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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación                                      1º ESO Estándar de aprendizaxe              1º ESO 

                                       
 
B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de comprensión do 
sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou 
os detalles relevantes do texto: anticipación do contido xeral do que se 
escoita con axuda de elementos verbais e non verbais e uso dos 
coñecementos previos sobre a situación (quen fala a quen, con que 
intencións, onde e cando) que dan lugar a inferencias do significado 
baseadas no contexto.  
                                                                                         

PLEB1.1. Comprende frases e expresións habituais relacionadas con 
necesidades inmediatas e temas cos que se estea moi familiarizado/a, sempre 
que se fale de xeito pausado e ben articulado. 
PLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de instrucións, 
preguntas, explicacións, diálogos e outras mensaxes orais sinxelas articuladas 
con claridade e pausadamente, relacionadas coas actividades de aula e con 
áreas de prioridade inmediata. 

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

B.2.1.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. 

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

B3.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas (identificación do tema dun 
texto coa axuda de elementos textuais e non textuais, uso dos 
coñecementos previos sobre o tema, inferencia de significados polo 
contexto, por comparación de palabras ou frases similares nas linguas 
que xa coñecen, etc.), para a comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles 
relevantes do texto. 

PLEB3.1. Comprende, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas e básicas de 
funcionamento e manexo de aparellos electrónicos ou de máquinas de uso 
común e coñecidos, e segue instrucións básicas e predicibles para a 
realización de actividades e normas de seguridade (por exemplo, nun centro 
docente, un lugar público ou unha zona de lecer). 
PLEB3.2. Entende información básica (lugar, prezo, horarios, datos ou 
preguntas relativas á información persoal, etc.) de correspondencia formal na 
que se informa sobre asuntos do seu interese. 
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B4.1. Aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos breves 
e de estrutura simple (por exemplo, copiando formatos, fórmulas e 
modelos convencionais propios de cada tipo de texto, identificando as 
ideas pertinentes e necesarias, pondo una idea principal en cada 
parágrafo, etc.). 

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. 
PLEB4.2. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en soporte impreso e 
dixital, en situacións de comunicación reais ou simuladas, relacionados con 
actividades e situacións da vida cotiá, do seu interese persoal ou sobre temas 
de actualidade de especial relevancia e comprensibles para a súa idade, 
respectando as convencións e as normas de cortesía, e a etiqueta se utiliza as 
redes sociais. 
PLEB4.6. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, utilizando 
correctamente as convencións ortográficas e os signos de puntuación. 
 

Criterio de avaliación                               2º ESO          Estándares de aprendizaxe                                2º ESO   

B1.2. Comprender instrucións moi básicas pronunciadas lentamente e 
claramente, e seguir indicacións sinxelas e breves que conteñan 
vocabulario propio do nivel. 

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. 

B2.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas para producir textos 
monolóxicos que aborden descricións, narracións e explicacións breves 
e sinxelas sobre acontecementos, experiencias, condicións de vida e 
coñecementos diversos, con certa fluidez e pronuncia intelixible, 
utilizando conectores textuais e con dominio do vocabulario elemental, 
para lograr a finalidade da comunicación. 

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. 

PLEB2.6. Colabora coas demais persoas na interacción, verificando a 
comprensión propia e a das demais persoas mediante estratexias de 
compensación lingüísticas e non verbais, e cooperando activamente na 
realización das tarefas de comunicación, e manifesta interese e respecto 
polas achegas do seus compañeiros e das súas compañeiras. 
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B3.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas (identificación do tema 
dun texto coa axuda de elementos textuais e non textuais, uso dos 
coñecementos previos sobre o tema, inferencia de significados polo 
contexto, por comparación de palabras ou frases similares nas linguas 
que xa coñecen, etc.), para a comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles 
relevantes do texto. 

PLB3.1. 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  unha cidade, un 
deporte ou unha viaxe). 
PLB3.2. Entende información básica de correspondencia formal na que se 
informa sobre asuntos do seu interese no contexto persoal, educativo ou 
ocupacional. 

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. 
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. 
PLB4.3. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en situacións de 
comunicación reais ou simuladas, relacionados con actividades e situacións da 
vida cotiá e do seu interese persoal, ou sobre temas de actualidade de 
especial relevancia e facilmente comprensibles para a súa idade, respectando 
as convencións e as normas de cortesía, tamén cando se utilizan as redes 
sociais. 

Criterio de avaliación                                         3º ESO Estándar de aprendizaxe                            3º ESO 
B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as 
ideas principais, ou os detalles relevantes do texto. 

PLEB1.1. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información 
relevante en presentacións sobre temas educativos, ocupacionais ou do seu 
interese. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 5 DE 13 CENTRO: CPI PLURILINGÜE DA PICOTA
CURSO: 1º, 2º, 3º E 4º DE ESO

MATERIA: INGLÉS 
 

 

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. 

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

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. 

PLEB2.1. Nas actividades de aula, a maioría das veces interactúa ou intervén 
na lingua estranxeira e persevera no seu uso cunha actitude positiva, aínda 
que cometa erros e teña que pedir axuda ou aclaracións, manifestando 
interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 
PLEB2.2. Interactúa para obter ou ofrecer bens e servizos relativos a 
necesidades inmediatas e cotiás, sempre que se fale amodo e con estruturas 
moi sinxelas e habituais, e reacciona adecuadamente sempre que poida 
solicitar, mediante preguntas sinxelas e directas, a colaboración da persoa 
interlocutora para entender e facerse entender. 

B2.5. Participar en conversas básicas sobre temas predicibles e con 
propósitos comunicativos propios da súa idade (invitar, ofrecer axuda, 
propor, reaccionar perante invitacións e propostas), e expresar 
sentimentos e opinións de forma básica. 

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. 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas 
(identificación do tema dun texto coa axuda de elementos textuais e 
non textuais, uso dos coñecementos previos sobre o tema, inferencia 
de significados polo contexto, por comparación de palabras ou frases 
similares nas linguas que xa coñece, etc.), para a comprensión do 
sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou 

PLEB3.1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións de funcionamento e 
manexo de aparellos electrónicos ou de máquinas, así como instrucións para 
a realización de actividades e normas de seguridade (por exemplo, nun centro 
docente, un lugar público ou unha zona de lecer). 
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os detalles relevantes do texto. 

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

PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de 
revistas ou de internet formulados de xeito simple e claro, e relacionados con 
asuntos do seu interese, nos ámbitos persoal, educativo e ocupacional. 
PLEB3.3. 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  unha cidade, un deporte ou o ambiente), sempre que poida 
reler as seccións difíciles. 
PLEB3.4. 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. 

PLEB4.1. Escribe correspondencia formal básica e breve, dirixida a institucións 
públicas ou privadas ou entidades comerciais, solicitando ou dando a 
información requirida de xeito sinxelo e observando as convencións formais e 
normas de cortesía básicas deste tipo de textos. 

B4.2. Coñecer e 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). 

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. 
PLEB4.3. Escribe notas e mensaxes (mensaxes instantáneas, chats, etc.) onde 
se fan breves comentarios ou se dan instrucións e indicacións relacionadas 
con actividades e situacións da vida cotiá e do seu interese. 
PLEB4.4. Fai unha presentación coidada dos textos escritos,  utilizando 
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correctamente as convencións ortográficas e os signos de puntuación. 

Criterios de avaliación                                          4º ESO Estándares de aprendizaxe                                          4ºESO 

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. 

PLEB1.2. Distingue, con apoio visual ou escrito, as ideas principais e 
información relevante en presentacións ou charlas ben estruturadas e de 
exposición clara sobre temas coñecidos ou do seu interese relacionados co 
ámbito educativo ou ocupacional. 

B1.3. Comprender os detalles de información relativa a datos persoais, 
horarios, prezos e números, así como comprender preguntas e 
instrucións básicas e seguir indicacións breves relativas a necesidades 
cotiás ou ocupacionais relativas a situacións de comunicación básicas 
dos ámbitos persoal e profesional. 

PLEB1.3. Entende o que se lle di en transaccións e xestións cotiás e 
estruturadas (por exemplo, en bancos, tendas, hoteis, restaurantes, 
transportes, centros docente e lugares de traballo) ou menos habituais (por 
exemplo, nunha farmacia, un hospital, nunha comisaría ou nun organismo 
público), se pode pedir confirmación dalgúns detalles. 

B2.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para 
producir textos orais monolóxicos ou dialóxicos breves ou de lonxitude 
media, e de estrutura simple e clara, explotando os recursos dos que se 
dispón e limitando a expresión a estes; recorrendo, entre outros, a 
procedementos como a definición simple de elementos para os que 
non se teñen as palabras precisas, ou comezando de novo cunha nova 
estratexia cando falla a comunicación. 

PLEB2.1. Utiliza recursos lingüísticos para entender e facerse entender, como 
a utilización de expresións memorizadas ou fixas (para pedir que lle falen 
máis a modo, que lle repitan ou que lle aclaren) e o uso de exemplos e 
definicións, ou de aspectos paralingüísticos como os acenos, a entoación, etc. 

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 

PLEB2.3. Fai presentacións breves, ben estruturadas, ensaiadas previamente 
e con apoio visual , sobre aspectos concretos de temas educativos ou 
ocupacionais do seu interese, organizando a información básica de maneira 
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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. 

coherente, explicando as ideas principais brevemente e con claridade, e 
respondendo a preguntas sinxelas de oíntes articuladas de maneira clara e a 
velocidade media. 

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. 

PLEB2.6. 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. 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as 
ideas principais, ou os detalles relevantes do texto. 

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

B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e 
detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en 
soporte dixital, breves ou de lonxitude media e ben estruturados, 
escritos nun rexistro formal, informal ou neutro, que traten asuntos 
cotiáns ou menos habituais, de temas de interese ou salientables para 
os propios estudos, a ocupación ou o traballo, e que conteñan 
estruturas e un léxico de uso común, de carácter tanto xeral como máis 
específico. 

PLEB3.3. Entende o sentido xeral, os puntos principais e información 
relevante de anuncios e comunicacións de carácter público, institucional ou 
corporativo e claramente estruturados, relacionados con asuntos do seu 
interese persoal, educativo ou ocupacional (por exemplo, sobre lecer, cursos, 
bolsas e ofertas de traballo). 
PLEB3.4. Comprende correspondencia persoal, 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. 
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B.4.1.Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para 
elaborar textos escritos breves ou de media lonxitude (por exemplo, 
reformulando estruturas a partir doutros textos de características e 
propósitos comunicativos similares, ou redactando borradores previos, 
e revisando contido, ortografía e presentación do texto antes da súa 
escritura definitiva). 

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 percance), describindo brevemente 
situacións, persoas, obxectos e lugares; narrando acontecementos nunha 
clara secuencia lineal, e explicando de maneira sinxela os motivos de certas 
accións. 

B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves ou de 
lonxitude media, coherentes e de estrutura clara, sobre temas de 
interese persoal, ou asuntos cotiáns ou menos habituais, nun 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. 

PLEB4.2. Escribe correspondencia formal básica, dirixida a institucións 
públicas ou privadas ou entidades comerciais, fundamentalmente destinada a 
pedir ou dar información, solicitar un servizo ou realizar unha reclamación ou 
outra xestión sinxela, respectando as convencións formais e as normas de 
cortesía usuais neste tipo de textos. 
PLEB4.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios breves, en 
calquera soporte, nos que solicita e se transmite información e opinións 
sinxelas e nos que resalta os aspectos que lle resultan importantes. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:                                                                                                        
- Como na materia aplicamos o concepto de avaliación continua, se o 
alumno suspende a primeira avaliación, quedará recuperada se aproba a
segunda. 

 -  Terase en conta os resultados acadados nas avaliacións anteriores 
(primeira e segunda avaliación). 
- O alumnado pode mellorar a súa cualificación coas actividades 
realizadas neste último trimestre. Terase en conta tanto a interacción co 
profesorado como os resultados dos exercicios realizados. 

     

Instrumentos: 
- Participación e interacción co profesorado: consulta de dúbidas, 

visualización do material enviado polo profesor. 
- Entrega de traballos solicitados: exercicios de gramática e 

vocabulario, exercicios de audición, redaccións, textos, etc. 
 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
1 Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas. 
A nota final obterase sumando a media das dúas primeiras avaliacións e 
poderase subir ata un punto se a entrega das tarefas telemáticamente 
durante o terceiro trimestre estaban correctas  e entregadas en prazo. 
2 Alumnado coa primeira e/ou segunda avaliación suspensas. 
O alumnado poderá obter unha avaliación positiva se alcanza os contidos 
mínimos esixibles valorando positivamente as actividades de recuperación 
e reforzo das avaliacións suspensas que realice telemáticamente no 
terceiro trimestre,  e se están entregadas en prazo. Ademais, se o 
profesor o considera oportuno, realizará unha proba telemática que 
deberá superar. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba extraordinaria de setembro será presencial se é posible. Nela 
entrarán unicamente os contidos e estándares mínimos imprescindibles. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Os criterios de avaliación do alumnado coa materia pendente de cursos 
anteriores son os indicados na programación do ano 2019/2020. 
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Criterios de cualificación: 
 
A cualificación será positiva se o alumnado entrega en prazo e ben feitas 
as tarefas que se lle deron antes do período de confinamento. 
Se non as entrega ou están mal feitas o alumno poderá ter unha proba 
telemática  no mes de maio. 
Se non acada en xuño un resultado positivo deberá facer unha proba 
extraordinaria no mes de setembro de forma presencial, se as 
circunstancias sanitarias o permiten. No caso contrario deberá entregar 
tarefas e/ou realizar unha proba telemática. 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
- Boletíns de exercicios 
- Proba telemática 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 12 DE 13 CENTRO: CPI PLURILINGÜE DA PICOTA
CURSO: 1º, 2º, 3º E 4º DE ESO

MATERIA: INGLÉS 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de repaso e reforzo de estándares comúns a todos os 
trimestres (sobre todo os relacionados coa comprensión e 
expresión). 
Propóñense actividades de ampliación, sempre que o alumno 
teña un coñecemento previo e unha base dos mesmos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Nesta materia trabállase o libro de texto e co método ao que xa 
estaban afeitos os alumnos nos trimestres anteriores. 
Suprímese, non obstante, todo o relacionado co bloque 
temático da oralidade. Tamén se suprime a lectura obrigatora 
que había en 3º e 4º dunha obra literaria prevista para este 
terceiro trimestre. 

Semanalmente propóñense ós alumnos unha serie de actividades 
que deben entregar a través do correo electrónico. Tamén 
mediante este medio reciben  as correspondentes correccións 
e comentarios. 

Videoconferencias  con cada grupo a través da plataforma Cisco 
Webex para resolver dúbidas e correxir erros que os alumnos 
cometen nas actividades entregadas. 

Todo o alumnado puido conectarse despois de que o equipo 
directivo e o concello fixense entrega do equipamento 
necesario a determinadas familias. 

 

Materiais e recursos 

- Libro de texto 
- Exercicios e apuntamentos de elaboración propia. 
- Páxinas web (con exercicios de gramática, vocabulario, 

audicións, textos, etc) 
- Exercicios interactivos a través da páxina web da editorial do 

libro de texto, Burlington books. 
- Acceso gratuito con clave a libros de lectura, adaptados a cada 

nivel, a través da editorial Burlington. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Información ó alumnado mediante videoconferencia, mediante o 
correo electrónico  e mediante publicación na web do centro. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 


