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1.-ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES na 3ª AVALIACIÓN 
 

Ident. 
contidos 

Ident. 
criterios 

Ident. 
estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

 

 

 

 

 

 

 

B3.1. 

B3.2. 

B3.3. 

B3.4. 

B3.5. 

B3.6. 

 

. 

PLEB3.1. CCL,CAA,CSC,CC
EC,CD 

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

PLEB3.2. CCL,CAA,CSC,CC
EC,CD 

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. 

B3.1 

 

PLEB3.3. 
CCL,CAA,CSC,CC

EC,CD 

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 e ocupacional (por exemplo, 
sobre lecer, cursos, bolsas e ofertas de traballo). 

PLEB3.4. 
CCL,CAA,CSC,CC

EC,CD 

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

PLEB3.5. 
CCL,CAA,CSC,CC

EC,CD 

Comprende correspondencia persoal sobre calquera soporte incluíndo foros en liña ou 
blogs, na que se describen con certo detalle feitos e experiencias, impresións e 
sentimentos, onde se narran feitos e experiencias, reais ou imaxinarios, e se intercambian 
información, ideas e opinións sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas 
xerais, coñecidos ou do seu interese. 

PLEB3.6. 
CCL,CAA,CSC,CC

EC,CD 

Entende o suficiente de cartas, faxes ou correos electrónicos de carácter formal, oficial ou 
institucional, como para poder reaccionar en consecuencia (por exemplo, se se lle solicitan 
documentos para unha estadía de estudos no estranxeiro). 

PLEB3.8 
CCL, CAA, CSC, 

CCEC 

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, 
na 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. 

B4.1. 

B4.1. 
 

B4.2. 
 

B4.3. 
 

B4.4. 

B4.5. 

B4.6. 

PLEB4.1. CCL,CAA,CSC 

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

PLEB4.2. 
CCL,CAA,CSC,CC

EC,CD 

Escribe correspondencia formal básica, dirixida a institucións públicas ou privadas ou 
entidades comerciais, fundamentalmente destinadas a pedir ou dar información, solicitar 
un servizo ou realizar unha reclamación ou outra xestión sinxela, respectando as 
convencións formais e as normas de cortesía usuais neste tipo de textos. 

PLEB4.3. 
CCL,CAA,CSC,CC

EC,CD 

Escribe notas, mensaxes e comentarios breves, en calquera soporte, nos que solicita e se 
transmite información  e opinión sinxelas  e nos que resalta os aspectos que lle resultan 
importantes (por exemplo, nunha páxina web ou unha revista xuvenís, ou dirixidos a un 
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3ª Avaliación: Contidos sintáctico- discursivos imprescindibles 

▪Expresións de tempo: present perfect; ever/never/ 

already/ still/yet/ for/since. 

▪Be used to 

▪Expresión do tempo: O pasado perfecto e o pasado 

simple 

▪ Expresión de cantidade: enough/ (a) few/ (a) little/ lots 

of/ plenty of/ too much/ too many.  

▪ Expresión da existencia: a calidade cos adverbios really/ 

very/extremely.  

▪ Expresións de existencia: os pronomes reflexivos e os 

enfáticos 

▪ Expresións de relacións lóxicas: o 1º, 2º condicional, 3º 

condicional; zero conditional. 

▪ Interrogación: Question forms. 

▪ Frases adverbiais de modo, lugar e tempo. 

 

▪ Expresións de tempo futuro: will (intention and prediction); be going to (intention and 

prediction); present continuous (arranged plans); futuro continuo e futuro perfecto). 

▪ Exclamación: What+ (a/an) adjective+ noun/ How+ Adv.+Adj. 

 ▪Expresión de relacions lóxicas: a comparación. 

▪ Pronomes relativos 

▪ -defining relative clauses) 

▪ Revisión dos tempos verbais: present simple and continuous, past simple and continuous, 

used to, present perfect simple and continuous, past perfect, will (future), be goint to (future), 

future continuous, future perfect. 

 

 

 

 

 

profesor ou a unha profesora), respectando as convencións e as normas de cortesía. 

PLEB4.4. 
CCL,CAA,CSC,CC

EC,CD 

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 o 
unha película), e feitos imaxinarios, e intercambia información e ideas  sobre temas 
concretos, sinalando os aspectos que lle parecen importantes, e xustificando brevemente 
as súas opinións sobre eles. 

PLEB4.5. 
CCL, 

CAA,CSC,CD 
Completa un cuestionario detallado con información persoal, educativa ou laboral (por 
exemplo, para facerse membro dunha asociación ou para solicitar unha bolsa). 

PLEB4.7. CCL,CAA,CSC 
Escribe notas, mensaxes e apuntamentos con información sinxela e relevante sobre 
asuntos habituais e aspectos concretos nos ámbitos persoal, educativo e ocupacional, 
dentro da súa especialidade ou área de interese. 

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

 

Avaliación  Procedementos:  

-Para avaliar ao alumnado terase en conta o progreso durante as dúas 

primeiras avaliacións e o nivel acadado nelas. Tamén se terá en conta o 

grao de cumprimento, o traballo e o esforzo na realización das tarefas 

asignadas durante a 3ª avaliación para obter a cualificación final. 

 

Instrumentos  

 As probas realizadas durante a 1ª e 2ª avaliación. 

 Rexistro persoal das actividades e tarefas propostas durante o 3º 

trimestre. 

O alumno que non teña superada a 2ª avaliación poderá recuperala 

realizando unha proba presencial, se a situación sanitaria o permite e a 

Consellería o indica, ou telemática na terceira semana de xuño, baseadas 

nos criterios, estándares e contidos establecidos nesta addenda. 

 

Cualificación final Para obter a cualificación final, terase en conta o criterio de avaliación 

continua, debendo o alumno ter superada a 2ª avaliación para aprobar o 

curso. 

A cualificación obterase facendo a nota media da 1º e 2ª avaliación. 

Ao resultado desa nota poderáselle sumar ata un máximo de 1,5 puntos 

por todos os traballos realizados ao longo do 3º trimestre, sempre e cando 

se entreguen con rigor e nos prazos sinalados polo profesor. A non  

presentación das tarefas, o feito de que se entreguen fóra de prazo, con 

escaso rigor ou sexan copiados, implicará que a cualificación final será 

exclusivamente a media das dúas primeiras avaliacións. 

Considerarase aprobada a materia se o alumno acada unha nota igual ou 
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superior a 5 puntos. 

 En canto ao redondeo: a nota que supera unha unidade en 5 décimas 

redúcese á unidade inmediatamente inferior. A nota que supera unha 

unidade en 6 décimas auméntase á unidade inmediatamente superior. 

 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

No caso de non aprobar a materia en xuño, e a situación sanitaria o 

permite e a Consellería o indica, o alumnado deberá realizar unha proba 

en setembro (presencial ou telemática) sobre contidos, criterios e 

estándares impartidos ata o 13 de marzo. 

 

Para que o alumnado poida repasar e reforzar durante o verán o visto 

durante o curso, daráselle unha selección de actividades e preguntas que 

serán de entrega obrigatoria. 

 

Considerarase aprobada a materia se o alumno acada unha nota igual ou 

superior a 5 puntos. 

 En canto ao redondeo: a nota que supera unha unidade en 5 décimas 

redúcese á unidade inmediatamente inferior. A nota que supera unha 

unidade en 6 décimas auméntase á unidade inmediatamente superior. 

 

Avaliación de 

materia pendente 

do curso/s 

anteriores 

Criterios de avaliación: 

-Non hai alumnos coa materia suspensa do curso anterior 

Criterios de cualificación: 

-Non procede 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

-Non procede 
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3.-Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 

Actividades -Boletíns de exercicios con actividades gramaticais, de vocabulario, de 

comprensión lectora e expresión escritas, e contidos sintáctico-

discursivos, que se corresponden coas estudadas nas dúas primeiras 

avaliacións. 

 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

-Exercicios e actividades de repaso, recuperación e reforzo a través do 

correo electrónico e aula virtual. 

Materiais e recursos - Libro de texto 

- Recursos didácticos 

- Websites 

- Ordenador e conexión a Internet 

 

 

 

4.-Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Aula virtual 

Correo electrónico 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 

 

Alfoz, 11 maio de 2020 

 

Asdo: Pilar Díaz Vázquez 

 


