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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
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. 

 

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

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. 

 

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

B1.5. Recoñecer as fórmulas máis habituais de contacto social e as normas de cortesía 
máis sinxelas e comúns para a súa idade, e as utilizadas máis habituais para iniciar e 
terminar o discurso. 

 

B2.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se cometan erros de 
pronuncia polos que os interlocutores teñan que solicitar repeticións de cando en vez. 

 

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

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 tex 

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

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

 

PLEB3.2. Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais de 
referencia ou consulta de carácter pedagóxico claramente estruturados e nun rexistro estándar 
e con imaxes ilustrativas redundantes sobre temas relativos a materias educativas ou do seu 
interese (por exemplo, sobre un tema curricular, un programa informático, unha cidade, un 
deporte ou o ambiente), sempre que poida reler as seccións difíciles. 
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B3.5. Identificar información persoal básica (descrición física, data e lugar de 
nacemento, idade e sexo, estado civil, orixe e nacionalidade, profesión, gustos, etc.) e 
no ámbito público, presentada ou solicitada en cartas, formularios, fichas, 
cuestionarios, anuncios, etc. 

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

B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves, sinxelos e de estrutura 
clara sobre temas cotiáns ou de interese persoal, nun rexistro estándar ou informal, 
utilizando adecuadamente os recursos máis básicos de cohesión e de coherencia, e as 
convencións ortográficas básicas e os signos de puntuación máis comúns, cun control 
razoable de expresións e estruturas básicas e sinxelas, e un léxico de uso frecuente 
para a súa idade e o seu nivel escolar. Tomar notas e escribir mensaxes moi breves e 
sinxelas a partir dunha información moi sinxela e predicible. 

 

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

B4.3. Completar documentos básicos nos que se solicite información persoal. 
PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa aos seus datos, 
aos seus intereses ou ás súas afeccións (por exemplo, para subscribirse a unha publicación 
dixital). 

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. 

 

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

B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se cometan erros de 
pronunciación polos que os interlocutores teñan que solicitar repeticións.  

 

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. 

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. 

 

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

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. 

 

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

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. 

 

PLB5.7. Recoñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender e 
elaborar textos sinxelos propios do seu nivel educativo. 
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Os estándares de aprendizaxe  arriba indicados refírense as dúas primeiras avaliacións, 

debido ó carácter de avaliación continua da materia impartida non é posible clasificalos en 

avaliacións independentes. 

 

CONTIDOS MÍNIMOS: 

 

- VOCABULARY: countries and nationalities, classroom objects, school subjects, prepositions 

of place, days of the week, months of the year, the time, family members, parts of the house, 

daily routine activities, free time activitities. 

- GRAMMAR: subject pronouns, possessive adjectives, possessive ‘s, be, have got, 

demonstrative pronouns, subject and object pronouns, imperative, there is – there are + 

quantifiers, present simple. 

- READING: scanning and skimming different short texts dealing with familiar topics such as 

families, houses and daily routine. 

- LISTENING: identifying where things are, understanding the general meaning of audios or 

videos dealing with topics studied such as the family, houses, daily routine and free time 

activities.  

- SPEAKING: using and understanding classroom language, giving personal information, talking 

about the family, inviting a friend, expressing daily routine. 

- WRITING: My timetable; My school day; My ideal bedroom; My personal profile. Connectors: 

and, but. Paragraphing. Punctuation. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  Comprobación da realización das actividades propostas 
e revisión das mesmas. 

Instrumentos: 
- Diferentes tarefas para avaliar o grao de desenvolvemento de 

diferentes aspectos lingüísticos (gramática e vocabulario) e destrezas 
lingüísticas. 

- Rexistro de datos da participación e elaboración das actividades na 
ficha do alumno onde se inclúe o número de tarefas feita e a súa 
correspondente cualificación. 

Cualificación final 

Alumnos coa 2ª avaliación aprobada: a nota da 2ª avaliación poderá ser 
incrementada ata un 10% na 3ª avaliación, tendo en conta o traballo e 
progreso do alumno no 3º trimestre. 
Alumnos coa 2º avaliación suspensa: Os alumnos  deberán entregar as 
tarefas de recuperación propostas dentro do prazo indicado e cunha 
corrección aceptable para acadar un 5. Esta nota podería ser 
incrementada ata un 10% polo traballo realizado no 3º trimestre. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Proba escrita na que se avaliarán as seguintes destrezas: Reading, Writing 
e Use of English (vocabulario e gramática). Os contidos avaliados serán 
aquele impartidos ata o cese das clases presenciais,(contidos da 1ª e 2ª 
avaliacións). 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 
 
En 1 ESO non hai materias pendentes. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de reforzo e recuperación: 
- Fichas con exercicios de vocabulario e gramática sobre os contidos 
vistos na 1º e 2º avaliacións 
- Actividades de comprensión auditiva e comprensión lectora 
- Actividades de produción escrita 
Actividades de ampliación: 
- Actividades de vocabulario e gramática sobre novos contidos esenciais 
para o progreso do alumno. 
- Actividades de comprensión auditiva e comprensión lectora. 
- Tarefas de produción escrita e oral. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Actividades de reforzo e recuperación:  
As actividades de reforzo e recuperación levan incluída unha explicación (a 
través dun breve texto ou vídeo) e o vocabulario necesario para a súa 
realización. Son actividades deseñadas con apoio visual e o suficientemente 
guiadas para que o alumno as poida facer con autonomía. 
Actividades de ampliación: 
As actividades de ampliación son variadas para traballar as distintas 
competencias. Teñen a opción de empregar os libros dixitais ou facer as 
tarefas nos seus cadernos/libros. Co uso do libro dixital o profesor pode facer 
un seguimento individualizado do traballo de cada alumno. Os alumnos 
poden traballar de xeito máis autónomo, xa que poden facer varios intentos 
nos exercicios e autocorrixirse.  
No caso das actividades de comprensión auditiva, poden escoitar a gravación 
tantas veces como desexen. As actividades de resposta aberta son corrixidas 
polo profesor. O alumno sempre recibe “feedback” do seu traballo. 
Usamos a aula virtual do centro educativo para presentar explicacións, dar 
instrucións e aclarar dúbidas. Os alumnos usan o foro e a mensaxería  para 
comentar calquera dúbida ou atranco que poida xurdir. 
 

Materiais e recursos 

- Aula virtual do centro escolar 
- Fichas de reforzo e recuperación obtidas a través de editoriais, de 

internet,  e elaboradas pola profesora. 
- Libro de texto do alumnado: Spectrum 1 ed. OUP (Student´s Book e 

Workbook, incluindo a versión dixital a través do rexistro na páxina web 
www.blinklearning.com) 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Procedemento que o profesorado empregará para informar e 
interactuar co alumnado: aula virtual do centro e correo electrónico. 
Información as familias: abalar móbil, correo electrónico ou teléfono 
no caso de que non teñan abalar. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.3. Identificar a información esencial, os puntos principais e os 
detalles máis salientables en textos orais breves e ben estruturados, 
transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados a 
velocidade lenta, nun rexistro estándar, e que versen sobre asuntos 
cotiáns en situacións habituais ou sobre temas xerais ou do propio 
campo de interese nos ámbitos persoal, público e educativo, sempre 
que as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida 
volver escoitar o dito.  

 

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

B1.4. Comprender os puntos esenciais e os detalles máis relevantes 
en conversas cotiás, reais ou simuladas, que se refiran a necesidades 
prácticas ou materiais, sentimentos ou sensacións físicas básicas, 
expresadas con certa naturalidade e boa articulación, se pode 
escoitalas de novo ou solicitar que se repita ou se reformule o dito. 

 

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

B1.6. Comprender transaccións moi básicas de bens e servizos (datos 
persoais, horarios e prezos), transmitidas de viva voz ou por medios 
técnicos, e articuladas con certa lentitude e claridade, sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e se poidan escoitar máis dunha vez. 

PLEB1.7. Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas emitidas por medios 
audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos (tempo atmosférico, noticias 
presentadas con imaxes moi redundantes, etc.) e sobre transaccións habituais de 
bens e servizos, pronunciadas con lentitude e claridade, aínda que deba escoitalas 
máis dunha vez. 

B2.5. Manexar con certa fluidez frases feitas curtas, grupos de 
palabras e fórmulas básicas para desenvolverse de xeito suficiente en 
breves intercambios en situacións habituais e cotiás, aínda que se 
interrompa o discurso para procurar expresións e articular palabras 
menos frecuentes 

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

B2.6. Intercambia información ou responde a preguntas directas 
simples e breves, relativas a información persoal, hábitos, gustos, 
estudos etc., en relación con ámbitos e temas inmediatos cos que xa 
estea familiarizado. 

 

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. 

B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e os 
detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en 
soporte dixital, breves, sinxelos e ben estruturados, escritos nun 
rexistro informal ou estándar, que traten asuntos cotiáns, temas 
coñecidos e previsibles de interese ou relevantes para os propios 
estudos, e que conteñan estruturas e un léxico básicos de uso común 
e habitual. 

PLB3.3. Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais 
de referencia ou consulta claramente estruturados e nun rexistro estándar e con 
imaxes ilustrativas redundantes sobre temas relativos a materias educativas, ou do 
seu interese (por exemplo, sobre un tema curricular, un programa informático, unha 
cidade, un deporte ou o ambiente), sempre que poida reler as seccións difíciles. 
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B3.5. Comprender a información esencial de correspondencia persoal 
moi breve e sinxela en calquera soporte, identificando o rexistro formal 
ou informal, o propósito e as fórmulas de relación social, e outras 
convencións básicas propias deste tipo de texto. 

 

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

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

 

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

B4.2. Escribir en papel ou en soporte electrónico textos breves, 
sinxelos e de estrutura clara sobre temas cotiáns ou de interese 
persoal, nun rexistro estándar ou informal, utilizando adecuadamente 
os recursos básicos de cohesión e de coherencia, e as 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; así como as 
convencións ortográficas máis habituais na redacción de textos en 
soporte electrónico. 

 

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

B4.4. Cubrir documentos básicos nos que se solicite información 
persoal relativa a actividades diarias, intereses (deportes, música, etc.), 
gustos, etc. 

 

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

B4.6. Escribir correspondencia breve e sinxela en papel ou soporte 
dixital, na que se dea información persoal básica e se expresen gustos, 
sentimentos e opinións.  

 

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

B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se 
cometan erros de pronuncia polos que as persoas interlocutoras teñan 
que solicitar repeticións.  

 

PLEB5.1. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas intervencións nas 
actividades de aula, e na participación en simulacións con diversos fins 
comunicativos, facéndose comprender, producindo con suficiencia discriminativa 
trazos fonéticos significativos que distinguen fonemas (nasalización, sonorización, 
etc.), e recoñecendo e producindo comprensiblemente patróns básicos de ritmo, 
entoación e acentuación de palabras e frases. 
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B5.2, Aplicar á comprensión e á produción de textos escritos as 
normas ortográficas básicas da palabra e da oración. 

 

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

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. 

 

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

B5.7. Comprender e utilizar rutinas e o léxico propio do nivel en 
situacións comunicativas sinxelas reais ou simuladas. 

 

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

 

Os estándares de aprendizaxe  arriba indicados refírense as dúas primeiras avaliacións, debido ó carácter de avaliación continua da materia impartida 

non é posible compartimentalos en avaliacións independentes. 

CONTIDOS MÍNIMOS: 

 

- Clothes. Plurals. Free time activities. Present Simple and Present Continuous. Verb + -ing/noun. Making suggestions and giving opinions. 

- Events. Feelings. Past Simple: regular and irregular verbs. Was/were. There was/There were. Writing about an event. Punctuation. 

- Materials and containers. Past continuous and Past Simple with when and while. Describing objects. Use of apostrophes. Writing a thank-you 

letter. 

- Parts of the body and health problems. Will/ won’t. Future time expressions. First conditional (if and unless). Also and too.



 
 

   
   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 7 CENTRO: CPI DO FEAL 
CURSO: 2º ESO 

MATERIA: INGLÉS 
 

  

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  Observación sistemática e comprobación da realización 
das actividades propostas. 

Instrumentos:  
- Escala de observación, que inclúe o número de actividades feitas e a 

súa cualificación. 
- Revisión das tarefas realizadas e análise das producións, para avaliar o 

grao de desenvolvemento das diferentes destrezas lingüísticas. 
- Rexistro e recollida destes datos na ficha do alumno. 

Cualificación final 

Alumnos coa 2ª avaliación aprobada: a nota da 2ª avaliacíón poderá ser 
incrementada ata un 10% tendo en conta o traballo e progreso do alumno 
no 3º trimestre. 
Alumnos coa 2º avaliación suspensa: Os alumnos  deberán entregar as 
tarefas de recuperación propostas dentro do prazo indicado e cunha 
corrección aceptable para acadar un 5. Esta nota podería ser 
incrementada ata un 10% polo traballo realizado no 3º trimestre. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Proba escrita na que se avaliarán as seguintes destrezas: Reading, Writing 
e Use of English (vocabulario e gramática). Os contidos avaliados serán 
aqueles impartidos ata o cese das clases presenciais (contidos da 1ª e 2ª 
avaliacións). 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
- O alumno presenta as tarefas de recuperación propostas dentro do 

prazo indicado. 
- Número de tarefas entregadas 
- As tarefas están completas e cunha corrección aceptable. 
- Grao de adquisición das destrezas lingüísticas ( listening, speaking, 

reading and writing). 
 

Criterios de cualificación: 
Para o cálculo da nota acadada na materia pendente farase a seguinte 
ponderación: 
- 70 % entrega de tarefas de recuperación 
- 30% evolución do alumno no presente curso. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Entrega de tarefas de 
recuperación propostas e análise do progreso do alumno no curso actual. 
 



 
 
 

   
   

 

 

  

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de reforzo e recuperación: 
- Fichas con exercicios de vocabulario e gramática sobre os contidos 
vistos na 1º e 2º avaliacións 
- Actividades de comprensión auditiva e comprensión lectora 
- Actividades de produción escrita 
Actividades de ampliación: 
- Actividades de vocabulario e gramática sobre novos contidos esenciais 
para o progreso do alumno. 
- Actividades de comprensión auditiva e comprensión lectora. 
- Tarefas de produción escrita 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Actividades de reforzo e recuperación:  
As actividades de reforzo e recuperación levan incluída unha explicación e o 
vocabulario necesario para a súa realización. Son actividades deseñadas con 
apoio visual e o suficientemente guiadas para que o alumno as poida facer 
con autonomía. 
Actividades de ampliación: 
Estas actividades serán feitas polos alumnos na versión dixital do libro de 
texto. Son actividades variadas que traballan as distintas competencias. Co 
uso do libro dixital o profesor pode facer un seguimento individualizado do 
traballo de cada alumno. Os alumnos poden traballar de xeito máis 
autónomo, xa que poden facer varios intentos nos exercicios e autocorrixirse. 
No caso das actividades de comprensión auditiva, poden escoitar a gravación 
tantas veces como desexen. As actividades de resposta aberta son corrixidas 
polo profesor. O alumno sempre recibe “feedback” do seu traballo. 
Usamos a aula virtual do centro educativo para presentar explicacións, dar 
instrucións e aclarar dúbidas. Os alumnos usan o foro e a mensaxería  para 
comentar calquera dúbida ou atranco que poida xurdir. 
 

Materiais e recursos 

- Aula virtual do centro escolar 
- Fichas de reforzo e recuperación procedentes da páxina web de Oxford 

Premium (100+ Activities for Mixed Ability) e outras elaboradas polo 
profesor. 

- Versión dixital do libro Spectrum 2 ed. OUP (Student´s Book e 
Workbook) para uso do alumno. 



 
 
 

   
   

 

 

 
 
 
 
 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 Procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado: aula virtual do centro. 
Informacíón as familias: abalar móbil, correo electrónico ou teléfono 
no caso de que non teñan abalar. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.2. Identificar información xeral e específica relevante de textos sinxelos emitidos 
cara a cara ou por medios audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos 
(información básica sobre algunha materia do currículo, temas do seu interese ou 
ocupacionais propios da súa idade e do seu nivel escolar), pronunciadas con lentitude 
e claridade. 

 

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

B1.5. Comprender o sentido xeral e a información específica de conversas claras e 
pausadas que teñen lugar na súa presenza, nas que se describan, narren ou se dean 
opinións sobre temas habituais para a súa idade e o seu nivel escolar, sempre que 
poida pedir información. 

 

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

B2.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais 
monolóxicos ou dialóxicos breves e de estrutura simple e clara, utilizando, entre outros, 
procedementos como a adaptación da mensaxe a patróns da primeira lingua ou outras, 
ou o uso de elementos léxicos aproximados, se non se dispón doutros máis precisos 

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). 

B2.4. Participar en conversas nas que se establece contacto social, intercámbiase 
información sobre temas sinxelos e habituais, onde se fan ofrecementos ou suxestións, 
se dan instrucións, e se expresan sentimentos, opinións, acordo e desacordo, sempre 
que de cando en vez lle repitan ou lle volvan a formular o que din. 

 

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

B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles 
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, breves e ben 
estruturados, escritos nun rexistro formal, informal ou neutro, que traten de asuntos 
cotiáns, de temas de interese ou salientables para os propios estudos e as ocupacións, 
e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico básico de uso común e habitual. 

 

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

B3.4. Comprender correspondencia persoal breve e sinxela na que se describen 
persoas, obxectos e lugares, se narran acontecementos sinxelos e se expresan 
sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese.  

 

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

B4.1. Escribir en papel ou en soporte electrónico textos breves, sinxelos e de estrutura 
clara sobre temas cotiáns ou de interese persoal, nun rexistro formal, neutro ou 
informal, utilizando adecuadamente os recursos básicos de cohesión, as convencións 
ortográficas básicas e os signos de puntuación máis comúns, cun control razoable de 
expresións e estruturas sinxelas e un léxico de uso frecuente.  

PLEB4.2. Escribe informes moi breves en formato convencional con información sinxela e 
relevante sobre feitos habituais e os motivos de certas accións, nos ámbitos educativo e 
ocupacional, describindo de xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e lugares, e sinalando 
os principais acontecementos de forma esquemática.  
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B4.4. Escribir, en soporte impreso ou nas redes sociais, textos sinxelos e breves 
(notas, cartas persoais, postais, felicitacións, etc.), que conteñan información persoal 
ou relativa á vida cotiá, de primeira necesidade ou do seu interese, a partir de modelos 
previos, usando as fórmulas básicas de saúdo e despedida propias do soporte 
utilizado, adaptando a presentación ao tipo de texto e usando frases e oracións ben 
estruturadas e cunha orde lóxica. 

 

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

 

B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que resulte evidente o 
acento estranxeiro ou se cometan erros de pronunciación, sempre que non interrompan 
a comunicación, polos que as persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións de 

cando en vez. 

 

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

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 

 

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

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).  

 

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. 

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.  

 

PLEB5.7. Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender e elaborar 
textos sinxelos en rexistro estándar propios do seu nivel educativo, e comprende e utiliza 
estratexias de comunicación e de redundancia do significado (imaxes e elementos 
paralingüísticos, cuasilingüísticos e paratextuais). 
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Os estándares de aprendizaxe  arriba indicados refírense as dúas primeiras avaliacións, 

debido ó carácter de avaliación continua da materia impartida non é posible clasificalos en 

avaliacións independentes. 

 

CONTIDOS MÍNIMOS: 

- VOCABULARY: family; weather; parts of the body; animals; basic clothes; food and drinks and 

adjectives to describe them; artistic manifestations and adjectives to describe them; sports 

equipment and related action verbs; travel items and geographical features. 

- GRAMMAR: to be, to have got, there is – there are / there was – there were + quantifiers, 

present simple; present continuous; -ing and –ed adjectives; comparison of adjectives and 

adverbs; too+ adjective and adjective + enough; past simple of regular and irregular verbs; 

used to. 

- READING: getting the general meaning and understanding precise information of different 

types of texts dealing with topics covered such as food, art, sports and travelling. 

- LISTENING: understanding the general meaning of podcasts and videos dealing with topics 

studied such as the food and restaurants, art festivals, sports and flights. 

- SPEAKING: Formal and informal introductions, ordering food at a restaurant; making 

suggestions; describing pictures and images, asking and answering specific information, 

comparing sports, comparing life of women in the past and at present. 

- WRITING: a restaurant review, a report about a sport and an informal e-mail about a journey. 

Word order, paragraphing, structure and connectors of addition, contrast, cause, 

consequence, example, purpose and sequence. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  Comprobación da realización das actividades propostas 
e revisión das mesmas. 

Instrumentos: 
- Diferentes tarefas para avaliar o grao de desenvolvemento de 

diferentes aspectos lingüísticos (gramática e vocabulario) e destrezas 
lingüísticas. 

- Rexistro de datos da participación e elaboración das actividades na 
ficha do alumno onde se inclúe o número de tarefas feita e a súa 
correspondente cualificación. 

Cualificación final 

Alumnos coa 2ª avaliación aprobada: a nota da 2ª avaliación poderá ser 
incrementada ata un 10% na 3ª avaliación, tendo en conta o traballo e 
progreso do alumno no 3º trimestre. 
Alumnos coa 2º avaliación suspensa: Os tendo en conta o traballo e 
progreso do alumno no 3º trimestre. 
Alumnos coa 2º avaliación suspensa: Os alumnos  deberán entregar as 
tarefas de recuperación propostas dentro do prazo indicado e cunha 
corrección aceptable para acadar un 5. Esta nota podería ser 
incrementada ata un 10% polo traballo realizado no 3º trimestre. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Proba escrita na que se avaliarán as seguintes destrezas: Reading, Writing 
e Use of English (vocabulario e gramática). Os contidos avaliados serán 
aqueles impartidos ata o cese das clases presenciais (contidos da 1ª e 2ª 
avaliacións). 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Os alumnos que tiñan esta materia pendente xa a superaron ao aprobar a 
1º avaliación do presente curso. 
 
 
 
 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 7 CENTRO: CPI DO FEAL 
CURSO: 3º ESO 

MATERIA: INGLÉS 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de reforzo e recuperación: 
- Fichas con exercicios de vocabulario e gramática sobre os contidos 
vistos na 1º e 2º avaliacións 
- Actividades de comprensión auditiva e comprensión lectora 
- Actividades de produción escrita 
Actividades de ampliación: 
- Actividades de vocabulario e gramática sobre novos contidos esenciais 
para o progreso do alumno. 
- Actividades de comprensión auditiva e comprensión lectora. 
- Tarefas de produción escrita e oral. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Actividades de reforzo e recuperación:  
As actividades de reforzo e recuperación levan incluída unha explicación (a 
través dun breve texto ou vídeo) e o vocabulario necesario para a súa 
realización. Son actividades deseñadas con apoio visual e o suficientemente 
guiadas para que o alumno as poida facer con autonomía. 
Actividades de ampliación: 
As actividades de ampliación son variadas para traballar as distintas 
competencias. Teñen a opción de empregar os libros dixitais ou facer as 
tarefas nos seus cadernos/libros. Co uso do libro dixital o profesor pode facer 
un seguimento individualizado do traballo de cada alumno. Os alumnos 
poden traballar de xeito máis autónomo, xa que poden facer varios intentos 
nos exercicios e autocorrixirse.  
No caso das actividades de comprensión auditiva, poden escoitar a gravación 
tantas veces como desexen. As actividades de resposta aberta son corrixidas 
polo profesor. O alumno sempre recibe “feedback” do seu traballo. 
Usamos a aula virtual do centro educativo para presentar explicacións, dar 
instrucións e aclarar dúbidas. Os alumnos usan o foro e a mensaxería  para 
comentar calquera dúbida ou atranco que poida xurdir. 

 

Materiais e recursos 

- Aula virtual do centro escolar 
- Fichas de reforzo e recuperación obtidas a través de editoriais, de 

internet,  e elaboradas pola profesora. 
- Libro de texto do alumnado: New Action 3 ed. Burlington Books 

(Student´s Book e Workbook, incluindo a versión dixital)  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Procedemento que o profesorado empregará para informar e 
interactuar co alumnado: aula virtual do centro e correo electrónico. 
Información as familias: abalar móbil, correo electrónico ou teléfono 
no caso de que non teñan abalar. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.2. Identificar o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os 
detalles máis relevantes en textos orais breves ou de lonxitude media, claramente 
estruturados, e transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados a unha 
velocidade media, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que 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 laboral, sempre que exista apoio visual e as condicións 
acústicas non distorsionen a mensaxe, e que se poida volver escoitar o dito. 

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

B1.5. Comprender as ideas principais e outros aspectos relevantes para o propósito 
comunicativo de textos orais de carácter informal que relaten experiencias persoais 
(viaxes, estudos, experiencias laborais, relacións persoais, etc.), e expresen opinións 
ou puntos de vista, cunha fala lenta e nunha linguaxe estándar, identificando aspectos 
como a secuencia temporal das experiencias (por exemplo, dunha película), e os 
sentimentos que suscitan. 

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

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. 

 

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

respecto polas achegas dos seus compañeiros e das súas compañeiras. 

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.  

 

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

B2.6. Comprender preguntas e dar información básica sobre si mesmo e relativas aos 
ámbitos educativo e persoal (datos persoais, formación, opinións, plans, intereses), 
aínda que teña que solicitar aclaracións ou repetir as súas respostas para facerse 
comprender. 

PLEB2.5. Participa adecuadamente en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou por 
outros medios técnicos, sobre asuntos cotiáns ou menos habituais, nas que intercambia 
información e se expresa e xustifica brevemente opinións e puntos de vista; narra e describe 
de forma coherente feitos ocorridos no pasado ou plans de futuro reais ou inventados; formula 
hipóteses; fai suxestións; pide e dá indicacións ou instrucións con 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. 

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 

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

 

as seccións difíciles. 

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. 

 

PLEB3.5. Comprende correspondencia persoal, en calquera soporte incluíndo foros en liña ou 
blogs, na que se describen con certo detalle feitos e experiencias, impresións e sentimentos, 
onde se narran feitos e 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. 

B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves ou de lonxitude media, 
coherentes e de estrutura clara, sobre temas de interese persoal, ou asuntos cotiáns ou 
menos habituais, nun rexistro formal, neutro ou informal, utilizando adecuadamente os 
recursos de cohesión, as convencións ortográficas e os signos de puntuación máis 
comúns, e amosando un control razoable de expresións e estruturas, e un léxico de 
uso frecuente, de carácter tanto xeral como máis específico dentro da propia área de 
especialización ou de interese 

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

B4.4. Seleccionar e achegar información necesaria e pertinente, axustando de maneira 
adecuada a expresión ao destinatario, ao propósito comunicativo, ao tema tratado e ao 
soporte textual, e expresando opinións e puntos de vista coa cortesía necesaria. 

 

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

B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común, e 
recoñecer os significados e as intencións comunicativas xerais relacionados con eles. 

 

PLEB5.1. Exprésase cunha pronunciación clara, aceptable e comprensible, e utiliza 
adecuadamente os esquemas fonolóxicos básicos, aínda que teña que repetir algunha vez por 
solicitude das persoas interlocutoras. 

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 máis específico; e saber manexar os recursos 
básicos de procesamento de textos para corrixir os erros ortográficos dos textos que se 
producen en formato electrónico, e adaptarse ás convencións comúns de escritura de 
textos en internet (por exemplo, abreviacións ou outros en chats). 

PLEB5.2. Produce textos escritos en diferentes soportes, sen erros ortográficos e de 
puntuación que impidan a comprensión, e utiliza o corrector informático para detectar e corrixir 
erros tipográficos e ortográficos. 

B5.3. Coñecer e utilizar para a comprensión e a produción do texto os aspectos 
socioculturais e sociolingüísticos 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 ámbito 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 comprender información e ideas presentes no texto (por 
exemplo, de carácter histórico ou literario). 

 

PLEB5.3. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e menos habituais que poden 
xurdir durante unha viaxe ou estadía noutros países por motivos persoais, educativos ou 
ocupacionais (transporte, aloxamento, comidas, compras, estudos, traballo, relacións coas 
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. 
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B5.7. Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre os constituíntes e a 
organización de patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na comunicación 
oral e escrita, así como os seus significados asociados (por exemplo, unha estrutura 
interrogativa para expresar sorpresa); e distinguir a función ou as funcións 
comunicativas máis relevantes do texto e un repertorio dos seus expoñentes máis 
comúns, 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). 

 

PLEB5.5. Comprende e utiliza con corrección suficiente e adecuación sociolingüística os 
recursos lingüísticos propios do seu nivel, e frases feitas e locucións idiomáticas sinxelas e 
habituais da comunidade lingüística correspondente á lingua meta. 

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 relacionados cos propios intereses, os 
estudos e as ocupacións, así como un repertorio limitado de expresións e modismos de 
uso frecuente, cando o contexto ou o apoio visual facilitan a comprensión. 

 

PLEB5.6. Comprende e utiliza un léxico relativamente rico e variado, o que implica, entre 
outros, o emprego de sinónimos de uso máis frecuente e de palabras de significación próxima 
para evitar a repetición léxica. 

 

Os estándares de aprendizaxe  arriba indicados refírense as dúas primeiras avaliacións, debido ó carácter de avaliación continua da materia impartida 

non é posible compartimentalos en avaliacións independentes. 

 

CONTIDOS MÍNIMOS: 

- Places. Travel. Past Simple. Used to. Getting around. Writing a personal blog entry. Informal language.  

- Adjectives. Expressing opinions. Past Continuous / Past Simple. Describing an incident. Adjective order. Writing a narrative.  

- Experiences. Present Perfect Simple / Past Simple. Talking about goals and achievements. An essay about a person we admire. 

- The environment. Materials and containers. The passive. Connectors of  cause and effect. Writing a report about an environmental problem. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  Observación sistemática e comprobación da realización 
das actividades propostas. 

Instrumentos:  
- Escala de observación, que inclúe o número de actividades feitas e a 

súa cualificación. 
- Revisión das tarefas realizadas e análise das producións, para avaliar o 

grao de desenvolvemento das diferentes destrezas lingüísticas. 
- Rexistro e recollida destes datos na ficha do alumno. 

Cualificación final 

Todos os alumnos deste curso teñen a 2º avaliación aprobada polo que 
ninguén necesita recuperar. Para calcular a cualificación final, a nota da 2ª 
avaliacíón poderá ser incrementada ata un 10% tendo en conta o traballo 
e progreso do alumno no 3º trimestre. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Ningún alumno terá que facer esta proba. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non hai alumnos con materia pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de reforzo e ampliación: 
- Actividades de vocabulario e gramática sobre novos contidos 
esenciais para o progreso do alumno. 
- Actividades de comprensión auditiva e comprensión lectora. 
- Tarefas de produción escrita 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A maioría das actividades serán feitas polos alumnos na versión dixital 
do libro de texto. Son actividades variadas que traballan as distintas 
competencias. Co uso do libro dixital o profesor pode facer un 
seguimento individualizado do traballo de cada alumno. Os alumnos 
poden traballar de xeito máis autónomo, xa que poden facer varios 
intentos nos exercicios e autocorrixirse. No caso das actividades de 
comprensión auditiva, poden escoitar a gravación tantas veces como 
desexen. As actividades de resposta aberta son corrixidas polo 
profesor. O alumno sempre recibe “feedback” do seu traballo. 
Usamos a aula virtual do centro educativo para presentar explicacións, 
dar instrucións e enviar tarefas de produción escrita. Os alumnos usan 
o foro e a mensaxería  para comentar calquera dúbida ou atranco que 
poida xurdir. 
 

Materiais e recursos 

- Aula virtual do centro escolar 
- Versíón dixital para o alumno do libro New Action 4 , ed 

Burlington, (Student’s book e Workbook) 
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Profesoras do Departamento de inglés: 

Raquel Fernández Lozano (1º e 3º ESO) 

Mª José Vázquez Núñez (2º e 4º ESO) - Xefa do Departamento 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado: aula virtual do centro. 
Información as familias: abalar móbil, correo electrónico ou teléfono 
no caso de que non teñan abalar. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 




