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Instrucións do 27 de abril de 2020,  da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019-2020, nos centros da Comunidade 
Autónoma de Galicia.   
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1. Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica) 
1.1 Identificación da unidade didáctica 

Nº Unidade didáctica 

3 Describing Yourself .Appearance adjetives 
Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Imprescindible 

(si, non) 
Desenvolveras
e neste curso 

(si, non) 

Instrumento de avaliación 

Elabora textos breves e sinxelos   de situacións  de 
comunicación habitual. 

 Lee de forma comprensiva o texto e recoñece os rasgos básicos e o 
seu contido global. 

si si   Plataforma da aula virtual do centro e 
supervisión pola profesora dos traballos 
requeridos. 

 Aplica estratexias  de lectura comprensiva  Identificáronse as ideas fundamentais e a intención comunicativa 
básica do texto. 

si si  

.  Desenrola estratexias de composión basicas  Completáronse frase e oracións atendendo o propósito 
comunicativo a normas gramaticales básicas. 

si si  

   Utilizóuse o léxico adecuado a situaciones frecuentes e ao contexto 
de ámbito personal 

si si  

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación 
 
O alumno ou alumna que teña as dúas avaliacións aprobadas pode subir nota cos exercicios e traballos que irei  entregando ata a finalización do curso. Aqueles alumnos que teñan algunha avaliación pendente pode recuperala 
entregando os traballos que mandarei pola web ou a través de  María xosé, a vosa titora. 
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas 
Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica) 

Nº Unidade didáctica 

1/2 PRESENT SIMPLE . Basic English Verb. Wh-questions. 
1ª 

aval. 
2ª 

aval. 
Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación 

x x Participa en conversacions en lingua inglesa utilizando un linguaxe 
sinxelo 

 Dialogóuse na aula seguindo un guión Proba de comprensión e producción de textos 
orais e escritos , expresión e interacción. 

x x  Utiliza estratexias para comunicar información oral en lingua inglesa 
elaborando presentacións orais de poca extensión, relativas a vida cotiá e de 
ámbito personal e profesional  

 Aplicáronse estratexias de escoita activa para  a comprensión  precisa de 
mensaxes recibidos. 

Autonomía na adquisición da información e 
probas específicas. 

x x  Aplica estratexias de lectura comprensiva.  Utilizáronse estructuras gramaticáis básicas así como expresións frases e 
palabras habituais e de contido predecible   según o propósito comunicativo. 

Control diario do traballo persoal do alumno  
e probas específicas . 

       

6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación  

Valoraráse o traballo entregado polos alumnos ao longo do terceiro trimestre para a superación da materia. É importante que o alumno ou alumna poda acceder a plataforma virual do centro e no seu defecto poñerse en contacto 
coa titora para consultar o traballo a realizar.  
 
 
 

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua 
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8. Medidas de atención á diversidade 
8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados 

Teráse en conta unha serie de aspectos que permitan individualizar  en maior medida o proceso de ensinanza—aprendizaxe utilizando metodoloxías diversas e materiais didácticos variados e adaptados en función da súa 
dificultade. 
 
 
 

 
 


