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1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  1º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.4. Comprender os puntos esenciais e os detalles máis salientables en conversas 

sinxelas, reais ou simuladas, que se refiran a necesidades prácticas ou materiais, 

gustos ou sensacións físicas moi básicas, expresadas pausadamente e con boa 

articulación e que se poidan escoitar de novo . 

PLEB1.4. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa informal entre duas persoas 

procedente dunha gravación pedagóxica cando o tema lle resulta coñecido e o discurso estea articulado con 

claridade 

.B1.6. Comprender o sentido xeral e a información esencial predicible de textos 

audiovisuais sinxelos, articulados pausadamente e con claridade, e con apoio de 

imaxes moi redundantes. 

PLEB1.6. Identifica a información esencial do tema e da situación de comunicación de gravacións 

auténticas ou pedagóxicas sinxelas, sobre asuntos cotiáns ou do seu interese, articuladas pausadamente e 

con claridade. 

B3.4. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles 

importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, breves, 

sinxelos e ben estruturados, escritos nun rexistro informal ou estándar, que traten de 

asuntos cotiáns, de temas coñecidos e previsibles de interese ou relevantes para os 

propios estudos, e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico básico de uso común e 

habitual 

PLEB3.4. Atopa a información que necesita para a realización dunha tarefa en narracións breves moi 

sinxelas en lingua estándar, e en guías de lecer, dicionarios, catálogos, etc. 

 

 

 

B3.5. Identificar información persoal básica (descrición física, data e lugar de 

nacemento, idade e sexo, estado civil, orixe e nacionalidade, profesión, gustos, etc.) e 

no ámbito público, presentada ou solicitada en cartas, formularios, fichas, 

cuestionarios, anuncios, etc 

PLEB3.5. Entende información básica (lugar, prezo, horarios, datos ou preguntas relativas á información 

persoal, etc.) de correspondencia formal na que se informa sobre asuntos do seu interese. 

B4.4. Escribir mensaxes sinxelas con información, instrucións e indicacións moi 

básicas relacionadas con actividades cotiás e de inmediata necesidad. 

 PLEB4.2. Elabora textos moi breves nos que expón, por exemplo, unha enumeración de actividades ou 

tarefas moi habituais, listas de compras, traxecto habitual etc.; e textos que expresen sentimentos básicos 

de gusto, desgusto, aceptación, negación. 

B5.8. Comprender e utilizar un repertorio léxico oral básico suficiente para comunicar 

información, contidos elementais, e opinións breves, propias da súa idade e nivel. 

PLB5.7. Recoñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender e  

elaborar textos sinxelos propios do seu nivel educativo. 
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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 alumnado está a 

realizar, a  través do correo electrónico e a plataforma Google classroom. A selección destes 

estándares permitirá que, nuns casos,  se recuperen os contidos non superados, e noutros,  

se afonde en 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.  

 

 

Instrumentos: 

 Participación e interacción co profesorado:  

O alumnado  poderá ampliar reforzar e recuperar contidos a través de tarefas variadas  que 

engloben gramática , vocabulario, pronuncia, escritura e lectura  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 reforzo  e 

recuperación realizadas no terceiro trimestre.  

Farase unha valoración das tarefas entregadas  e se se alcanza unha media igual ou 
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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 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 exame terá tres apartados: vocabulary and grammar 10 p,  writing  10p,  reading 10p.  

A nota será a media  dos tres apartados. 

 

3.  Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recupera ci ón, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliaci ón)  

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 e audicións . Serán variadas, recollerán os 

contidos mínimos vistos na fase presencial e servirán para ampliar, reforzar ou, 

se é o caso,  recuperar . 

 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

O envío de tarefas será semanal . A tarefa pode incluir actividades para facer na 

libreta  ,  para traballar online , ou para subir a  Google Classroom  onde poderán ser 

correxidos e avaliados. A profesora fará un seguimento da entrega das tarefas  á  

plataforma ou ao se non é posible ao correo electrónico, así como do progreso ou 

dificultades do alumnado entregando  con prontitude as correccións  e comentarios 

de xeito telemático. 

Materiais e recursos 

 Para a comunicación co alumnado úsase : 1. Correo electrónico , 2. A plataforma 

Google Classroom, 3.Apáxina web do centro. 

Para o  traballo  facemos uso do libro de texto, os libros interactivos e dixitais, e 

algunhas páxinas webs e blogs educativos. 
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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. 


