
12.122 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 136 � Venres, 13 de xullo de 2007

sión, o uso da raia e da paréntese en incisos e os usos
expresivos das comiñas.

10. Coñecer e usar a terminoloxía lingüística axeita-
da na reflexión sobre o uso.

Preténdese comprobar con este criterio que se coñe-
ce e se usa de forma axeitada a terminoloxía necesaria
para referirse aos coñecementos gramaticais; debe dis-
tinguirse neste curso a diferenza entre forma e función
das palabras, e débense coñecer os procedementos
léxicos (afixos) e sintácticos para os cambios de cate-
goría; valorarase a progresiva autonomía na obtención
de todo tipo de información lingüística en dicionarios
e outras obras de consulta.

Lingua estranxeira.

Introdución.

As linguas son instrumentos de comunicación e de
coñecemento, vehículo dos sistemas de valores e das
expresións culturais e factor determinante da identi-
dade dos pobos e das persoas

No mundo actual, cada vez máis globalizado, no que
están a desaparecer os límites xeográficos da comuni-
cación, a aprendizaxe de linguas estranxeiras consti-
túe unha necesidade de achegamento á información,
ao coñecemento e ás tecnoloxías, así como a distintas
formas e estilos de vida e maneiras de pensar de dife-
rentes culturas.

Galicia está a participar de cheo nas relacións inter-
nacionais en todos os eidos. A necesidade de coñecer
outras linguas faise cada vez máis evidente na Europa
de hoxe. É este coñecemento o que posibilita o contac-
to con costumes e formas de vida diferentes e o que
promove unha actitude de tolerancia e respecto cara a
outros países, aos seus falantes e á súa cultura. A nosa
comunidade non é tampouco allea aos movementos
migratorios que están a acontecer no mundo e de aí
que, desde unha perspectiva integradora, a función da
lingua como ferramenta de mediación teña no noso
caso especial relevancia. Ademais, o dominio e uso de
linguas estranxeiras non só fomenta as relacións inter-
persoais - favorecendo a formación integral do indivi-
duo- senón que tamén nos permite comprender mellor
a lingua propia desde unha visión máis ampla e rica da
realidade.

A Unión Europea defínese a si mesma como unha
comunidade multilingüe. O concepto de multilingüis-
mo fai referencia tanto á capacidade dunha persoa
para utilizar varios idiomas como á coexistencia de
diferentes comunidades lingüísticas nunha zona xeo-
gráfica determinada. Na nosa comunidade, o estudo de
varias linguas estranxeiras en contexto escolar ten
unha finalidade que supera o simple multilingüismo.
Adoptando o enfoque plurilingüe promovido polo Mar-
co Común Europeo de Referencia, a presencia de
varias linguas estranxeiras no currículo da educación

secundaria obrigatoria pon énfase no feito de que as
persoas, conforme se amplía a súa experiencia lingüís-
tica e o contacto coas linguas doutros pobos, desenvol-
ven unha competencia comunicativa plurilingüe con-
formada por todos os seus coñecementos e experien-
cias lingüísticas e nela as linguas aprendidas relació-
nanse entre si e interactúan.

A competencia plurilingüe estase a conformar como
un aspecto esencial para a protección e o desenvolve-
mento da herdanza lingüística, como fonte de enrique-
cemento mutuo. Esta competencia permitiralles ás
alumnas e aos alumnos relacionar, de modo significa-
tivo, as distintas culturas ás que teñen acceso median-
te os seus coñecementos lingüísticos e lograr unha
mellor comprensión delas. As competencias lingüísti-
ca e cultural respecto de cada lingua modifícanse
mediante o coñecemento mutuo e contribúen a crear
unha conciencia, unhas destrezas e unhas capacida-
des interculturais. Permiten que as alumnas e os
alumnos desenvolvan unha personalidade máis rica e
complexa, melloran a capacidade de aprendizaxe pos-
terior de novas linguas e de apertura a novas experien-
cias culturais. Tales competencias permitiranlle ao
alumnado axudar como mediador a conseguir algún
grao de comunicación entre persoas que non teñan
unha lingua común e carezan, xa que logo, da capaci-
dade para comunicarse.

Xunto con todo o anterior, o sentido e as funcións
desta materia veñen determinados tamén por razóns
profundamente educativas, derivadas da contribución
que realiza ás competencias básicas e aos obxectivos
educativos xerais. O proceso de ensino e aprendizaxe
de linguas estranxeiras contribuirá á formación educa-
tiva do alumnado desde unha perspectiva global que
favoreza o desenvolvemento da súa personalidade,
compense as desigualdades de partida axudando á
integración social, teña en conta as distintas capacida-
des e ritmos de aprendizaxe e posibilite o acceso a
datos de interese

Ao empezar a etapa de educación secundaria obriga-
toria, o alumnado debe estar familiarizado coa lingua
estranxeira usada en situacións de comunicación
sinxelas presentadas no ensino primario. Trátase na
etapa de secundaria de conseguir un dominio comuni-
cativo suficiente para desenvolverse non só en situa-
cións habituais da vida cotiá, senón tamén noutras
conectadas coas súas motivacións e intereses futuros
(académicos e laborais), de maneira que, ao rematar a
etapa, adquiran destrezas comunicativas suficientes
para enfrontarse a novas situacións.

Os contidos e criterios de avaliación organízanse por
cursos, tendo en conta as recomendacións feitas desde
o Marco Europeo Común de Referencia. Esta especifi-
cación de contidos por cursos hai que interpretala
como un continuo no que se irán construíndo progre-
sivamente as distintas habilidades comunicativas, de
maneira que os contidos volverán aparecer en distin-
tos contextos, xa que a aprendizaxe non se produce de
forma lineal senón global, nun progreso que se vai
enriquecendo ciclicamente.
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Dentro de cada curso, os contidos aparecen estrutu-
rados en catro bloques: bloque 1 Escoitar, falar e con-
versar, bloque 2 Ler e escribir, que se refiren as habi-
lidades lingüísticas, bloque 3 Coñecementos da lingua
(que se refiren aos elementos lingüísticos e á súa rela-
ción) e bloque 4 Aspectos socioculturais e consciencia
intercultural.

Aínda que aparecen separados para maior claridade,
temos que entendelos como inseparables na práctica
lingüística. Estes catro bloques teñen características
distintas en canto a que necesitan de metodoloxías
específicas para aplicalos ao proceso de ensino e
aprendizaxe pero gozan do mesmo peso á hora de con-
tribuír á aprendizaxe da lingua.

Así, os dous primeiros bloques refírense ás habilida-
des lingüísticas e necesitarán dunha metodoloxía
baseada nos procedementos, entendidos estes como as
operacións -tanto na oralidade como na escrita- que
permiten relacionar os conceptos adquiridos coa súa
realización en actividades de comunicación que
desenvolvan o saber facer.

O terceiro bloque ten como punto de partida as
situacións de uso que favorezan a reflexión sobre a lin-
gua estranxeira e as estratexias que axuden a progre-
sar na aprendizaxe.

O cuarto bloque refírese aos aspectos socioculturais,
contribuíndo ao coñecemento dos costumes, formas de
relación social, trazos e particularidades dos países
nos que se fala a lingua estranxeira, etc. Promóvese así
a tolerancia e aceptación de formas de vida diferentes.

Contribución da materia á adquisición das compe-
tencias básicas.

A incorporación das competencias básicas ao currí-
culo introduce dous novos enfoques: por unha banda
permítenos identificar as aprendizaxes imprescindi-
bles para o alumnado e por outra banda achega unha
visión integradora do proceso de aprendizaxe. Isto
quere dicir que, aínda que as áreas e materias son as
que ofrecen os contidos concretos diferenciados, a
aprendizaxe deberá facerse desde unha perspectiva
integradora e de colaboración

A materia de lingua estranxeira relaciónase moi
directamente coa competencia en comunicación lin-
güística, pero, debido aos seus trazos comunicativos,
sociais e culturais, tamén contribúe ao desenvolve-
mento doutras competencias como a de aprender a
aprender, a do tratamento da información e competen-
cia dixital, á competencia social e cidadá, á competen-
cia artística e cultural e á da autonomía e iniciativa
persoal. De maneira máis tanxencial tamén contribúe
ás competencias matemática e do coñecemento e a
interacción co mundo físico, especialmente mediante
a utilización da lingua estranxeira como instrumento
de información con outros contidos do currículo.

Sen dúbida a materia de lingua estranxeira con-
tribúe á competencia en comunicación lingüística pois
ofrece máis oportunidades para interactuar en situa-
cións comunicativas e para reflexionar sobre a lingua-

xe en xeral a través da comparación entre as distintas
linguas que se están a aprender.

Porén, a lingua non só é un medio para a comunica-
ción, tamén é unha ferramenta esencial para o acceso
a outras aprendizaxes non lingüísticas. Isto, unido á
utilización da gradación dos logros nas aprendizaxes
propostas polo Marco Común Europeo de Referencia e
ao uso consciente de estratexias de aprendizaxe, con-
tribúe a espertar no alumnado a consciencia do estado
dos seus coñecementos e o desexo de utilizar a lingua
estranxeira como instrumento de acceso á información
universal, favorecendo un proceso dinámico de apren-
dizaxe ao longo da vida. É por isto que a materia de
lingua estranxeira contribúe de xeito directo á compe-
tencia de aprender a aprender, xa que será a través
dela que o alumnado accederá a distintos tipos de
información, textos e contidos que lle permitan acce-
der á aprendizaxe.

A aprendizaxe dunha lingua ten tamén un compo-
ñente social que vai axudar ao desenvolvemento glo-
bal das persoas. A contribución da materia de lingua
estranxeira á competencia social e cidadá prodúcese a
través de dúas vías. Por unha banda, todas as linguas
son un vehículo para a interacción social, e a súa
aprendizaxe comprende non só os aspectos exclusiva-
mente lingüísticos, senón tamén os compoñentes
socioculturais que subxacen no uso desa lingua.

Por outra banda, non podemos esquecer que toda
lingua é un vehículo de transmisión cultural e que o
seu coñecemento favorece a tolerancia e o respecto
polas outras culturas, relacionando a cultura propia
coa estranxeira, aceptando a diversidade de valores, e
superando prexuízos, favorecendo actitudes social-
mente positivas tales como a cooperación a través do
traballo compartido, o respecto ao interlocutor ou a
participación activa en debates.

Desde a materia de lingua estranxeira, a contribu-
ción á competencia no tratamento da información e a
competencia dixital vai ser esencial. O tratamento da
información vaise traballar desde esta área como un
contido específico a través de actividades que requi-
ran do alumnado o manexo de fontes informativas en
distintas linguas, soportes e modelos lingüísticos e o
seu procesamento e presentación posterior. Da mesma
maneira a contribución á competencia dixital vai ser
continua, desde o uso das TIC para a creación de dis-
tintos contextos comunicativos: chats, foros, correo
electrónico, blogs, etc., pasando polo uso de distintas
ferramentas dixitais para manexar a información: CD,
DVD, internet, presentacións de PowerPoint... ata o
uso de distintos recursos para a aprendizaxe das lin-
guas: programas de software específicos, páxinas web,
dicionarios en liña, tradutores automáticos, etc.

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira ofrece
igualmente oportunidades para o achegamento ás súas
principais manifestacións artísticas e culturais. Así,
contribuirase ao desenvolvemento da competencia
artística e cultural do alumnado a través da presenta-
ción de modelos lingüísticos que conteñan valores
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artísticos ou culturais de maneira que aprenda a valo-
ralos e a atopar goce estético neles.

O coñecemento dunha lingua estranxeira vai facili-
tar a competencia de autonomía e iniciativa persoal.
Permítelle manexarse en situacións nas que, doutro
xeito, non sería posible ou necesitaría de axuda. Supón
a superación de dificultades e xera autoconfianza e
autoestima, converténdose nunha ferramenta esencial
á hora de desenvolver aspectos relacionados coa auto-
nomía propia. Mediante a preparación e realización de
tarefas comunicativas, fomenta o desenvolvemento da
capacidade de xestionar os proxectos e iniciativas pro-
pias a través do traballo cooperativo, identificando as
metas e as necesidades, propoñendo obxectivos, plani-
ficando accións e estratexias para conseguilos, bus-
cando solucións ante as dificultades.

Obxectivos.

O ensino da lingua estranxeira nesta etapa terá como
obxectivo o desenvolvemento das seguintes capacida-
des:

1. Escoitar e comprender información xeral e espe-
cífica oral en distintas situacións comunicativas,
adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación
co falante.

2. Comunicarse oralmente en situacións habituais
de forma comprensible, axeitada e con certo nivel de
autonomía.

3. Ler e comprender textos diversos dun nivel axei-
tado ás capacidades e intereses do alumnado co fin de
extraer información xeral e específica, e utilizar a lec-
tura como fonte de pracer e de enriquecemento per-
soal.

4. Escribir textos sinxelos con fins diversos sobre
distintos temas utilizando recursos axeitados de cohe-
sión e coherencia.

5. Utilizar eficazmente os compoñentes fonéticos,
léxicos, estruturais e funcionais básicos da lingua
estranxeira en contextos reais de comunicación.

6. Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, refle-
xionando sobre o propio proceso de adquisición da lin-
gua e transferindo á lingua estranxeira coñecementos
e estratexias de comunicación adquiridas noutras lin-
guas.

7. Buscar, seleccionar e presentar información oral-
mente e por escrito na lingua estranxeira utilizando
todos os medios ao seu alcance, (bibliotecas, tecnolo-
xías da información e a comunicación e as estratexias
de aprendizaxe).

8. Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral,
como instrumento de acceso á información e como
ferramenta de aprendizaxe de contidos diversos, como
medio de comunicación e entendemento entre persoas
de procedencias, linguas e culturas distintas evitando
calquera tipo de discriminación e de estereotipos lin-
güísticos e culturais.

9. Manifestar unha actitude receptiva e de autocon-
fianza na propia capacidade de aprender e usar a lin-
gua estranxeira.

10. Coñecer os elementos culturais máis relevantes
dos países onde se fala a lingua estranxeira, establecer
relación entre aspectos culturais deses países e os pro-
pios rexeitando estereotipos negativos.

Contidos.

Primeiro curso.

Bloque 1. Escoitar, falar e conversar.

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

* Comprensión de textos orais sinxelos gravados ou
en diferentes soportes multimedia, conectados cos
seus intereses e apoiados con imaxes, sons e xestos.

* Uso de estratexias básicas de comprensión das
mensaxes orais: anticipación do contido xeral do que
se escoita con axuda de elementos verbais e non ver-
bais e uso dos coñecementos previos sobre a situación.

* Memorización de producións orais breves signifi-
cativas (saúdos, rutinas para iniciar ou manter a quen-
da de palabra, para manter a atención), propias da
vida cotiá.

* Produción de mensaxes orais curtas, con estrutura
lóxica e con pronuncia que non impida a comunica-
ción (saúdo, despedida, presentacións, felicitación ás
persoas da aula nos seus aniversarios....).

* Participación en conversas breves e sinxelas con-
troladas dentro da aula, espontáneas e/ou en simula-
cións relacionadas con experiencias e intereses per-
soais.

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

* Identificación e desenvolvemento progresivo de
estratexias para superar as interrupcións na comuni-
cación (como por exemplo a demanda de repetición e
aclaración entre outras), facendo uso de elementos
verbais e non verbais nas actividades de aula en pare-
lla e en grupo.

* Valoración da lingua estranxeira como instrumen-
to para comunicarse e para achegarse a persoas dou-
tras culturas.

* Valoración positiva das intervencións orais propias
e alleas.

* Uso de estratexias de cooperación na interacción e
no traballo con outras persoas.

* Comprensión do sentido dun texto e reformulación
na propia lingua, como actividade de mediación ante
interlocutores que descoñecen a lingua estranxeira.

Bloque 2. Ler e escribir.

* Comprensión de instrucións básicas para a resolu-
ción de actividades presentadas por escrito.
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* Asociación e identificación de grafía, pronuncia,
fonema e significado a partir de modelos escritos, de
imaxes, con palabras coñecidas e relacionadas con
temas próximos ao alumnado, en situacións contextua-
lizadas empregando diferentes recursos visuais e
informáticos.

* Comprensión xeral e identificación de informa-
cións específicas en diferentes tipos de textos sinxelos
auténticos e adaptados, en soporte papel e dixital,
sobre diversos temas axeitados á súa idade e relacio-
nados con contidos doutras materias do currículo.

* Iniciativa para ler con certa autonomía textos axei-
tados á idade, intereses e nivel de competencia do
alumnado.

* Uso de estratexias básicas de comprensión lectora:
identificación do tema dun texto coa axuda de elemen-
tos textuais e non textuais, uso dos coñecementos pre-
vios sobre o tema, inferencia de significados polo con-
texto, por comparación de palabras ou frases similares
nas linguas que xa coñecen.

* Recoñecemento dalgunhas das características e
convencións da linguaxe escrita e como se diferencia
da linguaxe oral.

* Desenvolvemento da expresión escrita de forma
guiada, como por exemplo completando ou modifican-
do frases e parágrafos sinxelos.

* Composición de textos curtos sinxelos, coñecidos
previamente en producións orais, con elementos bási-
cos de intencións comunicativas a partir de modelos e
utilizando cohesión e con diversas estratexias como a
planificación, textualización e revisión do texto.

* Coidado na presentación dos textos escritos en
soporte papel e dixital usando as regras básicas de
ortografía e de puntuación e recoñecendo a súa impor-
tancia na comunicación escrita.

* Valoración positiva dos textos escritos propios e os
do resto das persoas da aula, colaborando na súa pro-
dución e exposición e integrándoas na rutina da aula.

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

* Comprensión do sentido dun texto e reformulación
na propia lingua, como actividade de mediación ante
interlocutores que descoñecen a lingua estranxeira.

Bloque 3. Coñecementos da lingua.

Coñecementos lingüísticos.

* Identificación de elementos morfolóxicos básicos e
habituais no uso da lingua como o substantivo, o ver-
bo, o adxectivo, o adverbio ou a preposición e conec-
tores básicos de adición, enumeración e ordenación.

* Identificación e uso de expresións comúns, de fra-
ses feitas sinxelas e de léxico relativo a contextos con-
cretos e cotiáns e a contidos doutras materias do currí-
culo.

* Identificación de antónimos básicos e de uso habi-
tual.

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

* Identificación de fonemas de especial dificultade.

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

Reflexión sobre a aprendizaxe.

* Aplicación de estratexias básicas para organizar,
adquirir, recordar e utilizar léxico.

* Uso progresivo de recursos para a aprendizaxe
como dicionarios, libros de consulta, bibliotecas e tec-
noloxías da información e a comunicación.

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

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

* Aceptación do erro como parte do proceso de
aprendizaxe e ter unha actitude positiva para supera-
lo.

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

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

* Participación activa e cooperativa en actividades e
traballos grupais.

* Confianza e iniciativa para expresarse oralmente e
na escrita.

Bloque 4. Aspectos socioculturais e consciencia
intercultural.

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

* Identificación dos principais costumes e trazos da
vida cotiá propios doutros países e culturas onde se
fala a lingua estranxeira. Comparación cos patróns
culturais existentes en Galicia, evitando os estereoti-
pos.

* Uso de fórmulas de cortesía axeitadas nos inter-
cambios sociais.

* Coñecemento dalgúns trazos históricos e xeográfi-
cos dos países onde se fala a lingua estranxeira, obten-
do a información por diferentes medios, entre eles a
biblioteca, a internet e outras tecnoloxías da informa-
ción e comunicación.

* Interese e iniciativa na comunicación con falantes
ou aprendices/zas da lingua estranxeira, utilizando
soporte papel ou medios dixitais.

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

1. Comprender a idea xeral e as informacións espe-
cíficas máis relevantes de mensaxes orais emitidas
cara a cara ou por medios audiovisuais sobre asuntos
cotiáns se se fala amodo e con claridade.

A través deste criterio apreciase a capacidade de
alumnos e alumnas para comprender o esencial de
diálogos emitidos cara a cara ou por medios audiovi-
suais, aínda que non se comprendan na súa totalidade.
Trátase de avaliar esencialmente se se identifica o sig-
nificado de instrucións, comentarios, preguntas e res-
postas, diálogos curtos, descricións e narracións bre-
ves sobre temas cotiás utilizando as estratexias básicas
de comprensión das mensaxes orais.

2. Comunicarse oralmente participando en conver-
sas e en simulacións sobre temas coñecidos ou traba-
llados previamente, utilizando as estratexias axeitadas
para facilitar a continuidade da comunicación e pro-
ducindo un discurso comprensible e axeitado á inten-
ción de comunicación.

Este criterio avalía a capacidade de comunicarse
oralmente participando en conversas, reais ou simula-
das, sobre temas coñecidos. Estas consistirán esen-
cialmente en presentar e contestar preguntas, inter-
cambiar ideas e información, relatar experiencias
sobre temas familiares en situacións predicibles utili-
zando os recursos lingüísticos e as estratexias que ase-
guren a comunicación. As producións poderán ter
incorreccións léxicas, morfosintácticas ou fonéticas
que non dificulten a comunicación.

3. Identificar e interpretar palabras e enunciados
sinxelos e contextualizados, en situacións de comuni-
cación significativas para o alumnado, coa axuda de
elementos textuais e non textuais, sobre temas varia-
dos e outros relacionados con outras materias do currí-
culo.

A través deste criterio apreciarase a capacidade
para comprender textos diversos: instrucións, corres-
pondencia, descricións e narracións breves, mensaxes,
cuestionarios, etc. aplicando estratexias básicas de
lectura como a inferencia de significados polo contex-
to ou por elementos visuais ou a comparación coas lin-
guas que o alumnado coñece.

Con este criterio tamén se avalía a capacidade de ler
textos, en soporte papel ou dixital, de certa extensión,
para aprender ou para gozar da lectura, recorrendo ao
dicionario cando sexa preciso.

4. Redactar de forma guiada textos breves en dife-
rentes soportes utilizando as estruturas, as funcións e
o léxico axeitados, así como algúns elementos básicos
de cohesión, partindo de modelos e respectando as
regras elementais de ortografía e puntuación.

Este criterio avalía a capacidade para redactar, aín-
da que de forma elemental, notas, descricións, corres-
pondencia postal ou electrónica e mensaxes. Os textos
conterán palabras de uso habitual, oracións simples e

conectores básicos. Valorarase tamén a presentación
clara, limpa e ordenada, en soporte papel ou dixital.

5. Na lingua propia, comparar aspectos da vida cotiá
dos países nos que se fala a lingua estranxeira cos pro-
pios, identificando elementos básicos e evitando este-
reotipos.

A través deste criterio trátase de avaliar o interese
por coñecer a outra cultura e se as alumnas e alumnos
son consciente do enriquecemento persoal que supón
a relación con persoas doutras culturas.

6. Reformular na lingua propia o sentido dun texto,
oral ou escrito, sobre temas previamente traballados
na aula, para facelo comprensible a interlocutores que
descoñecen a lingua estranxeira estudada.

Trátase de avaliar a capacidade de facer mediación
entre persoas interlocutoras que non poden entender-
se polo descoñecemento da lingua, facendo equivalen-
cia dunha lingua a outra ou dando explicacións do sig-
nificado do texto.

7. Identificar e utilizar algunhas estratexias utiliza-
das para progresar na aprendizaxe.

Este criterio pretende avaliar se o alumnado identi-
fica e utiliza as estratexias básicas que favorecen o
proceso de aprendizaxe, como a capacidade de ir valo-
rando os seus progresos, a reflexión sobre como apren-
de un mesmo máis e mellor, a incorporación da acep-
tación do erro como parte do proceso de aprendizaxe,
a utilización de formas diversas para almacenar,
memorizar e revisar o léxico, o uso correcto do dicio-
nario para identificar a acepción axeitada ao contexto;
o uso de recursos bibliográficos, informáticos e dixi-
tais co fin de recoller información, ampliar ou revisar
aspectos traballados na aula, etc.

8. Usar de forma guiada as tecnoloxías da informa-
ción e a comunicación para buscar información, pro-
ducir mensaxes a partir de modelos e para establecer
relacións persoais amosando interese polo seu uso.

Trátase de valorar con este criterio a capacidade do
alumnado de utilizar as tecnoloxías da información e
comunicación como ferramenta de comunicación e de
aprendizaxe, en actividades habituais de aula e para
establecer relacións persoais de forma guiada. As
comunicacións que se establezan versarán sobre
temas familiares previamente traballados e realizaran-
se a partir de modelos. Tamén se terá en conta a acti-
tude cara a lingua estranxeira, os intentos por utiliza-
la e se se valora a diversidade lingüística como ele-
mento enriquecedor.

Segundo curso.

Bloque 1. Escoitar, falar e conversar.

* Escoita e comprensión de mensaxes orais, de pro-
gresiva dificultade, emitidas dentro da aula, relaciona-
dos coas actividades habituais.

* Obtención de información xeral e específica de
textos orais sobre asuntos cotiáns e predicibles proce-
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dentes de diferentes medios audiovisuais e con apoio
de elementos verbais e non verbais.

* Uso de estratexias de comprensión das mensaxes
orais: uso do contexto verbal e non verbal e dos coñe-
cementos previos sobre a situación, así como identifi-
cación de palabras clave.

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

* Participación en situacións reais ou simulada de
comunicación (conversas telefónicas, peticións, auto-
presentacións, identificación de obxectos, lugares ou
persoas) en todo tipo de interaccións (parellas, grupos,
equipos) dentro da aula, con pronuncia e entoación
axeitadas para conseguir a comunicación.

* Resposta axeitada a situacións de comunicación
na aula.

* Desenvolvemento de estratexias de comunicación
para superar as interrupcións na comunicación e para
iniciar e concluír intercambios comunicativos.

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

* Comprensión do sentido dun texto e reformulación
na propia lingua, como actividade de mediación ante
interlocutores que descoñecen a lingua estranxeira.

Bloque 2. Ler e escribir.

* Asociación de grafía, pronuncia e significado a
partir de modelos escritos e expresións orais coñecidas
e consolidación das asociacións grafía-son das mensa-
xes empregadas en situacións funcionais de comuni-
cación.

* Comprensión da información xeral e específica en
diferentes tipos de textos, en soporte papel e dixital,
auténticos e adaptados, sobre asuntos familiares e
relacionados con contidos doutras áreas do currículo.

* Iniciativa para ler de xeito autónomo textos de cer-
ta extensión.

* Uso de estratexias de comprensión lectora: antici-
pación do contido antes e durante a lectura, identifica-
ción do tema dun texto coa axuda de elementos tex-
tuais e non textuais, emprego dos coñecementos pre-
vios sobre un tema, inferencia de significados polo
contexto, por elementos visuais, por comparación de
palabras ou frases similares nas linguas que coñecen.

* Recoñecemento e iniciación no uso dalgunhas fór-
mulas que diferencian a linguaxe formal e informal
nas comunicacións escritas.

* Composición de distintos textos coa axuda de
modelos, atendendo a elementos básicos de cohesión e
utilizando estratexias elementais no proceso de com-
posición escrita (planificación, textualización e revi-
sión).

* Comunicación persoal con falantes da lingua
estranxeira mediante correspondencia postal ou utili-
zando medios informáticos: chats, correo electrónico,
etc. Utilización das tecnoloxías da información e a
comunicación para ler e transmitir información.

* Presentación coidada dos textos escritos, en sopor-
te papel e dixital usando as regras básicas de ortogra-
fía e puntuación e valorando a súa importancia nas
comunicacións escritas e o sentido estético destes.

* Comprensión do sentido dun texto e reformulación
na propia lingua, como actividade de mediación ante
interlocutores que descoñecen a lingua estranxeira.

Bloque 3. Coñecemento da lingua.

Coñecementos lingüísticos.

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

* Ampliación de expresións comúns, de frases feitas
e de léxico apropiado a contextos concretos, cotiáns e
a contidos doutras materias do currículo.

* Uso das estruturas e funcións máis habituais.

* Recoñecemento e pronuncia de fonemas de espe-
cial dificultade.

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

Reflexión sobre a aprendizaxe.

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

* Uso de recursos para a aprendizaxe como diciona-
rios, libros de consulta, bibliotecas ou tecnoloxías da
información e da comunicación.

* Reflexión sobre o uso e o significado das formas
gramaticais axeitadas a distintas intencións comunica-
tivas.

* Participación en actividades de avaliación com-
partida, na avaliación da propia aprendizaxe e uso de
estratexias de autocorrección.

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

* Interese por aproveitar as oportunidades da apren-
dizaxe creadas no contexto da aula e fóra dela.

* Participación activa en actividades e traballos gru-
pais.

* Confianza e iniciativa para expresarse oralmente e
na escrita.

Bloque 4. Aspectos socioculturais e consciencia
intercultural.

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

* Identificación e respecto cara aos costumes e tra-
zos da vida cotiá propios doutros países e culturas
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onde se fala a lingua estranxeira respecto a patróns
culturais existentes en Galicia.

* Ampliación de fórmulas de cortesía axeitadas nos
intercambios sociais.

* Coñecemento dos acontecementos culturais diver-
sos de tipo histórico, aspectos xeográficos ou literarios,
obtendo a información por diferentes medios, entre
eles a biblioteca, a internet e outras tecnoloxías da
información e comunicación.

* Interese e iniciativa na realización de intercam-
bios comunicativos con falantes ou aprendices/zas da
lingua estranxeira, utilizando soporte papel ou medios
dixitais.

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

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

Criterios de avaliación.

1. Comprender a idea xeral e informacións específi-
cas de mensaxes orais emitidas cara a cara ou proce-
dentes de distintos medios audiovisuais, sobre temas
coñecidos.

Este criterio avalía a capacidade para comprender a
idea xeral e detalles específicos de mensaxes breves e
conversacionais sobre temas familiares tanto emitidos
cara a cara como por distintos medios audiovisuais
sempre que sexa nunha pronuncia estándar, utilizando
as estratexias básicas de comprensión das mensaxes
orais.

2. Participar con progresiva autonomía en conversas
e simulacións relativas ás experiencias persoais, plans
e proxectos, empregando estruturas sinxelas, as expre-
sións máis usuais de relación social, e unha pronuncia
axeitada para conseguir a comunicación.

Con este criterio avalíase a capacidade para desen-
volverse en situacións interactivas que supoñen a inte-
gración da comprensión e da expresión oral. As con-
versas daranse en situacións de dous tipos: as habi-
tuais de clase (pedir información e aclaración, pedir
permiso, traballar en grupo, etc.) e as creadas polo
profesor (xogos, simulacións, xogos de rol, comunica-
cións mediante as novas TIC, etc.). As mensaxes pode-
rán ser aínda titubeantes e conter erros morfosintácti-
cos e léxico reducido sempre que a mensaxe sexa com-
prensible.

3. Comprender a información xeral e a específica de
diferentes textos escritos, auténticos e adaptados de
extensión variada e axeitados á súa idade, demostran-
do a comprensión mediante unha actividade específi-
ca.

Mediante este criterio avalíase a capacidade para
comprender textos escritos de carácter interpersoal
como correspondencia, anuncios, folletos de diverso
tipo, narracións, artigos de revistas xuvenís, páxinas
web, letras de cancións, etc., aplicando estratexias de

lectura como a inferencia de significados polo contex-
to, a aplicación de regras de formación de palabras ou
dos coñecementos transferidos das linguas que coñece
ou vinculados a outras áreas do currículo. Con este cri-
terio avalíase tamén a capacidade para ler textos, en
soporte papel ou dixital, dunha certa extensión, reco-
rrendo ao dicionario de xeito espontáneo cando resul-
te difícil a comprensión global do argumento por des-
coñecemento dalgunha palabra clave, e demostrando a
súa comprensión mediante tarefas lingüísticas e non
lingüísticas.

4. Redactar de xeito guiado textos diversos en dife-
rentes soportes, empregando estruturas, conectores
sinxelos e léxico adecuados, coidando os aspectos for-
mais e respectando as regras elementais de ortografía
e de puntuación para que sexan comprensibles ao lec-
tor e presenten unha corrección aceptable para a
comunicación.

Por medio deste criterio avalíase a capacidade do
alumnado para expresar por escrito, en soporte papel
ou dixital, de xeito comprensible para o lector, descri-
cións sobre acontecementos e actividades cotiás e
familiares, narracións sobre experiencias persoais,
plans e proxectos, cartas, postais, formularios e
correos electrónicos de forma guiada. Valorarase
tamén a presentación clara, limpa e ordenada.

5. Utilizar os coñecementos adquiridos sobre o siste-
ma lingüístico da lingua estranxeira, en diferentes
contextos de comunicación, como instrumento de
autoaprendizaxe e de autocorrección das producións
propias orais e escritas e para comprender as produ-
cións alleas.

Este criterio avalía a capacidade do alumnado para
aplicar os seus coñecementos sobre o sistema lingüís-
tico e reflexionar sobre a necesidade da corrección for-
mal que fai posible a comprensión tanto das súas pro-
pias producións como das alleas.

6. Identificar, utilizar algunhas estratexias básicas
utilizadas para progresar na aprendizaxe.

Este criterio pretende avaliar se se empregan estra-
texias que favorecen o proceso de aprendizaxe como a
capacidade de valorar os seus progresos, a reflexión
sobre a propia aprendizaxe, a utilización de formas
diversas para almacenar, memorizar e revisar o léxico;
o uso correcto do dicionario para identificar a acep-
ción adecuada ao contexto; uso de recursos bibliográ-
ficos, informáticos e dixitais co fin de recompilar
información, ampliar ou revisar aspectos traballados
na aula, participación na avaliación da propia apren-
dizaxe, e uso dalgúns mecanismos de autocorrección.

7. Usar de xeito guiado as tecnoloxías da informa-
ción e a comunicación para buscar información, pro-
ducir textos a partir de modelos e para establecer rela-
cións persoais mostrando interese polo seu uso.

Trátase de valorar con este criterio a capacidade de
utilizar as tecnoloxías da información e comunicación
como ferramentas de comunicación e de aprendizaxe
de xeito guiado, en actividades habituais de aula e



Nº 136 � Venres, 13 de xullo de 2007 12.129DIARIO OFICIAL DE GALICIA

para establecer relacións persoais. As comunicacións
que se establezan versarán sobre temas familiares pre-
viamente traballados. Tamén se terá en conta se se
valora a diversidade lingüística como elemento enri-
quecedor, a súa actitude cara á lingua estranxeira e os
seus intentos por empregala.

8. Identificar e poñer exemplos dalgúns aspectos
sociais, culturais, históricos, xeográficos ou literarios
propios de países onde se fala a lingua estranxeira e
amosar interese por coñecelos.

A través deste criterio apreciarase o coñecemento
dos trazos máis importantes e característicos da socie-
dade, cultura, historia, xeografía e literatura dos paí-
ses onde se fala a lingua estranxeira. Tamén se avalia-
rá se alumnos e alumnas amosan respecto cara aos
valores e comportamentos doutros pobos, superando
dese xeito algúns estereotipos.

9. Reformular na lingua propia o sentido dun texto,
oral ou escrito, sobre temas previamente traballados
na aula, para facelo comprensible a interlocutores que
descoñecen a lingua estranxeira en estudo.

Trátase de avaliar a capacidade de facer mediación
entre persoas interlocutoras que non poden entender-
se polo descoñecemento da lingua, facendo equivalen-
cia dunha lingua a outra ou dando explicacións do sig-
nificado do texto.

Terceiro curso.

Bloque 1. Escoitar, falar e conversar.

* Comprensión de instrucións en contextos reais e
simulados.

* Comprensión global e específica de textos orais de
progresiva complexidade, relacionados con activida-
des propias da aula, cos intereses das alumnas e dos
alumnos, cos seus sentimentos, desexos e gustos.

* Escoita, identificación e comprensión de informa-
ción xeral e específica de mensaxes sinxelas, de pro-
gresiva dificultade, cara a cara ou emitidas por medios
audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos, pro-
nunciados con lentitude e claridade.

* Uso de estratexias de comprensión das mensaxes
orais: uso do contexto verbal e non verbal e dos coñe-
cementos previos sobre a situación, identificación de
palabras clave e identificación da intención do falan-
te.

* Produción oral de descricións, narracións e expli-
cacións breves sobre acontecementos, experiencias e
coñecementos diversos.

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

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

* Uso progresivamente autónomo das convencións
máis habituais e propias da conversa en actividades de
comunicación reais e simuladas.

* Uso progresivamente autónomo no uso de estrate-
xias de comunicación para resolver as dificultades
durante a interacción.

* Comprensión do sentido dun texto e reformulación
na propia lingua, como actividade de mediación ante
interlocutores que descoñecen a lingua estranxeira.

Bloque 2. Ler e escribir.

* Comprensión da información xeral e específica de
textos auténticos, en soporte papel e dixital, sobre
temas cotiás de interese xeral e relacionados con con-
tidos doutras áreas do currículo.

* Lectura autónoma de textos relacionados cos seus
intereses, para obter información ou goce.

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

* Uso de diferentes estratexias de lectura como a
identificación do contido dun texto escrito coa axuda
de elementos textuais e non textuais, uso do contexto,
de dicionarios ou aplicación de regras de formación de
palabras para inferir significados.

* Produción guiada de textos sinxelos e estrutura-
dos, con algúns elementos de cohesión para marcar
con claridade a relación entre ideas e utilizando estra-
texias básicas no proceso de composición escrita (pla-
nificación, textualización e revisión de borradores)
que axuden á reflexión sobre o proceso de escritura.

* Uso progresivamente autónomo do rexistro apro-
piado ao lector ao que vai dirixido o texto (formal e
informal).

* Comunicación persoal con falantes da lingua
estranxeira mediante a correspondencia postal ou uti-
lizando medios informáticos: chats, correo electrónico,
etc.

* Interese pola presentación coidada dos textos
escritos, en soporte papel e dixital, utilizando adecua-
damente a ortografía e os signos de puntuación.

* Comprensión do sentido dun texto e reformulación
na propia lingua, como actividade de mediación ante
interlocutores que descoñecen a lingua estranxeira.

Bloque 3. Coñecemento da lingua.

Coñecementos lingüísticos.

* Uso progresivamente autónomo de expresións
comúns, frases feitas e léxico sobre temas de interese
persoal e xeral, temas cotiás e temas relacionados con
contidos doutras áreas do currículo.

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

* Identificación de antónimos, de «falsos amigos» e
de palabras con prefixos e sufixos máis habituais.

* Uso de estruturas e funcións asociadas a diferen-
tes situacións de comunicación.
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* Recoñecemento e pronuncia de fonemas de espe-
cial dificultade.

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

Reflexión sobre a aprendizaxe.

* Aplicación de diferentes estratexias para organi-
zar, adquirir, lembrar e utilizar léxico.

* Organización e uso, cada vez máis autónomo, de
recursos para a aprendizaxe como dicionarios, libros
de consulta, bibliotecas ou tecnoloxías da información
e da comunicación.

* Análise e reflexión sobre o uso e o significado de
diferentes formas gramaticais mediante comparación e
contraste coas linguas que coñece.

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

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

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

* Participación activa en actividades e traballos gru-
pais.

* Confianza e iniciativa para expresarse oralmente e
na escrita.

Bloque 4. Aspectos socioculturais e consciencia
intercultural.

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

* Identificación dos trazos comúns e das diferenzas
máis significativas que existen entre os costumes,
usos, actitudes e valores da sociedade cuxa lingua se
estuda respecto a patróns culturais existentes en Gali-
cia.

* Uso apropiado desde o punto de vista socio-cultu-
ral de fórmulas lingüísticas en situacións concretas de
comunicación para expresar matices semánticos como
cortesía, acordo, discrepancia, etc.

* Coñecemento dos elementos culturais máis signi-
ficativos dos países onde se fala a lingua estranxeira:
literatura, arte, música, cine, obtendo a información
por diferentes medios, entre eles a biblioteca, a pren-
sa, a Internet e outras tecnoloxías da información e da
comunicación.

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

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

Criterios de avaliación.

1. Comprender a idea principal e algúns detalles
relevantes de textos en mensaxes orais sinxelas sobre
temas concretos e coñecidos emitidas con claridade.

Este criterio avalía a capacidade para seguir instru-
cións, comprender avisos, diálogos ou exposicións
breves sobre temas coñecidos como lecer e tempo
libre, preferencias, experiencias persoais, organiza-
ción da aula, e aqueles nos que identifiquen a inten-
ción do falante ben cara a cara ou emitidos por medios
audiovisuais cunha pronuncia estándar utilizando as
estratexias básicas de comprensión das mensaxes
orais.

2. Participar en conversas e simulacións breves,
relativas a situacións habituais ou de interese persoal
e con diversos fins comunicativos, empregando as con-
vencións propias da conversa e as estratexias necesa-
rias para resolver as dificultades durante a interac-
ción.

Con este criterio avalíase a capacidade para desen-
volverse en conversas empregando as estratexias ade-
cuadas para comprender e facerse comprender co fin
de expresar gustos, necesidades, sentimentos, dar e
procurar información, dar opinións e relatar experien-
cias.

3. Comprender a información xeral e todos os datos
relevantes de textos escritos auténticos, de extensión
variada recoñecendo feitos e opinións e identificando,
no seu caso, a intención comunicativa do autor.

A través deste criterio avalíase a capacidade para
comprender diferentes tipos de textos escritos (narra-
tivos, descritivos, argumentativos) que traten temas de
interese xeral ou relacionados con outras áreas do
currículo, aplicando as estratexias de lectura coñeci-
das e outras novas como a identificación do tema por
medio de elementos textuais e paratextuais

4. Redactar de forma guiada textos diversos, coidan-
do o léxico, as estruturas, e algúns elementos de cohe-
sión e coherencia para marcar a relación entre ideas e
facelos comprensibles ao lector.

Este criterio pretende avaliar a capacidade para
comunicarse por escrito iniciándose na elaboración e
revisión de borradores e na elección do rexistro ade-
cuado. Os textos presentarán unha sintaxe simple e
facilmente comprensible, léxico limitado pero axeita-
do ao contexto, e a ortografía e a puntuación correctas.

5. Empregar de xeito consciente en contextos de
comunicación variados os coñecementos adquiridos
sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira como
instrumento de autocorrección e de autoavaliación das
producións propias orais e escritas e para comprender
as producións alleas.

A través deste criterio apreciarase a capacidade
para aplicar de xeito cada vez máis autónomo os seus
coñecementos sobre o sistema lingüístico e reflexionar
sobre a necesidade da corrección formal que fai posi-
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ble a comprensión tanto das súas propias producións
como das alleas.

6. Identificar e utilizar diferentes estratexias empre-
gadas para progresar na aprendizaxe.

Este criterio pretende avaliar se se utilizan as estra-
texias que favorecen o proceso de aprendizaxe como
valoración dos seus progresos e a reflexión sobre a
propia aprendizaxe; a utilización de estratexias diver-
sas para almacenar, memorizar e revisar o léxico; o uso
cada vez máis autónomo de dicionarios, recursos
bibliográficos, informáticos e dixitais; a análise e a
reflexión sobre o uso e o significado de diferentes for-
mas gramaticais mediante comparación e contraste
coas linguas que coñece, a utilización consciente das
oportunidades de aprendizaxe na aula e fóra dela e o
uso de mecanismos de autocorrección.

7. Usar as tecnoloxías da información e a comunica-
ción de xeito progresivamente autónomo para buscar
información, producir textos a partir de modelos,
enviar e recibir mensaxes de correo electrónico e para
establecer relacións persoais orais e escritas, amosan-
do interese polo seu uso.

Trátase de valorar con este criterio a capacidade de
utilizar as tecnoloxías de información e comunicación
como ferramenta de comunicación e de aprendizaxe
en actividades habituais de aula e para establecer
relacións persoais tanto orais como escritas. As comu-
nicacións que se establezan versarán sobre temas
familiares previamente traballados. Tamén se terá en
conta se se valora a diversidade lingüística como ele-
mento enriquecedor, a súa actitude cara á lingua
estranxeira e os seus intentos por empregala.

8. Identificar os aspectos culturais máis relevantes
dos países onde se fala a lingua estranxeira, sinalar as
características máis significativas dos costumes, nor-
mas, actitudes e valores da sociedade da que se estu-
da a lingua e amosar unha valoración positiva de
patróns culturais distintos aos propios.

A través deste criterio apreciarase se os alumnos e
alumnas son quen de identificar nos textos orais e
escritos algúns trazos significativos e característicos
da cultura xeral dos países onde se fala a lingua
estranxeira, se poden describilos de xeito claro e
sinxelo e amosan respecto cara aos valores e compor-
tamentos doutros pobos, superando así algúns estereo-
tipos.

9. Reformular na lingua propia o sentido dun texto,
oral ou escrito, sobre temas previamente traballados
na aula, para facelo comprensible a interlocutores que
descoñecen a lingua estranxeira en estudo.

Trátase de avaliar a capacidade de facer mediación
entre persoas interlocutoras que non poden entender-
se polo descoñecemento da lingua, facendo equivalen-
cia dunha lingua a outra ou dando explicacións do sig-
nificado do texto.

Cuarto curso.

Bloque 1. Escoitar, falar e conversar.

* Escoita, identificación e comprensión do significa-
do xeral e específico de conversas interpersoais sinxe-
las sobre temas coñecidos presentados de forma clara
e organizada co fin de contestar no momento a pregun-
tas ou cuestións sobre temas coñecidos.

* Escoita, identificación e comprensión xeral e dos
datos máis relevantes de programas emitidos por
medios de comunicación audiovisuais nunha linguaxe
clara e sinxela.

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

* Produción oral de descricións, narracións e expli-
cacións sobre experiencias, acontecementos e conti-
dos diversos.

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

* Uso de estratexias de cooperación na interacción e
no traballo con outras persoas, colaborando, verifican-
do a comprensión e cooperando activamente na reali-
zación das tarefas de comunicación.

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

* Uso de convencións propias da conversa en activi-
dades de comunicación reais e simuladas.

* Uso autónomo de estratexias de comunicación
para iniciar, manter e terminar a interacción.

* Valoración das linguas como medio para comuni-
carse e relacionarse con compañeiras e compañeiros
doutros países, como recurso de acceso á información
e como instrumento de enriquecemento persoal ao
coñecer culturas e maneiras de vivir diferentes.

* Comprensión do sentido dun texto e reformulación
na propia lingua, como actividade de mediación ante
interlocutores que descoñecen a lingua estranxeira.

Bloque 2. Ler e escribir.

* Identificación da intención do emisor da mensaxe.

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

* Obtención de información xeral de textos orais
auténticos, gravados e en soporte multimedia que con-
teñan vocabulario relativo a lugares, persoas, obxec-
tos, acontecementos e accións ligados a temas de con-
versa habituais na idade das alumnas e alumnos.

* Comprensión xeral e específica de diversos tipos
de texto, en soporte papel e dixital, de interese xeral
ou referidos a contidos doutras materias do currículo.
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* Lectura autónoma de textos máis extensos relacio-
nados co seus intereses.

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

* Consolidación de estratexias de lectura xa utiliza-
das como a identificación do tema dun texto escrito co
apoio contextual que este conteña.

* Composición de textos diversos, con léxico axeita-
do ao tema e ao contexto, cos elementos necesarios de
cohesión para marcar con claridade a relación entre as
ideas e utilizando con autonomía estratexias básicas
no proceso de composición escrita como a planifica-
ción, textualización e revisión do texto.

* Uso con certa autonomía do rexistro axeitado ao
lector ao que vai dirixido o texto (formal e informal).

* Comunicación persoal con falantes da lingua
estranxeira a través de correspondencia postal ou uti-
lizando medios informáticos.

* Presentación coidada dos textos escritos, en sopor-
te papel e dixital utilizando correctamente a ortografía
e os signos de puntuación.

* Comprensión do sentido dun texto e reformulación
na propia lingua, como actividade de mediación ante
interlocutores que descoñecen a lingua estranxeira.

Bloque 3. Coñecementos da lingua.

Coñecementos lingüísticos.

* Uso de expresións comúns, frases feitas e léxico
sobre temas de interese persoal e xeral, temas cotiáns
e temas relacionados con contidos doutras materias do
currículo.

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

* Consolidación e uso de estruturas e funcións aso-
ciadas a diferentes situacións de comunicación.

* Recoñecemento e pronuncia de fonemas de espe-
cial dificultade.

* Recoñecemento e produción autónoma de diferen-
tes patróns de ritmo, entoación e acentuación de pala-
bras e frases.

Reflexión sobre a aprendizaxe.

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

* Organización e uso, cada vez máis autónomo, de
recursos para a aprendizaxe como dicionarios, libros
de consulta, bibliotecas ou recursos dixitais e informá-
ticos.

* Análise e reflexión sobre o uso e o significado de
diferentes formas gramaticais mediante comparación e
contraste coas linguas que coñece.

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

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

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

* Participación activa e cooperativa en actividades e
traballos grupais.

* Confianza e iniciativa para expresarse oralmente e
na escrita.

Bloque 4. Aspectos socioculturais e consciencia
intercultural.

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

* Identificación das características máis significati-
vas dos costumes, normas, actitudes e valores da
sociedade cuxa lingua se estuda e respecto a patróns
culturais distintos aos existentes en Galicia.

* Coñecemento dos elementos culturais máis rele-
vantes dos países onde se fala a lingua estranxeira
obtendo a información por diferentes medios, entre
eles a biblioteca, a prensa, a internet e outras tecnolo-
xías da información e comunicación.

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

* Uso apropiado, desde o punto de vista sociocultu-
ral, de fórmulas lingüísticas en situacións concretas de
comunicación para expresar matices semánticos,
como cortesía, acordo, discrepancia...

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

Criterios de avaliación.

1. Comprender a idea principal e os detalles máis
relevantes de mensaxes orais emitidas en situacións
de comunicación interpersoal ou polos medios audio-
visuais, sobre temas que non exixan coñecementos
especializados.

Con este criterio avalíase a capacidade de alumnos
e alumnas para comprender mensaxes emitidas en
situación de comunicación cara a cara e que xiren en
torno a necesidades materiais e relacións sociais, sen-
sacións físicas e sentimentos ou opinións.

2. Participar en conversas e simulacións utilizando
estratexias axeitadas para iniciar, manter e terminar a
comunicación, producindo un discurso comprensible
e adaptado ás características da situación e á inten-
ción comunicativa.

Con este criterio valórase a capacidade para desen-
volverse en conversas con intencións comunicativas
diversas (establecer relacións, expoñer, narrar e argu-
mentar, describir e dar instrucións), utilizando as
estratexias e os recursos que aseguren a comunicación
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cos interlocutores habituais na aula ou falantes nati-
vos.

3. Comprender a información xeral e específica de
diversos textos escritos auténticos e adaptados e de
extensión variada, identificando datos, opinións, argu-
mentos, informacións implícitas e intención comuni-
cativa do autor.

A través deste criterio apreciarase a capacidade do
alumnado para comprender os textos máis usuais e úti-
les da comunicación escrita, ou textos literarios e de
divulgación que traten temas relacionados coa cultura
e a sociedade dos países onde se fala a lingua
estranxeira estudada, aplicando as estratexias adquiri-
das e progresando noutras novas como a realización de
inferencias directas.

Con este criterio tamén se avalía a capacidade para
ler de forma autónoma textos de maior extensión co fin
de consultar ou buscar información sobre contidos
diversos, para aprender, ou por pracer ou curiosidade,
facendo uso correcto de dicionarios e doutras fontes de
información en soporte papel ou dixital.

4. Redactar con certa autonomía textos diversos
cunha estrutura lóxica, utilizando as convencións
básicas propias de cada xénero, o léxico apropiado ao
contexto e os elementos necesarios de cohesión e
coherencia, de maneira que sexan facilmente com-
prensibles para o lector.

Trátase de apreciar a capacidade para comunicarse
por escrito de forma ordenada, iniciándose na produ-
ción de textos libres (avisos, correspondencia, instru-
cións, descricións, relatos de experiencias, noticias...)
cunha estrutura adecuada, lóxica e prestando especial
atención á planificación do proceso de escritura.

En todos os escritos, en papel ou soporte dixital, ava-
liarase a progresiva utilización das convencións bási-
cas de cada xénero e a presentación clara, limpa e
ordenada.

5. Utilizar de forma consciente os coñecementos
adquiridos sobre o sistema lingüístico da lingua
estranxeira en diferentes contextos de comunicación,
como instrumento de autocorrección e de autoavalia-
ción das producións propias orais e escritas e para
comprender as producións alleas.

Este criterio avalía a capacidade para aplicar os seus
coñecementos sobre o sistema lingüístico e reflexionar
sobre a necesidade da corrección formal que fai posi-
ble a comprensión tanto das súas propias producións
como das alleas.

6. Identificar, utilizar e explicar estratexias utiliza-
das, poñer exemplos doutras posibles e decidir sobre
as máis axeitadas ao obxectivo da aprendizaxe.

Este criterio pretende avaliar se as alumnas e os
alumnos utilizan as estratexias que favorecen o proce-
so de aprendizaxe, como a aplicación autónoma de for-
mas diversas para almacenar, memorizar e revisar o
léxico; o uso cada vez máis autónomo de dicionarios,
recursos bibliográficos, informáticos e dixitais; a aná-

lise e a reflexión sobre o uso e o significado de dife-
rentes formas gramaticais mediante comparación e
contraste coas linguas que coñece, a utilización cons-
ciente das oportunidades de aprendizaxe na aula e fóra
dela, a participación na avaliación da propia aprendi-
zaxe ou o uso de mecanismos de autocorrección.

7. Usar as tecnoloxías da información e a comunica-
ción con certa autonomía para buscar información,
producir textos a partir de modelos, enviar e recibir
mensaxes de correo electrónico e para establecer rela-
cións persoais orais e escritas, mostrando interese polo
seu uso.

Trátase de valorar con este criterio a capacidade de
utilizar as tecnoloxías da información e a comunica-
ción como ferramenta de comunicación e de aprendi-
zaxe en actividades habituais de aula e para estable-
cer relacións persoais tanto orais como escritas.

8. Identificar e describir os aspectos culturais máis
relevantes dos países onde se fala a lingua estranxeira
e establecer algunhas relacións entre as característi-
cas máis significativas dos costumes, usos, actitudes e
valores da sociedade falante da linguaen estudo e a
propia, e amosar respecto cara a elas.

Este criterio pretende comprobar se coñecen algun-
has mostras significativas da cultura dos países onde
se fala a lingua estranxeira, se establecen semellanzas
e diferenzas e se valoran e respectan patróns culturais
distintos aos propios.

9. Reformular na lingua propia o sentido dun texto,
oral ou escrito, sobre temas previamente traballados
na aula, para facelo comprensible a interlocutores que
descoñecen a lingua estranxeira en estudo.

Trátase de avaliar a capacidade de facer mediación
entre persoas interlocutoras que non poden entender-
se polo descoñecemento da lingua, facendo equivalen-
cia dunha lingua a outra ou dando explicacións do sig-
nificado do texto.

Segunda lingua estranxeira.

Introdución.

A Unión europea defínese a si mesma como unha
comunidade multilingüe. O concepto de multilingüis-
mo fai referencia tanto á capacidade dunha persoa
para utilizar varios idiomas como á coexistencia de
diferentes comunidades lingüísticas nunha zona xeo-
gráfica determinada. Na nosa comunidade, o estudo de
varias linguas estranxeiras en contexto escolar ten
unha finalidade que supera o simple multilingüismo.
Adoptando o enfoque plurilingüe promovido polo Mar-
co Común Europeo de Referencia, a presenza de
varias linguas estranxeiras no currículo da educación
secundaria obrigatoria pon énfase no feito de que o
individuo, conforme se amplía a súa experiencia lin-
güística e o contacto coas linguas doutros pobos, non
garda linguas e culturas en compartimentos mentais
estancos, senón que desenvolve unha competencia
comunicativa denominada plurilingüe porque a con-
forman todos os seus coñecementos e experiencias lin-


