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1. Criterios de avaliación, Estándares de aprendizaxe e competencias, 
imprescindibles  da 1ª e 2ª avaliación. 

1º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CCs 
BLOQUE 1: Comprensión de textos orais 

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. 
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, nunrexistro 
estándar formal, e que versen sobre 
asuntos cotiáns en 
situaciónshabituais 

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

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 
 
 
 
CCL 

CAA 

CCEC 
 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción  
▪ B2.1. Pronunciar e entoar de xeito 
claro e intelixible, aínda que se 
cometan erros de pronuncia polos 
que os interlocutores teñan que 
solicitar repeticións de cando en vez.  

▪ PLEB2.1. Namaioría das actividades 
de aula amosaunhaactitude positiva 
polo uso da linguaestranxeiranas 
diferentes situacións comunicativas, 
esforzándose por utilizalaaínda que, 
ás veces, teña que recorrer a 
outraslinguas para pedir 
axudaouaclaracións.  
 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

 

▪ B2.3. Utilizar as estratexiasmáis 
adecuadas para producir textos 
monolóxicos que aborden 
descricións, narracións e 
explicacións breves e sinxelas sobre 
acontecementos, experiencias, 
condicións de vida e coñecementos 
diversos, concerta fluidez e 
pronuncia intelixible, utilizando 
conectores textuais, e con dominio 
do vocabulario elemental para lograr 
a finalidade da comunicación 

▪PLEB2.3. 
Desenvólvesesendificultade evidente 
en xestións e transacciónscotiás 
básicas, e ofrece e obtén 
información básica en 
situaciónshabituais e concretas 
propias de viaxes, aloxamento, 
transporte, compras e lecer, 
seguindo normas de cortesía básicas 
(saúdo e tratamento). 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos  
▪ B3.1. Utilizar as estratexiasmáis 
adecuadas (identificación do tema 
dun texto coa axuda de elementos 
textuais e non textuais, uso dos 
coñecementos previos sobre o tema, 

▪ PLEB3.1. Comprende, con axuda da 
imaxe, instruciónssinxelas e básicas 
de funcionamento e manexo de 
aparellos electrónicos ou de 
máquinas de uso común e coñecidos, 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

 



IES AS INSUAS  ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DE LINGUA INGLESA  CURSO 2019-20 

4 
 

inferencia de significados polo 
contexto, por comparación de 
palabras ou frases similares 
naslinguas que xacoñecen, etc.), 
para a comprensión do sentido xeral, 
a información esencial, os puntos e 
as ideas principais, ou os detalles 
relevantes do texto.  

e segueinstrucións básicas e 
predicibles para a realización de 
actividades e normas de seguridade 
(por exemplo, nun centro docente, 
un lugar público ouunha zona de 
lecer). 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 
▪ B4.2. Escribir, en papel ou en 
soporte electrónico, textos breves, 
sinxelos e de estrutura clara sobre 
temas cotiánsou de interese persoal, 
nunrexistro estándar ou informal, 
utilizando adecuadamente os 
recursos máis básicos de cohesión e 
de coherencia, e as convencións 
ortográficas básicas e os signos de 
puntuación máiscomúns, cun control 
razoable de expresións e estruturas 
básicas e sinxelas, e un léxico de uso 
frecuente para a súaidade e o seu 
nivel escolar.  

▪ PLEB4.2. Elabora textos moi breves 
nos que expón, por exemplo, unha 
enumeración de actividades 
outarefasmoihabituais, listas de 
compras, traxecto habitual etc.; e 
textos que expresen sentimentos 
básicos de gusto, desgusto, 
aceptación, negación, etc.  
 

CCL 

CD 

CAA 

CCEC 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 
▪ B5.3. Interactuar segundo as 
convenciónssociaismáis básicas da 
cultura estranxeira, e utilizar os 
coñecementossocioculturais e 
sociolingüísticos básicos para unha 
comprensión adecuada do texto oral 
e escrito.  

▪ PLB5.3. Utiliza as convenciónsorais 
básicas propias da linguaestranxeira 
no desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito (saúdos, 
rutinas para iniciar oumanter a 
quenda de palabra, fórmulas orais 
breves para manter a atención, etc.). 

CCL 

CAA 

CCEC 

 

 

 

2º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CCs 
BLOQUE 1: Comprensión de textos orais 

▪ 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: uso do 
contexto verbal e non verbal, e dos 
coñecementos previos sobre a 
situación (quen fala a quen, con que 
intencións, onde e cando), que 
permiten inferencias do significado 
baseadas no contexto; uso dos 
coñecementosreferenciais sobre o 
tema, así como identificación de 

▪PLEB1.1. Comprende fórmulas 
básicas de relación social para 
iniciar e terminar o discurso e 
expresar benvidas, desculpas e 
agradecementos, e identifica a 
relación de formalidade entre as 
persoas interlocutoras e o 
propósito comunicativo. 

CCL 

CD 

CCEC 

CSC 
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palabras clave. 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 
B2.1. Utilizar as estratexiasmáis 
adecuadas para producir textos 
monolóxicos que aborden descricións, 
narracións e explicacións breves e 
sinxelas sobre acontecementos, 
experiencias, condicións de vida e 
coñecementos diversos, con certa 
fluidez e pronuncia intelixible, 
utilizando conectores textuais e con 
dominio do vocabulario elemental, 
para lograr a finalidadeda 
comunicación.  

PLEB2.1. Intervén na 
linguaestranxeira, cunha 
pronuncia comprensible, e 
persevera no seu uso aínda que 
cometa erros e teña que pedir 
axudaouaclaracións. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

▪ B2.2. Producir textos breves e 
comprensibles, nunrexistro neutro ou 
informal, cunhalinguaxesinxela, nos 
que se dea, se solicite e se intercambie 
información básica sobre temas de 
importancia na vida cotiá e asuntos 
coñecidosou de interese persoalou 
educativo propios da súaidade e do 
seu nivel escolar, e se xustifiquen 
brevemente e de xeito básico os 
motivos de determinadas accións e de 
planssinxelos, aínda que ás veces 
haxainterrupciónsouvacilacións. 
 

▪ PLEB2.2. Amosaunhaactitude 
positiva polo uso da 
linguaestranxeira en diferentes 
situacións comunicativas. 

CCL 

CSC 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
▪ B3.2. Comprender mensaxes breves 
e sinxelas que conteñaninstrucións, 
indicacións e información básica 
referida a necesidades inmediatas ou 
de carácter educativo ou ocupacional 
moi básico, de estruturamoisinxela, 
especialmente se contan con apoio 
visual.  

▪ PLB3.2. Entende os puntos 
principais de anuncios e material 
publicitario de revistas propias da 
súaidadeou de internet, 
formulados de xeito simple e 
claro, e relacionados con asuntos 
do seu interese, nos ámbitos 
persoal e educativo e ocupacional 
moi básico.  
 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 
▪ B4.2. Escribir en papel ou en soporte 
electrónico textos breves, sinxelos e 
de estrutura clara sobre temas 
cotiánsou de interese persoal, 
nunrexistro estándar ou informal, 
utilizando adecuadamente os recursos 
básicos de cohesión e de coherencia, e 
as convencións ortográficas básicas, os 
signos de puntuación máiscomúns, 
cun control razoable de expresións e 
estruturassinxelas e un léxico de uso 

▪ PLB4.2. Escribe textos moi 
breves en formato convencional 
con información sinxela e 
relevante sobre 
feitosmoicoñecidos e habituais no 
ámbito educativo, describindo de 
xeitosinxelosituacións, persoas, 
obxectos e lugares. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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frecuente para a súaidade e o seu nivel 
escolar; así como as convencións 
ortográficas máishabituais na 
redacción de textos en soporte 
electrónico. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 
▪ B5.7. Comprender e utilizar rutinas e 
o léxico propio do nivel en situacións 
comunicativas sinxelasreaisou 
simuladas.  

▪ PLEB5.7. Coñece e utiliza un 
vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e 
elaborar textos sinxelos propios 
do seu nivel educativo. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 

 

 

3º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CCs 
BLOQUE 1: Comprensión de textos orais 

▪ B1.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexiasmáis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e as 
ideas principais, ou os detalles 
relevantes do texto.  

▪PLEB1.1. Distingue, coapoio da 
imaxe, as ideas principais e 
información relevante en 
presentacións sobre temas 
educativos, ocupacionaisou do seu 
interese (por exemplo, sobre un 
tema curricular ouunha charla para 
organizar o traballo en equipo) 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 
▪ B2.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexiasmáis adecuadas para 
producir textos 
oraismonolóxicosoudialóxicos breves 
e de estrutura simple e clara, 
utilizando, entre outros, 
procedementos como a adaptación 
da mensaxe a patróns da 
primeiralinguaououtras, ou o uso de 
elementos léxicos aproximados, se 
non se dispón doutrosmáis precisos.   

▪ PLEB2.1.  A maioría das veces 
interactúa ou intervén na 
linguaestranxeira e persevera no 
seu uso cunhaactitude positiva, 
aínda que cometa erros e teña que 
pedir axudaouaclaracións. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

 

B2. 2. Manexar frases curtas, grupos 
de palabras e fórmulas para 
desenvolverse de xeito suficiente e 
comprensible en breves intercambios 
en situaciónshabituais e cotiás, 
interrompendo en ocasións o 
discurso para procurar expresións, 
articular palabras menos frecuentes e 
reparar a comunicación en situacións 
menos comúns. 

▪ PLEB2.2. Interactúa para obterou 
ofrecer bens e servizos relativos a 
necesidades inmediatas e cotiás, 
sempre que se faleamodo e con 
estruturasmoisinxelas e habituais, e 
reacciona adecuadamente sempre 
que poida solicitar, mediante 
preguntas sinxelas e directas, a 
colaboración da persoa 
interlocutora para entender e 
facerse entender. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
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▪ B3.2. Comprender, en notas 
persoais e anuncios públicos, 
mensaxes breves que conteñan 
información, instrucións e indicacións 
básicas relacionadas con actividades 
e situacións da vida cotiá.  

▪ PLEB3.2. Entende os puntos 
principais de anuncios e material 
publicitario de revistas ou de 
internet formulados de xeito simple 
e claro, e relacionados con asuntos 
do seu interese, nos ámbitos 
persoal, educativo e ocupacional.   

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 
▪ B4.1. Escribir en papel ou en 
soporte electrónico textos breves, 
sinxelos e de estrutura clara sobre 
temas cotiánsou de interese persoal, 
nunrexistro formal, neutro ou 
informal, utilizando adecuadamente 
os recursos básicos de cohesión, as 
convencións ortográficas básicas e os 
signos de puntuación máiscomúns, 
cun control razoable de expresións e 
estruturassinxelas 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 xeitosinxelo e observando as 
convenciónsformais e normas de 
cortesía básicas deste tipo de 
textos.  
 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 
▪ B5.3. Producir textos escritos sen 
faltas de ortografía significativas en 
palabras e expresiónshabituais 
propias do nivel.  
 
 

▪ PLEB5.3. Utiliza as 
convenciónsmáishabituais propias 
da linguaestranxeira no 
desenvolvemento do proceso 
comunicativo (saúdos, rutinas para 
iniciar oumanter a quenda de 
palabra, fórmulas orais breves para 
manter a atención, facer preguntas 
por preferencias, expresar opinións, 
etc.) en rexistro estándar. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

 

 

3º ESO - PMAR 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CCs 
BLOQUE 1: Comprensión de textos orais 

▪ B1.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexiasmáis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e as 
ideas principais, ou os detalles 
relevantes do texto.  

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

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 
▪ B2.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexiasmáis adecuadas para 
producir textos 
oraismonolóxicosoudialóxicos breves 
e de estrutura simple e clara, 
utilizando, entre outros, 

▪ PLEB2.1.  Nas actividades de aula, 
algunhas veces interactúa ou 
intervén na lingua estranxeira 
cunha actitude positiva, aínda que 
cometa erros e teña que pedir 
axuda ou aclaracións, manifestando 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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procedementos como a adaptación 
da mensaxe a patróns da 
primeiralinguaououtras, ou o uso de 
elementos léxicos aproximados, se 
non se dispón doutrosmáis precisos.   

interese e respecto polas achegas 
dos seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 

B2. 2. Manexar frases curtas, grupos 
de palabras e fórmulas para 
desenvolverse de xeito suficiente e 
comprensible en breves intercambios 
en situaciónshabituais e cotiás, 
interrompendo en ocasións o 
discurso para procurar expresións, 
articular palabras menos frecuentes e 
reparar a comunicación en situacións 
menos comúns. 

▪ PLEB2.2. Interactúa para obter ou 
ofrecer bens e servizos relativos a 
necesidades inmediatas e cotiás, 
sempre que se fale amodo e con 
estruturas moi sinxelas e habituais. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
▪ B3.2. Comprender, en notas 
persoais e anuncios públicos, 
mensaxes breves que conteñan 
información, instrucións e indicacións 
básicas relacionadas con actividades 
e situacións da vida cotiá.  

▪ PLEB3.2. Entende os puntos 
principais de anuncios e material 
publicitario de revistas ou de 
internet formulados de xeito moi 
simple e claro, e relacionados con 
asuntos do seu interese, nos 
ámbitos persoal, educativo e 
ocupacional. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 
▪ B4.1. Escribir en papel ou en 
soporte electrónico textos breves, 
sinxelos e de estrutura clara sobre 
temas cotiánsou de interese persoal, 
nunrexistro formal, neutro ou 
informal, utilizando adecuadamente 
os recursos básicos de cohesión, as 
convencións ortográficas básicas e os 
signos de puntuación máiscomúns, 
cun control razoable de expresións e 
estruturassinxelas e un léxico de uso 
frecuente. 

PLEB4.1. Escribe correspondencia 
formal moi básica e breve con 
axuda de modelos básicos , 
solicitando ou dando a información 
requirida de xeito moi sinxelo e 
observando as convencións formais 
e normas de cortesía básicas deste 
tipo de textos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 
▪ B5.3. Producir textos escritos sen 
faltas de ortografía significativas en 
palabras e expresiónshabituais 
propias do nivel.  

▪ PLEB5.3. Utiliza as convencións 
máis habituais propias da lingua 
estranxeira no desenvolvemento do 
proceso comunicativo en rexistro 
estándar. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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4º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe CCs 
BLOQUE 1: Comprensión de textos orais 

▪ 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 unhavelocidade 
media, nunrexistro formal, informal 
ou neutro, e que traten de aspectos 
concretos ou abstractos de temas 
xerais, sobre asuntos cotiáns en 
situaciónscorrentesou 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 
sepoida volver escoitar o dito.  

▪ PLEB1.2. Distingue, con apoio 
visual ou escrito, as ideas principais 
e información relevante en 
presentaciónsou charlas ben 
estruturadas e de exposición clara 
sobre temas coñecidosou do seu 
interese relacionados co ámbito 
educativo ou ocupacional (por 
exemplo, sobre un tema educativo 
ou de divulgación científica, 
ouunha charla sobre a formación 
profesional noutros países).  
 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 
▪ B2.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexiasmáis adecuadas para 
producir textosoraismonolóxicos 
breves ou de lonxitude media, e de 
estrutura simple e clara, explotando 
os recursos dos que se dispón e 
limitando a expresión a estes. 

▪ PLEB2.1. Utiliza recursos 
lingüísticos para facerse entender, 
como a utilización de expresións 
memorizadas oufixas  e o uso de 
exemplos e definicións, ou de 
aspectos paralingüísticos como os 
acenos, a entoación, etc. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

▪ B2.3. Producir textos breves ou de 
lonxitude media, nunrexistro 
formal, neutro ou informal, aínda 
que ás veces haxavacilacións para 
buscar expresións e pausas para 
reformular e organizar o discurso. 

PLEB2.3. Faipresentacións breves, 
ben estruturadas, ensaiadas 
previamente e con apoio visual 
(por exemplo, PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas 
educativos ouocupacionais do seu 
interese, organizando a 
información básica de maneira 
coherente, explicando as ideas 
principais brevemente e con 
claridade. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 
▪ B3.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexiasmáis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e as 
ideas principais, ou os detalles 
relevantes do texto. 

 ▪ PLEB3.1. Nas actividades de 
lectura, explica como sabe inferir 
significados a partir do 
seucoñecemento do mundo, do 
coñecementodoutros idiomas, do 
contexto lingüístico, dos 
apoiosvisuais (imaxes, tipografía, 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 
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deseño, etc.), así como das 
características do medio en que 
aparece impresa a información 
(carteis, folletos, revistas, xornais, 
páxinas web, etc.). 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 
▪ ▪ 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 
cotiánsou menos habituais, 
nunrexistro formal, neutro ou 
informal, utilizando 
adecuadamente os recursos de 
cohesión, as convencións 
ortográficas e os signos de 
puntuación máiscomúns, e 
amosando un control razoable de 
expresións e estruturas, e un léxico 
de uso frecuente, de carácter tanto 
xeral como máis específico dentro 
da propia área de especialización 
ou de interese.   

▪ PLEB4.2. Escribe correspondencia 
formal básica, dirixida a institucións 
públicas ou privadas ou entidades 
comerciais, fundamentalmente 
destinada a pedir ou dar 
información, solicitar un servizoou 
realizar unha reclamación 
ououtraxestiónsinxela, 
respectando as convenciónsformais 
e as normas de cortesía 
usuaisneste tipo de textos.  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 
▪ B5.2. Recoñecer e utilizar as 
principaisconvencións de formato, 
tipográficas, ortográficas e de 
puntuación, e de uso de maiúsculas 
e minúsculas, así como abreviaturas 
e símbolos de uso común e máis 
específico; e saber manexar os 
recursos básicos de procesamento 
de textos para corrixir os erros 
ortográficos dos textos que se 
producen en formato electrónico, e 
adaptarse ás convenciónscomúns 
de escritura de textos en internet 
(por exemplo, 
abreviaciónsououtros en chats).  
 

▪ PLEB5.2. Produce textos escritos 
en diferentes soportes, sen erros 
ortográficos e de puntuación que 
impidan a comprensión, e utiliza o 
corrector informático para detectar 
e corrixir erros tipográficos e 
ortográficos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 
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2. Avaliación  e cualificación 

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN: 1º, 2º, 3º, 3ºPMAR e 4º de ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS/INSTRUMENTOS:  
 

-Análise da produción (oral ou/e escrita) do alumnado a través 
dunhatáboa de rexistro/lista de control e/ ourúbricas de avaliación 
e/ourealizacións de probas telemáticas. 

 

-Autocorrección a través de solucionarios proporcionados polos 
docentes. 

 

-Realización de tarefas de expresión escrita (composición de diferentes 
tipos de textos) e comprensión lectora ( respostar cuestión sobre o 
texto, atopar sinónimos, buscar información concreta). 

 

-Elaboración de tarefas de comprensión oral (escoita de textos orais 
eresposta a preguntas sinxelasou tipo test, ) e expresión oral 
(elaboración de audios ou/e vídeos facendopresentaciónsoraisoulendo 
textos literarios ou de creación persoal). 

 

-Realización de tarefas que requiren da posta en práctica de 
coñecementos da lingua inglesa (coñecementosgramaticais, 
ortográficos e léxico-semánticos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUALIFICACIÓN 
FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-O alumnado que teña avaliacións suspensas: 
 

-Ten que facer correctamente e entregar as  tarefas de 
recuperación no prazo establecido. Nestastarefasvalorarase a: 
presentación, corrección gramatical, léxico adecuado ó nivel 
correspondente, pronuncia .Ademais, terase en conta a orixinalidade, a 
creatividade e a creación persoal das tarefas que impliquen a 
elaboración de textos (orais/escritos) persoais. 
 
 As tarefas entregadas han de amosarunhaevolución coherente coas 
capacidades do alumnado e o traballorealizado nas anteriores 
avaliacións. 
 

-O alumnado que teña aavaliacións suspensas e non realice 
correctamente ounon entregue as tarefasde recuperación: 
 

-O alumnado que non realice correctamente e que non 
entregue as tarefas de recuperación da 1ª e 2ª avaliacións, 
suspenderá a materia e terá que ir a proba extraordinaria 
de setembro. 
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CUALIFICACIÓN 
FINAL 

 

-A nota final da avaliación ordinaria de xuño farase en función da 
seguinteporcentaxe:  
 

                  1ª Avaliación: 50% da nota 

                  2ª Avaliación: 50% da nota 

 

-A nota final da avaliación ordinaria de xuñopoderase incrementar ata 
un máximo dun punto se o alumnado: 
 

-Realiza correctamente e entrega todas as tarefas semanais 
no prazo establecido.  

 
-Se mostra implicación e interese pola materia, preguntando 
dúbidasnasclases virtuaisouvideoconferencias. 

 

- 

 

 

 

PROBA 
EXTRAORDINARIA 

DE SETEMBRO 

-Na proba  extraordinaria de setembro, : 
 

-Avaliaranse os contidos tratados (explicados e traballados) na 1ª 
Avaliación e na 2ª Avaliaciónata o 12 de marzo (día da suspensión 
da docencia presencial). 
 

-Avaliaranse contidos de expresión e comprensión escrita, de 
coñecemento da lingua (se é posible avaliaranse contidos de 
comprensión e expresión oral). 
 
-Facilitaranse ao alumnado materiais dirixidos á preparación da 
proba durante o período vacacional.   

 

3. Alumnado de materia pendente 

Avaliarase á totalidade do alumnado de materia pendente tendo en conta as actividades da 

1ª e 2ª avaliación da programación adaptada: O alumnado  deberá entregar as tarefas ou 

traballos no prazo fixado, tendo en conta a calidade, creatividade e cumprimento de prazos. 

Os criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias claves, imprescindibles 

para a 1ª e 2ª avaliación, serán os mesmos cos da programación adaptada do curso de 

referencia. Empregarase, asímesmo, a mesma metodoloxía, materiais e recursos. Igualmente 

utilizaranse os mesmos instrumentos e procedementos de avaliación.   

No caso do alumnado de 4º ESO, polas características da diversidade do grupo, cóntase coa 
colaboración da profesora de Pedagoxía Terapéutica no seguimento das tarefas de materia 
pendente. 
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Criterios de Cualificación: 

Dado que todo o alumnado superou una proba escrita (publicada na XADE) cos contidos vistos 
da primeira avaliación, e entregou tódalas actividades esixidas ata o 13 de marzo, co 
proposíto de beneficialos terase en conta para a cualificación final, a nota obtida 
correspondente á superación da materia; que poderá incrementarse ata un máximo dun 
punto pola entrega das actividades propostas durante o terceiro trimestre. 

 

4.  Metodoloxía e actividades do 3º trimestre. 

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REPASO, 

REFORZO, E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 
ACTIVIDADES DE 1º, 2º, 3º e 4º de ESO 

 

 Actividades de repaso e reforzo:  estas tarefascéntranse en contidos 
de expresión escrita (composición de textos); contidos de 
comprensión escrita (lectura de textos con preguntas referidas 
óseucontido e forma); contidos de coñecemento da lingua(grmáticae 
vocabulario), contidos de comprensión oral ( escoitar audios e 
podcasts en lingua inglesa con cuestións sobre os mesmos) e 
contidosde expresión oral ( creación de audios empregando as 
estructuras gramaticais e vocabulario propios do nivel). 

 

 Actividades de ampliación: actividades que non requirandunha 
explicación exhaustiva do docente. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

senconectividade) 

-A comunicación entre os docentes e o alumnado é fluida, sen haber 
problemas de conectividadesalientables.  
 

-A educación é online a través da plataforma educativa “Google Classroom”. 
 
-Realízanse semanalmente clases virtuaisouvideoconferencias por medio de 
“Meet de Google Classroom”, nas que o alumnado pregunta dúbidas sobre 
as tarefaspropostas e/ououtras relacionadas ca materia.  
 

-As tarefaspropostasao alumnado tanto de recuperación, repaso, reforzo e 
ampliación así como a coreccións das mesmas son comunicadas ao alumnado 
a través de “Google Classroom” e/ou por correo electrónico. 
 

-As tarefassemanais son comunicadasao alumnado a comezo da semana e 
teñen que ser entregadas a finais da semana. Porén, para facilitar o traballo 
e beneficiar ao alumnado, o prazo de entrega das tarefaspoderase ampliar. 
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- As tarefassemanais son diseñadas polos docentes e tamén se emprega o 
libro dixital, no que os alumnos están rexistrados.Estas tarefas van 
acompañadas dunhaexplicación exhaustiva, indicando paso a paso o que hai 
que facer, con exemplos, e/ou  documentos nos que se resume os contidos 
teóricos explicados na clase, ou/e con enlaces a fontes de información 
(vídeos tutoriais, documentais, páxinas web de interese ou/e blogs). 
 

-O alumnado emprega o correo electrónico e/ou a plataforma “Google 
Classroom” para preguntar tódalasdúbidas que aparezan en calquera 
momento na realización das tarefas. 
 

Materiais e 
recursos 

Os recursos didácticos e os materiaisempregados polos docentes baséanse 
nos propios da educación non presencial, é dicir, oordenador e a conexión a 
internet son recursos imprescindibles. A continuacióncítanse os materiais e 
recursos utilizados: 
 

-Plataforma educativa Google Classroom e/ou correo electrónico. 
-Materiais preparados polos docentes: 

-Documentos de texto e/ou presentación en Power Pointou/e 
similares con:  textos, esquemas, táboas que profundizan e 
complementan a comprensión e realización das tarefas. 
-Archivos (documentos de texto ou/e PDF) con resumos sobre 
contidos da materia. 

- Libro dixital. 
 

-Recursos interactivos proporcionados polaseditoriais. 
 

5. Información e Publicidade. 

 INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

INFORMACIÓN AO 
ALUMNADO E ÁS 

FAMILIAS 

  

-As familias e o alumnado recibirán a información da adaptación da 
programación a través da plataforma educativa Google Classroom 
e/ou por medio do correo electrónico. 
 

PUBLICIDADE -A adaptación da programación didáctica do curso 2019/2020 está 
publicada na páxina web do centro: 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesasinsuasmuros/ 

 

 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesasinsuasmuros/

