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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪ 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. 

▪ B1.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de comprensión do 
sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, 
ou os detalles relevantes do texto: anticipación do contido xeral do que 
se escoita con axuda de elementos verbais e non verbais, e uso dos 
coñecementos previos sobre a situación (quen fala a quen, con que 
intencións, onde e cando) que dan lugar a inferencias do significado 
baseadas no contexto. 

 

PLEB1.2. 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. 

▪ B1.3. 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. 

 

PLEB1.3. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información 
relevante en presentacións moi básicas sobre temas educativos, que estea a 
aprender ou do seu interese (por exemplo, sobre un tema curricular como os 
contaminantes, a clasificación dos seres vivos, etc.), sempre que poida 
escoitalas máis dunha vez. 

▪ B1.4. Comprender os puntos esenciais e os detalles máis salientables 
en conversas sinxelas, reais ou simuladas, que se refiran a necesidades 

PLEB1.4. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa 
informal entre duas persoas que ten lugar na súa presenza, ou procedente 
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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. 

 

dunha gravación pedagóxica cando o tema lle resulta coñecido e o discurso 
estea articulado con claridade, a velocidade baixa. 

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

PLEB1.6. Identifica a información esencial do tema e da situación de 
comunicación de gravacións auténticas ou pedagóxicas sinxelas, sobre 
asuntos cotiáns ou do seu interese, articuladas pausadamente e con 
claridade, e cando as imaxes axuden á comprensión e se poida escoitar máis 
dunha vez. 

▪ 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). 

▪ B3.2. Comprender instrucións básicas e avisos, obrigas e prohibicións 
(por exemplo, indicacións para chegar a un lugar, frecuencia da dose 
dun medicamento, manexo elemental de aparellos coñecidos, etc.). 

 

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. 

B3.3. Identificar e interpretar palabras e enunciados clave sinxelos e 
contextualizados, en situacións de comunicación significativas para a 
súa idade e o seu nivel escolar, coa axuda de elementos textuais e non 
textuais, sobre temas variados e outros relacionados con outras 
materias do currículo 

PLEB3.3. 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. 
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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. 

 

PLEB3.5. 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 

B3.6. Ler con certa autonomía textos adaptados de certa lonxitude 
adecuados á idade, aos intereses e ao nivel escolar. 

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

▪ 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. 

B4.6. Presentar os textos escritos de xeito coidado (con atención ás 
marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, letras maiúsculas e 
minúsculas cando corresponda, etc.), en soporte impreso e dixital. 

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

▪ 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). 
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 relativos o bloque de produción oral non avaliarán neste trimestre debido ao seu carácter non presencial.



 
 

 

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Valorarase todos os traballos que o alumnado realice 
na casa que deberá mandar o profesorado ben a través da aula virtual o 
do correo electrónico en forma de ficheiro ou foto. Teranse en conta 
tamén todos as probas feitas na aula virtual. 

Instrumentos: Utilizaranse exercicios prácticos que traballaran as tres 
destrezas (comprensión oral e escrita e expresión escrita). 
Faranse probas puntuais para detectar dificultades . Estas probas 
faranse na aula virtual. 

Cualificación 
final 

ALUMNADO COAS DUAS PRIMEIRAS AVALIACIÓNS APROBADAS 
A cualificación final obterase facendo a media ponderada das dúas 
primeiras avaliacións sempre que estivesen aprobadas. A terceira 
avaliación servirá sempre  para mellorar a nota en función do 
seguimento das actividades. 
ALUMNADO COA SEGUNDA AVALIACIÓN PENDENTE 
O alumnado que ten esta avaliación pendente deberá facer o traballo 
proposto de reforzo para á recuperación polo profesorado e entregalo 
nas datas previstas para a súa revisión. A súa nota final será un 5. 
ALUMNADO COA PRIMEIRA AVALIACIÓN SUSPENSA 
O alumnado que non superase  a primeira avaliación pero si a segunda 
darase por superada posto que é avaliación continua e será a nota da 
segunda  avaliación a nota final podendo ser ampliada dependendo do 
traballo realizado na terceira. 
 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Se algún alumno/a non superase a materia tería que presentarse a unha 
proba extraordinaria presencial en setembro sempre que as autoridades 
pertinentes o permitisen. Está proba constaría de exercicios para avaliar 
todas as destrezas excepto a produción oral. Este proba considerarase 
aprobada ao obter unha nota igual ou superior a 5. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
NON PROCEDE 
 

Criterios de cualificación: 
 
NON PROCEDE 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 7 DE 8 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

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

e no seu caso, ampliación)  

Actividades   

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

As actividades anúncianse na Aula Virtual os luns e o alumnado ten 
ata o domingo para completar as tarefas e envialas. Ademais da 
Aula Virtual, tamén hai un grupo de Telegram onde os estudantes 
reciben a información sobre as tarefas. Este grupo foi creado debido 
á dificultade para conectarse a internet que sufrían algúns 
estudantes. Este grupo de 1º de ESO conta con case todos os 
estudantes, mais algúns decidiron non utilizalo. As tarefas 
completadas envíanse ou ben á Aula Virtual ou ben ó Telegram 
mediante mensaxe privada. Nestas dúas canles se envían os 
comentarios sobre as actividades unha vez revisadas. Parte do 
alumnado tamén envía os exercicios ó meu email privado da Xunta. 
Teñen opción de mandar foto dos seus cadernos, facer un 
documento word, mandar un pdf…As tres opcións facilitadas para 
comunicarnos, permiten que todo o alumnado poida acceder e 
enviar os exercicios.  
- Os exercicios de gramática de repaso, realizáronse con 

exercicios do libro de texto e cuadernillo de exercicios. As 
correccións enviábanse cunha plantilla. Os exercicios de 
gramática nova irán explicados ademais de nese material, 
mediante vídeos cas miñas explicacións.  

- Vocabulario: o vocabulario practícase cos libros de texto e 
cuadernillo, pero tamén preparo listas no Quizlet online. Esta 
páxina xa a coñecen, xa que a utilizaron en diferentes 
momentos do curso. Ó ter a conta de profesor, podo comprobar 
quen está utilizando esa ferramenta.  

- Comprensión de textos orais: ademais de textos orais do libro 
de texto, teñen á súa disposición o audio do libro de lectura que 
estamos utilizando este trimestre. Tamén se utilizarán cancións 
de Youtube nas que realizar diferentes tarefas. 

- Comprensión de textos escritos: o alumnado está lendo un libro 
online gratuíto : “Talesf rom Greek Mythology” ó que poden 
acceder a través da páxina de Burlington. É o libro de lectura 
que estaba programado para o terceiro trimestre deste curso. 
Ademais, realizan exercicios tanto do libro como do cuaderno.  

- Producción de textos escritos: antes de realizar un exercicio 
deste tipo, se lles facilita un modelo de texto similar e danse 
unhas pautas moi claras do que se espera desa tarefa. Unha vez 
máis, teñen a opción de redactar no seu caderno e enviar unha 
foto, como de enviar o documento redactado nun dispositivo 
electrónico.  

Tamén se crearon tarefas en Kahoot que podían facer en calquer 
momento. Estas tarefas estaban compostas de exercicios de repaso 
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dos temas anteriores. Ca conta de profesor podía ver quen o facía e 
a cantidade de acertos que tiñan. Resultoulles moi ameno e 
mencionaron a intención de poder realizar máis exercicios similares. 
Propuxéronse ademais exercicios opcionais nunha páxina web que 
ofrece xogos en inglés gratuítos. Neste caso, o alumnado que 
realizaba tarefas, enviaba unha captura ca puntuación para 
xustificar que o fixeran.   

Materiais e recursos 

Libro de texto, cuadernillo de exercicios 

Kahoot 

Aula Virtual 

Quizlet 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado será informado a través da aula virtual e tamén do 
Telegram..  

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 

▪ B1.2. 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. 

▪ 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. 

 

PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información 
relevante en presentacións sobre temas educativos que estea a aprender, 
profesionais moi sinxelos ou do seu interese inmediato (por exemplo, sobre 
un tema curricular ou unha profesión). 

▪ 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. Segue, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas de funcionamento e 
manexo de aparellos electrónicos ou de máquinas de uso común e coñecidos, 
así como instrucións básicas e predicibles para a realización de actividades e 
normas de seguridade (por exemplo, manexo dun móbil ou prevención de 
riscos nunha excursión). 

▪ 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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B3.6. Ler con certa autonomía textos adaptados de certa lonxitude 
adecuados á idade, aos intereses e ao nivel escolar 

PLB3.6. Comprende con fluidez textos de historias de ficción adaptados para 
o seu nivel. 

▪ 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. 

▪ B4.3. Describir de forma moi sinxela lugares, obxectos e persoas, e 
narrar de xeito lineal feitos e experiencias sinxelas, así como expor 
información básica e previamente preparada relacionada con temas 
cotiáns ou con materias do currículo. 

 

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. 

B4.7. Presentar os textos escritos de maneira coidada (con atención a 
marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, letras maiúsculas e 
minúsculas cando corresponda, etc.) en soporte impreso e dixital 

PLB4.6. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte 
impreso e dixital, utilizando correctamente as convencións ortográficas e os 
signos de puntuación 

  

  
 

Os estándares relativos o bloque de produción oral non avaliarán neste trimestre debido ao seu carácter non presencial.



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Valorarase todos os traballos que o alumnado realice na casa que 
deberá mandar o profesorado ben a través da aula virtual o do correo 
electrónico en forma de ficheiro ou foto. Teranse en conta tamén todos 
as probas feitas na aula virtual. 

Instrumentos: 
Utilizaranse exercicios prácticos que traballaran as tres destrezas 
(comprensión oral e escrita e expresión escrita). 
Faranse probas puntuais para detectar dificultades . Estas probas 
faranse na aula virtual. 

Cualificación 
final 

ALUMNADO COAS DUAS PRIMEIRAS AVALIACIÓNS APROBADAS 
A cualificación final obterase facendo a media ponderada das dúas 
primeiras avaliacións sempre que estivesen aprobadas. A terceira 
avaliación servirá sempre  para mellorar a nota en función do 
seguimento das actividades. 
ALUMNADO COA SEGUNDA AVALIACIÓN PENDENTE 
O alumnado que ten esta avaliación pendente deberá facer o traballo 
proposto de reforzo para á recuperación polo profesorado e entregalo 
nas datas previstas para a súa revisión. A súa nota final será un 5. 
ALUMNADO COA PRIMEIRA AVALIACIÓN SUSPENSA 
O alumnado que non superase  a primeira avaliación pero si a segunda 
darase por superada posto que é avaliación continua e será a nota da 
segunda  avaliación a nota final podendo ser ampliada dependendo do 
traballo realizado na terceira. 
 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Se algún alumno/a non superase a materia tería que presentarse a unha 
proba extraordinaria presencial en setembro sempre que as autoridades 
pertinentes o permitisen.  Se isto non fose posible a probar faríase de 
xeito telemático. Está proba constaría de exercicios para avaliar todas as 
destrezas excepto a produción oral. Este proba considerarase aprobada 
ao obter unha nota igual ou superior a 5. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

▪ 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. 

▪ B1.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de comprensión do 
sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou 
os detalles relevantes do texto: anticipación do contido xeral do que se 
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escoita con axuda de elementos verbais e non verbais, e uso dos 
coñecementos previos sobre a situación (quen fala a quen, con que 
intencións, onde e cando) que dan lugar a inferencias do significado 
baseadas no contexto. 

▪ B1.3. Identificar a información esencial, os puntos principais e os 
detalles máis relevantes en textos orais breves e ben estruturados, 
transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados a 
velocidade lenta, nun rexistro estándar formal, e que versen sobre 
asuntos cotiáns en situacións habituais escolares e da familia ou do 
propio campo de interese, sempre que as condicións acústicas non 
distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o dito. 

▪ B1.4. Comprender os puntos esenciais e os detalles máis salientables en 
conversas sinxelas, reais ou simuladas, que se refiran a necesidades 
prácticas ou materiais, gustos ou sensacións físicas moi básicas, 
expresadas pausadamente e con boa articulación, e que se poidan 
escoitar de novo ou solicitar que se repita ou se reformule o dito. 

B1.6. Comprender o sentido xeral e a información esencial predicible de 

textos audiovisuais sinxelos, articulados pausadamente e con claridade, e 

con apoio de imaxes moi redundantes 

▪ 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. 

▪ B3.2. Comprender instrucións básicas e avisos, obrigas e prohibicións 
(por exemplo, indicacións para chegar a un lugar, frecuencia da dose dun 
medicamento, manexo elemental de aparellos coñecidos, etc.). 

B3.3. Identificar e interpretar palabras e enunciados clave sinxelos e 

contextualizados, en situacións de comunicación significativas para a súa 

idade e o seu nivel escolar, coa axuda de elementos textuais e non 

textuais, sobre temas variados e outros relacionados con outras materias 

do currículo 

▪ B3.5. Identificar información persoal básica (descrición física, data e 
lugar de nacemento, idade e sexo, estado civil, orixe e nacionalidade, 
profesión, gustos, etc.) e no ámbito público, presentada ou solicitada 
en cartas, formularios, fichas, cuestionarios, anuncios, etc. 

B3.6. Ler con certa autonomía textos adaptados de certa lonxitude 

adecuados á idade, aos intereses e ao nivel escolar. 

▪ 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 
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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. 

B4.6. Presentar os textos escritos de xeito coidado (con atención ás 

marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, letras maiúsculas e 

minúsculas cando corresponda, etc.), en soporte impreso e dixital. 

▪ 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. 

 
 
 

Criterios de cualificación: 
O alumnado que supere axeitadamente o exame telemático de 
pendentes será cualificado cun 5. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
O alumnado que superou a pendente no primeiro parcial levará a nota 
que obtivese nesa proba presencial xa que era unha proba global de 
todo o curso. O resto do alumnado deberá presentar as actividades de 
repaso que se mandaron inicialmente(seguen estando dispoñibles na 
sección de pendentes da aula virtual) e realizar unha proba telemática o 
22 de maio na aula virtual. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades   

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

As actividades anúncianse na Aula Virtual os luns e o alumnado ten 
ata o domingo para completar as tarefas e envialas. Ademais da 
Aula Virtual, tamén hai un grupo de Telegram onde os estudantes 
reciben a información sobre as tarefas. Este grupo foi creado debido 
á dificultade para conectarse a internet que sufrían algúns 
estudantes. Este grupo de 1º de ESO conta con case todos os 
estudantes, mais algúns decidiron non utilizalo. As tarefas 
completadas envíanse ou ben á Aula Virtual ou ben ó Telegram 
mediante mensaxe privada. Nestas dúas canles se envían os 
comentarios sobre as actividades unha vez revisadas. Parte do 
alumnado tamén envía os exercicios ó meu email privado da Xunta. 
Teñen opción de mandar foto dos seus cadernos, facer un 
documento word, mandar un pdf…As tres opcións facilitadas para 
comunicarnos, permiten que todo o alumnado poida acceder e 
enviar os exercicios.  
- Os exercicios de gramática de repaso, realizáronse con 

exercicios do libro de texto e cuadernillo de exercicios. As 
correccións enviábanse cunha plantilla. Os exercicios de 
gramática nova irán explicados ademais de nese material, 
mediante vídeos cas miñas explicacións.  

- Vocabulario: o vocabulario practícase cos libros de texto e 
cuadernillo, pero tamén preparo listas no Quizlet online. Esta 
páxina xa a coñecen, xa que a utilizaron en diferentes 
momentos do curso. Ó ter a conta de profesor, podo comprobar 
quen está utilizando esa ferramenta.  

- Comprensión de textos orais: ademais de textos orais do libro 
de texto, teñen á súa disposición o audio do libro de lectura que 
estamos utilizando este trimestre. Tamén se utilizarán cancións 
de Youtube nas que realizar diferentes tarefas. 

- Comprensión de textos escritos: o alumnado está lendo un libro 
online gratuíto : “The Canterville Ghost” ó que poden acceder a 
través da páxina de Burlington. É o libro de lectura que estaba 
programado para o terceiro trimestre deste curso. Ademais, 
realizan exercicios tanto do libro como do cuaderno.  

- Producción de textos escritos: antes de realizar un exercicio 
deste tipo, se lles facilita un modelo de texto similar e danse 
unhas pautas moi claras do que se espera desa tarefa. Unha vez 
máis, teñen a opción de redactar no seu caderno e enviar unha 
foto, como de enviar o documento redactado nun dispositivo 
electrónico.  

Tamén se crearon tarefas en Kahoot que podían facer en calquer 
momento. Estas tarefas estaban compostas de exercicios de repaso 
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dos temas anteriores. Ca conta de profesor podía ver quen o facía e 
a cantidade de acertos que tiñan. Resultoulles moi ameno e 
mencionaron a intención de poder realizar máis exercicios similares. 
Propuxéronse ademais exercicios opcionais nunha páxina web que 
ofrece xogos en inglés gratuítos. Neste caso, o alumnado que 
realizaba tarefas, enviaba unha captura ca puntuación para 
xustificar que o fixeran.   

Materiais e recursos 

Libro de texto e cuaderno de exercicios 
Libro de lectura:”The Canterville Ghost” 

Kahoot 

Telegram 
You tube. 

Quizlet 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarse publicando un aviso na aula virtual e tamén no Telegram 
e aos pais mediante 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 

PLEB1.2. 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 

B1.3. Comprender os puntos principais e información específica en 
mensaxes e anuncios públicos breves, claros e sinxelos, que conteñan 
instrucións, indicacións ou outra información, sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado 

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). 

▪ B1.4. Identificar a información esencial, os puntos principais e os 
detalles máis relevantes en textos orais breves ou de lonxitude media, 
claramente estruturados, e transmitidos de viva voz ou por medios 
técnicos e articulados a unha velocidade media, nun rexistro formal, 
informal ou neutro, e que versen sobre asuntos cotiáns en situacións 
habituais ou sobre temas xerais ou do propio campo de interese nos 
ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional, sempre que as 
condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e que se poida volver 
escoitar o dito. 

 

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. 

▪ 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 os detalles relevantes do texto.  

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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▪ 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. 

 

PLEB3.3. Capta as ideas principais de textos xornalísticos breves en calquera 
soporte, se os números, os nomes, as ilustracións e os títulos portan gran 
parte da mensaxe. 

▪ 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.  

 

PLEB3.4. 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. 

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

PLEB3.6. Comprende o esencial (por exemplo, en lecturas para a mocidade) 
de historias de ficción breves e ben estruturadas, e faise unha idea do 
carácter dos personaxes, das súas relacións e do argumento. 

▪ 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. 

▪ B4.3. Empregar para comunicarse mecanismos sinxelos de cohesión 
textual axustados ao contexto e á intención comunicativa (repetición 
léxica, elipse, deíxe persoal, espacial e temporal, xustaposición, e 
conectores e marcadores discursivos frecuentes). 

. 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. 
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B4.5. Presentar os textos escritos de xeito coidado (con atención a 
marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, letras maiúsculas e 
minúsculas cando corresponda, separación de palabras ao final de liña, 
etc.), en soporte impreso e dixital, adecuados ao propósito 
comunicativo e valorando a importancia da presentación nas 
comunicacións escritas 

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

▪ B5.3. Producir textos escritos sen faltas de ortografía significativas en 
palabras e expresións habituais propias do nivel. 

 

 

PLEB5.2. Aplica adecuadamente os signos de puntuación elementais e as 
regras ortográficas básicas, na redacción de traballos e outros textos, para 
facerse comprensible case sempre. 

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.. 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). 

  



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Procedementos:  
Valorarase todos os traballos que o alumnado realice na casa que 
deberá mandar o profesorado ben a través da aula virtual o do correo 
electrónico en forma de ficheiro ou foto. Teranse en conta tamén todos 
as probas feitas na aula virtual. 

Instrumentos: Utilizaranse exercicios prácticos que traballaran as tres 
destrezas (comprensión oral e escrita e expresión escrita). 
Faranse probas puntuais para detectar dificultades . Estas probas 
faranse na aula virtual. 

Cualificación 
final 

ALUMNADO COAS DUAS PRIMEIRAS AVALIACIÓNS APROBADAS 
A cualificación final obterase facendo a media ponderada das dúas 
primeiras avaliacións sempre que estivesen aprobadas. A terceira 
avaliación servirá sempre  para mellorar a nota en función do 
seguimento das actividades. 
ALUMNADO COA SEGUNDA AVALIACIÓN PENDENTE 
O alumnado que ten esta avaliación pendente deberá facer o traballo 
proposto de reforzo para á recuperación polo profesorado e entregalo 
nas datas previstas para a súa revisión. A súa nota final será un 5. 
ALUMNADO COA PRIMEIRA AVALIACIÓN SUSPENSA 
O alumnado que non superase  a primeira avaliación pero si a segunda 
darase por superada posto que é avaliación continua e será a nota da 
segunda  avaliación a nota final podendo ser ampliada dependendo do 
traballo realizado na terceira. 
 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Se algún alumno/a non superase a materia tería que presentarse a unha 
proba extraordinaria presencial en setembro sempre que as autoridades 
pertinentes o permitisen.  Se isto non fose posible a probar faríase de 
xeito telemático. Está proba constaría de exercicios para avaliar todas as 
destrezas excepto a produción oral. Este proba considerarase aprobada 
ao obter unha nota igual ou superior a 5. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

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

▪ 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. 

▪ 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 
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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.  

▪ 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. 

B3.6. Ler con certa autonomía textos adaptados de certa lonxitude 
adecuados á idade, aos intereses e ao nivel escolar 

▪ 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. 

▪ B4.3. Describir de forma moi sinxela lugares, obxectos e persoas, e narrar 
de xeito lineal feitos e experiencias sinxelas, así como expor información 
básica e previamente preparada relacionada con temas cotiáns ou con 
materias do currículo 

▪ 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 

▪ B4.7. Presentar os textos escritos de maneira coidada (con atención a 
marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, letras maiúsculas e 
minúsculas cando corresponda, etc.) en soporte impreso e dixital 

 

Criterios de cualificación: 
O alumnado que supere axeitadamente o exame telemático de 
pendentes será cualificado cun 5. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
O alumnado que superou a pendente no primeiro parcial levará a nota 
que obtivese nesa proba presencial xa que era unha proba global de 
todo o curso. O resto do alumnado deberá presentar as actividades de 
repaso que se mandaron inicialmente(seguen estando dispoñibles na 
sección de pendentes da aula virtual) e realizar unha proba telemática o 
22 de maio na aula virtual. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades variadas e prácticas levadas a cabo tanto no libro de texto, 
no workbook ou en actividades moodle dentro da aula virtual. 
Lectura do libro “A Ghost Collection” proporcionado en formato dixital 
durante o confinamento  pola Editorial Burlington Books que subsitue 
o libro que tiñamos programado inicialmente “Mrs Doubtfire” 
Para o alumnado con necesidades educativas prepararónse fichas en 
coordinación coa PT e subíronse xogos interactivos a aula virtual para 
practicar vocabulario e algunha estrutura gramatical. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Debido o carácter excepcional desta avaliación e o confinamento nos 

fogares o alumnado tivo que traballar dun xeito máis autónomo. 
Subíronse os apuntamentos a aula virtual e usamos webex para resolver 

dúbidas unha vez a semana ou cando o alumnado o solicita. 

Outra ferramenta que usamos moito para intercambiar información é o 

correo electrónico que é utilizado para enviar ficheiros do traballo e 
tamén para comunicar incidencias e problemática que vai xurdindo. 

Non teño constancia (fíxose un seguimento por parte dos titores e do 

centro) de que o alumnado non teña conectividade pero si o caso de 
alumnado que ten unha rede wi-fi moi lenta ou de alumnado que ten 

que compartir dispositivos electrónicos cos irmáns. Isto non supuxo 

ningún problema xa que a data de entrega das actividades e ampla e 

as actividades on-line son variadas polo que non importa se non se 
fan todas Outra veces estas actividades dixitais se puideron volver a 

programar. 

En canto o workbook dixital que xa usaba o alumnado durante todo o 
curso este auto corrixe os exercicios polo que xa ven no momento o 

que está correcto e incorrecto. 

Na aula virtual realizáronse distintas probas variadas para practicar a 
compresión lectora, a comprensión oral, vocabulario, exercicios de 

gramática e tamén redaccións. 

Materiais e recursos 

Libro de texto  “New English in Use 3” 
Workbook dixital“New English in Use 3” online 

Libro de lectura: “A Ghost Collection” 

Aula Virtual Ies Agra de Raices 

Abalar Móvil 
Webex 

Recursos on-line. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado será informado mediante notificación no foro da aula 
virtual, que a súa vez envía unha mensaxe privada a cada alumno/a. 
Tamén se informou os pais/nais de que se estaban a desenvolver 
tarefas de seguimento e reforzo mediante a plataforma 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. 

 

PLEB1.2. 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 (por exemplo, sobre un tema educativo ou 
de divulgación científica, ou unha charla sobre a formación profesional 
noutros países). 

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

 

PLEB1.3. Identifica a idea principal e aspectos significativos de noticias de 
televisión claramente articuladas cando hai apoio visual que complementa o 
discurso, así como o esencial de anuncios publicitarios, series e películas ben 
estruturados e articulados con claridade, nunha variedade estándar da lingua, 
e cando as imaxes facilitan a comprensión. 

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. 

PLEB1.5. 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. 
PLEB1.6. 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. 
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▪ B3.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas (identificar 
os conceptos principais e palabras clave do tema, coñecer sinónimos 
destas e procurar termos relacionados en internet; e localizar recursos 
da biblioteca do seu centro docente), para a procura de información en 
diferentes fontes, e analizar a súa credibilidade seguindo criterios 
como a autoría, a data de publicación, ligazóns relevantes, 
funcionalidade e tipo de texto (divulgativo, educativo, de opinión, etc.). 

 

PLEB3.2. Procura e entende información específica de carácter concreto en 
páxinas web e outros materiais de referencia ou consulta claramente 
estruturados (por exemplo, enciclopedias, dicionarios, monografías, 
presentacións) sobre temas relativos a materias educativas ou asuntos 
ocupacionais relacionados coa súa especialidade ou cos seus intereses, e 
analiza a información tendo en conta varios criterios (autoría, fiabilidade da 
páxina que o publica, datas, etc.) que axuden a avaliar a credibilidade do 
material.  

▪ 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). 

B3.6. Ler con fluidez textos de ficción e literarios contemporáneos 
breves ou adaptados, ben estruturados, en rexistro estándar da lingua, 
con argumento lineal e con personaxes, situacións e relacións descritas 
de xeito claro e sinxelo. 

PLEB3.8. Comprende os aspectos xerais e os detalles máis relevantes de 
textos de ficción e textos literarios contemporáneos breves, ben estruturados 
e nunha variante estándar da lingua, nos que o argumento é lineal e se pode 
seguir sen dificultade, e os personaxes e as súas relacións se describen de 
maneira clara e sinxela. 

▪ 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 

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 
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un léxico de uso frecuente, de carácter tanto xeral como máis 
específico dentro da propia área de especialización ou de interese.  

 

brevemente as súas opinións sobre eles. 

B4.6. Presentar os textos escritos de xeito coidado (con atención a 
marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, letras maiúsculas e 
minúsculas cando corresponda, etc.) en soporte impreso e dixital, 
adecuados aos fins funcionais e valorando importancia da presentación 
nas comunicacións escritas. 

PLEB4.8. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte 
impreso e dixital, utilizando correctamente as convencións ortográficas e os 
signos de puntuación 

▪ B5.5. Recorrer aos coñecementos sintáctico-discursivos da propia 
lingua para identificar marcadores discursivos e tipo de expoñentes 
lingüísticos necesarios segundo o tipo de texto e a intención 
comunicativa; mellorar a aprendizaxe da lingua estranxeira e lograr 
unha competencia comunicativa integrada 

 

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. 

  

  

  

  

  

  

 

O Bloque 2. Producción de textos orais: expresión e interacción non se avaliará este trimestre debido ao seu carácter non presencial. 



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Valorarase todos os traballos que o alumnado realice 
na casa que deberá mandar o profesorado ben a través da aula virtual o 
do correo electrónico en forma de ficheiro ou foto. Teranse en conta 
tamén todos as probas feitas na aula virtual. 

Instrumentos:  Utilizaranse exercicios prácticos que traballaran as tres 
destrezas (comprensión oral e escrita e expresión escrita). 
Faranse probas puntuais para detectar dificultades . Estas probas 
faranse na aula virtual. 

Cualificación 
final 

 ALUMNADO COAS DUAS PRIMEIRAS AVALIACIÓNS APROBADAS 
Debido ao carácter excepcional deste curso A cualificación final obterase 
facendo a media ponderada das dúas primeiras avaliacións sempre que 
estivesen aprobadas. A terceira avaliación terá un carácter informativo e  
servirá sempre  para mellorar a nota en función do traballo levado a 
cabo polo alumnado. 
ALUMNADO COA SEGUNDA AVALIACIÓN PENDENTE 
O alumnado que ten esta avaliación pendente deberá facer o traballo 
proposto de reforzo para á recuperación polo profesorado e entregalo 
nas datas previstas para a súa revisión. A súa nota final será un 5. 
ALUMNADO COA PRIMEIRA AVALIACIÓN SUSPENSA 
O alumnado que non superase  a primeira avaliación pero si a segunda 
darase por superada posto que é avaliación continua e será a nota da 
segunda  avaliación a nota final podendo ser ampliada dependendo do 
traballo realizado na terceira. 

  

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Se algún alumno/a non superase a materia tería que presentarse a unha 
proba extraordinaria presencial en setembro sempre que as autoridades 
pertinentes o permitisen.SE isto non fose posible a proba realizaríase  
de xeito telemático. Está proba constaría de exercicios para avaliar 
todas as destrezas excepto a produción oral. Este proba considerarase 
aprobada ao obter unha nota igual ou superior a 5. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
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 

B1.3. Comprender os puntos principais e información específica en 
mensaxes e anuncios públicos breves, claros e sinxelos, que conteñan 
instrucións, indicacións ou outra información, sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado 

▪ B1.4. Identificar a información esencial, os puntos principais e os detalles 
máis relevantes en textos orais breves ou de lonxitude media, 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 8 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

claramente estruturados, e transmitidos de viva voz ou por medios 
técnicos e articulados a unha velocidade media, nun rexistro formal, 
informal ou neutro, e que versen sobre asuntos cotiáns en situacións 
habituais ou sobre temas xerais ou do propio campo de interese nos 
ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional, sempre que as 
condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e que se poida volver 
escoitar o dito. 

▪ 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 os 
detalles relevantes do texto.  

▪ 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. 

▪ 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.  

B3.6. Ler con certa autonomía textos adaptados de certa lonxitude 

adecuados á idade, aos intereses e ao nivel escolar, seguindo a liña 

argumental, o carácter básico dos personaxes e as súas relación 

▪ 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.  

▪ B4.3. Empregar para comunicarse mecanismos sinxelos de cohesión 
textual axustados ao contexto e á intención comunicativa (repetición 
léxica, elipse, deíxe persoal, espacial e temporal, xustaposición, e 
conectores e marcadores discursivos frecuentes). 

B4.5. Presentar os textos escritos de xeito coidado (con atención a 

marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, letras maiúsculas e 

minúsculas cando corresponda, separación de palabras ao final de liña, 

etc.), en soporte impreso e dixital, adecuados ao propósito comunicativo 

e valorando a importancia da presentación nas comunicacións escritas 
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▪ B5.3. Producir textos escritos sen faltas de ortografía significativas en 
palabras e expresións habituais propias do nivel. 

 

B5.6. Distinguir, e aplicar á comprensión e á produción do texto, a 

función ou as funcións comunicativas máis relevantes do texto e un 

repertorio dos seus expoñentes máis comúns e de uso máis frecuente na 

comunicación oral e escrita, así como os seus significados asociados (por 

exemplo, estrutura interrogativa para facer unha suxestión), e patróns 

discursivos de uso frecuente relativos á organización textual (introdución 

do tema, desenvolvemento e cambio temático, e pechamento textual 

B5.6. 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 

 
 
 
 

Criterios de cualificación:  
O alumnado que supere axeitadamente o exame telemático de 
pendentes será cualificado cun 5. 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: terase en conta as 
actividades presentadas polo alumnado ( tanto nas dúas primeiras 
avaliacións como nesta) así como a cualificación da proba que faremos 
na aula virtual o  22 de maio. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades variadas e prácticas levadas a cabo tanto no libro de texto, 
no workbook ou en actividades moodle dentro da aula virtual. 
Lectura do libro “Dr Jekyll and Mr Hyde” proporcionado en formato 
dixital  gratuitamente durante o confinamento  pola Editorial 
Burlington Books  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Debido o carácter excepcional desta avaliación e o confinamento nos 

fogares o alumnado tivo que traballar dun xeito máis autónomo. 

Subíronse os apuntamentos a aula virtual e usamos webex para resolver 
dúbidas unha vez a semana ou cando o alumnado o solicita. 

Outra ferramenta que usamos moito para intercambiar información é o 

correo electrónico que é utilizado para enviar ficheiros do traballo e 
tamén para comunicar incidencias e problemática que vai xurdindo. 

Non teño constancia (fíxose un seguimento por parte dos titores e do 

centro) de que o alumnado non teña conectividade pero si o caso de 

alumnado que ten unha rede wi-fi moi lenta ou de alumnado que ten 
que compartir dispositivos electrónicos cos irmáns. Isto non supuxo 

ningún problema xa que a data de entrega das actividades e ampla e 

as actividades on-line son variadas polo que non importa se non se 
fan todas Outra veces estas actividades dixitais se puideron volver a 

programar. 

En canto o workbook dixital que xa usaba o alumnado durante todo o 
curso este auto corrixe os exercicios polo que xa ven no momento o 

que está correcto e incorrecto. 

Na aula virtual realizáronse distintas probas variadas para practicar a 

compresión lectora, a comprensión oral, vocabulario, exercicios de 
gramática e tamén redaccións. 

Materiais e recursos 

Libro de texto “New English in Use 4” 

Caderno dixital de exercicios “Workbook New English in Use 4” da 
Editorial Burlington Books. 

Actividades elaboradas polo profesorado con moodle e colgadas na aula 

virtual do centro. 

Libro de lectura.“Dr Jekyll and Mr Hyde” 
Recursos online. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado.  

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 

▪ B1.2. Identificar as ideas principais, a información relevante e as 
implicacións xerais de textos de certa lonxitude, ben organizados e con 
estruturas lingüísticas de certa complexidade, nunha variedade de 
lingua estándar e articulados a velocidade media ou normal, que traten 
de temas tanto concretos como abstractos dentro do propio campo de 
especialización ou de interese, nos ámbitos persoal, público, educativo 
e ocupacional ou laboral, sempre que as condicións acústicas sexan 
boas e se poidan confirmar certos detalles.  

 

PLEB1.2. Comprende instrucións técnicas, dadas cara a cara ou por outros 
medios, relativas á realización de actividades e normas de seguridade no 
ámbito persoal (por exemplo, nunha instalación deportiva), público (por 
exemplo, nunha situación de emerxencia), educativo ou ocupacional (por 
exemplo, unha visita guiada a unha pinacoteca, ou sobre o uso de máquinas, 
dispositivos electrónicos ou programas informáticos). 

▪ B1.3. Comprender o esencial de conversas ou debates reais entre 
varias persoas interlocutoras, e de descricións e narracións breves 
reproducidas por medio de dispositivos multimedia (radio, televisión, 
vídeo, internet, etc.), expresadas nunha linguaxe sen sentidos 
implícitos nin usos idiomáticos. 

 

PLEB 1.3. Comprende, nunha conversa formal na que participa, no ámbito 
educativo ou ocupacional, información detallada e puntos de vista e opinións 
sobre temas da súa especialidade e relativos a actividades e procedementos 
cotiáns e menos habituais, sempre que poida expor preguntas para 
comprobar que comprendeu o que o interlocutor quixo dicir e conseguir 
aclaracións sobre algúns detalles. 

▪ B1.6. Distinguir e aplicar á comprensión do texto oral as funcións e os 
significados específicos xeralmente asociados a diversas estruturas 
sintácticas de uso común, segundo o contexto de comunicación (por 
exemplo, unha estrutura interrogativa para dar unha orde).  

 

PLEB1.6. Identifica os puntos principais e detalles relevantes dunha conversa 
formal ou informal de certa duración entre dúas ou máis persoas 
interlocutoras, que se produce ao seu ao redor, sempre que as condicións 
acústicas sexan boas, o discurso estea estruturado e non se faga un uso moi 
idiomático da lingua. 

▪ B3.2. Distinguir tanto a función ou as funcións comunicativas principais 
do texto como as implicacións facilmente discernibles; apreciar as 
intencións comunicativas derivadas do uso de expoñentes das 
devanditas funcións, e identificar os propósitos comunicativos xerais 
asociados a distintos formatos, patróns e estilos discursivos típicos. 

 

PLEB3.2. Comprende o sentido xeral, os puntos principais e os detalles máis 
relevantes en noticias e artigos xornalísticos ben estruturados e de certa 
lonxitude, nos que se adoptan puntos de vista concretos sobre temas de 
actualidade ou do seu interese, redactados nunha variante estándar da lingua 
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▪ B3.5. Ler con fluidez textos de ficción e literarios contemporáneos, 
auténticos ou adaptados, e relacionados cos propios intereses e as 
necesidades no ámbito persoal, público e educativo, ben estruturados 
en rexistro estándar da lingua, e escritos de xeito claro e sinxelo. 

 

PLEB3.. Segue sen dificultade a liña argumental de historias de ficción e de 
novelas curtas claramente estruturadas, de linguaxe sinxela e directa, nunha 
variedade estándar da lingua, e comprende o carácter dos personaxes e as 
súas relacións, cando uns e outras están descritos claramente e co suficiente 
detalle. 
PLEB3.8. Comprende correspondencia persoal en calquera soporte, e 
mensaxes en foros e blogs, nas que se transmiten información e ideas, se 
pregunta sobre problemas e se explican con razoable precisión, e se 
describen de maneira clara e detallada, experiencias, sentimentos,reaccións, 
feitos, plans e aspectos tanto abstractos como concretos de temas do seu 
interese. 

▪ B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para 
elaborar textos escritos de estrutura clara e de certa lonxitude, por 
exemplo, desenvolvendo os puntos principais e ampliándoos coa 
información necesaria, a partir dun guión previo. 

 

 

PLEB4.1. Escribe, en calquera soporte, informes breves nos que dá 
información pertinente sobre un tema educativo, ocupacional, ou menos 
habitual (por exemplo, un problema xurdido durante unha viaxe), describindo 
co detalle suficiente situacións, persoas, obxectos e lugares; narrando 
acontecementos nunha secuencia coherente; explicando os motivos de certas 
accións, e ofrecendo opinións e suxestións breves e xustificadas sobre o 
asunto e sobre futuras liñas de actuación. 

▪ B4.2. Escribir, en calquera soporte, textos de estrutura clara sobre una 
serie de temas xerais e máis específicos relacionados cos propios 
intereses ou as especialidade, facendo descricións co suficiente detalle; 
redactando en palabras propias, e organizando de maneira coherente, 
información e ideas extraídas de diversas fontes, e xustificando as 
propias opinións sobre temas xerais, ou máis específicos, utilizando 
elementos de cohesión e coherencia e un léxico de uso común, ou máis 
específico, segundo o contexto de comunicación. 

▪ B5.6. Utilizar con razoable corrección as estruturas morfosintácticas, os 
patróns discursivos e os elementos de conexión e de cohesión de uso 

PLEB4.2. Nas tarefas de expresión escrita, produce habitualmente textos 
coherentes, con cohesión e adecuados aos fins funcionais, con razoable 
corrección tanto ortográfica como de puntuación, na orde das palabras e na 
presentación do escrito (marxes, espazos de interliña, uso de maiúsculas e 
minúsculas, etc.) 
PLEB5.6. Produce textos orais e escritos en diferentes soportes 
suficientemente cohesivos, coherentes e adecuados ao propósito 
comunicativo 
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común co fin de que o discurso estea ben organizado e cumpra 
adecuadamente a función ou as funcións comunicativas. 

 

B5.7. Coñecer e saber seleccionar e utilizar léxico oral e escrito común e 
máis especializado cando se conta con apoio visual ou contextual, 
relacionado cos propios intereses e as propias necesidades nos ámbitos 
persoal, público, educativo e ocupacional ou laboral, e expresións e 
modismos de uso habitual 

PLEB5.7. Exprésase oralmente e por escrito, en diferentes soportes, con certa 
densidade léxica, evitando repeticións innecesarias co uso de sinónimos e 
palabras de significado próximo, e recoñece un léxico máis especializado se 
conta con apoio visual ou contextual. 

  

  

  

  

  

  

  
 

 O Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción non se avaliará este trimestre debido ao carácter non presencial das clases e as dificultades que 

conleva avaliar este bloque de xeito telemático.



 
 

 

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Valorarase todos os traballos que o alumnado realice 
na casa que deberá mandar o profesorado ben a través da aula virtual o 
do correo electrónico en forma de ficheiro ou foto. Teranse en conta 
tamén todos as probas feitas na aula virtual. 

Instrumentos::  Utilizaranse exercicios prácticos que traballaran as tres 
destrezas (comprensión oral e escrita e expresión escrita). 
Faranse probas puntuais para detectar dificultades . Estas probas 
faranse na aula virtual. 

Cualificación 
final 

ALUMNADO COAS DUAS PRIMEIRAS AVALIACIÓNS APROBADAS 
A cualificación final obterase facendo a media ponderada das dúas 
primeiras avaliacións sempre que estivesen aprobadas. A terceira 
avaliación servirá sempre  para mellorar a nota en función do 
seguimento das actividades. 
ALUMNADO COA SEGUNDA AVALIACIÓN PENDENTE 
O alumnado que ten esta avaliación pendente deberá facer o traballo 
proposto de reforzo para á recuperación polo profesorado e entregalo 
nas datas previstas para a súa revisión. A súa nota final será un 5. 
ALUMNADO COA PRIMEIRA AVALIACIÓN SUSPENSA 
O alumnado que non superase  a primeira avaliación pero si a segunda 
darase por superada posto que é avaliación continua e será a nota da 
segunda  avaliación a nota final podendo ser ampliada dependendo do 
traballo realizado na terceira. 
 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Se algún alumno/a non superase a materia tería que presentarse a unha 
proba extraordinaria presencial en setembro sempre que as autoridades 
pertinentes o permitisen.  Se isto non fose posible a probar faríase de 
xeito telemático. Está proba constaría de exercicios para avaliar todas as 
destrezas excepto a produción oral. Este proba considerarase aprobada 
ao obter unha nota igual ou superior a 5. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
NON PROCEDE 
 

Criterios de cualificación: 
 
NON PROCEDE 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
NON PROCEDE. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades variadas e prácticas levadas a cabo tanto no libro de texto, 
no workbook ou en actividades moodle dentro da aula virtual. 
Lectura do libro “Pride and Predjudice” proporcionado en formato 
dixital gratuitamente ao inicio do curso ao comprar o workbook dixital. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Debido o carácter excepcional desta avaliación e o confinamento nos 

fogares o alumnado tivo que traballar dun xeito máis autónomo. 

Subíronse os apuntamentos a aula virtual e usamos webex para resolver 
dúbidas unha vez a semana ou cando o alumnado o solicita. 

Outra ferramenta que usamos moito para intercambiar información é o 

correo electrónico que é utilizado para enviar ficheiros do traballo e 
tamén para comunicar incidencias e problemática que vai xurdindo. 

Non teño constancia (fíxose un seguimento por parte dos titores e do 

centro) de que o alumnado non teña conectividade pero si o caso de 

alumnado que ten unha rede wi-fi moi lenta ou de alumnado que ten 
que compartir dispositivos electrónicos cos irmáns. Isto non supuxo 

ningún problema xa que a data de entrega das actividades e ampla e 

as actividades on-line son variadas polo que non importa se non se 
fan todas Outra veces estas actividades dixitais se puideron volver a 

programar. 

En canto o workbook dixital que xa usaba o alumnado durante todo o 
curso este auto corrixe os exercicios polo que xa ven no momento o 

que está correcto e incorrecto. 

Na aula virtual realizáronse distintas probas variadas para practicar a 

compresión lectora, a comprensión oral, vocabulario, exercicios de 
gramática e tamén redaccións. 

Materiais e recursos 

Libro de texto “Advantage 1” 

Workbook dixital  “Advantage 1” 
Libro de lectura “ide and “Predjudice” 

Outros libros de lectura voluntarios dispoñibles en”free readers” 

Burlington Books. 
Webex 

Remind 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado e informado diaria e semanalmente de todas as 
actividades a realizar a través do foro da aula virtual. Tamén reciben 
unha mensaxe no seu correo persoal xerada pola propia aula virtual. 
Informouse tamén os pais mediante aviso en ABALAR de actividades 
realizadas e pendentes por parte de algún alumnado. 
Algúns alumnos(os que desexaron) utilizaron a aplicación REMIND 
para contactar directamente coa profesora. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro e na aula virtual. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para 
comprender o sentido xeral; a información esencial; os puntos 
principais; os detalles relevantes; información, ideas e opinións tanto 
implícitas como explicitas do texto, formuladas de maneira clara; e 
matices como a ironía ou o humor, ou o uso poético ou estético da 
lingua cando a imaxe facilita a comprensión 

PLEB1.1. Comprende instrucións, anuncios, declaracións e mensaxes 
detalladas, dados cara a cara ou por outros medios, sobre temas concretos, 
en linguaxe estándar e a velocidade normal (por exemplo, declaracións ou 
mensaxes institucionais 

▪ B1.4. Comprender o esencial de conversas ou debates sobre temas 
educativos ou profesionais da súa área de interese, desenvolvidos 
nunha linguaxe sen usos idiomáticos, e extraer información específica 
relevante aínda que non se comprenda a totalidade dos textos. 

 

PLEB1.4. Comprende, nunha conversa formal na que participa, no ámbito 
educativo ou ocupacional, información detallada e puntos de vista e opinións 
sobre temas da súa especialidade e relativos a liñas de actuación e outros 
procedementos abstractos, sempre que poida confirmar o que o interlocutor 
quixo dicir e conseguir aclaracións sobre os aspectos ambiguos. 

▪ B1.6. Identificar as ideas principais, información detallada e 
implicacións xerais de textos de certa lonxitude, ben organizados e 
lingüisticamente complexos, nunha variedade de lingua estándar e 
articulados a velocidade normal, que traten temas tanto concretos 
como abstractos, incluso se son de carácter técnico cando estean 
dentro do propio campo de especialización ou de interese nos ámbitos 
persoal, público, educativo e laboral/profesional, sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e se poidan confirmar certos detalles. 

 

PLEB1.6. Comprende a liña argumental, as ideas principais, os detalles 
relevantes e as implicacións xerais en presentacións, conferencias ou 
seminarios de certa extensión e complexidade sobre temas educativos ou 
profesionais da súa área de interese, tanto concretos como abstractos, 
sempre que haxa marcadores que estruturen o discurso e guíen a 
comprensión. 

B3.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para 
comprender o sentido xeral, a información esencial, os puntos 
principais, os detalles relevantes; información, ideas e opinións tanto 
implícitas como explícitas do texto, se están claramente sinalizadas; e 
matices como a ironía ou o humor, ou o uso poético ou estético da 
lingua, formulados de xeito claro 

PLEB3.2. Comprende a información, a intención e as implicacións de notas e 
correspondencia persoal en calquera soporte, incluídos foros e blogs, nos que 
se transmiten e se xustifican de xeito detallado información, ideas e opinións 
sobre temas concretos e abstractos de carácter persoal e dentro da súa área 
de interese 

B3.4. Identificar as ideas principais, información detallada e PLEB3.4. Comprende os detalles relevantes e as implicacións de 
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implicacións xerais de textos de certa lonxitude, ben organizados e 
lingüisticamente complexos, nunha variedade de lingua estándar e que 
traten de temas tanto concretos como abstractos, mesmo se son de 
carácter técnico, cando estean dentro do propio campo de 
especialización ou de interese, nos ámbitos persoal, público, educativo 
e laboral ou profesional, sempre que se poidan reler as seccións 
difíciles. 

correspondencia formal de institucións públicas ou entidades privadas como 
universidades, empresas ou compañías de servizos, sobre temas concretos e 
abstractos de carácter persoal e educativo, dentro da súa área de interese ou 
a súa especialidade. 

B3.6. Ler con fluidez textos de ficción e literarios contemporáneos e 
relacionados cos propios intereses e as necesidades nos ámbitos 
persoal, público, educativo e laboral ou profesional, ben estruturados, 
en rexistro estándar da lingua e escritos sen modismos pouco 
frecuentes. 

PLEB3.6. Comprende a información, as ideas e as opinións implícitas en 
noticias e artigos xornalísticos e de opinión ben estruturados e de certa 
lonxitude que tratan dunha variedade de temas de actualidade ou máis 
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro da súa área de 
interese, e localiza con facilidade detalles relevantes neses textos 

▪ B4.1. Utilizar estratexias que faciliten un estilo de escritura sinxelo e 
fluído, evitando o uso de palabras ou estruturas das que non se estea 
seguro e seguindo adecuadamente o proceso de escritura: 
planificación do texto, selección das ideas pertinentes ao propósito 
comunicativo, presentación das ideas segundo o tipo de texto, 
organización adecuada en parágrafos, e revisión da coherencia, a 
cohesión, a ortografía, a puntuación e as concordancias.  

 

PLEB4.1. Escribe informes en formato convencional e de estrutura clara 
relacionados coa súa especialidade (por exemplo, o desenvolvemento e as 
conclusións dun experimento, sobre un intercambio lingüístico, unhas 
prácticas ou un traballo de investigación), ou menos habituais (por exemplo, 
un problema xurdido durante unha estadía no estranxeiro), desenvolvendo 
un argumento, razoando a favor ou en contra dun punto de vista concreto, 
explicando as vantaxes e as desvantaxes de varias opcións, e achegando 
conclusións xustificadas. 

▪ B4.2. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para 
elaborar textos escritos ben estruturados e de certa lonxitude; por 
exemplo, integrando de maneira apropiada información relevante 
procedente de fontes diversas, ou reaxustando o rexistro ou o estilo 
(incluíndo léxico, estruturas sintácticas e patróns discursivos) para 
adaptar o texto ao destinatario e ao contexto específicos. 

 

PLEB4.2. Describe un tema, un texto, un suceso ou un evento dando unha 
idea xeral que permita recoñecelo con claridade, explicando as súas partes ou 
circunstancias, e ofrecendo unha opinión persoal argumentada. 

B4.6. Presentar os textos escritos de maneira coidadosa (con atención a 
marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, letras maiúsculas e 
minúsculas cando corresponda, etc.), en soporte impreso e dixital, 

▪ PLEB4.8. Escribe, en calquera soporte, cartas formais de carácter educativo 
ou profesional dirixidas a institucións públicas ou privadas e a empresas, nas 
que dá e solicita información, describe a súa traxectoria educativa ou 
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adecuados aos fins funcionais e valorando a importancia da 
presentación nas comunicacións escritas 

profesional e as súas competencias, e explica e xustifica co suficiente detalle 
os motivos das súas accións e dos seus plans (por exemplo, carta de 
motivación para matricularse nunha universidade estranxeira, ou para 
solicitar un posto de traballo), respectando as convencións formais e de 
cortesía propias deste tipo de textos. 

 

▪ B5.5. Coñecer e saber seleccionar e utilizar léxico oral e escrito común 
e expresións e modismos de uso habitual, e máis especializado 
segundo os propios intereses e as necesidades no ámbito persoal, 
público, educativo e laboral ou profesional, así como un reducido 
repertorio de palabras e expresións, e as connotacións máis 
discernibles, que permita un uso humorístico, poético ou estético 
sinxelo do idioma. 

 

PLEB5.6. Exprésase oralmente e por escrito, en diferentes soportes, con certa 
densidade léxica, evitando repeticións innecesarias co uso de sinónimos e 
palabras de significado próximo, e recoñece un léxico máis especializado se 
conta con apoio visual ou contextual 

  

  

  

  

  
 

O Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción, non se avaliará este trimestre debido as dificultades de poder avaliar a todo o alumnado de xeito telemático.



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: Valorarase todos os traballos que o alumnado realice 
na casa que deberá mandar o profesorado ben a través da aula virtual o 
do correo electrónico en forma de ficheiro ou foto. Teranse en conta 
tamén todos as probas feitas na aula virtual. 

Instrumentos: Utilizaranse exercicios prácticos que traballaran as tres 
destrezas (comprensión oral e escrita e expresión escrita). 
Faranse probas puntuais para detectar dificultades . Estas probas 
faranse na aula virtual. 

Cualificación 
final 

ALUMNADO COAS DUAS PRIMEIRAS AVALIACIÓNS APROBADAS 
A cualificación final obterase facendo a media ponderada das dúas 
primeiras avaliacións sempre que estivesen aprobadas. A terceira 
avaliación servirá sempre  para mellorar a nota en función do 
seguimento das actividades. 
ALUMNADO COA SEGUNDA OU COA PRIMEIRA E A SEGUNDA 
AVALIACIÓN PENDENTE 
O alumnado que ten esta avaliación pendente deberá facer o traballo 
proposto de reforzo para á recuperación polo profesorado e entregalo 
nas datas previstas para a súa revisión. A súa nota final será un 5. 
 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Se algún alumno/a non superase a materia tería que presentarse a unha 
proba extraordinaria presencial en setembro sempre que as autoridades 
pertinentes o permitisen.  Se isto non fose posible a probar faríase de 
xeito telemático. Está proba constaría de exercicios para avaliar todas as 
destrezas excepto a produción oral. Este proba considerarase aprobada 
ao obter unha nota igual ou superior a 5. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

▪ Criterios de avaliación: B1.2. Identificar as ideas principais, a información 
relevante e as implicacións xerais de textos de certa lonxitude, ben 
organizados e con estruturas lingüísticas de certa complexidade, nunha 
variedade de lingua estándar e articulados a velocidade media ou 
normal, que traten de temas tanto concretos como abstractos dentro do 
propio campo de especialización ou de interese, nos ámbitos persoal, 
público, educativo e ocupacional ou laboral, sempre que as condicións 
acústicas sexan boas e se poidan confirmar certos detalles.  

▪ B1.3. Comprender o esencial de conversas ou debates reais entre varias 
persoas interlocutoras, e de descricións e narracións breves 
reproducidas por medio de dispositivos multimedia (radio, televisión, 
vídeo, internet, etc.), expresadas nunha linguaxe sen sentidos implícitos 
nin usos idiomáticos. 

▪ B1.6. Distinguir e aplicar á comprensión do texto oral as funcións e os 
significados específicos xeralmente asociados a diversas estruturas 
sintácticas de uso común, segundo o contexto de comunicación (por 
exemplo, unha estrutura interrogativa para dar unha orde).  
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▪ B3.2. Distinguir tanto a función ou as funcións comunicativas principais 
do texto como as implicacións facilmente discernibles; apreciar as 
intencións comunicativas derivadas do uso de expoñentes das 
devanditas funcións, e identificar os propósitos comunicativos xerais 
asociados a distintos formatos, patróns e estilos discursivos típicos. 

▪ B3.5. Ler con fluidez textos de ficción e literarios contemporáneos, 
auténticos ou adaptados, e relacionados cos propios intereses e as 
necesidades no ámbito persoal, público e educativo, ben estruturados 
en rexistro estándar da lingua, e escritos de xeito claro e sinxelo. 

▪ B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para 
elaborar textos escritos de estrutura clara e de certa lonxitude, por 
exemplo, desenvolvendo os puntos principais e ampliándoos coa 
información necesaria, a partir dun guión previo. 

▪ B4.2. Escribir, en calquera soporte, textos de estrutura clara sobre una 
serie de temas xerais e máis específicos relacionados cos propios 
intereses ou as especialidade, facendo descricións co suficiente detalle; 
redactando en palabras propias, e organizando de maneira coherente, 
información e ideas extraídas de diversas fontes, e xustificando as 
propias opinións sobre temas xerais, ou máis específicos, utilizando 
elementos de cohesión e coherencia e un léxico de uso común, ou máis 
específico, segundo o contexto de comunicación. 

▪ B5.6. Utilizar con razoable corrección as estruturas morfosintácticas, os 
patróns discursivos e os elementos de conexión e de cohesión de uso 
común co fin de que o discurso estea ben organizado e cumpra 
adecuadamente a función ou as funcións comunicativas. 

B5.7. Coñecer e saber seleccionar e utilizar léxico oral e escrito común e 
máis especializado cando se conta con apoio visual ou contextual, 
relacionado cos propios intereses e as propias necesidades nos ámbitos 
persoal, público, educativo e ocupacional ou laboral, e expresións e 
modismos de uso habitual 
 

 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
O alumnado que supere axeitadamente o exame telemático de 
pendentes será cualificado cun 5. 
 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: terase en conta as 
actividades presentadas polo alumnado ( tanto nas dúas primeiras 
avaliacións como nesta) así como a cualificación da proba que faremos 
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na aula virtual o  22 de maio. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades que se están a realizar son variadas intentando traballar 
as tres destrezas (compresión e expresión escita e compresión oral). 
Debido ao carácter non presencial deste trimestre faise moi difícil 
traballar a expresión oral. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado ten acceso a un ordenador si ben hai problemas de 
conectividade en algunhas aldeas polo tanto somos flexibles a hora de 
facer probas na aula virtual. Cando algún alumno/a experimenta algún 
problema ou se lle bloquea a aula virtual durante unha proba se lle 
habilita de novo. A entrega de traballos tamén e flexible. 
O alumnado pode contactar co profesorado mediante wassap, correo 
electrónico notificando calquera problema que xurda. 
Estamos a traballar e a facer exercicios moi prácticos xa que todos os 
contidos teóricos impartímolos no segundo trimestre para pasar a 
práctica no terceiro. 
Estanse a facer exercicios de gramática, fonética, redacción de distinta 
temática e comprensión de textos escritos e orais. 

Materiais e recursos 

Os materiais utilizados neste trimestre son o libro de texto: “Advantage 
2”,  e o libro de actividades dixital “Advantage 2 Workbook” 
Así mesmo elaboráronse moitos exercicios prácticos en moodle para que 
o alumnado tivese práctica de compresión oral, gramática e tamén 
exercicios modelos da proba ABAU 
Recursos online. 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado está permanentemente informado a través da aula 
virtual, do correo electrónico, de “remind” e de “wasap” 

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 

B1.1. Describir o concepto de patriarcado COEB1.1.1. Valora o patriarcado como unha forma de organización sociopolítica e identifica as 
principais estruturas que o sustentan. 

B1.2. Analizar a relevancia da igualdade na superación da sociedade estamental e no 
xurdimento da modernidade. 

COEB1.2.1. Identifica a exclusión dos dereitos políticos das mulleres como xustificación 
simbólica doutras exclusións: dereito sobre a propiedade, á familia, á educación, ao traballo, 
ao domicilio, ao matrimonio, á herdanza,analizando diversas épocas a través de textos, 
películas e obras literarias. 

 

B1.3. Interpretar diversas definicións de feminismo COEB1.3.1. Define o feminismo como unha teoría crítica da sociedade e recoñece as súas 
características como movemento social e político analizando exemplos na historia moderna 

 

B1.4. Identificar as figuras máis destacadas e os trazos principais das primeiras 
posicións de denuncia da desigualdade das mulleres. 

COEB1.4.1. Recoñece as queixas e a defensa expresadas en textos das primeiras etapas de 
denuncia das desigualdades que sufrían as mulleres. 

 

B1.5. Coñecer as personaxes e os fitos históricos máis salientables da 
etapa do sufraxismo. 

COEB1.5.1. Recoñece as achegas e estratexias máis relevantes do sufraxismo americano e 
británico no seu contexto político e social. 

 

B1.6. Analizar a influencia das figuras máis destacadas desta etapa COEB1.6.1. Identifica as tendencias e as preocupacións das feministas da época a través dos 
seus textos 

B1.7. Explicar a importancia das figuras da época na introdución da polémica feminista 
e na demanda do dereito á educación para as mulleres neste período 

COEB1.7.1. Analiza, a través de textos e películas, as demandas feministas 
presentes en Rosalía de Castro,Concepción Arenal e Emilia Pardo Bazán 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

 

 
  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  Traballo por proxectos 

Instrumentos:  As porcentaxes, nos criterios de cualificación, serán os 

seguintes:  

 

30% - Traballo diario de aula: traballo persoal feito e  dos exercicios 

propostos. 
Actitude, participación e respecto ás normas de convivencia 
20%- Reflexión (escrita e/ou oral) sobre a lectura indicada en cada 
avaliación. 
 
50% - Entrega de traballos.  

 

O alumnado tivo ao seu dispor unha lista de lecturas voluntarias  coas que 

poderá compensar, ata dous puntos, a non obtención da puntuación 

máxima nalgún dos apartados sinalados anteriormente. 

 

 

Cualificación 
final 

A media da primeira e segunda avaliación. Valorarase positivamente os 
proxectos realizados na terceira avaliación. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Aquel alumnado que non supere algunha avaliación, deberá realizar na 

avaliación seguinte, o traballo marcado pola profesora. 

No caso de non superar a materia en xuño, en setembro deberá entregar 

as tarefas marcadas pola profesora. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
NON PROCEDE 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
NON PROCEDE 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
NON PROCEDE 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  Traballo por proxectos como durante todo o curso: As Sufraxistas 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado ten conectividade. Aula virtual do centro e webex 

- A profesora será unha guía no proceso de descuberta-aprendizaxe do 

alumnado, quen será o verdadeiro protagonista, desenvolvendo a súa 

autonomía cognitiva, afectiva e moral.  

- O diálogo será o piar fundamental desta materia, ademais as clases 

completaranse con  fragmentos de películas, anuncios publicitarios,  

cancións e diversas indagacións en Internet que nos resulten útiles.  

- Facilitarase o traballo autónomo do alumnado, estimulando tamén as súas 

capacidades para o traballo en equipo, favorecendo situacións de 

aprendizaxes contextualizadas. 

- Impulsarase a busca de todo tipo de información e a sua interpretación. 

 Utilización de formatos dixitais na realización de tarefas e na presentación 

de traballos. 

Materiais e recursos 

Fichas, enlaces a materiais, vídeos, libros en pdf. 

- Na explicación dos contidos teóricos utilizaranse distintos 

materiais (fichas explicativas, pwp, internet, cine, cancións, prensa 

dixital…).  

- Material bibliográfico em pdf facilitado póla profesora.. 

-     Recursos audioviduais 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Aula virtual, correo electrónico corporativo. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


