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

B1.2. 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 ou
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  e  educativo,
sempre  que as  condicións  acústicas  non distorsionen a  mensaxe e  se
poida volver escoitar o dito

SLEB1.2.  Capta  os  puntos  principais  e  os  detalles  salientables  de
indicacións,  anuncios,  mensaxes  e  comunicados breves,  articulados  de
xeito  lento  e  claro  (por  exemplo,  por  megafonía,  ou  nun  contestador
automático), sempre que as condicións acústicas sexan boas e o son non
estea distorsionado

B1.4.  Comprender  o  esencial  en  conversas  sinxelas,  básicas  e  breves
sobre  descricións,  narracións,  puntos  de  vista  e  opinións  relativos  a
temas frecuentes e de necesidade inmediata relativas ao ámbito persoal,
sempre  que  se  fale  con  lentitude,  articulando  de  forma  clara  e
comprensible,  e  se  a  persoa  interlocutora  está  disposta  a  repetir  ou
reformular o dito

SLEB1.3. Comprende, nunha conversa formal ou nunha entrevista na que
participa (por  exemplo,  nun centro docente),  preguntas  sobre asuntos
persoais ou educativos (datos persoais, intereses, preferencias e gustos
persoais e educativos, coñecemento ou descoñecemento, etc.), así como
comentarios sinxelos e predicibles relacionados con estes, sempre que
poida pedir que se lle repita, aclare ou elabore algo do que se lle dixo

B2.5.  Dar,  solicitar  e  intercambiar  información  sobre  temas  de
importancia na vida cotiá e asuntos coñecidos ou de interese persoal,
educativo  ou  ocupacional,  e  xustificar  brevemente  os  motivos  de
determinadas accións e plans, aínda que ás veces haxa interrupcións ou
vacilacións, resulten evidentes as pausas e a reformulación para organizar
o discurso e seleccionar expresións e estruturas, e a persoa interlocutora
teña que solicitar ás veces que se lle repita o dito

SLEB2.3. Desenvólvese coa debida corrección en xestións e transaccións
cotiás, como son as viaxes, o aloxamento, o transporte, as compras e o
lecer  (horarios,  datas,  prezos,  actividades,  etc.),  seguindo  normas  de
cortesía básicas (saúdo e tratamento), facéndose comprender aínda que
a persoa interlocutora necesite que se repita ou repetir o dito

B3.4.  Identificar  a  información  esencial,  os  puntos  máis  relevantes  e
detalles  importantes  en  textos,  tanto  en  formato  impreso  como  en

SLEB3.3.  Comprende  correspondencia  persoal  sinxela,  en  calquera
formato, na que se fala de si mesmo/a; se describen persoas, obxectos,
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soporte dixital, breves e ben estruturados, escritos nun rexistro formal ou
neutro, que traten de asuntos cotiáns, de temas de interese ou relevantes
para  os  propios  estudos  e  as  ocupacións,  e  que  conteñan  estruturas
sinxelas e un léxico de uso común

lugares e actividades;  se narran acontecementos presentes,  pasados e
futuros, e se expresan de xeito sinxelo sentimentos, desexos e opinións
sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese

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,  sempre que poida reler  as
seccións difíciles

B4.4.  Producir  textos  curtos  a  partir  de  modelos  sinxelos  e  básicos,
actuando como mediación lingüística, de ser o caso (adecuado ao seu
nivel escolar), e amosando interese pola presentación limpa e ordenada
do texto

SLEB4.3.  Escribe notas e mensaxes en diferentes soportes, nos que 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

B4.5. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves, sinxelos
e  de  estrutura  clara  sobre  temas  cotiáns  ou  do  propio  interese,  nun
rexistro formal ou neutro, 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

B5.6. Distinguir e levar a cabo as funcións demandadas polo propósito
comunicativo, mediante os expoñentes básicos de devanditas funcións e
os patróns discursivos de uso máis habitual, así como os seus significados
asociados (por exemplo, utilizar unha estrutura interrogativa para facer
unha suxestión); utilizar un repertorio léxico suficiente para comunicar no
seu  nivel  escolar,  e  empregar  para  comunicarse  mecanismos  sinxelos
bastante axustados ao contexto e á intención comunicativa (repetición
léxica,  elipse,  deíxe  persoal,  espacial  e  temporal,  xustaposición,  e

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  básicas  de
tratamento, etc.), e amosa respecto e interese polas diferenzas culturais
que poidan existir.

SLEB5.5.  Comprende  e  comunica  o  propósito  solicitado  na  tarefa  ou
ligado  a  situacións  de  necesidade  inmediata  da  aula  (pedir  ou  dar
información, agradecer, desculparse, solicitar algo, invitar, etc.) utilizando
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conectores e marcadores discursivos moi frecuentes), sempre que sexan
traballados na clase previamente

adecuadamente as estruturas sintáctico-discursivas e o léxico necesarios,
propios do seu nivel escolar e traballados previamente
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

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

Instrumentos:

Todos os alumnos teñen superadas a primeira e 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
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 

Non procede.

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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