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1. Criterios de avaliación e Resultados de 
aprendizaxe imprescindibles

Criterios de avaliación Resultados  de
aprendizaxe
imprescindibles.

CA1.1  Situouse  a
mensaxe  no  seu
contexto.

RA1.1-  Recoñece
información  profesional
e  cotiá  contida  en
discursos  orais  emitidos
en  lingua  estándar,  e
analiza o contido global
da mensaxe en relación
cos recursos lingüísticos
correspondentes.

CA1.2  Identificouse  a
idea  principal  da
mensaxe.

RA1.2  -  Interpreta
información  profesional
contida  en  textos
escritos,  ao  analizar
comprensivamente  os
seus contidos.

CA1.3 Recoñeceuse a
finalidade  da
mensaxe  directa,
telefónica  ou  por
outro medio oral.

RA1.3 - Emite mensaxes
orais  claras  e  ben
estruturadas, e participa
como  axente  activo  en
conversas profesionais.



CA1.4  Extraeuse
información
específica  en
mensaxes
relacionadas  con
aspectos  da  vida
profesional e cotiá.

RA1.4  -  Elabora  textos
sinxelos  en  lingua
estándar,  e relaciona as
regras  gramaticais  coa
súa finalidade.

CA1.5  Estableceuse a
secuencia  dos
elementos
constituíntes  da
mensaxe.

RA1.5 -  Aplica actitudes
e  comportamentos
profesionais  en
situacións  de
comunicación,  e
describe  as  relacións
características  do  país
da lingua estranxeira.

CA2.1  Situouse  a
mensaxe  no  seu
contexto.

RA2.1  -  Recoñece
información  profesional
e  cotiá  contida  en
discursos  orais  emitidos
en  lingua  estándar,  e
analiza o contido global
da mensaxe en relación
cos recursos lingüísticos
correspondentes.

CA2.2  Identificouse  a
idea  principal  da

RA2.2  -  Interpreta
información  profesional



mensaxe. contida  en  textos
escritos,  ao  analizar
comprensivamente  os
seus contidos.

CA2.3 Recoñeceuse a
finalidade  da
mensaxe  directa,
telefónica  ou  por
outro medio oral.

RA2.3 - Emite mensaxes
orais  claras  e  ben
estruturadas, e participa
como  axente  activo  en
conversas profesionais.

CA2.4  Extraeuse
información
específica  en
mensaxes
relacionadas  con
aspectos  da  vida
profesional e cotiá.

RA2.4  -  Elabora  textos
sinxelos  en  lingua
estándar,  e relaciona as
regras  gramaticais  coa
súa finalidade.

CA2.5  Estableceuse a
secuencia  dos
elementos
constituíntes  da
mensaxe.

RA2.5 -  Aplica actitudes
e  comportamentos
profesionais  en
situacións  de
comunicación,  e
describe  as  relacións
características  do  país
da lingua estranxeira.

CA3.1  Situouse  a RA3.1  -  Recoñece



mensaxe  no  seu
contexto.

información  profesional
e  cotiá  contida  en
discursos  orais  emitidos
en  lingua  estándar,  e
analiza o contido global
da mensaxe en relación
cos recursos lingüísticos
correspondentes.

CA3.2  Identificouse  a
idea  principal  da
mensaxe.

RA3.2  -  Interpreta
información  profesional
contida  en  textos
escritos,  ao  analizar
comprensivamente  os
seus contidos.

CA3.3 Recoñeceuse a
finalidade  da
mensaxe  directa,
telefónica  ou  por
outro medio oral.

RA3.3 - Emite mensaxes
orais  claras  e  ben
estruturadas, e participa
como  axente  activo  en
conversas profesionais.

CA3.4  Extraeuse
información
específica  en
mensaxes
relacionadas  con
aspectos  da  vida
profesional e cotiá.

RA3.4  -  Elabora  textos
sinxelos  en  lingua
estándar,  e relaciona as
regras  gramaticais  coa
súa finalidade.



CA3.5  Estableceuse a
secuencia  dos
elementos
constituíntes  da
mensaxe.

RA3.5 -  Aplica actitudes
e  comportamentos
profesionais  en
situacións  de
comunicación,  e
describe  as  relacións
características  do  país
da lingua estranxeira.

CA4.1  Situouse  a
mensaxe  no  seu
contexto.

RA4.1  -  Recoñece
información  profesional
e  cotiá  contida  en
discursos  orais  emitidos
en  lingua  estándar,  e
analiza o contido global
da mensaxe en relación
cos recursos lingüísticos
correspondentes.

CA4.2  Identificouse  a
idea  principal  da
mensaxe.

RA4.2  -  Interpreta
información  profesional
contida  en  textos
escritos,  ao  analizar
comprensivamente  os
seus contidos.

CA4.3 Recoñeceuse a
finalidade  da
mensaxe  directa,

RA4.3 - Emite mensaxes
orais  claras  e  ben
estruturadas, e participa



telefónica  ou  por
outro medio oral.

como  axente  activo  en
conversas profesionais.

CA4.4  Extraeuse
información
específica  en
mensaxes
relacionadas  con
aspectos  da  vida
profesional e cotiá.

RA4  .4-  Elabora  textos
sinxelos  en  lingua
estándar,  e relaciona as
regras  gramaticais  coa
súa finalidade.

CA4.5  Estableceuse a
secuencia  dos
elementos
constituíntes  da
mensaxe.

RA4.5 -  Aplica actitudes
e  comportamentos
profesionais  en
situacións  de
comunicación,  e
describe  as  relacións
características  do  país
da lingua estranxeira.



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

-  Os  procedementos  de
avaliación  adecuaranse
ás  adaptacións
metodolóxicas  realizadas
durante  o  terceiro
trimestre do curso 2019-
2020.

-  Daraselle  prioridade  á
avaliación, atendendo ao
seu  carácter  continuo,
formativo e integrador, a
partir  das  avaliacións
anteriores  e  das
actividades
desenvolvidas  durante
este período, sempre que
iso  favoreza  ao  alumno
ou alumna.

-  En  ningún  caso,  o
alumno  ou  alumna
poderá verse prexudicado
polas  dificultades
derivadas  do  cambio  de
metodoloxía  a  distancia
do  terceiro  trimestre,  e



non  poderá  ver
minorados  os  resultados
obtidos  nas  avaliacións
dos trimestres anteriores.

Instrumentos:

- Probas realizadas sobre
as unidades didácticas. 

- Probas  de  produción
oral, Speaking.

- Actividades  de
recuperación,  repaso,
reforzo e, no seu caso,
ampliación  das
aprendizaxes
anteriores que resulten
necesarias  para  todo
ou  parte  do  seu
alumnado.  Na  medida
do posible deseñaránse
actividades
globalizadoras  e
interdisciplinares.

- Observación  do
traballo  diario  na  casa
e  na  aula,
comportamento,



producións  orais  e
escritas, redacións, etc.

Cualificación final

Indicar  o  procedemento
para obter a cualificación
final de curso:
– A  cualificación  final

será  a  media  das
cualificacións  da   1ª
(50  %)  e  da  2ª
Avaliación (50 %). 

–  Esta  cualificación
podería incrementarse ata
un 10%, co traballo do 3º
Trimestre, dependendo do
grado  de  corrección  e  de
esforzo  observado  pola
profesora  por  parte  do
alumnado. 
– O  alumnado  que  teña
unha  cualificación  media
entre  a  1ª  (50%)  e  a  2ª
(50%) Avaliación inferior a
5  puntos  se  lle  asignará
tarefas  de  recuperación  a
través  dun  Boletín  de
Recuperación,  publicado
no  Blog  da  profesora.  No
caso  de  que  a  avaliación



deste  Boletín  de
Recuperación  sexa
positiva,  o  alumnado
acadará a  cualificación de
5.  Esta  cualificación
podería incrementarse ata
un  10%  co  traballo  nos
contidos  do  3º  Trimestre,
dependendo  do  grado  de
corrección  e  de  esforzo
observado  pola  profesora
por parte do alumnado. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,

ampliación) 

Actividades 

A  través  do  Blog  da
profesora  de  Inglés
(http://inglesnaponte.bl
ogspot.com)
desenvolveranse
actividades  de
recuperación (Boletín de
Recuperación,  que  se
pode  atopar  no  Blgo),
repaso, reforzo e, no seu
caso,  ampliación  das

http://inglesnaponte.blogspot.com/
http://inglesnaponte.blogspot.com/


aprendizaxes  que
resulten necesarias para
todo  ou  parte  do  seu
alumnado.  Na  medida
do  posible  deseñaránse
actividades
globalizadoras  e
interdisciplinares,
debidamente titorizadas.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

- Alumnado  con
conectividade: 

Co  fin  de  poder
desenvolver  as
actividades
anteriormente
identificadas,  farase
uso  do  Blog  antes
mencioado,  do  correo
corporativo  da
profesora  e  de
videoconferencias
semanales  co
alumnado  a  través  da
plataforma  Cisco
Webex  Meetings  para
desenvolver  as
aprendizaxes



anteriormente
identificadas  a  través
da plataforma (https://
www.webex.com/es/vi
deo-
conferencing.html)

- Alumnado  sen
conectividade: 

Co  fin  de  poder
desenvolver  as
aprendizaxes
anteriormente
identificadas,
utilizarase a aplicación
EspazoAbalar-
abalarMóbil
(https://www.edu.xunt
a.gal/espazoAbalar/no
va/abalarmobil )  para
facilitar  a
comunicación  co
alumnado  maior  de
idade ou coas familias
do  alumnado  menor
de  idade  que  non
dispoña  dunha
axeitada

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/nova/abalarmobil
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/nova/abalarmobil
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/nova/abalarmobil
https://www.webex.com/es/video-conferencing.html
https://www.webex.com/es/video-conferencing.html
https://www.webex.com/es/video-conferencing.html


conectividade.

Materiais e recursos

Empregaranse  os
recursos  anteriormente
mencioados.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás familias

Indicar o procedemento 
que o profesorado 
empregará para informar 
ao alumnado. 

- Co alumnado maior de 
idade, empregarase o 
correo electrónico 
corporativo da 
profesora, a aplicación 
EspazoAbalar-
abalarMóbil 
(https://www.edu.xunt
a.gal/espazoAbalar/nov
a/abalarmobil ) e a 
Mensaxería do Aula 
Virtual do IES Eduardo 
Pondal, Ponteceso 
((https://www.edu.xunt
a.gal/centros/ieseduard

https://www.edu.xunta.gal/centros/ieseduardopondalponteceso/aulavirtual2/
https://www.edu.xunta.gal/centros/ieseduardopondalponteceso/aulavirtual2/
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/nova/abalarmobil
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/nova/abalarmobil
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/nova/abalarmobil
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/nova/abalarmobil


opondalponteceso/aula
virtual2/)

- Co alumnado menor de
idade,  a  comunicación
será  a  través  das
familias facendo uso do
correo  electrónico
corporativo  da
profesora, o Aula

Virtual  do  IES  Eduardo
Pondal, Ponteceso.

- Así  mesmo,  farase  uso
da  aplicación
EspazoAbalar-
abalarMóbil
(https://www.edu.xunt
a.gal/espazoAbalar/nov
a/abalarmobil )  

Publicidade 

Publicación obrigatoria na
páxina web do centro.

- Difundirase  toda
información
anteriormente
detallada  na  páxina
web  do  centro
(https://www.edu.xunt

https://www.edu.xunta.gal/centros/ieseduardopondalponteceso/
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/nova/abalarmobil
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/nova/abalarmobil
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/nova/abalarmobil
https://www.edu.xunta.gal/centros/ieseduardopondalponteceso/aulavirtual2/
https://www.edu.xunta.gal/centros/ieseduardopondalponteceso/aulavirtual2/


a.gal/centros/ieseduar
dopondalponteceso/)

- E  proporcionarase  a
información  precisa  no
Blog  da  profesora  de
Inglés
(http://inglesnaponte.blo
gspot.com). 

http://inglesnaponte.blogspot.com/
http://inglesnaponte.blogspot.com/
https://www.edu.xunta.gal/centros/ieseduardopondalponteceso/
https://www.edu.xunta.gal/centros/ieseduardopondalponteceso/

