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

B1.5. Comprender o sentido xeral e a información específica predicible de
conversas  básicas  sobre  temas  cotiáns  que  se  desenvolvan  na  súa
presenza, nas que se describan, de xeito moi breve e sinxelo, persoas,
lugares e obxectos, e se narren acontecementos elementais, sempre que
poida solicitar que se repita o dito

SLEB1.3. Entende os puntos principais do que se lle di en transaccións e
xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, en hoteis, tendas, albergues,
restaurantes, espazos de lecer ou centros docentes) nas que se utilicen
frases feitas e estruturas sinxelas e previamente traballadas sobre datos
persoais,  horarios,  prezos,  números  e  preguntas  sinxelas,  e  que  se
desenvolvan con lentitude e boa articulación

B1.6. Seguir un texto breve articulado con claridade e pausadamente, no
que se utilicen expresións sinxelas e habituais previamente traballadas e
referidas a temas moi coñecidos dos ámbitos persoal e educativo (datos
persoais,  gustos e hábitos,  materias que cursa,  etc.),  adecuado ao seu
nivel escolar, actuando, de ser o caso, como mediación lingüística

SLEB1.4.  Comprende,  nunha  conversa  informal  na  que  participa,
descricións, narracións e opinións formulados en termos sinxelos sobre
asuntos prácticos da vida diaria e sobre aspectos xerais de temas do seu
interese, cando se lle fala con claridade, amodo e directamente, e se a
persoa interlocutora está disposta a repetir ou reformular o dito

B1.7.  Comprender  a  información  esencial  de  pasaxes  curtas  gravadas,
que conteñan conversas,  narracións  e/ou descricións  predicibles,  e  de
presentacións moi sinxelas emitidas con estruturas e léxico moi básico, e
o apoio de imaxes moi redundantes, que traten sobre asuntos da vida
cotiá e de necesidade inmediata, previamente traballados, e que estean
pronunciadas  con  lentitude  e  claridade,  aínda  que  sexa  necesario
escoitalas máis dunha vez

SLEB1.6.  Identifica as ideas principais de programas de televisión e de
presentacións  moi  sinxelas  e  ben  estruturadas  sobre  asuntos  cotiáns
predicibles ou do seu interese, previamente traballados, articulados con
lentitude e claridade (por exemplo, noticias ou reportaxes breves), cando
as imaxes constitúen grande parte da mensaxe

B2.5.  Dar  información  sobre  datos  básicos  persoais,  expectativas  ou
gustos, utilizando un repertorio moi básico de expresións memorizadas
sinxelas  e  habituais  sobre  estes  datos,  sempre  que  poida  pedir
confirmación da comprensión á persoa interlocutora ou que se lle repita
o dito

SLEB2.4.  Desenvólvese  de  maneira  simple  nunha  conversa  formal  ou
entrevista (por exemplo, para realizar un curso de verán), achegando a
información necesaria, expresando de maneira sinxela as súas opinións
sobre temas habituais, e reaccionando de forma simple ante comentarios
formulados de maneira lenta e clara, sempre que poida pedir que se lle
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repitan os puntos clave se o necesita

B3.3.  Comprender  información  relevante  e  previsible  en  textos
informativos  ou  narrativos  breves,  moi  sinxelos  e  ben  estruturados,
relativos a esxperiencias e a coñecementos propios da súa idade

SLEB3.4.  Entende  a  idea  xeral  de  correspondencia  formal  na  que  se
informa sobre asuntos do seu interese no contexto persoal ou educativo
(por exemplo, sobre un curso de verán).

B3.4. Identificar a idea xeral, os puntos máis relevantes e a información
importante en textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital,
breves e ben estruturados, escritos nun rexistro neutro ou informal, que
traten de asuntos habituais en situacións cotiás, de aspectos concretos
de temas de interese persoal ou educativo, e que conteñan estruturas
sinxelas e un léxico de uso frecuente

SLEB3.5.  Entende  información  específica  esencial  en  páxinas  web  e
outros materiais de referencia ou consulta claramente estruturados sobre
temas  relativos  a  asuntos  do  seu  interese  (por  exemplo,  sobre  unha
cidade), sempre que poida reler as seccións difíciles.

B4.4.  Producir  textos  curtos  a  partir  de  modelos  sinxelos  e  básicos,
actuando, de ser o caso, como mediación lingüística (adecuada ao seu
nivel  escolar)  e cun formato preestablecido, en soporte tanto impreso
como dixital, amosando interese pola presentación limpa e ordenada do
texto

SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal básica
e  relativa  aos  seus  intereses  ou  ás  súa  afeccións  (por  exemplo,  para
asociarse a un club internacional del xente nova).

SLEB4.3. Escribe notas e mensaxes (mensaxes instantáneas, chats, etc.),
onde  fai  comentarios  moi  breves  ou  dá  instrucións  e  indicacións
relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá e do seu interese,
respectando as convencións e as normas de cortesía máis importantes.

B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións demandadas polo propósito
comunicativo, mediante os expoñentes básicos das devanditas funcións e
os patróns discursivos de uso máis habitual, e utilizar un repertorio léxico
suficiente  para  comunicar  no  seu  nivel  escolar,  sempre  que  sexan
traballados na clase previamente

SLEB5.2. Utiliza adecuadamente as convencións orais e escritas básicas
propias  da  lingua  estranxeira  no  desenvolvemento  do  proceso
comunicativo oral e escrito (saúdos, despedidas, fórmulas moi básicas de
tratamento, etc.), e amosa respecto polas diferenzas culturais que poidan
existir
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
- Probas online.
- Traballos / exercicios prácticos.
- Observación.

Instrumentos:
Para o alumnado que non teña superada a segunda avaliación:
- Unha proba final online que abrangue os contidos da materia impartida ata
o 13 de marzo.
- Participación nas actividades e tarefas propostas, a través da Aula Virtual 
ou do correo electrónico.
- Realización dos traballos e exercicios prácticos, que deberán ser entregados
en prazo.

Para o alumnado que ten superada a segunda avaliación:
- Participación nas actividades e tarefas propostas, a través da Aula Virtual 
ou do correo electrónico.
- Realización dos traballos e exercicios prácticos, que deberán ser entregados
en prazo.

Cualificación final

Para o alumno que non superara a segunda avaliación:
Superará a materia:
- Se obtén unha nota maior ou igual a 4’5 na proba final.
- Se obtén unha nota media maior ou igual a 4’5 unha vez valorados todos os
instrumentos de avaliación.

Cálculo  da  cualificación  final:  á  nota  de  4’5  ou  superior  necesaria  para
superar a materia, poderá sumar 2 puntos pola actividade do alumno dende
o inicio do estado de alarma, sen superar nunca os 10 puntos.

Para o alumno que teña superada a segunda avaliación:
- A nota final será a nota da segunda avaliación. Dende o inicio do estado de 
alarma, a actividade do alumno pode sumar ata 2 puntos sobre a  nota da 
segunda avaliación, sin superar nunca os 10 puntos.

Proba
extraordinaria de

setembro 

Haberá unha proba presencial, de ser posible, ou online, en caso contrario, 
que versará sobre os contidos e competencias imprescindibles impartidos 
ata o 13 de marzo.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:
Non procede.



Criterios de cualificación:
Non procede.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non procede.

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

Actividades
Gravacións coas explicacións, exercicios, actividades de repaso e as 
correccións.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

A través do correo electrónico e a Aula Virtual.

Materiais e recursos

Ordenador da profesora con conexión a internet e sistema de 
gravación de imaxe e son.
Software ofimática.
Correo electrónico.
Libro de texto.
Recursos didácticos en papel e online.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Correo electrónico e Aula Virtual.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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