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1 . Está nda res de aprendiza xe e competenc ia s impresc ind ib les .  1º BACH 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 

B1.4. Comprender o sentido xeral, a  información esencial, os puntos principais e os 

detalles máis relevantes de textos orais transmitidos por medios técnicos, claramente 

estruturados e en lingua estándar, articulados a velocidade lenta, sempre que as 

condicións acústicas sexan boas e se poida volver escoitar o que 

 

PLEB1.5. Comprende os puntos principais e detalles relevantes na maioría de programas de radio e 

televisión relativos a temas de interese persoal ou da súa especialidade (por exemplo, entrevistas, 

documentais, series e películas), cando se articulan de forma relativamente lenta e cunha pronuncia 

clara e estándar, e que traten temas coñecidos ou do seu interese. 

B2.7. Realizar una presentación oral planificada de certa lonxitude sobre temas xerais e 

educativos propios da idade e do nivel de estudos, nunha secuencia lineal, apoiándose 

en notas e elementos gráficos, e respondendo a preguntas complementarias de carácter 

previsíbel. 

PLEB.2.5. Fai presentacións ben estruturadas e de certa duración sobre un tema educativo (por 

exemplo, o deseño dun aparello ou dispositivo, ou sobre unha obra artística ou literaria), coa suficiente 

claridade como para que se poida seguir sen dificultade a maior parte do tempo e cuxas ideas 

principais estean explicadas cunha razoable precisión, e responde a preguntas complementarias da 

audiencia formuladas con claridade e a velocidade normal. 

 

B3.3. Identificar as ideas principais, a  información relevante e as implicacións xerais 

de textos de certa lonxitude, ben organizados e con estruturas lingüísticas de certa 

complexidade, nunha variedade de lingua estándar e que traten temas tanto abstractos 

como concretos dentro do propio campo de especialización ou interese, nos ámbitos 

persoal, público, educativo ou ocupacional ou laboral, sempre que se poidan reler as 

seccións difíciles. 

PLEB3.2. Comprende o sentido xeral, os puntos principais e os detalles m áis relevantes en noticias e 

artigos xornalísticos ben estruturados e de certa lonxitude, nos que se adoptan puntos de vista 

concretos sobre temas de actualidade ou do seu interese, redactados nunha variante estándar da lingua.  

 

B3.5. Ler con fluidez textos de ficción e literarios contemporáneos, auténticos ou 

adaptados, e relacionados cos propios intereses e as necesidades no ámbito persoal, 

público e educativo, ben estruturados en rexistro estándar da lingua, e escritos de xeito 

claro e sinxelo. 

PLEB3.7. Segue sen dificultade a liña argumental de historias de ficción e de novelas curtas 

claramente estruturadas, de linguaxe sinxela e directa, nunha variedade estándar da lingua, e 

comprende o carácter dos personaxes e as súas relacións, cando uns e outras están descritos claramente 

e co suficiente detalle. 
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B4.2. Escribir, en calquera soporte, textos de estrutura clara sobre una serie de temas 

xerais e máis específicos relacionados cos propios intereses ou as especialidade, 

facendo descricións co suficiente detalle; redactando en palabras propias, e 

organizando de maneira coherente, información e ideas extraídas de diversas fontes, e 

xustificando as propias opinións sobre temas xerais, ou máis específicos, utilizando 

elementos de cohesión e coherencia e un léxico de uso común, ou máis específico, 

segundo o contexto de comunicación.     

                                                                                                                           

 

PLEB4.2. Nas tarefas de expresión escrita, produce habitualmente textos coherentes, con cohesión 

e adecuados aos fins funcionais, con razoable corrección tanto ortográfica como de puntuación, 

na orde das palabras e na presentación do escrito (marxes, espazos de interliña, uso de 

maiúsculas e minúsculas, etc.)  

 

 

B5.3. Reproducir os patróns ortográficos, de puntuación e de formato de uso común, e 

algúns de carácter máis específico (por exemplo, indicacións para acoutar información, 

como parénteses ou guións), con corrección na maioría das ocasións; saber manexar 

procesadores de textos para resolver dúbidas ortográficas nos textos producidos en 

formato electrónico, e utilizar con eficacia as convencións de escritura que rexen na 

comunicación por internet. 

 

PLEB5.2. Utiliza as normas ortográficas sen erros moi significativos e para estruturar o texto, 

ordenar as ideas e xerarquizalas en principais e secundarias, e utiliza o corrector informático 

para detectar e corrixir erros tipográficos e ortográficos. 

B5.7. Coñecer e saber seleccionar e utilizar léxico oral e escrito común e máis 

especializado cando se conta con apoio visual ou contextual, relacionado cos propios 

intereses e as propias necesidades nos ámbitos persoal, público, educativo e 

ocupacional ou laboral, e expresións e modismos de uso habitual. 

PLEB5.7. Exprésase oralmente e por escrito, en diferentes soportes, con certa densidade léxica, 

evitando repeticións innecesarias co uso de sinónimos e palabras de significado próximo, e 

recoñece un léxico máis especializado se conta con apoio visual ou contextual. 



 
 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 5 CENTRO: IES EDUARDO PONDAL: 

CURSO: 1º BACH: 

MATERIA: INGLÉS: 
 

 

2 . Avalia c ió n e cualifica c ió n 

Avaliación 

Procedementos: 

O carácter de progresividade que ten esta materia na súa aprendizaxe fai que apliquemos o concepto de avaliación 

continua e polo tanto, se unha alumna/o suspende a primeira avaliación quedará recuperada automaticamente se aproba a 

segunda . 

Neste terceiro trimestre os contidos e estándares referenciados en (1) serán avaliados mediante a corrección dunha serie 

pechada de actividades escritas que o alumno está a realizar, a  través da aula virtual ou o correo electrónico. A selección 

destes estándares permitirá que, nuns casos, se recuperen os contidos non superados,  se afonden cuestións xa vistas e se 

amplíen outras. 

Teremos en conta dúas situacións: 

1.  Alumnado con dúas  avaliacións aprobadas ou a segunda aprobada  que  pode mellorar a súa cualificación 

traballando con tarefas de reforzo e ampliación  no terceiro trimestre. 

2.  Alumnado con dúas avaliacións suspensas ou a segunda suspensa que pode recuperar traballando con tarefas de 

repaso e reforzo no terceiro trimestre. . Este alumnado terá que facer tres tarefas: 

       1.Ler e facer as actividades do libro: Tales of Mistery and Imagination, B1 Level. 

       2.Enviar un vídeo no que gravarán unha exposición oral sobre un tema a escoller entre varios. 

       3. Entregar unha ficha de actividades de gramática e vocabulario por cada unha das unidades vistas ata o 13 de 

marzo. 

Instrumentos: 

 Co  obxectivo de fomentar a constancia no traballo. O alumnado: 

      1. Poderá ampliar , repasar e reforzar contidos a través de tarefas variadas de vocabulario, gramática, escritura, lectura e 

audicións podendo interactuar  e resolver dúbidas coa súa profesora e ver correccións  e comentarios ao seu traballo de 

xeito  telemático .  

      2. Deberá subir as tarefas á aula virtual dentro do prazo para que quede rexistrado no informe do alumnado.      .  

Cualificación 

final 

1. A cualificación final  para o alumnado con dúas avaliacións aprobadas ou coa segunda aprobada será a media desas 

dúas avaliacións  podendo sumar ata  20%   máis polas tarefas de ampliación realizadas na fase non presencial. 

 

2 .A cualificación final para o alumnado coas dúas avaliacións suspensas, ou a segunda suspensa obterase valorando 

positivamente a  realización das tarefas de repaso e reforzo realizadas no terceiro trimestre.  

Farase unha valoración das tarefas entregadas  e se se alcanza unha media igual ou superior ao 5, terá un 

aprobado na materia. Unha vez superada a materia este alumnado poderá tamén  ver incrementada a súa cualificación  

ata un 20% coas tarefas de ampliación  realizadas na fase non presencial. 

Ao longo do  trimestre, o profesorado fará un seguimento das tarefas asignadas que deberán presentarse en tempo e 

forma. Os criterios que se seguirán para avaliar ditas  tarefas son: 

• Vídeo presentación oral: 30% 

• Tarefas escritas (subidas a aula virtual ou enviadas por correo):  70% 

Deste xeito, todo o alumnado poderá mellorar a nota das dúas primeiras avaliacións se traballa e se esforza ao 

longo da fase non presencial. 
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Proba 

extraordinaria 

de setembro 

O  O alumnado que non consiga aprobar en xuño, poderá presentarse á convocatoria extraordinaria  de setembro  que, se é 

posible, será presencial e examinará  os contidos mínimos vistos  ata  antes do confinamento. 

 O   O exame terá tres partes:  vocaburary and grammar 10p,   Writing  10p,   Reading  10p. 

A nota será a media dos tres apartados. 

3 . Meto do lox ía e activ ida des do 3º trimestre (recupera c ió n, repaso , reforzo , e no seu caso, 

amplia c ió n)  

Actividades  

 

As actividades terán que ver cos estándares  de aprendizaxe imprescindibles indicados no apartado 1. 

Planificaránse actividades  de lectura e escritura, exercicios gramaticais, de vocabulario, audicións e unha 

exposición oral gravada en vídeo e enviada por correo. Serán variadas, recollerán os contidos mínimos  

vistos na fase presencial e servirán para ampliar, reforzar ou, se é o caso,  recuperar. 

Metodoloxía  

 

O envío de tarefas para o alumnado  será semanal para o alumnado que ten aprobadas as dúas avaliacións ou a 

segunda.  O alumnado que ten que recuperar a segunda, e polo tanto toda a materia, daráselle unha data límite 

para entregar as tres tarefas.  A tarefa pode incluír actividades para facer na caderno, para traballar online, ou 

para subir a aula virtual . A profesora fará un seguimento da entrega das tarefas así como do progreso ou 

dificultades do alumnado entregando con prontitude as correccións  e comentarios pola plataforma. 

. 

Materiais e 

recursos 

Para a comunicación co alumnado úsase :  1. Correo electrónico. 2. A aula virtual.  3.A mensaxería de Abalar.   

O O teléfono.  5.A páxina web do centro.  6.As vídeo chamadas a través da plataforma Webex. 

4 . Inform a ció n e publi c ida de 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

A información contida neste documento será trasladada ao alumnado  por correo electrónico. 

Publicidade  
Este documento colgarase na páxina web do centro  dentro do Departamento de Inglés 
. 


