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1. Estándares de aprendizaxe e competencias
imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1.  Coñecer  e  saber
aplicar  as  estratexias
básicas de comprensión do
sentido  xeral,  a
información  esencial,  os
puntos  e  as  ideas
principais,  ou  os  detalles
relevantes  do  texto:
anticipación  do  contido
xeral do que se escoita con
axuda  de  elementos
verbais  e  non  verbais  e
uso  dos  coñecementos
previos  sobre  a  situación
(quen fala a quen, con que
intencións,  onde  e  cando)
que dan lugar a inferencias
do significado baseadas no
contexto.

PLEB1.1.  Comprende  frases
e  expresións  habituais
relacionadas  con
necesidades  inmediatas  e
temas cos que se estea moi
familiarizado/a,  sempre que
se  fale  de  xeito  pausado  e
ben articulado.

B1.2.  Coñecer  e  saber
aplicar  as  estratexias
básicas de comprensión
do  sentido  xeral,  a
información esencial, os
puntos  e  as  ideas

PLEB1.2.  Capta  os  puntos
principais  e  os  detalles
salientables  de  instrucións,
preguntas,  explicacións,
diálogos  e  outras  mensaxes
orais sinxelas articuladas con



principais, ou os detalles
relevantes  do  texto:
anticipación  do  contido
xeral  do que se escoita
con axuda de elementos
verbais e non verbais, e
uso  dos  coñecementos
previos  sobre  a
situación  (quen  fala  a
quen,  con  que
intencións,  onde  e
cando) que dan lugar a
inferencias  do
significado baseadas no
contexto.

claridade  e  pausadamente,
relacionadas  coas
actividades  de  aula  e  con
áreas  de  prioridade
inmediata.

B1.3.  Identificar  a
información esencial, os
puntos  principais  e  os
detalles máis relevantes
en textos orais breves e
ben  estruturados,
transmitidos de viva voz
ou por medios técnicos
e  articulados  a
velocidade  lenta,  nun
rexistro  estándar
formal,  e  que  versen
sobre  asuntos  cotiáns
en  situacións  habituais

PLEB1.3. Distingue, co apoio
da imaxe, as ideas principais
e  información  relevante  en
presentacións  moi  básicas
sobre temas educativos, que
estea a aprender ou do seu
interese (por exemplo, sobre
un tema curricular como os
contaminantes,  a
clasificación dos seres vivos,
etc.),  sempre  que  poida
escoitalas máis dunha vez.



escolares e da familia ou
do  propio  campo  de
interese, sempre que as
condicións  acústicas
non  distorsionen  a
mensaxe  e  se  poida
volver escoitar o dito.

B2.1.  Pronunciar  e
entoar  de  xeito  claro  e
intelixible, aínda que se
cometan  erros  de
pronuncia polos  que os
interlocutores  teñan
que solicitar repeticións
de cando en vez.

PLEB2.1.  Na  maioría  das
actividades  de  aula  amosa
unha  actitude  positiva  polo
uso da lingua estranxeira nas
diferentes  situacións
comunicativas, esforzándose
por  utilizala  aínda  que,  ás
veces,  teña  que  recorrer  a
outras  linguas  para  pedir
axuda ou aclaracións.

B2.2.  Interactuar  de
xeito  sinxelo  en
intercambios
claramente
estruturados,  utilizando
fórmulas  ou  xestos
simples  para  tomar  ou
ceder  a  quenda  de
palabra,  aínda  que  se
dependa  en  grande
medida da actuación do
interlocutor.

PLEB2.2.  Fai  presentacións
moi  breves  e  ensaiadas
comprensibles  e  con  apoio
visual  de  distintos  soportes
multimedia que lle permitan
ilustralas  con  imaxes  e
seguir  un  guión  sobre
aspectos  concretos  e
sinxelos  de  temas  do  seu
interese ou relacionados cos
seus estudos,  e  responde a
preguntas  breves  e  moi



sinxelas  dos  oíntes  sobre  o
contido  das  súas
presentacións.

B2.3.  Utilizar  as
estratexias  máis
adecuadas  para
producir  textos  que
aborden  descricións,
narracións  e
explicacións  breves  e
sinxelas  sobre
acontecementos,
experiencias, condicións
de vida e coñecementos
diversos,  con  certa
fluidez  e  pronuncia
intelixible,  utilizando
conectores  textuais,  e
con  dominio  do
vocabulario  elemental
para lograr  a  finalidade
da comunicación.

PLEB2.3.  Desenvólvese  sen
dificultade  evidente  en
xestións  e  transaccións
cotiás  básicas,  e  ofrece  e
obtén información básica en
situacións  habituais  e
concretas propias de viaxes,
aloxamento,  transporte,
compras  e  lecer,  seguindo
normas  de  cortesía  básicas
(saúdo e tratamento).

B3.1.  Utilizar  as
estratexias  máis
adecuadas
(identificación  do  tema
dun texto coa axuda de
elementos  textuais  e
non  textuais,  uso  dos

PLEB3.1.  Comprende,  con
axuda da imaxe, instrucións
sinxelas  e  básicas  de
funcionamento e manexo de
aparellos electrónicos ou de
máquinas  de  uso  común  e
coñecidos,  e  segue



coñecementos  previos
sobre o tema, inferencia
de  significados  polo
contexto,  por
comparación  de
palabras  ou  frases
similares  nas  linguas
que  xa  coñecen,  etc.),
para  a  comprensión  do
sentido  xeral,  a
información esencial, os
puntos  e  as  ideas
principais, ou os detalles
relevantes do texto.

instrucións  básicas  e
predicibles para a realización
de actividades e normas de
seguridade  (por  exemplo,
nun  centro  docente,  un
lugar  público ou unha zona
de lecer).

B3.2.  Comprender
instrucións  básicas  e
avisos,  obrigas  e
prohibicións  (por
exemplo,  indicacións
para chegar a un lugar,
frecuencia da dose dun
medicamento,  manexo
elemental  de  aparellos
coñecidos, etc.).

PLEB3.2.  Entende
información  específica
esencial  en  páxinas  web  e
outros  materiais  de
referencia  ou  consulta  de
carácter  pedagóxico
claramente  estruturados  e
nun rexistro estándar e con
imaxes  ilustrativas
redundantes  sobre  temas
relativos  a  materias
educativas  ou  do  seu
interese (por exemplo, sobre
un  tema  curricular,  un
programa informático, unha



cidade,  un  deporte  ou  o
ambiente),  sempre  que
poida  reler  as  seccións
difíciles.

B3.3.  Identificar  e
interpretar  palabras  e
enunciados  clave
sinxelos  e
contextualizados,  en
situacións  de
comunicación
significativas para a súa
idade  e  o  seu  nivel
escolar,  coa  axuda  de
elementos  textuais  e
non  textuais,  sobre
temas variados e outros
relacionados con outras
materias do currículo.

PLEB3.3. Entende os puntos
principais  de  anuncios  e
material  publicitario  de
publicacións  propias  da  súa
idade  ou  de  internet,
formulados  de  xeito  simple
e  claro,  e  relacionados  con
asuntos do seu interese, nos
ámbitos persoal e educativo.

B4.1. Aplicar estratexias
adecuadas  para
elaborar  textos  escritos
breves  e  de  estrutura
simple  (por  exemplo,
copiando  formatos,
fórmulas  e  modelos
convencionais  propios
de  cada  tipo  de  texto,
identificando  as  ideas

LEB4.1.  Escribe  notas  e
mensaxes  (por  exemplo,
posts  e  chats  en  redes
sociais),  en  situacións  reais
ou simuladas, nas que dá e
solicita  breve  información
sobre  citas,  preferencias  e
sentimentos,  relacionadas
con actividades e situacións
da  vida  cotiá  e  do  seu



pertinentes  e
necesarias,  pondo  una
idea  principal  en  cada
parágrafo, etc.).

interese.

B4.2. Escribir, en papel 
ou en soporte 
electrónico, textos 
breves, sinxelos e de 
estrutura clara sobre 
temas cotiáns ou de 
interese persoal, nun 
rexistro estándar ou 
informal, utilizando 
adecuadamente os 
recursos máis básicos 
de cohesión e de 
coherencia, e as 
convencións 
ortográficas básicas e os
signos de puntuación 
máis comúns, cun 
control razoable de 
expresións e estruturas 
básicas e sinxelas, e un 
léxico de uso frecuente 
para a súa idade e o seu 
nivel escolar. Tomar 
notas e escribir 
mensaxes moi breves e 

PLEB4.3. Completa un 
cuestionario sinxelo con 
información persoal e 
relativa aos seus datos, aos 
seus intereses ou ás súas 
afeccións (por exemplo, para
subscribirse a unha 
publicación dixital). 



sinxelas a partir dunha 
información moi sinxela 
e predicible.
B4.3. Completar 
documentos básicos nos
que se solicite 
información persoal.

PLEB4.3. Completa un 
cuestionario sinxelo con 
información persoal e 
relativa aos seus datos, aos 
seus intereses ou ás súas 
afeccións (por exemplo, para
subscribirse a unha 
publicación dixital). 

2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
-  Os  procedementos  de

avaliación  adecuaranse  ás

adaptacións  metodolóxicas

realizadas  durante  o  terceiro

trimestre do curso 2019-2020.

-  Daráselle  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  e
controles    de  verbos,(se  os
hai). 

– 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:
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN FINAL: 

- Controles de clase que fixemos
antes do parón (fixemos 2): 80 %

-  Traballos  de  clase  antes  do
parón: 10 %

-  Todas  as  actividades  que  a
profesora  foi  publicando  e
renovando desde marzo no blog -
os que estiveron atentos tiveron
tempo de facelas -, as actividades
do  3º  trimestre  do  blog  e  o
redondeo da nota final tendo en
conta  o  grado  de  interés  por
facer as tarefas despois do parón:
10 %.

PROCEDEMENTO DE CUALIFICACIÓN 



FINAL: 

-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
esforzo  persoal  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
asignarán  tarefas  de
recuperación  a  través  dun
Boletín  de  Recuperación,
publicado  no  Blog  de
http://inglesnaponte.blogspot.c
om/.

- No caso de que a avaliación
deste Boletín de Recuperación
sexa  positiva,  o  alumnado
acadará  a  cualificación  de  5
puntos.

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


Proba extraordinaria
de setembro

- A avaliación extraordinaria de
setembro terá  como finalidade
a  demostración  de  que  se
aprenderon  os  contidos
mínimos do curso. 
-  A  proba  extraordinaria  de
setembro  constará  de  catro
partes:  Grammar  (40%),
Vocabulary  (30%),  Reading
(20%), Writing (10%).
-  Para  considerar  a  materia
aprobada,  o  alumnado  deberá
obter unha nota global final de
5  ,  como  mínimo,  e  calquera
nota  inferior  suporá  que  a
asignatura non estará superada,
polo que lles quedará pendente
para o curso seguinte.



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.blog
spot.com)
desenvolveranse
actividades  de
recuperación  (Boletín  de
Recuperación, que se pode
atopar  no  Blgo),  repaso,
reforzo  e,  no  seu  caso,
ampliación  das
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

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


identificadas,  farase  uso
do  Blog  antes
mencioado,  do  correo
corporativo da profesora
e  de  videoconferencias
semanales  co  alumnado
para  desenvolver  as
aprendizaxes
anteriormente
identificadas a través da
plataforma  Cisco  Webex
Meetings
(https://www.webex.co
m/es/video-
conferencing.html)

- Alumnado  sen
conectividade: 

 Co  fin  de  poder
desenvolver  as
aprendizaxes
anteriormente
identificadas, utilizarase a
aplicación  EspazoAbalar-
abalarMóbil
(https://www.edu.xunta.g
al/espazoAbalar/nova/ab
alarmobil ) para facilitar a
comunicación  co

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


alumnado maior de idade
ou  coas  familias  do
alumnado  menor  de
idade  que  non  dispoña
dunha  axeitada
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. 

–  A  comunicación
será  a  través  das
familias facendo uso do
correo  electrónico
corporativo  da
profesora, o Aula Virtual
do  IES  Eduardo Pondal,
Ponteceso
(https://www.edu.xunta
.gal/centros/ieseduardo
pondalponteceso/aulavi
rtual2/ ).
–  Así mesmo, farase

https://www.edu.xunta.gal/centros/ieseduardopondalponteceso/aulavirtual2/
https://www.edu.xunta.gal/centros/ieseduardopondalponteceso/aulavirtual2/
https://www.edu.xunta.gal/centros/ieseduardopondalponteceso/aulavirtual2/


uso  da  aplicación
EspazoAbalar-
abalarMóbil
(https://www.edu.xunta
.gal/espazoAbalar/nova/
abalarmobil )

Publicidade Publicación obrigatoria na
páxina web do centro.

-Difundirase  toda
información
anteriormente
detallada  na  páxina
web do centro (https://
www.edu.xunta.gal/cen
tros/ieseduardopondal
ponteceso/)
- Publicarase tamén no
Aula  Virtual  do  IES
Eduardo  Pondal,
Ponteceso
(https://www.edu.xunt
a.gal/centros/ieseduar
dopondalponteceso/au
lavirtual2/ ).
-E  proporcionarase  a
información precisa no
Blog  da  profesora  de
Inglés
(http://inglesnaponte.b

http://inglesnaponte.blogspot.com/
https://www.edu.xunta.gal/centros/ieseduardopondalponteceso/aulavirtual2/
https://www.edu.xunta.gal/centros/ieseduardopondalponteceso/aulavirtual2/
https://www.edu.xunta.gal/centros/ieseduardopondalponteceso/aulavirtual2/
https://www.edu.xunta.gal/centros/ieseduardopondalponteceso/
https://www.edu.xunta.gal/centros/ieseduardopondalponteceso/
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


logspot.com). 

http://inglesnaponte.blogspot.com/

