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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.  2º BACH 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B3.4. Identificar as ideas principais, información detallada e implicacións xerais de 

textos de certa lonxitude, ben organizados e lingüisticamente complexos, nunha 

variedade de lingua estándar e que traten de temas tanto concretos como abstractos, 

mesmo se son de carácter técnico, cando estean dentro do propio campo de 

especialización ou de interese, nos ámbitos persoal, público, educativo e laboral ou 

profesional, sempre que se poidan reler as seccións difíciles. 

PLEB3.2. Comprende a información, a intención e as implicacións de notas e correspondencia 

persoal en calquera soporte, incluídos foros e blogs, nos que se transmiten e se xustifican de xeito 

detallado información, ideas e opinións sobre temas concretos e abstractos de carácter persoal e 

dentro da súa área de interese. 

 

PLEB3.6. Comprende a información, as ideas e as opinións implícitas en noticias e artigos 

xornalísticos e de opinión ben estruturados e de certa lonxitude que tratan dunha variedade de 

temas de actualidade ou máis especializados, tanto concretos como abstractos, dentro da súa área 

de interese, e localiza con facilidade detalles relevantes neses textos. 

B4.1. Utilizar estratexias que faciliten un estilo de escritura sinxelo e fluído, evitando 

o uso de palabras ou estruturas das que non se estea seguro e seguindo 

adecuadamente o proceso de escritura: planificación do texto, selección das ideas 

pertinentes ao propósito comunicativo, presentación das ideas segundo o tipo de 

texto, organización adecuada en parágrafos, e revisión da coherencia, a cohesión, a 

ortografía, a puntuación e as concordancias. 

PLEB4.2. Describe un tema, un texto, un suceso ou un evento dando unha idea xeral que permita 

recoñecelo con claridade, explicando as súas partes ou circunstancias, e ofrecendo unha opinión 

persoal argumentada. 

B4.5. Elaborar resumos e notas recapitulativas, con claridade, exactitude, coherencia e 

fidelidade ao texto orixinal 

 

PLEB4.5. Toma notas , e elabora un resumo con información relevante e as conclusións adecuadas, 

sempre que o tema estea relacionado coa súa especialidade e o discurso estea ben estruturado 

B4.6. Presentar os textos escritos de maneira coidadosa (con atención a marxes, 

riscaduras, liñas dereitas, letra clara, letras maiúsculas e minúsculas cando 

corresponda, etc.), en soporte impreso e dixital, adecuados aos fins funcionais e 

valorando a importancia da presentación nas comunicacións escritas. 

PLEB4.8. Escribe, en calquera soporte, cartas formais de carácter educativo ou profesional 

dirixidas a institucións públicas ou privadas e a empresas, nas que dá e solicita información, 

describe a súa traxectoria educativa ou profesional e as súas competencias, e explica e xustifica 

co suficiente detalle os motivos das súas accións e dos seus plans (por exemplo, carta de 

motivación para matricularse nunha universidade estranxeira, ou para solicitar un posto de 
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 traballo), respectando as convencións formais e de cortesía propias deste tipo de textos. 

 

B5.2. Axustarse con consistencia aos patróns ortográficos, de puntuación e de 

formato de uso común, e algúns de carácter máis específico. 

 

PLEB5.2. Relaciónase oralmente e por escrito comunicando con eficacia información, noticias, 

ideas e puntos de vista sobre temas tanto abstractos como concretos; ou solicitando ou transmitindo 

información relacionada con servizos ou outros ámbitos das relacións sociais, adaptando a súa 

expresión e os medios de expresalo á situación de comunicación. 

B5.7. Resumir ou parafrasear un texto para facelo intelixible a quen necesite desta 

mediación por descoñecemento ou coñecemento insuficiente da lingua meta. 

 

PLEB5.7. Comprende textos extensos en lingua estándar transmitidos por canles, entendendo 

(aínda que non os comparta) os matices de sentido e de opinión ante puntos de vista e posturas 

concretas e actitudes que responden a crenzas, costumes e valores propios da cultura da lingua 

meta. 
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2. Avaliación e cualificación 

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 do 

correo electrónico. A selección destes estándares permitirá que, nuns casos, recupérense os contidos 

non superados, e noutros, afóndese cuestións xa vistas e amplíense 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.  

 

Instrumentos: 

 Participación e interacción co profesorado:  

o alumnado  poderá ampliar , repasar e reforzar contidos a través de tarefas variadas  que engloben 

gramática, vocabulario, pronuncia, escritura(redaccións e resumos estilo proba ABAU)que 

avaliarán a consecución dos estándares referidos en (1)) podendo interactuar  e resolver dúbidas 

coa súa profesora e ver correccións  e comentarios ao seu traballo de xeito  telemático .  

 

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. 

 

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

esforza ao longo da fase non presencial. 

Proba 

extraordinaria 

de setembro 

 

O alumnado que non aprobe na convocatoria ordinaria de xuño terá a oportunidade de recuperar  

na convocatoria extraordinaria a celebrarse ,se é posible, de maneira presencial. Nela entrarán 

somentes  os contidos e estándares traballados na primeira e na segunda avaliación 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

O alumnado será convocado a un exame presencial se é posible  e  consistirá  nunha proba escrita 

que avalíe  a selección de estándares e competencias  reflectida en (1) .  

Avaliación de 

materias 

pendentes 

Todos os alumnos/as ca materia suspensa xa tiñan  acadado resultado positivo no momento do cese 

da docencia presencial. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 
caso, ampliación)  

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 . Serán variadas aínda que facendo fincapé nos modelos das 

probas ABAU e servirán para ampliar, reforzar 

 Ofrecénse  modelos de exercicios  para que os alumnos podan traballar en 

autonomía e autocorrixirse  

 

 

 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e 

sen conectividade) 

 Todo o alumnado presenta conectividade e de detectar algunha dificultade a 

profesora pon tódolos medios ao seu alcance para solventar esa deficiencia 

 

 O envío de tarefas será semanal . A profesora fará un seguimento da entrega 

das tarefas  no correo electrónico así como do progreso ou dificultades do 

alumnado entregando   con prontitude as correccións  e comentarios 

telematicamente.  

, 

 Coméntanse todos os traballos entregados polos alumnos para potenciar a 

autocorrección e reforzar a capacidade de expresión.´ 

 

Materiais e 

recursos 

 Apuntes colgados pola profesora  

 Orientaciones sobre las actividades  

 Libro de texto Living English 2 

 Labor de tutoría mediante el correo corporativo do centro 

  Videoconferencia.  Webex 

 Modelos probas ABAU 

 Links a webs e blogs educativos. 

 

 

 

4. Información e publicidade 

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. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 

2019/2020 

PÁXINA 6 DE 6 CENTRO:IES EDUARDO PONDAL 

CURSO:2029-2020 

MATERIA:INGLÉS 

 

  

 

 

 

 


