definición ou paráfrase dun termo
ou expresión.

– Petición de axuda ou clarificación.
– Paralingüísticos:
– Sinalación de obxectos, uso de
deícticos ou realización de accións
que aclaran o significado.

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

– Usar

os elementos prosódicos
(pausas, ritmo e entoación) como
substitutos
dos
marcadores

discurso para procurar expresións, articular
preguntas sinxelas e directas, a
palabras menos frecuentes e reparar a
colaboración da persoa interlocutora para
comunicación en situacións menos comúns.
entender e facerse entender.
B2.3. Interactuar de xeito sinxelo en
intercambios claramente estruturados, ▪ PLEB2.3. Fai presentacións breves e ▪ CCL
ensaiadas, ben estruturadas e con apoio ▪ CAA
utilizando fórmulas ou xestos simples para
visual (por exemplo, transparencias de ▪ CSC
tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda
PowerPoint), que lle permitan ilustralas con
que se dependa en grande medida da
imaxes e seguir un guión sobre aspectos ▪ CCEC
actuación da persoa interlocutora.
concretos de temas do seu interese ou ▪ CD
B2.4. Participar en conversas nas que se
relacionados cos seus estudos ou a súa
establece contacto social, intercámbiase
ocupación, e responde a preguntas breves e
información sobre temas sinxelos e
sinxelas de oíntes sobre o contido destas.
habituais, onde se fan ofrecementos ou
suxestións, se dan instrucións, e se
expresan sentimentos, opinións, acordo e ▪ PLEB2.4. Desenvólvese correctamente en ▪ CCL
xestións e transaccións cotiás, como son as ▪ CAA
desacordo, sempre que de cando en vez lle
viaxes, o aloxamento, o transporte, as ▪ CSC
repitan ou lle volvan a formular o que din.
compras e o lecer, seguindo normas de
▪ CCEC
B2.5. Participar en conversas básicas sobre
cortesía básicas (saúdo e tratamento).
temas predicibles e con propósitos
comunicativos propios da súa idade (invitar, ▪ PLEB2.5. Participa en conversas informais ▪ CCL
ofrecer axuda, propor, reaccionar perante
cara a cara ou por teléfono, ou por outros ▪ CAA
invitacións e propostas), e expresar
medios técnicos, nas que establece ▪ CSC
sentimentos e opinións de forma básica.
contacto social, intercambia información e
B2.6. Participar de forma sinxela nunha
expresa opinións e puntos de vista, fai ▪ CCEC
entrevista persoal na que dá información,
invitacións e ofrecementos, pide e ofrece ▪ CD
reacciona ante comentarios ou expresa
cousas, pide e dá indicacións ou instrucións,
ideas sobre cuestións habituais, sempre
ou discute os pasos que hai que seguir para
que poida pedir de cando en vez que lle
realizar unha actividade conxunta.
aclaren ou repitan o dito.
▪ PLEB2.6. Toma parte nunha conversa ▪ CCL
formal, nunha reunión ou nunha entrevista ▪ CAA
de carácter educativo ou ocupacional (por ▪ CSC
exemplo, para realizar un curso de verán ou
integrarse nun grupo de voluntariado), ▪ CCEC
intercambiando información suficiente,
expresando as súas ideas sobre temas
habituais, dando a súa opinión sobre
problemas prácticos cando se lle pregunta
directamente, e reaccionando de forma
sinxela ante comentarios, sempre que poida
pedir que se lle repitan os puntos clave se o
necesita.
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discursivos para indicarlle á persoa
destinataria ou oínte as partes do
discurso
que
deben
ser
cointerpretadas.
▪ B2.2. Rutinas ou modelos de interacción
básicos segundo o tipo de situación de
comunicación propia da súa idade e do seu
nivel escolar.
▪ B2.3. 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 persoas.
▪ B2.4. Actitude de respecto cara a si mesmo/a
e cara ás demais persoas para comprender e
facerse comprender.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
▪ a
▪ c
▪ d
▪ e
▪ i

▪ B3.1. Estratexias de comprensión:

▪ B3.1.

Coñecer e saber aplicar as
estratexias máis adecuadas (identificación
– Mobilización de información previa sobre o do tema dun texto coa axuda de elementos
tipo de tarefa e tema.
textuais e non textuais, uso dos
– Identificación do tipo de lectura coñecementos previos sobre o tema,
demandado pola tarefa (en superficie ou
inferencia de significados polo contexto, por
oceánica, selectiva, intensiva ou extensiva)
comparación de palabras ou frases
– Identificación do tipo textual (narrativo, similares nas linguas que xa coñece, etc.),
para a comprensión do sentido xeral, a
descritivo, argumentativo e explicativo),
información esencial, os puntos e as ideas
adaptando a comprensión a el.
principais, ou os detalles relevantes do
– Distinción de tipos de comprensión texto.
necesarios para a realización da tarefa ▪ B3.2. Comprender, en notas persoais e
(sentido xeral, información esencial e
anuncios públicos, mensaxes breves que
puntos principais).
conteñan información, instrucións e
– Formulación de hipóteses sobre o contido indicacións básicas relacionadas con
actividades e situacións da vida cotiá.
e o contexto.
▪
– Inferencia e formulación de hipóteses B3.3. Identificar a información esencial, os
puntos máis relevantes e detalles
sobre significados a partir da comprensión
importantes en textos, tanto en formato
de elementos significativos, lingüísticos e
impreso como en soporte dixital, breves e
paratextuais.
ben estruturados, escritos nun rexistro
– Reformulación de hipóteses a partir da formal, informal ou neutro, que traten de
comprensión de novos elementos.
asuntos cotiáns, de temas de interese ou
salientables para os propios estudos e as
▪ B3.2. Uso de técnicas como subliñar ou

▪ PLEB3.1. Identifica, con axuda da imaxe, ▪ CCL

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).

▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC
▪ CD

▪ PLEB3.2. Entende os puntos principais de ▪ CCL

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.

▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC
▪ CD

▪ PLEB3.3. Capta as ideas principais de ▪ CCL

textos xornalísticos breves en calquera ▪ CAA
soporte, se os números, os nomes, as ▪ CSC
ilustracións e os títulos portan gran parte da
▪ CCEC
mensaxe.
▪ CD
▪ PLEB3.4. Entende información específica ▪ CCL

esencial en páxinas web e outros materiais ▪ CAA
de referencia, ou consulta claramente ▪ CSC
estruturados sobre temas relativos a
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tomar notas para lograr unha mellor
comprensión do contido e da estrutura do
texto.

ocupacións, e que conteñan estruturas
materias educativas, asuntos ocupacionais ▪ CCEC
sinxelas e un léxico básico de uso común e
ou do seu interese (por exemplo, sobre un ▪ CD
habitual.
tema curricular, un programa informático,
unha cidade, un deporte ou o ambiente),
▪ B3.4. Comprender correspondencia persoal
sempre que poida reler as seccións difíciles.
breve e sinxela na que se describen
persoas, obxectos e lugares, se narran
acontecementos sinxelos e se expresan ▪ PLEB3.5. Comprende correspondencia ▪ CCL
persoal en calquera formato na que se fala ▪ CAA
sentimentos, desexos e opinións sobre
de si mesmo/a, se describen persoas, ▪ CSC
temas xerais, coñecidos ou do seu interese.
obxectos
e
lugares,
se
narran
▪ B3.5. Comprender correspondencia formal
acontecementos
pasados,
presentes
e ▪ CCEC
breve sobre cuestións prácticas relativas
▪ CD
futuros,
reais
ou
imaxinarios,
e
se
expresan
aos seus intereses nos ámbitos propios da
sentimentos,
desexos
e
opinións
sobre
súa idade e do seu nivel escolar.
temas xerais, coñecidos ou do seu interese.
▪ B3.6. Ler con certa autonomía textos
adaptados de certa lonxitude adecuados á ▪ PLEB3.6. Entende o esencial de ▪ CCL
idade, aos intereses e ao nivel escolar,
correspondencia formal na que se informa ▪ CAA
seguindo a liña argumental, o carácter
sobre asuntos do seu interese no contexto ▪ CSC
básico dos personaxes e as súas relacións.
persoal, educativo ou ocupacional (por
exemplo, sobre un curso de idiomas ou ▪ CCEC
▪ CD
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 relacións e do
argumento.

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC

Bloque 4. Produción de textos orais: expresión e interacción
▪ a
▪ c
▪ d
▪ i

▪ B4.1. Estratexias de produción:

▪ B4.1. Escribir en papel ou en soporte ▪ PLEB4.1. Escribe correspondencia formal ▪ CCL

electrónico textos breves, sinxelos e de
básica e breve, dirixida a institucións
estrutura clara sobre temas cotiáns ou de
públicas ou privadas ou entidades
interese persoal, nun rexistro formal, neutro
comerciais, solicitando ou dando a
competencias xerais e comunicativas co
ou informal, utilizando adecuadamente os
información requirida de xeito sinxelo e
fin de realizar eficazmente a tarefa
recursos básicos de cohesión, as
observando as convencións formais e
(repasar o que se sabe sobre o tema, o
convencións ortográficas básicas e os
normas de cortesía básicas deste tipo de
que se pode ou se quere dicir, etc.).
textos.
signos de puntuación máis comúns, cun
control
razoable
de
expresións
e
estruturas
– Localización e uso adecuado de
▪ PLEB4.2. Escribe informes moi breves en
sinxelas e un léxico de uso frecuente.
recursos lingüísticos ou temáticos (uso
formato convencional con información
▪
B4.2.
Coñecer
e
aplicar
estratexias
dun dicionario ou dunha gramática,
sinxela e relevante sobre feitos habituais e
adecuadas para elaborar textos escritos
obtención de axuda, etc.).
os motivos de certas accións, nos ámbitos

– Planificación:
– Mobilización e coordinación das propias

▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
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breves e de estrutura simple (por exemplo,
copiando formatos, fórmulas e modelos
convencionais propios de cada tipo de
texto).
▪ B4.3.
Empregar para comunicarse
mecanismos sinxelos de cohesión textual
abordando en cada un unha idea
axustados ao contexto e á intención
principal, conformando entre todos o seu
comunicativa (repetición léxica, elipse,
significado ou a idea global.
deíxe persoal, espacial e temporal,
– Expresión da mensaxe con claridade xustaposición, e conectores e marcadores
axustándose aos modelos e ás fórmulas
discursivos frecuentes).
de cada tipo de texto.
▪ B4.4. Escribir, en soporte impreso ou nas
– Reaxuste da tarefa (emprender unha redes sociais, textos sinxelos e breves
(notas,
cartas
persoais,
postais,
versión máis modesta) ou da mensaxe
felicitacións,
etc.),
que
conteñan
(facer concesións no que realmente lle
información persoal ou relativa á vida cotiá,
gustaría expresar), tras valorar as
de primeira necesidade ou do seu interese,
dificultades e os recursos dispoñibles.
a partir de modelos previos, usando as
– Apoio e aproveitamento máximo dos fórmulas básicas de saúdo e despedida
coñecementos previos (utilizar linguaxe
propias do soporte utilizado, adaptando a
“prefabricada”, etc.).
presentación ao tipo de texto e usando
frases e oracións ben estruturadas e cunha
– Revisión:
orde lóxica.
– Identificación de problemas, erros e
▪
B4.5. Presentar os textos escritos de xeito
repeticións.
coidado (con atención a marxes, riscaduras,
– Atención ás convencións ortográficas e liñas dereitas, letra clara, letras maiúsculas
aos signos de puntuación.
e
minúsculas
cando
corresponda,
– Presentación coidada do texto (marxes, separación de palabras ao final de liña,
etc.), en soporte impreso e dixital,
limpeza, tamaño da letra, etc.).
adecuados ao propósito comunicativo e
– Reescritura definitiva.
valorando a importancia da presentación
▪ B4.2. Características textuais. Uso de
nas comunicacións escritas.
recursos básicos para elaborar textos con
coherencia, cohesión e adecuación, propios
do seu nivel escolar.

– Execución:
– Elaboración dun borrador.
– Estruturación do contido do texto.
– Organización do texto en parágrafos

educativo e ocupacional, describindo de ▪ CCEC
xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e
lugares, e sinalando os principais
acontecementos de forma esquemática.
▪ PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo ▪ CCL

con información persoal e relativa á súa
formación, á súa ocupación, aos seus
intereses ou ás súas afeccións (por
exemplo, para subscribirse a unha
publicación dixital, matricularse nun taller,
ou asociarse a un club deportivo).
▪ 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.

▪ 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.

▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC
▪ CD

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC
▪ CD
▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC
▪ CD

▪ PLEB4.6. Escribe correspondencia persoal ▪ CCL

na que se establece e mantén o contacto ▪ CAA
social (por exemplo, con amigos/as noutros ▪ CSC
países), se intercambia información, se
▪ CCEC
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.

▪ PLEB4.7. Fai unha presentación coidada ▪ CCL

dos textos escritos, en soporte impreso e ▪ CAA
dixital, utilizando correctamente as ▪ CSC
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convencións ortográficas e os signos de ▪ CCEC
puntuación.
▪ CD
Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural
▪ a

▪ B5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e ▪ B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e ▪ PLEB5.1. Desenvólvese na maioría das ▪ CCL

▪ c

de entoación:

▪ d

– Sons e fonemas vocálicos.
– Sons e fonemas consonánticos e as súas

▪ i
▪ o

agrupacións.

– Procesos fonolóxicos básicos.
– Acento dos elementos léxicos illados, e no
sintagma e na oración.
Patróns gráficos
ortográficas:

▪ B5.2.

e

▪

convencións

– Uso das normas básicas de ortografía da
palabra.

– Utilización

▪

adecuada da ortografía da
oración: coma, punto e coma, puntos
suspensivos, parénteses e comiñas.
▪
▪ B5.3.
Aspectos
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
estranxeira.

– Identificación

dalgunhas similitudes e
diferenzas significativas nos costumes
cotiáns, e uso das formas básicas de

▪

intelixible, aínda que resulte evidente o
acento estranxeiro ou se cometan erros de
pronunciación, sempre que non interrompan
a comunicación, polos que as persoas
interlocutoras 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 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
(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 sociais (costumes e
tradicións),
actuando
coa
debida
propiedade e respectando as normas de
cortesía máis importantes nos contextos
respectivos
B5.5. Na propia lingua, identificar diferenzas
e semellanzas nos aspectos culturais
visibles dos países onde se fala a lingua
estranxeira e da propia cultura, coas

actividades de aula facendo un esforzo por ▪ CAA
utilizar a lingua estranxeira, cunha ▪ CSC
pronunciación
clara,
aceptable
e
comprensible dos esquemas fónicos e ▪ CCEC
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.

▪ PLEB5.2. Aplica adecuadamente os signos ▪ CCL

de puntuación elementais e as regras ▪ CAA
ortográficas básicas, na redacción de ▪ CSC
traballos e outros textos, para facerse
▪ CCEC
comprensible case sempre.
▪ PLEB5.3. Utiliza as convencións máis ▪ CCL

habituais propias da lingua estranxeira no ▪ CAA
desenvolvemento do proceso comunicativo ▪ CSC
(saúdos, rutinas para iniciar ou manter a
quenda de palabra, fórmulas orais breves ▪ CCEC
para manter a atención, facer preguntas por
preferencias, expresar opinións, etc.) en
rexistro estándar.

▪ 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.

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC

▪ PLEB5.5. Identifica e utiliza os expoñentes ▪ CCL

máis comúns propios do seu nivel para ▪ CAA
realizar as funcións comunicativas, así como ▪ CSC
os patróns discursivos de uso máis
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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.
▪ B5.4. Plurilingüismo:

– Recoñecemento

da realidade multilingüe
do propio contorno.

– Recurso

aos coñecementos sintácticodiscursivos da propia lingua para mellorar
a aprendizaxe da lingua estranxeira e
lograr unha competencia comunicativa
integrada.

– Participación

en proxectos nos que se
utilizan varias linguas e relacionados cos
elementos
transversais,
evitando
estereotipos lingüísticos ou culturais, e
valorando positivamente as competencias
que posúe como persoa plurilingüe.
▪ B5.5. 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 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

▪

diversas culturas do resto do alumnado, de
ser o caso, amosando 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 expoñentes máis
comúns e de uso máis frecuente na
comunicación oral e escrita, así como os
seus significados asociados (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 coñecementos adquiridos en todas as
linguas que coñece, para establecer
similitudes e diferenzas coa nova lingua e
desenvolver
unha
competencia
comunicativa plurilingüe, e apreciar a
riqueza persoal e social que proporciona
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
ocupacións; inferir do contexto 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 correntes haxa que adaptar a
mensaxe.
B5.9. Reformular o sentido dun texto,
resumíndoo ou reformulándoo na propia
lingua, explicándoo a un interlocutor
próximo que descoñece a lingua
estranxeira, coa finalidade de facer o texto
comprensible e garantir a relación fluída
entre falantes e culturas.

frecuente para o propósito comunicativo.
▪ 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.

▪ CCEC
▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC

▪ PLEB5.7. Utiliza un vocabulario oral e ▪ CCL

escrito básico e suficiente para comprender ▪ CAA
e elaborar textos sinxelos en rexistro ▪ CSC
estándar propios do seu nivel educativo, e
comprende e utiliza estratexias de ▪ CCEC
comunicación e de redundancia do
significado
(imaxes
e
elementos
paralingüísticos,
cuasilingüísticos
e
paratextuais).
▪ PLEB5.8. Explica o sentido dun texto, ▪ CCL

resumíndoo ou reformulándoo, na propia ▪ CAA
lingua, para un interlocutor próximo real ou ▪ CSC
simulado que descoñece a lingua
estranxeira, coa finalidade de facer o texto ▪ CCEC
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 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
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aprecio, a simpatía, a satisfacción, a ▪ B5.10. Participar en proxectos (elaboración
esperanza, a confianza e a sorpresa, así
de materiais multimedia, folletos, carteis,
como os seus contrarios.
recensión de libros e películas, etc.) nos
se utilicen varias linguas, tanto
– Formulación de suxestións, desexos, que
curriculares como outras presentes no
condicións e hipóteses.
centro docente, relacionados cos elementos
– Establecemento e mantemento da transversais, evitando estereotipos
comunicación e organización do discurso.
lingüísticos ou culturais.
▪ B5.6. 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
fraseolóxicos,
saúdos,
despedidas,
preguntas por preferencias e expresión de
opinións

– Léxico

sobre temas relacionados con
contidos sinxelos doutras áreas do
currículo.
▪ B5.7. 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.
▪ B5.8.
Estruturas
sintáctico-discursivas
propias de cada idioma.
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J-Ponderación estándares 3º ESO
Agrupamento por
bloques

Porcentaxe por instrumento e estándar

Exames
Comprensión oral

Falar

PLEB 1.2 /5%
PLEB 1.3/5%

Presentacións
PLEB 2.3/8%
PLEB 5.6/4%

Análise de produccións

Observación sistemática

% Bloques

Traballo de clase e con
assistant
PLEB 1.1/2%
PLEB 1.4/2%
PLEB 1.6/2%
PLEB 1.8/2%

PLEB 1.5/4%
PLEB 1.7/3%

25%

Traballo de clase e con
assistant
PLEB 2.4/2%
PLEB 2.5/2%
PLEB 2.6/2%
PLEB 5.1/2%
PLEB 5.3/1%

Lingua vehicular

25%

PLEB 2.1/2%
PLEB 2.2/2%
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Comprensión escrita

Classwork
PLEB 3.1/1%
PLEB 3.2/1%
PLEB 3.6/1%
PLEB 3.7/1%
PLEB 5.5/1%

Libros lectura
PLEB 3.8/7%
PLEB 5.4/0.5

25%

Deberes

25%

PLEB 4.1/4%
PLEB 4.3/4%
PLEB 4.4/4%
PLEB 5.2/2%
PLEB 5.6/1.5%

Traballo de clase e
proxectos
PLEB 4.2/2%
PLEB 4.7/2%
PLEB 4.8/1%
PLEB 5.5/2%
PLEB 5.7/1%

50

30

20

PLEB 3.3/4%
PLEB 3.4/4%
PLEB 3.5/4%
PLEB 5.7/0.5%

Escribir

% Actividades

Compositions

PLEB 4.5/0.5%
PLEB 4.6/1%

100%
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K) Estructuras sintácticas y léxico de alta frecuencia
ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición (but); causa (because (of); due
to); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado
(so…); condición (if; unless); estilo indirecto(reported information, offers, suggestions and commands).
- Relaciones temporales (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, no (Noun, e. g. no problem), nobody, nothing; negative tags).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente (simple and
continuous present); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.).
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous);
habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing).
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able); posibilidad/probabilidad
(may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present continuous).
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- Expresión de la existencia (e. g.there will be/has been); la entidad (count/uncount/collective/compound nouns;
pronouns (relative, reflexive/emphatic); determiners); la cualidad (e. g. good at maths; rather tired).
- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), most, both, none.
Degree: e. g. really; quite; so; a little).
- Expresión del espacio (prepositionsandadverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and
arrangement).
- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of
time; duration (from…to;during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence
(first, next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually).
- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA

- Identificación personal;
-Vivienda, hogar y entorno;
-Actividades de la vida diaria;
-Familia y amigos;
-Trabajo y ocupaciones;
-Tiempo libre, ocio y deporte;
-Viajes y vacaciones;
-Salud y cuidados físicos;
-Educación y estudio;
-Compras y actividades comerciales;
-Alimentación y restauración;
-Transporte; lengua y comunicación;
-Medio ambiente, clima y entorno natural;
-Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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L- SECUENCIACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS
Como norma, cada unidade (nove) necesita un mínimo de 10 a 12 sesións-incluíndo aproximadamente un terzo para clases prácticas coa lectora e/ou proxectosde 50 minutos cada unha. Dentro desa programación temporal de cada unidade e segundo as circunstancias de cada grupo ou o devir do curso escolar o profesor
adaptarao segundo o seu criterio.
Aprox. Nº
Sesións

UNIDADE

Aprox. Temporalización
(50 mins por sesión)*

Starter

4

3-5 horas*

1 My interests
2 Connected

11
10

10-12 horas*
10-12 horas*

3 Incredible stories

11

10-12 horas*

4 A wonderful world

11

10-12 horas*

5 Real-life heroes

11

10-12 horas*

6 Amazing journeys

11

10-12 horas*

7 Films

11

10-12 horas*

8 Our friends

11

10-12 horas*

9 Making music

11

10-12 horas*

Notas e observacións
1º Avaliación

2ª Avaliación

3ª Avaliación
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e.g approx 102 93-116 horas*

TOTAL

Variable segundo grupo, circunstancias imprevistas
e duración de cada avaliación.

M-Obxectivos, Criterios de Avaliación, Estándares e Competencias relacionadas.

4º ESO
Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO
Obxectivos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Bloque 1. Comprensión de textos orais
▪ A

▪ B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para a ▪ PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu aisat de comprensión, axustándoo ▪ CCL

▪ c

comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e
ás aisatica da tarefa (de comprensión global, selectiva ou detallada),
as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto.
mellorándoo se é o caso (sacando conclusións sobre a actitude do
falante e sobre o contido, baseándose na entoación e na velocidade
▪ B1.2. Identificar o sentido xeral, a información esencial, os puntos
da fala), deducindo intencións a partir do volume da voz do falante,
principais e os detalles máis relevantes en textos orais breves ou de
facendo anticipacións do que segue (palabra, frase, resposta, etc.), e
lonxitude media, claramente estruturados, e transmitidos de viva
intuíndo o que non se aisatic e o que non se coñece mediante os
voz ou por medios técnicos e articulados a unha velocidade media,
propios coñecementos e as aisa experiencias.
nun rexistro formal, informal ou neutro, e que traten de aspectos
concretos ou abstractos de temas xerais, sobre asuntos cotiáns en
situacións correntes ou menos habituais, ou sobre os propios
intereses nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional ou ▪ PLEB1.2. Distingue, con apoio visual ou escrito, as ideas principais e
laboral, sempre que exista apoio visual e as condicións acústicas
información relevante en presentacións ou charlas ben estruturadas
non distorsionen a mensaxe, e que se poida volver escoitar o dito.
e de exposición clara sobre temas coñecidos ou do seu interese
relacionados co ámbito educativo ou ocupacional (por exemplo,
▪ B1.3. Comprender os detalles de información relativa a datos
sobre un tema educativo ou de divulgación científica, ou unha charla

▪ d
▪ i

▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC
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sobre a formación profesional noutros países).
persoais, aisat, prezos e números, así como aisatica preguntas e
instruccións básicas e seguir indicacións breves relativas a aisatica
cotiás ou ocupacionais relativas a situacións de comunicación
básicas dos ámbitos persoal e profesional.
▪ PLEB1.3. Identifica a idea principal e aspectos significativos de
noticias de televisión claramente articuladas cando hai apoio visual
▪ B1.4. Comprender textos orais sinxelos nos que soliciten ou dean
que complementa o discurso, así como o esencial de anuncios
información de carácter básico e sinxelo, identificando funcións de
publicitarios, series e películas ben estruturados e articulados con
comunicación variadas e captando tanto as liñas xerais como os
claridade, nunha variedade estándar da lingua, e cando as imaxes
aspectos aisatica de aisatic, sempre que se fale lentamente e nunha
facilitan a comprensión.
linguaxe aisat e poida pedir confirmación do entendido.
▪ B1.5. Comprender as ideas principais e outros aspectos relevantes
para o propósito comunicativo de textos orais de carácter informal ▪ PLEB1.4. Capta os puntos principais e os detalles salientables de
mensaxes gravadas ou de viva voz, claramente articuladas, que
que relaten experiencias persoais (viaxes, estudos, experiencias
conteñan instrucións, indicacións ou outra información, mesmo de
laborais, relacións persoais, etc.), e expresen opinións ou puntos de
tipo técnico (por exemplo, en contestadores automáticos, ou sobre
vista, cunha fala lenta e nunha linguaxe aisat, identificando
como realizar un experimento na clase, ou como utilizar unha
aspectos como a secuencia temporal das experiencias (por
máquina ou un dispositivo no ámbito ocupacional).
exemplo, dunha película), e os sentimentos que suscitan.

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC

▪ CCL
▪ CSC

▪ PLEB1.5. Identifica as ideas principais e detalles relevantes dunha ▪ CCL

conversa formal ou informal de certa duración entre dous ou máis ▪ CSC
interlocutores que ten lugar na súa presenza e na que se tratan ▪ CCEC
temas coñecidos ou de carácter xeral ou cotián, cando o discurso
está articulado con claridade e nunha variedade estándar da lingua.

▪ PLEB1.6. Entende o que se lle di en transaccións e xestións cotiás e ▪ CCL

estruturadas (por exemplo, en bancos, tendas, hoteis, restaurantes, ▪ CAA
transportes, centros docente e lugares de traballo) ou menos ▪ CSC
habituais (por exemplo, nunha farmacia, un hospital, nunha
comisaría ou nun organismo público), se pode pedir confirmación ▪ CCEC
dalgúns detalles.
▪ PLEB1.7. Comprende, nunha conversa formal, ou entrevista na que ▪ CCL

participa (por exemplo, en centros de estudos ou de traballo), ▪ CAA
información relevante e detalles sobre asuntos prácticos relativos a ▪ CSC
actividades educativas ou ocupacionais de carácter habitual e
predicible, sempre que poida pedir que se lle repita, ou que se ▪ CCEC
reformule, aclare ou elabore, algo do que se lle dixo.
▪ PLEB1.8. Comprende, nunha conversa informal na que participa, ▪ CCL

explicacións ou xustificacións de puntos de vista e opinións sobre ▪ CAA
diversos asuntos de interese persoal, cotiáns ou menos habituais, así ▪ CSC
como a formulación de hipóteses, a expresión de sentimentos e a
descrición de aspectos abstractos de temas (por exemplo, a música, ▪ CCEC
o cine, a literatura ou os temas de actualidade).
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Bloque 2. Producción de textos orais: expresión e interacción
▪ A

▪ B2.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para ▪ PLEB2.1. Utiliza recursos aisatica para entender e facerse entender, ▪ CCL

▪ c
▪ d
▪ i

▪

▪

▪

▪

▪

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;
recorrendo, entre outros, a procedementos como a definición simple
de elementos para os que non se teñen 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 interlocutoras poidan necesitar
repeticións se se trata de palabras e estruturas pouco frecuentes,
en cuxa articulación poden cometerse erros que non interrompan 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 vacilacións para buscar expresións e
pausas para reformular e organizar o discurso, e sexa necesario
repetir o dito para axudar a persoa interlocutora a comprender
algúns detalles.
B2.4. Manter o ritmo do discurso coa fluidez suficiente para facer
comprensible a mensaxe cando as intervencións son breves ou de
lonxitude media, aínda que poidan producirse pausas, vacilacións
ocasionais ou reformulacións do que se quere expresar en
situacións menos habituais ou en intervencións 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 básica sobre si
mesmo e relativas aos ámbitos educativo e persoal (datos persoais,
formación, opinións, plans, aisatic), ais que teña que solicitar
aclaracións ou repetir as súas respostas para facerse aisatica.

como a utilización de expresións memorizadas ou fixas (para pedir ▪ CAA
que lle falen ais a modo, que lle repitan ou que lle aclaren) e o uso de ▪ CSC
exemplos e definicións, ou de aspectos paralingüísticos como os
▪ CCEC
acenos, a entoación, etc.
▪ PLEB2.2. Nas actividades de aula, a aisa das veces interactúa ou ▪ CCL

intervén na aisa estranxeira de xeito claro e comprensible, e ▪ CAA
persevera no seu uso cunha actitude positiva, ais que cometa erros e ▪ CSC
teña que pedir axuda ou aclaracións, manifestando aisati e respecto
▪ CCEC
polas achegas dos seus aisatica e das súas aisatica.
▪ PLEB2.3. Fai presentacións breves, ben estruturadas, ensaiadas ▪ CCL

previamente e con apoio visual (por exemplo, PowerPoint), sobre
aspectos concretos de temas educativos ou ocupacionais do seu
interese, organizando 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.

▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC
▪ CD

▪ PLEB2.4. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e ▪ CCL

menos habituais que poden xurdir durante unha viaxe ou estadía ▪ CAA
noutros países por motivos persoais, educativos ou ocupacionais ▪ CSC
(transporte, aloxamento, comidas, compras, estudos, traballo,
relacións coas autoridades, saúde e lecer), e sabe solicitar atención, ▪ CCEC
información, axuda ou explicacións, e facer unha reclamación ou
unha xestión formal de maneira sinxela pero correcta e adecuada ao
contexto.

▪ PLEB2.5. Participa adecuadamente en conversas informais cara a ▪ CCL

cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, sobre asuntos ▪ CAA
cotiáns ou menos habituais, nas que intercambia información e se ▪ CSC
expresa e xustifica brevemente opinións e puntos de vista; narra e
describe de forma coherente feitos ocorridos no pasado ou plans de ▪ CCEC
futuro reais ou inventados; formula hipóteses; fai suxestións; pide e
dá indicacións ou instrucións con certo detalle; expresa e xustifica
sentimentos, e describe aspectos concretos e abstractos de temas
como, por exemplo, a música, o cine, a literatura ou os temas de
actualidade.
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▪ PLEB2.6. Toma parte en conversas formais, entrevistas e reunións ▪ CCL

de carácter educativo ou ocupacional, sobre temas habituais nestes ▪ CAA
contextos, intercambiando información pertinente sobre feitos ▪ CSC
concretos, pedindo e dando instrucións ou solucións a problemas
prácticos, expondo os seus puntos de vista de maneira sinxela e con ▪ CCEC
claridade, e razoando e explicando brevemente e de maneira
coherente as súas accións, as súas opinións e os seus plans.
Bloque 3. Comprensión de textos escritos
▪ a

▪ B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a ▪ PLEB3.1. Nas actividades de lectura da aula, explica como sabe ▪ CCL

▪ c

▪ CAA

▪ d
▪ e

▪

▪ i

▪

▪

▪

▪

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 ais adecuadas
(identificar os conceptos principais e palabras 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 analizar a súa
credibilidade seguindo aisati como a autoría, a data de publicación,
ligazóns relevantes, funcionalidade e tipo de texto (divulgativo,
educativo, 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
idiomáticas, e poder reaccionar de xeito adecuado a tarxetas
postais, felicitacións, invitacións, citas médicas, solicitude de
información, etc.
B3.5. Seguir instrucións básicas que lle permitan, por exemplo, pór
en marcha, manexar ou instalar aparellos ou aplicacións
informáticas sinxelas (sempre que conteñan diagramas ou imaxes
que faciliten a súa comprensión), entender unha prescrición médica,
matricularse nun centro de estudos, etc.
B3.6. Ler con fluidez textos de ficción e aisatic aisaticai breves ou
adaptados, ben estruturados, en rexistro aisat da aisa, con
argumento lineal e con personaxes, situacións e relacións descritas

inferir significados a partir do seu coñecemento do mundo, do
coñecemento doutros idiomas, do contexto aisatica, dos apoios
visuais (imaxes, aisatic, deseño, etc.), así como das características
do medio en que aparece impresa a información (carteis, folletos,
revistas, xornais, páxinas web, etc.).

▪ CSC
▪ CCEC
▪ CD

▪ PLEB3.2. Procura e entende información específica de carácter ▪ CCL

concreto en páxinas web e outros materiais de referencia ou consulta
claramente estruturados (por exemplo, enciclopedias, dicionarios,
monografías, presentacións) sobre temas relativos a materias
educativas ou asuntos ocupacionais relacionados coa súa
especialidade ou cos seus intereses, e analiza a información tendo
en conta aisa aisati (autoría, fiabilidade da páxina que o publica,
datas, etc.) que axuden a avaliar a credibilidade do material.

▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC
▪ CD

▪ PLEB3.3. Entende o sentido xeral, os puntos principais e información ▪ CCL

relevante de anuncios e comunicacións de carácter público, ▪ CAA
institucional ou corporativo e claramente estruturados, relacionados ▪ CSC
con asuntos do seu interese persoal, educativo ou ocupacional (por
▪ CCEC
exemplo, sobre lecer, cursos, bolsas e ofertas de traballo).
▪ CD

▪ PLEB3.4. Localiza con facilidade información específica de carácter ▪ CCL

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
argumentativo, sempre que poida reler as seccións difíciles.

▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC
▪ CD

▪ PLEB3.5. Comprende correspondencia persoal, en calquera soporte ▪ CCL
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de xeito claro e sinxelo.

incluíndo foros en liña ou blogs, na que se describen con certo
detalle feitos e experiencias, impresións e sentimentos, onde se
narran feitos e experiencias, reais ou imaxinarios, e se intercambian
información, ideas e opinións sobre aspectos tanto abstractos como
concretos de temas xerais, coñecidos ou do seu interese.

▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC
▪ CD

▪ PLEB3.6. Entende o suficiente de cartas, faxes ou correos ▪ CCL

electrónicos de carácter formal, oficial ou institucional, como para ▪ CAA
poder reaccionar en consecuencia (por exemplo, se se lle solicitan ▪ CSC
documentos para unha estadía de estudos no estranxeiro).
▪ CCEC
▪ CD
▪ PLEB3.7. Identifica información relevante en instrucións detalladas ▪ CCL

sobre o uso de aparellos, dispositivos ou programas informáticos, e ▪ CAA
sobre a realización de actividades e normas de seguridade ou de ▪ CSC
convivencia (por exemplo, nun evento cultural, nunha residencia de
▪ CCEC
estudantes ou nun contexto ocupacional).
▪ CD

▪ PLEB3.8. Comprende os aspectos xerais e os detalles máis ▪ CCL

relevantes de textos de ficción e textos literarios contemporáneos ▪ CAA
breves, ben estruturados e nunha variante estándar da lingua, nos ▪ CSC
que o argumento é lineal e se pode seguir sen dificultade, e os
▪ CCEC
personaxes e as súas relacións se describen de maneira clara e
sinxela.

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

▪ B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas ▪ PLEB4.1. Escribe, nun formato convencional, informes breves e ▪ CCL

▪ c

para elaborar textos escritos breves ou de media lonxitude (por
sinxelos nos que dá información esencial sobre un tema educativo ou
exemplo, reformulando estruturas a partir doutros textos de
ocupacional, ou menos habitual (por exemplo, un accidente),
características e propósitos comunicativos similares, ou redactando
describindo brevemente situacións, persoas, obxectos e lugares;
borradores previos, e revisando contido, aisatic e presentación do
narrando acontecementos nunha clara secuencia lineal, e explicando
texto antes da súa escritura definitiva).
de maneira sinxela os motivos de certas accións.
▪ 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 ▪ PLEB4.2. Escribe correspondencia formal básica, dirixida a
institucións públicas ou privadas ou entidades comerciais,
rexistro formal, neutro ou informal, utilizando adecuadamente os
fundamentalmente destinada a pedir ou dar información, solicitar un
recursos de cohesión, as convencións ortográficas e os signos de
servizo ou realizar unha reclamación ou outra xestión sinxela,
puntuación máis comúns, e amosando un control razoable de
respectando as convencións formais e as normas de cortesía usuais

▪ d
▪ i

▪ CAA
▪ CSC

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC
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▪

▪

▪

▪

neste tipo de textos.
expresións e estruturas, e un léxico de uso frecuente, de carácter
tanto xeral como máis específico dentro da propia área de
▪ PLEB4.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios breves,
especialización ou de interese.
en calquera soporte, nos que solicita e se transmite información e
B4.3. Saber manexar os recursos básicos de aisatica de textos para
opinións sinxelas e nos que resalta os aspectos que lle resultan
corrixir os erros ortográficos dos textos que se producen en formato
importantes (por exemplo, nunha páxina web ou unha revista
electrónico, e adaptarse ás convencións aisa de escritura de textos
xuvenís, ou dirixidos a un profesor ou a unha profesora), respectando
en internet (por exemplo, abreviacións ou outros en chats).
as convencións e as normas de cortesía.
B4.4. Seleccionar e achegar información aisatic e pertinente,
axustando de maneira adecuada a expresión ao aisatica, ao
propósito comunicativo, ao tema tratado e ao soporte textual, e ▪ PLEB4.4. Escribe correspondencia persoal e participa en foros, blogs
e chats nos que describe experiencias, impresións e sentimentos;
aisatica opinións e puntos de vista coa aisat aisatic.
narra de forma lineal e coherente feitos relacionados co seu ámbito
B4.5. Tratar a información obtida de diversas fontes, seguindo os
de interese, actividades e experiencias pasadas (por exemplo, sobre
patróns discursivos habituais, para iniciar e concluír o texto escrito
unha viaxe, as súas mellores vacacións, un acontecemento
adecuadamente, organizar a información de xeito claro, ampliala
importante, un libro ou unha película), ou feitos imaxinarios, e
con exemplos ou resumila con claridade, exactitude, coherencia e
intercambia información e ideas sobre temas concretos, sinalando os
fidelidade ao texto orixinal.
aspectos que lle parecen importantes, e xustificando brevemente as
B4.6. Presentar os textos escritos de xeito coidado (con atención a
súas opinións sobre eles.
marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, letras maiúsculas e
minúsculas cando corresponda, etc.) en soporte aisat e dixital, ▪ PLEB4.5. Completa un cuestionario detallado con información
adecuados aos fins funcionais e valorando aisatica da presentación
persoal, educativa ou laboral (por exemplo, para facerse membro
nas comunicacións escritas.
dunha asociación ou para solicitar unha bolsa).

▪ CD
▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC
▪ CD
▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC
▪ CD

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
▪ CD

▪ PLEB4.6. Escribe o seu currículoen formato electrónico, seguindo, ▪ CCL

por exemplo, o modelo Europass.

▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC
▪ CD

▪ PLEB4.7. Toma notas, mensaxes e apuntamentos con información ▪ CCL

sinxela e relevante sobre asuntos habituais e aspectos concretos nos ▪ CAA
ámbitos persoal, educativo e ocupacional, dentro da súa ▪ CSC
especialidade ou área de interese.
▪ PLEB4.8. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en ▪ CCL

soporte aisat e dixital, utilizando correctamente as convencións ▪ CAA
ortográficas e os signos de puntuación.
Bloque 5. Coñecemento da aisa e aisatica aisatica e intercultural
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▪ A

▪ B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de ▪ PLEB5.1. Exprésase cunha pronunciación clara, aceptable e ▪ CCL

▪ c
▪ d
▪ i

▪

▪ o

▪

▪

▪

▪
▪

▪

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 puntuación, e de uso de maiúsculas e
minúsculas, así como abreviaturas e símbolos de uso común e ais
específico; e saber manexar os recursos básicos de aisatica de
textos para corrixir os erros ortográficos dos textos que se producen
en formato electrónico, e adaptarse ás convencións aisa de
escritura de textos en internet (por exemplo, abreviacións ou outros
en chats).
B5.3. Coñecer e utilizar para a comprensión e a produción do texto
os aspectos socioculturais e aisaticaica relativos á vida cotiá
(hábitos e actividades de estudo, traballo e lecer), condicións de
vida (hábitat e estrutura socioeconómica), relacións interpersoais
(xeracionais, entre homes e mulleres, no aisa educativo,
ocupacional e institucional), comportamento (posturas, expresións
faciais, uso da voz, contacto visual e proxémica) e convencións
sociais (actitudes e valores), así como os aspectos culturais xerais
que permitan aisatica información e ideas presentes no texto (por
exemplo, de carácter histórico ou aisati).
B5.4. Valorar as aisa como medio para comunicarse e relacionarse
con aisatica e aisatica doutros países, como recurso de acceso á
información e como instrumento de aisaticai persoal, ao coñecer
culturas e maneiras de vivir diferentes.
B5.5. Recorrer aos coñecementos sintáctico-discursivos da aisa
aisa para identificar marcadores discursivos e tipo de aisatic aisatica
aisatica segundo o tipo de texto e a intención comunicativa; mellorar
a aprendizaxe da aisa estranxeira e lograr unha aisatica
comunicativa integrada
B5.6. Apreciar a riqueza persoal e social que proporciona ser unha
persoa aisatica.
B5.7. Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre os
aisatica e a organización de patróns sintácticos e discursivos de uso
frecuente na comunicación oral e escrita, así como os seus
significados aisatic (por exemplo, unha estrutura interrogativa para
aisati sorpresa); e distinguir a función ou as funcións comunicativas
ais relevantes do texto e un repertorio dos seus aisatic ais aisa, así
como patróns discursivos de uso frecuente 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 léxico oral e
escrito de uso común relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais ou

comprensible, e utiliza adecuadamente os esquemas fonolóxicos ▪ CAA
básicos, ais que teña que repetir algunha vez por solicitude das ▪ CSC
persoas interlocutoras.
▪ CCEC
▪ PLEB5.2. Produce textos escritos en diferentes soportes, sen erros ▪ CCL

ortográficos e de puntuación que impidan a comprensión, e utiliza o ▪ CAA
corrector informático para detectar e corrixir erros tipográficos e ▪ CSC
ortográficos.
▪ CCEC
▪ PLEB5.3. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e ▪ CCL

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 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 adecuada ao
contexto.

▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC
▪ CD

▪ PLEB5.4. Recoñece os elementos culturais ais relevantes dos países ▪ CCL

onde se fala a aisa estranxeira, e aisatic relación entre aspectos da ▪ CAA
cultura aisa e da cultura meta para cumprir, de ser o caso, o papel de ▪ CSC
aisatica aisatica e cultural, abordando con aisat a resolución de
malentendidos interculturais, e valorando positivamente as aisatica ▪ CCEC
que posúe como persoa aisatica.
▪ PLEB5.5. Comprende e utiliza con corrección suficiente e ▪ CCL

adecuación aisaticaica os recursos aisatica propios do seu ais, e ▪ CAA
frases feitas e locucións idiomáticas sinxelas e habituais da ▪ CSC
comunidade aisatica correspondente á aisa meta.
▪ CCEC
▪ PLEB5.6. Comprende e utiliza un léxico relativamente rico e variado, ▪ CCL

o que implica, entre outros, o emprego de sinónimos de uso ais ▪ CAA
frecuente e de palabras de significación próxima para evitar a ▪ CSC
repetición léxica.
▪ CCEC
▪ 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 culturais, e
valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe.

▪ CCL
▪ CAA
▪ CSC
▪ CCEC
▪ CD
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relacionados cos propios aisatic, 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 materiais multimedia,
folletos, carteis, recensión de libros e películas, etc.) nos que se
utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no
centro docente, relacionados cos elementos transversais, evitando
estereotipos lingüísticos ou culturais.

Agrupamento por
bloques

Porcentaxe por instrumento e estándar
Exames

Comprensión oral

Falar

PLEB 1.2 /5%
PLEB 1.3/5%

Presentacións
PLEB 2.3/8%
PLEB 5.6/4%

Comprensión escrita
PLEB 3.3/4%
PLEB 3.4/4%
PLEB 3.5/4%
PLEB 5.7/0.5%

Escribir

Compositions
PLEB 4.1/4%
PLEB 4.3/4%

Análise de produccións

Observación sistemática

% Bloques

Traballo de clase e con
assistant
PLEB 1.1/ 2%
PLEB 1.4/2%
PLEB 1.6/2%
PLEB 1.8/2%

PLEB 1.5/4%
PLEB 1.7/3%

25%

Traballo de clase e con
assistant
PLEB 2.4/2%
PLEB 2.5/2%
PLEB 2.6/2%
PLEB 5.1/2%
PLEB 5.3/1%

Lingua vehicular

25%

PLEB 2.1/2%
PLEB 2.2/2%

Classwork
PLEB 3.1/1%
PLEB 3.2/1%
PLEB 3.6/1%
PLEB 3.7/1%
PLEB 5.5/1%

Libros lectura
PLEB 3.8/7%
PLEB 5.4/0.5

25%

Traballo de clase e
proxectos
PLEB 4.2/2%
PLEB 4.7/2%

Deberes

25%

PLEB 4.5/0.5%
PLEB 4.6/1%
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% Actividades

PLEB 4.4/4%
PLEB 5.2/2%
PLEB 5.6/1.5%

PLEB 4.8/1%
PLEB 5.5/2%
PLEB 5.7/1%

50

30

20

100%

N-Ponderación estándares 4º ESO
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Ñ-Contidos sintáctico-discursivos:
Inglés
▪ 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; unless); estilo indirecto(reported information, offers,
suggestions and commands).
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 very nice!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!).
Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody, nothing; negative tags; me neither).
Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; tags).
Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); presente (present simple and continuous); futuro (going to; will; present simple
and continuous + Adv.).
Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday
morning); used to); incoativo (be about to); terminativo (stop –ing).
Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able); posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps); necesidad (must; need;
have (got) to); obriga(have (got) to; must; imperative); permiso (may; could; allow); intención (present continuous).
Expresión da existencia (e. g.there could be); 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 (prepositionsandadverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement).
Expresión do tempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to;during; until; since); anteriority (already;
(not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness (just when); frequency (e. g. twice/four times a week; daily)).
Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry).
Uso de conectores.
Have/get causative.
Phrasal verbs.
Gerund and infinitive.
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O-Secuenciación das unidades didácticas
Aprox. Nº
Sesións

UNIDADE

Aprox. Temporalización
(50 mins por sesión)*

Getting Started

4

3-5 horas*

1 Taking Risks
2 Kings and Queens

11
10

10-12 horas*
10-12 horas*

3 It’s a Mistery

11

10-12 horas*

4 Living Together

11

10-12 horas*

5 Made for You

11

10-12 horas*

6 Saving our Planet

11

10-12 horas*

7 Be Healthy!

11

10-12 horas*

8 Making Sense

11

10-12 horas*

9 Bridge to the Future

11

10-12 horas*

TOTAL

e.g
102

approx 93-116 horas*

Notas e observacións
1º Avaliación

2ª Avaliación

3ª Avaliación

Variable segundo grupo, circunstancias
imprevistas e duración de cada avaliación.

5- Metodoloxía
Na ESO-especialmente no 1º ciclo-, fai xa bastantes anos que decidimos que as habilidades orais tiñan que ser as predominantes, aínda que a
subida da ratio a 30 alumnos fai imposible o proxecto e incluso o traballo da lectora. Non é posible facer unha clases práctica con mais de
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20-22 alumnos con bo comportamento. Podemos facer que lean, corrixir exercicios oralmente e facer preguntas, pero non se pode
establecer unha conversación e menos organizar conversacións por grupos, porque o ruído impedirá o entendemento. Necesitariamos
ter horas para desdobrar os grupos grandes unha vez á semana, como se fixo hai tempo, para lograr unha clase práctica de verdade.

O enfoque, polo tanto, ten que ser comunicativo, adecuado ós obxectivos propostos na lei e ás necesidades concretas de cada grupo ou
alumno.
Fai anos que dixemos na programación que, tendo en conta os extraordinarios materiais que nos ofrecen as editoriais, a decisión fundamental
podería considerarse a elección do libro de texto, imprescindible nestes niveis.

Estes ofrécennos materiais audiovisuais, lecturas con

vocabulario específico temático, práctica do vocabulario; presentación de estruturas gramaticais e exercicios de práctica das mesmas;
presentación dun tema para listening e exercicios de listening adecuados a cada nivel; e exemplos de writings de distintos documentos: emails,
narracións, descricións, etc.…, e propostas de escritos guiados- para que os alumnos poidan empezar a redactar e ir avanzando gradualmente.
Finalmente, todas as unidades inclúen unha lectura sobre temas diversos CLIL, que, aparte de supor un afianzamento de todo o estudiado
anteriormente, contribúe as competencias básicas, xa que os temas diversos refírense a culturas, ciencia, saúde, temas sociais, etc…
Ademais, os alumnos teñen acceso a materiais online –lecturas, podcasts, xogos, WBs, ..- que lles ofrecen a oportunidade de practicar, afianzar
e ampliar os seus coñecementos ata onde cada un queira, ou repasar aqueles estándares nos que teñan máis problemas. Esto, xunto
cos proxectos e presentacións son a máis potente ferramenta de atención á diversidade.
Dentro da contribución ó “proxecto lector”, e como ferramenta básica na aprendizaxe de calquera lingua, a utilización de libros de lectura
adaptados deberían ter un papel fundamental- dependendo da dispoñibilidade de tempo, nivel do grupo, nivel individual dos alumnos e
actitude.

Finalmente, están os proxectos, que, en función das posibilidades segundo o número de alumnos, nivel do grupo, comportamento, e
dispoñibilidade de Internet na casa ou no instituto- ás veces é difícil conseguila-, adoitamos facer. Os proxectos son sempre interdisciplinares,
xa que o tema sempre abrangue o contido de outras asignaturas,. Son colaborativos, porque normalmente fanse en grupo, traballan a CD,
porque se busca información en Internet e estruturase nunha presentación, buscan os contidos e adáptano ao nivel- CAA-, teñen que tomar
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decisións e organizar o material- Iniciativa e emprendemento-, tratan temas variados, ciencia, arte, natureza, etc.. polo que son
probablemente o máis completa actividade para desenvolver tódalas competencias á vez.

A -Metodoloxía didáctica.
Dependendo da ratio e características de cada grupo, que son fundamentais para poder poñer ene práctica unha metodoloxía activa e
participativa, propoñémonos os seguintes retos:
-Utilización do Inglés coma lingua vehicular na aula.
-Participación continua dos alumnos na clase, de xeito que non teñan tempo de distraerse e, mellorando a participación, logren un mellor
rendemento e motivación.
-Aceptación do erro coma parte da didáctica, de maneira que os alumnos non se sintan coartados á hora de expresarse, e se decaten de que
aprender é practicar, tratando de darse conta dos erros, e ilos superando pouco a pouco.
-Utilización do material multimedia, páxinas web das editoriais, vídeo, pizarra dixital, wbs dixitais, para realizar unha gama variada de
actividades que resulten motivadoras e atractivas para os rapaces. -Fomentar a lectura, coma o mellor método de aprendizaxe do vocabulario.
-Mellorar as competencias decomprensión i expresión oral (bloque 1 e 2 dos contidos e estándares), mediante a utilización da maior parte
do material do que dispoñemos, por a súa disposición o lector/a todo o tempo posible, as novas tecnoloxías e clases dinámicas.
-Fomentar a autonomía na aprendizaxe, aprender a aprender, mediante a utilización dos materiais a súa disposición, para resolver os
problemas que lles xurdan durante a realización de traballos e exercicios.
-Fomentar o traballo en grupo e o uso das TICs, mediante a realización de proxectos en grupo. Procurarase que desenvolvan a súa
Competencia Dixital tanto mediante a búsqueda de contidos en Internet, como para presentalos á clase.
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A partir de aquí, cada profesor imprimirá o seu especial carácter, habilidades, gustos, empatía, etc., que non significa habitualmente unha
diferencia de logro apreciable de un grupo a outro.
Para rematar, aínda que os nosos alumnos veñen moitas veces de lonxe, polo que pasan fora da casa moito tempo, unha carga razoable de
tarefas para a casa, parécenos fundamental, porque é o momento para enfrontarse sos ós contidos e a produción de textos propios, a
reflexión e comprensión das estruturas presentadas na clase; e ser capaces de avaliar se son quen ou non de aplicar o aprendido, e
ver na seguinte clase cal é o seu grao de comprensión e a súa capacidade de utilización do mesmo.
Propomos, polo tanto, un enfoque comunicativo que integra unha serie de actividades de comprensión e produción de textos orais e escritos, e
unha contribución ás competencias básicas – que sempre se fixo, aínda que non se nomearan-, adaptados progresivamente á filosofía da
LOMCE. Unha tendencia que xa se viña producindo na continua innovación educativa na que o ensino do Inglés sempre foi pioneiro.

6-Avaliación
A- Procedementos e instrumentos de avaliación .
A avaliación inicial basearase tanto na observación dos alumnos nas primeiras semanas de clase e un exame, coma nas aportacións dos
profesores, que nos darán información fundamental sobre nivel, actitude, aptitude e entorno social e familiar do alumno; e a memoria do curso
anterior.
Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, coincidindo a terceira coa final, ademais da correspondente á convocatoria extraordinaria.
Instrumentos de avaliación:
-Polo menos 2 exames por trimestre- previamente anunciados- que inclúan vocabulario, gramática, reading, writing e listening- estas dúas
partes poderían ser en días aparte, sen previo aviso, xa que son exercicios prácticos que non se estudian, senón que dependen do traballo
diario na clase e na casa-.
Os libros de lectura poderán avaliarse mediante preguntas “multiple choice”, ou “fill the gap”, “describe a character”, “plot”, “match the word with
the definition”,etc. É dicir, mediante exames ou redaccións, multiple choice tests, vocabulario –análise de produccións ou exames.
O speaking avaliarase mediante a observación do uso do Inglés coma lingua vehicular na clase, pola participación nas clases coa lectora, tendo
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en conta a capacidade para falar de temas cotiás e do libro de texto. Ademáis, haberá varias presentacións de proxectos realizadas na clase..
Valorarase a capacidade de comunicación máis que a corrección gramatical, que tamén se terá en conta, por suposto. O traballo de clase
avaliarase por OS, mentras que as presentacións, proxectos e redaccións avaliaranse mediante rúbricas.
Para completar a nota, valorarase calquera exercicio recollido dos realizados durante a clase ou traballo realizado polo alumno na casa e todos
os aspectos que poidan axudar ao profesor a alcanzar unha valoración o máis xusta e obxectiva posible dos méritos do alumno. Esta valoración
será responsabilidade exclusiva do profesor do grupo.
Instrumentos de avaliación

%

Procedimentos de avaliación

Listening tests
20
Probas obxectivas/interacción na clase (O.S)
Speaking tests
20
OS e rúbrica de presentacións (AP).
Exames
50
Probas obxectivas
Writings, Homework activities, WB, traballo na clase
10
AP/rúbricas de writing e observación sistemática
Clave: OS:observación sistemática/AP análise de produccións
Para acadar o aprobado en cada avaliación, o estudante deberá obter como mínimo 5 puntos sobre 10, tras sumar as cualificacións de
tódolos estándares avaliados durante a avaliación.
Seguindo o pricipio da avaliación continua, e tendo en conta que é unha asignatura práctica onde todo se segue utilizando sempre, non
haberá recuperacións parciais. A maioría dos estándares avalíanse ó longo de todo o curso- repetidamente – polo tanto, a nota final será
a da última avaliación, que indica a progresión e o nivel acadado en cada estándar.
A nota final será a suma das notas de tódolos estándares coas súa ponderación correspondente. De non acadar 5 puntos, deberá
presentarse á proba extraordinaria.
Aqueles alumnos que teñan que presentarse á convocatoria extraordinaria serán avaliados polos coñecementos demostrados nese exame
exclusivamente e a súa cualificación será calquera das comprendidas entre 1 e 10.
Os alumnos dos cursos de Pmar serán avaliados tendo en conta o proceso máis que o nivel acadado. Valoraranse o traballo, a actitude, o
interés, a colaboración na clase, a realización de tarefas de clase, deberes e proxectos axeitados ó nivel dos distintos alumnos. Estes
estándares suporán un 50% da nota. Ademáis terán un mínimo de dous exames por trimestre, que sumarán o restante 50 %.

B-Pendentes
Os alumnos pendentes teñen a posibilidade de aprobar o curso pendente se aproban as dúas primeiras avaliacións do curso actual. É unha
forma de motivalos e de que poidan sacar os dous cursos á vez. De non ser así, terán un exame de toda a asignatura a finais de Abril.
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C-Atención a diversidade (Xa explicado en metodoloxía)
Salvo alumnos con necesidades específicas, que necesiten unha adaptación curricular, todas as unidades teñen actividades de repaso e
reforzo para alumnos máis lentos, que o necesiten. Tamén inclúen tarefas (lecturas, podcasts, etc.) para alumnos máis adiantados, aos que lles
sobre tempo para as tarefas do currículo.
Ademais, realizaranse proxectos que lles permitirán elaborar exposicións orais e escritas, ó nivel de cada alumno. Os proxectos, lecturas e
redaccións son os máis potentes instrumentos de atención á diversidade, porque se adaptan a facer un traballo básico e sinxelo por
un alumno con dificultades, ata un traballo brillante e complicado por un alumno con altas capacidades.
Asimesmo, dentro do proxecto lector, os alumnos poderán ler historias de distintas lonxitudes e dificultades, adaptadas ó seu nivel
.

D- Avaliación do proceso de enseñanza e aprendizaxe
Ó longo do curso, cada profesor, ou os profesores dun nivel- si fose o caso de todos os grupos- tomarán medidas para modificar o plan inicial ou
programación, si algunha parte non funcionase adecuadamente. En cada reunión de departamento, sempre hai un punto de Cumprimento da Programación,
onde se avalía a mesma.
Ó final de cada curso elaborase unha memoria cuia finalidade principal é avaliar o funcionamento do sistema de ensino do departamento e a súa rectificación e
adaptación si se considera que non funciona adecuadamente.

De feito, nesta programación estamos introducindo modificacións para adaptala á

realidade do que foi o curso pasado e algúns proxectos xa pensados para o próximo.

De tódolos xeitos, a acción máis decisiva é a capacidade dos profesores de cada grupo para modificar contidos, introducir materiais de
reforzo, propor proxectos máis dificultosos ou máis fáciles, etc., dependendo das circunstancias de cada curso ou grupo de alumnos
dentro dun curso- circunstancias que non son previsibles, dado que a maioría dos grupos non permanecen no tempo ao longo de
varios anos.

Rúbrica para a avaliación do proceso:
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Escala

Indicadores de logro do proceso de ensino
1
1

Fixa un nivel de dificultade adecuado ás características do alumnado.

1

Motiva para lograr a participación activa de todo o alumnado.

2

Atende axeitadamente á diversidade do alumnado.

3

Utiliza distintos instrumentos de avaliación, axeitados ó grupo.

4

Utiliza distintos instrumentos de avaliación, axeitados ó grupo.

5

Valora realmente a observación do traballo na aula.

2.

Indicadores de logro da práctica docente

Explica individualmente a cada alumno e alumna cando o precise

2

Propón actividades atendendo á diversidade.

3

Utiliza distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.

4

Combinar o traballo individual co traballo en equipo.

5

Potenciar estratexias de animación á lectura.

6

Incorporar as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.

7

Presta atención ós elementos transversais.

8

Amosa os traballos/exames correxidos ó alumnado e atende as peticións de aclaracións.

9

Posibilita que o alumnado visualice e comente os seus acertos e erros.

10

Adecuar os apoios e reforzos ás necesidades dos alumnos.

11

Avalia a eficacia dos programas de apoio, reforzo e recuperación

4

Escala
1

1

3.

2.

Indicadores do grao de desenvolvemento da programación e da necesidade de realizar modificacións nela

3.

4

Escala
1

2.

3.

4

Respecta a secuenciación e temporalización previstas das unidades didácticas
Utiliza o libro de texto como material didáctico fundamental.

63

Utiliza outros materiais didácticos previstos.
Respecta o plan de avaliación inicial fixado.
Respecta as pautas xerais establecidas para o proceso de avaliación continua.
Respecta os criterios establecidos para as recuperacións.
Respecta os criterios establecidos para a avaliación final.
Respecta os criterios establecidos para a avaliación extraordinaria.
Respecta os criterios establecidos para o seguimento de materias pendentes.
Establece medidas de atención á diversidade cando son necesarias
Informa ao titor ou titora das dificultades na aprendizaxe do alumnado.
Adecua os exames aos estándares establecidos.
Realiza as actividades complementarias previstas.
Informa ós estudiantes sobre os criterios de avaliación, estándares e instrumentos.
Contribúe desde a materia ao plan de lectura do centro.
Integra as TIC no desenvolvemento da materia.
Realiza un seguimento continuado do desenvolvemento da programación

6-Contidos inter-curriculares (CLIL)
CLIL significa Content and Language Integrated Learning. Un dos obxectivos é interrelacionar a aprendizaxe do inglés co de otras asignaturas
de Secundaria.
Todos os cursos de ESO inclúen temas CLIL en todas as unidades. De todos os xeitos procuramos que os proxectos e presentacións teñan
relación con temas de outras asignaturas e mesmamente colaborar con outras asignaturas na realización de proxectos en varias linguas.
É intención de lgúns profesores do departamento traballar en colaboración con outras materias para a elaboración de proxectos
interdisciplinares: coas outras linguas, con historia, literatura, música,... pero é un proceso que está a comenzar. A maioría dos profesores
están demasiado preocupados por terminar os programas e non queren “perder” tempo facendo estes proxectos. Cremos que os alumnos
sairían moi reforzados con coñecementos tratados en distintas linguas de forma transversal e interdisciplinar.
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Por outra banda, algúns profesores levamos un tempo tentando coordinar con lingua española -por parecidos gramaticais- para explicar
determinadas partes da gramática e tipos de textos ó mesmo tempo: verbos e correlacións verbais, pronomes relativos, voz pasiva, estilo
indirecto, verbos modais e distintos tipos de textos: correos, blogs, artigos de opinión, crítica de libros ou películas, narracións, etc.

A sección bilingüe é un caso especial de traballo CLIL, xa que ademais de colaborar coa profesora de Bioloxía para lograr explicar e traballar os
contidos de Bioloxía en Inglés, tamén tratamos os temas de Bioloxía na clase de Inglés e elaboramos presentacións sobre os temas máis importantesSistemas dixestivo, respiratorio, circulatorio e algunha das enfermidades máis importantes de cada un, así como da súa prevención-.
O traballo final do curso consiste na elaboración dun conto relacionado con cada sistema así como un par de historias de persoas que tiveron
enfermidades : obesidade e anorexia, como chegaron a desenvolvela e como a solucionaron.
Este ano, a sección de Bioloxía está suspendida por falla de docente que a asuma. Esperamos continuar en próximos anos.
Por outra banda, comenzamos unha sección nova en Educación en Valores, que nos parece unha materia moi axeitada, porque nos p ermitirá
traballar moitos temas interdisciplinares de valores, moi relacionados coa vida real e cos contidos transversáis da LOMCE. O método de traballo
está claro tras 6 anos de experiencia exitosa, aínda que haberá cambios polos propios contidos da materia, os horarios escasos e o método da
profesora de Valores.
Como en Valores teñen só unha hora semanal, elaboraremos traballos sobre os temas a tratar na hora de inglés que temos coa lectora. Tamén se
podería organizar algún debate, facer presentacións, elaborar un blog ou entrada de blog...etc.

Este esquema repítese en outros anos, con variacións: básicamente trátase de que os alumnos falen de temas de ciencia a nivel técnico e tamén a
nivel de persona normal – “coma se llo estiveses explicando o teu abó”-, e, dependendo do tema, buscar información sobre enfermidades, hábitos
de vida saudables, volcáns, tsunamis, terremotos, paisaxes xeolóxicos interesantes, etc., e exemplificar cada tema con unha historia ou información
que teñen que encontrar na prensa- internet- e adaptar ó nivel do curso: sempre hai unha parte técnica e unha parte creativa ou exemplo buscado
na realidade.

7- Medidas de atención ó alumnado con necesidades específicas de apoio educativo
Será de aplicación o indicado no capítulo 1 do título 2 da ley 2/2006, de 3 de maio, artigos 71 a 79 bis, ó alumnado que necesite unha atención
educativa diferente á ordinaria. Estableceranse as medidas máis adecuadas para que as condicións de realizaciónd das avaliacións se
adapten ás necesidades do alumnado con necesidades educativas especiais.
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(O departamento/profesor detallará aquí os cirterios e procedimentos específicos para atender a este tipo de alumnado.)
Criterios
Procedimento

8-Contribución ó proxecto lector
A lectura é unha actividade fundamental na aprendizaxe de calquera lingua.
Cada profesor animará aos alumnos a que lean un ou máis libros, axeitados ó nivel de cada quen.
Nos últimos anos están a cobrar relevancia no centro os temas do proxecto da biblioteca. Este ano o tema é: Publicidade e
comunicación. Dadas as especiais circunstancias, unidas á renovación da metade do departamento aínda non planificamos nada.
Proporemos unas xornadas de cine ou traballos relacionados co mencionado tema. Tamén se podería encauzar como grupo de traballo, pero
dada a carga de traballo cos profesores con 150 a 180 alumnos e o caótico comezo do curso, veremos o que se pode organizar e que non.
Xa quedou claro na metodoloxía, que se proporán lecturas de textos moi diversos, dende historias ata textos relacionados coa ciencia, literatura,
biografías, etc.
Procurarase que os estudantes teñan acceso a tipos de lecturas que lles interesen e os motiven.

9-Contidos de tratamento transversal
Os contidos transversais son modos de comportamento, estudio, respecto a culturas distintas, igualdade, violencia de todo tipo,
hábitos saudables, respecto ó medio ambiente, etc. Na nosa opinión, son temas que se deben tratar a diario como un modo de
vida- o que non significa que non se traten especificamente na aula, e se fagan traballos sobre eles -. De todos os xeitos, non valerá
de moito para a maioría o que fagamos, se a sociedade, a familia e as clases dirixentes e modelos televisivos actúan dun xeito
distinto -incluso contrario ó que explicamos ou practicamos na escola-. As conductas apréndese por imitación, máis que por
explicación.
Ó longo do curso, elaboraremos algunha presentación ou proxecto, por grupos principalmente, sobre algún destes temas. Os
lectores/as adoitan ter unha base de datos con presentacións e materiais diversos sobre estes temas, que utilizarán en clase.
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De acuerdo con el 1105/2014, de 26 de diciembre, se establece que:

⇨ En Educación Secundaria Obligatoria, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las
⇨
⇨

⇨
⇨
⇨

⇨
⇨
⇨

Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en
todas las materias.
Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o
contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier
condición o circunstancia personal o social.
Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la
democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con
discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración
a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
Se fomentará la prevención de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.
Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.
Se incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de
explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la
inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y
catástrofes.
Se fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y
la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la
confianza en uno mismo y el sentido crítico.
Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil.
Se potenciará la educación y la seguridad vial.

VALORES Y ACTITUDES
⇨ Educación y respeto en la lengua extranjera.
⇨ Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos.
⇨ Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, origen, etc.
⇨ Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera
⇨ Escucha atenta y mostrando seguridad
⇨ Uso de la lengua extranjera en la clase
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10- RECURSOS DIDÁCTICOS
-Primeiro de ESO: Texto : “All clear 1” Ed. MacMillan.
-Segundo de ESO : Texto: “ Way to English 2 “ Ed. Burlington.
-Terceiro de ESO: Texto : “All clear 3” Ed. MacMillan.
-Cuarto de ESO : Texto: “ Way to English 4 “ Ed. Burlington e WB.
Outros recursos didácticos que se empregarán serán os correspondentes CDs de aula, DVDs, Multiroms do alumno(no caso de que os alumnos
os teñan e os poidan traballar na casa), materiais dos Teacher’s Resource Book e do Multirom, biblioteca do Departamento de Inglés,
fotocopias, libros de lectura, películas, material auténtico adaptado ou real (menús, folletos..), Internet, etc. Realmente calquera material que
sexa útil para a aprendizaxe da lingua inglesa poderá ser usado ó longo do curso.

11- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Consideranse actividades complementarias as organizadas durante o horario escolar polos centros, de acuerdo co seu proxecto curricular e que
teñen un carácter diferenciado das propiamente lectivas, polo momento, espacio ou recursos que utiliza. Como xa explicamos antes, dado o
número moi alto de alumnos por profesor e o caótico comenzo do curso- sen saber cantos profesores tiñamos-, non é posible ter unha
programación de actividades. Proporemos:
Actividade
Proxección de Películas
adecuadas. Con
actividades de
preparación previa e
traballos posteriores.
Xornadas: Cinema Days

Trimestre
1º,2º,3º

Grupo/Profesores
Todos os grupos

Proxecto lector
Lecturas graduadas,
colectivas ou individuais
no 1º ciclo da ESO e

1º, 2º, 3º

Todos os profesores
organizados en actividade
formativa: Grupo de
Traballo- Tema: Literatura
de Viaxes.
Todos

Dependendo das
posibilidades dun
curso que non
sabemos como vai
funcionar.
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individuales no 2º ciclo.
Participaión en concursos
literarios
Exposicións bibliograficas
na biblioteca.
Conmemoración de certas
datas para o
desenvolvemento de
valores
Charlas , coloquios
Elaboración de
actividades multiculturais
xunto coa auxiliar de
conversa
Blog departamento inglés
Proxecto Erasmus +

1º, 2º, 3º

Todos

1º,2º,3º
1º,2º,3º

Todos
Todos

1º,2º,3º
Todos
Formarmos parte dun proxecto Erasmus + como socios.
Como o coordinador é británico e lles coincidiu co Brexit,
o proxecto aínda non botou a andar. Esperamos que
comence canto antes.

Pontevedra, 27 de Setembro, 2021
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