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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

 

PRIMEIRO DA ESO 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Comprender preguntas e informacións sinxelas relativas á información persoal 
moi básica (nome, idade, gustos, etc.),  así como instrucións e peticións elementais 

relativas ao comportamento na aula. 

SLEB1.1. Comprende preguntas básicas moi sinxelas e habituais sobre asuntos 
persoais ou educativos (nome, idade, enderezo, nivel de estudos, etc.) sempre que se 

fale de xeito pausado e ben articulado, e se repita se o necesita. 

B1.3. Comprender o sentido global e as informacións específicas máis relevantes de 
mensaxes orais sinxelas e moi básicas (por exemplo, seguir instrucións ou 
indicacións, identificar persoas, obxectos e lugares descritos cun vocabulario básico) 
emitidas cara a cara, gravadas ou en soporte multimedia, sobre situacións habituais 
de comunicación, se se fala moi amodo e con moita claridade. 

SLEB1.3. Comprende o sentido global e a información máis relevante de textos orais 
breves (instrucións e comunicados) con estruturas previamente traballadas, léxico 

moi común relacionado con necesidades inmediatas, procedentes de medios 
audiovisuais ou de internet, sempre que se fale de xeito pausado e ben articulado, e 

poida volver escoitar o dito 

Bloque 2. Produción de textos orais 

B2.4. Dar e obter información sobre datos básicos persoais (idade, lugar de residencia, 
familia, orixe, gustos, posesións, etc.), utilizando un repertorio moi básico de 

expresións moi sinxelas e habituais sobre estes datos 

SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén información básica e sinxela sobre si mesmo/a e 
sobre gustos, preferencias e intereses relativos a temas moi cotiáns, en conversas moi 
básicas sobre temas predicibles, se pode solicitar, con preguntas sinxelas e directas, a 

colaboración da persoa interlocutora para entender e facerse entender. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recursos ás imaxes, títulos e outras informacións 
visuais, e aos coñecementos previos sobre o tema ou a situación de comunicación, e 

aos transferidos desde as linguas que coñece), identificando a información máis 
importante e deducindo o significado de palabras e expresións non coñecidas. 

SLEB3.1. Comprende con fluidez textos adaptados relativos a temas do seu interese. 

B3.3. Comprender información relevante e previsible en textos breves, moi sinxelos e 
ben estruturados, con conectores moi básicos e relativos a temas da propia 

experiencia. 

SLEB3.3. Comprende información básica e sinxela de correspondencia persoal breve 
na que se fala de si mesmo/a e sobre gustos, preferencias e intereses referidos a 

temas moi cotiáns e propios da súa idade. 
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Bloque 4. Produción de textos escritos 

B4.2. Completar documentos moi básicos nos que se solicite información persoal. SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal moi básica e 
relativa ao seus datos persoais e intereses ou afeccións (nome, idade, enderezo, 

gustos, etc.). 

B4.4. Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos e básicos, cunha finalidade 
determinada propia da súa idade e do seu nivel escolar, e cun formato preestablecido, 
en soporte tanto impreso como dixital, amosando interese pola presentación limpa e 

ordenada do texto 

SLEB4.4. Escribe correspondencia moi breve e sinxela, a partir dun modelo, 
substituíndo unha palabra ou expresión por outra para unha funcionalidade ou tarefa 
determinada (felicitar, informar, preguntar, etc.) tanto de forma manuscrita como en 

formato dixital, cunha presentación limpa e ordenada. 

Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 

B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas, tipográficas e de puntuación, 
con corrección suficiente para o seu nivel escolar. 

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 que poidan existir en aspectos culturais como hábitos, horarios, etc. 

B5.4. Producir textos e inferir o significado probable de palabras ou frases que 
descoñece a partir das experiencias e os coñecementos transferidos desde as linguas 

que coñece. 

SLEB5.4. Comprende e comunica o propósito solicitado na tarefa ou ligado a 
situacións de necesidade inmediata da aula (pedir ou dar información sobre datos 

persoais, felicitar, invitar, etc.) utilizando adecuadamente as estruturas 
sintáctico-discursivas e o léxico necesarios, moi básicos e traballados previamente. 

SEGUNDO DA ESO 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Comprender preguntas e informacións relativas á información persoal e pública 
moi básica (identificación persoal, gustos, etc.), así como instrucións e peticións 

elementais relativas ao comportamento e actividades na aula. 

SLEB1.1. Comprende preguntas básicas moi sinxelas e habituais sobre asuntos 
persoais ou educativos (información básica de carácter persoal, solicitudes de 

enderezo sinxelas a lugares moi coñecidos, etc.) sempre que se fale de xeito pausado 
e ben articulado, e se repita se o necesita.. 

B1.3. Comprender o sentido global e as informacións específicas máis salientables de 
mensaxes orais sinxelas e moi básicas (por exemplo, onde e cando ocorre algo, 

seguir instrucións ou indicacións, identificar persoas que posúen algo, obxectos e 

SLEB1.3. Comprende o sentido global e a información máis salientable de textos orais 
procedentes de medios audiovisuais ou de internet, breves como instrucións e 

comunicados, con estruturas previamente traballadas, léxico moi común relacionado 
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lugares descritos cun vocabulario básico, etc.) emitidas cara a cara, gravadas ou en 
soporte multimedia, sobre situacións habituais de comunicación, se se fala moi 

amodo e con moita claridade. 

con necesidades inmediatas e accións presentes moi habituais, sempre que se fale de 
xeito moi pausado e ben articulado, e poida volver escoitar o dito. 

Bloque 2. Produción de textos orais 

B2.4. Dar e obter información sobre datos básicos persoais e bens e servizos moi 
elementais, utilizando un repertorio moi básico de expresións moi sinxelas e habituais 

sobre estes datos 

SLEB2.5. Preséntase e dá e obtén información básica e sinxela sobre si mesmo/a e 
sobre o funcionamento de bens e servizos relativos a temas moi cotiáns (horarios dun 
museo, maneira de chegar, etc.), en conversas moi básicas sobre temas predicibles, se 

pode solicitar, con preguntas sinxelas e directas, a colaboración da persoa 
interlocutora para entender e facerse entender. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recursos ás imaxes, aos títulos e a outras 
informacións visuais, aos coñecementos previos sobre o tema ou sobre a situación de 

comunicación, e aos transferidos desde as linguas que coñece), identificando a 
información máis importante e deducindo o significado de palabras e expresións non 

coñecidas. 

SLEB3.1. Comprende con fluidez textos adaptados relativos a temas do seu interese. 

B3.3. Comprender información relevante e previsible en textos breves, moi sinxelos e 
ben estruturados, con conectores moi básicos e relativos a coñecementos e 

experiencias propias da súa idade. 

SLEB3.3. Comprende información básica e moi sinxela de correspondencia persoal 
breve na que se fala de si mesmo/a e sobre sentimentos, preferencias e afeccións, 

referidos a temas moi cotiáns e propios da súa idade. 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

B4.2. Completar documentos moi básicos nos que se solicite información persoal. 
 

SLEB4.2. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal moi básica e 
relativa aos seus datos persoais, aos seus intereses ou ás súas afeccións. 

B4.4. Producir textos curtos a partir de modelos sinxelos e básicos, cunha finalidade 
determinada propia da súa idade e do seu nivel escolar, e cun formato preestablecido, 
en soporte tanto impreso como dixital, amosando interese pola presentación limpa e 

ordenada do texto. 

SLEB4.4. Escribe correspondencia moi breve e sinxela, a partir dun modelo, 
substituíndo unha palabra ou expresión por outra para unha funcionalidade ou tarefa 
determinada (informar, preguntar, invitar, etc.) tanto de forma manuscrita como en 

formato dixital, cunha presentación limpa e ordenada. 

Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 
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B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas, tipográficas e de puntuación, 
con corrección suficiente para o seu nivel escolar. 

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 que poidan existir en aspectos culturais como hábitos, horarios, etc. 

B5.4. Producir textos e inferir o significado probable de palabras ou frases que 
descoñece a partir das experiencias e os coñecementos transferidos desde as linguas 

que coñece. 
 

SLEB5.4. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, 
carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos 

ou culturais, e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe 

TERCEIRO DA ESO 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Identificar o sentido xeral, os puntos principais e a información máis importante 
en textos orais breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios 

técnicos e articulados a velocidade lenta, nun rexistro formal, informal ou neutro, e 
que versen sobre asuntos habituais en situacións cotiás ou sobre aspectos concretos 

de 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 a información máis importante de indicacións, anuncios, mensaxes e 
comunicados breves e articulados de maneira lenta e clara, sempre que as condicións 

acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado. 

B1.4. Comprender transaccións moi básicas de bens e servizos elementais na vida 
cotiá, transmitidas de viva voz ou por medios técnicos, e moi ben articuladas e 

lentamente, sempre que as condicións acústicas sexan boas e se se poden escoitar 
máis dunha vez. 

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. 

B1.6. 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. 

SLEB1.6. 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. 
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Bloque 2. Produción de textos orais 

B2.1. Pronunciar de maneira intelixible, aínda que se cometan erros de pronuncia 
polos que as persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións para entender a 

mensaxe. 

SLEB2.1. Fai presentacións breves e ensaiadas, seguindo un guión escrito, sobre 
aspectos concretos de temas xerais ou relacionados con aspectos básicos dos seus 

estudos, e responde a preguntas breves e sinxelas de oíntes sobre o contido destas se 
se articulan clara e lentamente. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recursos ás imaxes, a títulos e outras 
informacións visuais, aos coñecementos previos sobre o tema ou a situación de 
comunicación, e aos transferidos desde as linguas que coñece), identificando a 

información máis importante e deducindo o significado de palabras e expresións non 
coñecidas polo contexto e mediante os coñecementos e as experiencias noutras 

linguas. 

SLEB3.1. Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes de textos xornalísticos 
moi breves en calquera soporte e sobre temas xerais ou do seu interese e moi 

coñecidos, se os números, os nomes, as ilustracións e os títulos constitúen gran parte 
da mensaxe. 

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. 

SLEB3.3. Comprende correspondencia persoal sinxela en calquera formato na que se 
fala de si mesmo/a; se describen persoas, obxectos, lugares e actividades; se narran 
acontecementos pasados, e se expresan de maneira sinxela sentimentos e desexos, 

plans e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

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. 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

B4.1. Aplicar estratexias básicas para producir textos (elección da persoa destinataria, 
finalidade do escrito, planificación, redacción do borrador, revisión do texto e versión 

final), a partir de modelos moi estruturados e con axuda previa na aula. 
 

SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal breve na que se establece e mantén o 
contacto social (por exemplo, con amigos/as noutros países), na que se intercambia 

información, se describen en termos sinxelos sucesos importantes e experiencias 
persoais, e se fan e se aceptan ofrecementos e suxestións (por exemplo, cancelación, 

confirmación ou modificación dunha invitación ou duns plans). 
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B4.3. Escribir mensaxes moi sinxelas e moi breves con información, instrucións e 
indicacións moi básicas relacionadas con actividades cotiás e de necesidade 

inmediata. 
 

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. 

Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 

B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis 
básico, recoñecendo o seu significados evidente, e pronunciar e entoar con razoable 
comprensibilidade, aínda que teña que repetir varias veces para se facer entender. 

SLEB5.1. Produce con suficiente intelixibilidade léxico e estruturas moi básicas, e 
trazos fonéticos que distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.) e persevera 
no uso de patróns moi básicos de ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases. 

B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas, tipográficas e de puntuación, 
con corrección suficiente para o seu nivel escolar. 

 

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. 

CUARTO DA ESO 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

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. 

SLEB1.4. Entende información relevante 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), sempre que se fale amodo e con claridade. 
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B1.5. Comprender o sentido xeral e información moi relevante e sinxela de 
presentacións sinxelas e ben estruturadas sobre temas familiares e predicibles, 

previamente traballados, e de programas de televisión tales como boletíns 
meteorolóxicos ou informativos, sempre que as imaxes porten gran parte da 

mensaxe. 

SLEB1.6. Identifica a información esencial de programas de televisión e presentacións 
sinxelas e ben estruturadas sobre asuntos cotiáns ou do seu interese familiares e 

predicibles articulados con lentitude e claridade (por exemplo, noticias, documentais 
ou entrevistas), cando as imaxes portan gran parte da mensaxe. 

Bloque 2. Produción de textos orais 

B2.4. Dar e obter información sobre datos básicos persoais e bens e servizos moi 
elementais, utilizando un repertorio moi básico de expresións moi sinxelas e habituais 

sobre estes datos 

SLEB2.1. Fai presentacións breves e ensaiadas, seguindo un esquema lineal e 
estruturado, sobre aspectos concretos de temas do seu interese ou relacionados cos 
seus estudos, e responde a preguntas previsibles breves e sinxelas de oíntes sobre o 

contido destas. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

B3.1. Utilizar estratexias de lectura (recurso ás imaxes, títulos e outras informacións 
visuais, e aos coñecementos previos sobre o tema ou a situación de comunicación, e 

aos transferidos desde as linguas que coñece), identificando a información máis 
importante e deducindo o significado de palabras e expresións non coñecidas. 

SLEB3.1. Capta o sentido xeral e algúns detalles importantes de textos xornalísticos 
breves, en calquera soporte e sobre temas xerais ou do seu interese e moi coñecidos, 

se os números, os nomes, as ilustracións e os títulos constitúen grande parte da 
mensaxe. 

B3.3. Comprender información relevante e previsible en textos descritivos ou 
narrativos breves, sinxelos e ben estruturados, relativos a experiencias e a 

coñecementos propios da súa idade e do seu nivel escolar. 

SLEB3.3. Comprende correspondencia persoal sinxela, en calquera formato, na que se 
fala de si mesmo/a; se describen persoas, obxectos, 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. 

B3.4. 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 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. 

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. 

Bloque 4. Produción de textos escritos 

B4.1. Aplicar estratexias básicas para producir textos (elección da persoa destinataria, 
finalidade do escrito, planificación, redacción do borrador, revisión do texto e versión 

final), a partir de modelos ben estruturados e traballados previamente. 

SLEB4.1. Escribe correspondencia persoal breve na que se establece e mantén o 
contacto social (por exemplo, con amigos/as noutros países); se intercambia 

información; se describe en termos sinxelos sucesos importantes e experiencias 
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 persoais, de dan instrucións e 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. 

B4.3. Escribir mensaxes sinxelas e breves con información, instrucións e indicacións 
moi básicas relacionadas con actividades cotiás ou do seu interese. 

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. 

Bloque 5: Coñecemento da lingua, e consciencia intercultural e plurilingüe 

B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso máis 
común, recoñecendo os seus significados evidentes, e pronunciar e entoar de xeito 
claro e intelixible con razoable comprensibilidade, malia o acento estranxeiro moi 

evidente ou erros de pronuncia que non interrompan a comunicación, e que as 
persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións de cando en vez. 

SLEB5.1. Produce léxico e estruturas básicas intelixibles no oral e na escrita, e trazos 
fonéticos que distinguen fonemas (nasalización, sonorización, etc.), e utiliza con 

eficacia comunicativa patróns básicos de ritmo, entoación e acentuación de palabras e 
frases. 

B5.2. Recoñecer e utilizar as convencións ortográficas básicas, tipográficas e de 
puntuación, así como abreviaturas e símbolos de uso común, e os seus significados 

asociados, con corrección suficiente para o seu nivel escolar. 
 

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. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  

● Realización de tarefas de expresión escrita e comprensión lectora  
● Elaboración de tarefas de comprensión oral e expresión oral  
● Realización de tarefas que requiren da posta en práctica de coñecementos da lingua (coñecementos gramaticais, 

ortográficos, léxico-semánticos). 
 

Instrumentos: 

Análise da produción (oral ou/e escrita) do alumnado a través dunha táboa de rexistro/lista de control e/ ou rúbricas de 
avaliación e/ou realizacións de probas telemáticas. 
 

Autocorrección a través de solucionarios proporcionados pola docente. 

Cualificación final 

O alumnado que teña a 1ª e a 2ª avaliacións suspensas: 

 

- Ten que facer correctamente e entregar as  tarefas de recuperación no prazo establecido. Nestas tarefas valorarase a: 
presentación axeitada, precisión terminolóxica, uso correcto dos procedementos de coherencia e cohesión e corrección 
ortográfica. Ademais, terase en conta a orixinalidade, a creatividade e a creación persoal das tarefas que impliquen a 
elaboración de textos (orais/escritos) persoais. 

 

- A realización correcta das tarefas de recuperación, tendo en conta o dito anteriormente, supón superar os estándares 
mínimos esixidos para este curso.  

 

O alumnado que teña a media da 

 1ª e a 2ª avaliacións suspensa e non realice correctamente ou non entregue as tarefas de recuperación: 

 



 

- O alumnado que non realice correctamente e que non entregue as tarefas de recuperación da 1ª e 2ª avaliacións, 
suspenderá a materia ao non acadar os estándares de aprendizaxe mínimos e terá que ir a proba extraordinaria de 
setembro. 

 

A nota final da avaliación ordinaria de xuño farase en función da seguinte porcentaxe:  

 

                  1ª Avaliación: 50% da nota 

                  2ª Avaliación: 50% da nota 

 

A nota final da avaliación ordinaria de xuño poderase 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 dúbidas nas clases virtuais ou videoconferencias e/ou correo 
electrónico. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro  

● O alumnado avaliado negativamente na convocatoria de xuño por non acadar os estándares de aprendizaxe mínimos terá 
que presentarse á convocatoria extraordinaria de setembro. 

● Nesa probra avaliaranse contidos vistos dende setembro ata o 12 de marzo 2020, data da declaración do estado de 
emerxencia. 

● O alumnado recibirá un plan de reforzo dos contidos para poder superar a proba. 
● Esa proba constará de exercicios sobre expresión e comprensión escrita unicamente. 
● O alumnado será cualificado de 0 a 10 nesa proba, requerindo acadar un 5 para considerala superada. 

 Neste curso tan só hai alumnado coa materia pendente de SEGUNDO da ESO 
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Avaliación de 
materia 

pendentes 

Criterios de avaliación:  

 

Criterios de cualificación: 

 

Ao ter suspenso a convocatoria de xaneiro, consideramos que o alumnado que non entregue as tarefas/traballos de 
recuperación realizará unha proba telemática o 1 de xuño. 
 

O alumnado que non supere a materia pendente en xuño realizará unha proba coas características da convocatoria 
extraordinaria de setembro antes citadas. A tales efectos, disporá dun plan específico de reforzo sobre os contidos e estándares 
mínimos que se avaliarán nesa proba. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  

● Realización de tarefas de expresión escrita e de comprensión escrita. 

 

● Realización de tarefas que requiren da posta en práctica de coñecementos da lingua (coñecementos gramaticais, 
ortográficos, léxico-semánticos e/ou de análise sintáctica). 

 

● Análise da produción escrita do alumnado a través dunha táboa de rexistro/lista de control e/ ou rúbricas de avaliación 
e/ou realizacións de probas telemáticas. 
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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): 

 

Materiais e recursos  
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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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