
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 
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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 máis 
adecuadas para a 
comprensión do sentido 
xeral, a información 
esencial, os puntos e as 
ideas principais, ou os 
detalles relevantes do 
texto. 

PLEB1.1. Distingue, co apoio 
da imaxe, as ideas principais 
e información relevante en 
presentacións sobre temas 
educativos, ocupacionais ou 
do seu interese (por 
exemplo, sobre un tema 
curricular ou unha charla 
para organizar o traballo en 
equipo). 

B1.2. Identificar 
información xeral e 
específica relevante de 
textos sinxelos emitidos 
cara a cara ou por 
medios audiovisuais 
sobre temas concretos e 
coñecidos (información 
básica sobre algunha 
materia do currículo, 
temas do seu interese 
ou ocupacionais propios 
da súa idade e do seu 
nivel  escolar), 

PLEB1.2. Capta os puntos 
principais e os detalles 
salientables de indicacións, 
anuncios, mensaxes e 
comunicados breves e 
articulados de xeito lento e 
claro (por exemplo, cambio 
de porta de embarque nun 
aeroporto, información 
sobre actividades nun 
campamento de verán ou no 
contestador automático dun 
cine), sempre que as 
condicións acústicas sexan 



pronunciadas con 
lentitude e claridade. 

boas e o son non estea 
distorsionado. 

B1.3. Comprender os 
puntos principais e 
información específica 
en mensaxes e anuncios 
públicos breves, claros e 
sinxelos, que conteñan 
instrucións, indicacións 
ou outra información, 
sempre que as 
condicións acústicas 
sexan boas e o son non 
estea distorsionado. 

PLEB1.3. Entende o esencial 
do que se lle di en 
transaccións e xestións 
cotiás e estruturadas (por 
exemplo, en hoteis, tendas, 
albergues, restaurantes, e 
centros de lecer, de estudos 
ou de traballo). 

B2.1. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para 
producir textos orais 
monolóxicos ou 
dialóxicos breves e de 
estrutura simple e clara, 
utilizando, entre outros, 
procedementos como a 
adaptación da mensaxe 
a patróns da primeira 
lingua ou outras, ou o 
uso de elementos 
léxicos  aproximados, se 
non   se   dispón doutros 

PLEB2.1. Nas actividades de 
aula, a maioría das veces 
interactúa ou intervén na 
lingua estranxeira e 
persevera no seu uso cunha 
actitude positiva, aínda que 
cometa erros e teña que 
pedir axuda ou aclaracións, 
manifestando interese e 
respecto polas achegas dos 
seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 



máis precisos.  

B2. 2. Manexar frases 
curtas, grupos de 
palabras e fórmulas 
para desenvolverse de 
xeito suficiente e 
comprensible en breves 
intercambios   en 
situacións habituais e 
cotiás, interrompendo 
en ocasións o discurso 
para procurar 
expresións, articular 
palabras  menos 
frecuentes e reparar a 
comunicación   en 
situacións  menos 
comúns. 

PLEB2.2. Interactúa para 
obter ou ofrecer bens e 
servizos relativos a 
necesidades inmediatas e 
cotiás, sempre que se fale 
amodo e con estruturas moi 
sinxelas e habituais, e 
reacciona adecuadamente 
sempre que poida solicitar, 
mediante preguntas sinxelas 
e directas, a colaboración da 
persoa interlocutora para 
entender e facerse 
entender. 

B2.3. 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  da 

PLEB2.3. Fai presentacións 
breves e ensaiadas, ben 
estruturadas e con apoio 
visual (por exemplo, 
transparencias de 
PowerPoint), que lle 
permitan ilustralas con 
imaxes e seguir un guión 
sobre aspectos concretos de 
temas   do   seu   interese ou 
relacionados        cos       seus 



persoa interlocutora. estudos ou a súa ocupación, 
e responde a preguntas 
breves e sinxelas de oíntes 
sobre o contido destas. 

B3.1. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
máis adecuadas 
(identificación do tema 
dun texto coa axuda de 
elementos textuais e 
non textuais, uso dos 
coñecementos previos 
sobre o tema, inferencia 
de significados polo 
contexto,  por 
comparación de 
palabras ou frases 
similares nas linguas 
que xa coñece, etc.), 
para a comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial, os 
puntos e as ideas 
principais, ou os detalles 
relevantes do texto. 

PLEB3.1. Identifica, con 
axuda da imaxe, instrucións 
de funcionamento e manexo 
de aparellos electrónicos ou 
de máquinas, así como 
instrucións 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, en 
notas persoais e 
anuncios públicos, 
mensaxes    breves   que 

PLEB3.2. Entende os puntos 
principais de anuncios e 
material      publicitario     de 
revistas     ou     de    internet 



conteñan información, 
instrucións e indicacións 
básicas relacionadas con 
actividades e situacións 
da vida cotiá. 

formulados de xeito simple 
e claro, e relacionados con 
asuntos do seu interese, nos 
ámbitos persoal, educativo e 
ocupacional. 

B3.3. Identificar a 
información esencial, os 
puntos máis relevantes 
e detalles importantes 
en textos, tanto en 
formato impreso como 
en soporte dixital, 
breves e ben 
estruturados, escritos 
nun rexistro formal, 
informal ou neutro, que 
traten de asuntos 
cotiáns, de temas de 
interese ou salientables 
para os propios estudos 
e as ocupacións, e que 
conteñan estruturas 
sinxelas e un léxico 
básico de uso común e 
habitual. 

PLEB3.3. Capta as ideas 
principais de textos 
xornalísticos breves en 
calquera soporte, se os 
números, os nomes, as 
ilustracións e os títulos 
portan gran parte da 
mensaxe. 

B3.4. Comprender 
correspondencia 
persoal  breve  e  sinxela 
na que se describen 

PLEB3.4.  Entende 
información específica 
esencial  en  páxinas   web  e 
outros          materiais        de 



persoas,   obxectos e 
lugares,    se  narran 
acontecementos 
sinxelos e   se expresan 
sentimentos, desexos e 
opinións  sobre  temas 
xerais, coñecidos ou do 
seu interese. 

referencia, ou consulta 
claramente estruturados 
sobre temas relativos a 
materias educativas, asuntos 
ocupacionais 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. 

B4.1. Escribir en papel 
ou en soporte 
electrónico textos 
breves, sinxelos e de 
estrutura clara sobre 
temas cotiáns ou de 
interese persoal, nun 
rexistro formal, neutro 
ou informal, utilizando 
adecuadamente  os 
recursos básicos de 
cohesión,  as 
convencións 
ortográficas básicas e os 
signos de puntuación 
máis comúns, cun 
control razoable de 

PLEB4.1. Escribe 
correspondencia formal 
básica e breve, dirixida a 
institucións públicas ou 
privadas ou entidades 
comerciais, solicitando ou 
dando a información 
requirida de xeito sinxelo e 
observando as convencións 
formais e normas de 
cortesía básicas deste tipo 
de textos. 



expresións e estruturas 
sinxelas e un léxico de 
uso frecuente. 

 

B4.2. Coñecer e 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). 

PLEB4.2. Escribe informes 
moi breves en formato 
convencional  con 
información sinxela e 
relevante sobre feitos 
habituais e os motivos de 
certas accións, nos ámbitos 
educativo e ocupacional, 
describindo de xeito sinxelo 
situacións, persoas, 
obxectos e lugares, e 
sinalando os principais 
acontecementos de forma 
esquemática. 

B4.3. Empregar  para 
comunicarse 
mecanismos sinxelos de 
cohesión  textual 
axustados ao contexto e 
á  intención 
comunicativa 
(repetición   léxica, 
elipse, deíxe  persoal, 
espacial  e temporal, 
xustaposición,    e 
conectores e 

PLEB4.3. Completa un 
cuestionario sinxelo con 
información persoal e 
relativa á súa formación, á 
súa ocupación, aos seus 
intereses ou ás súas 
afeccións (por exemplo, para 
subscribirse a unha 
publicación dixital, 
matricularse nun taller, ou 
asociarse a un club 
deportivo). 



marcadores discursivos 
frecuentes). 

 

B4.4. Escribir, en 
soporte impreso ou nas 
redes sociais, textos 
sinxelos e breves (notas, 
cartas persoais, postais, 
felicitacións, etc.), que 
conteñan información 
persoal ou relativa á 
vida cotiá, de primeira 
necesidade ou do seu 
interese, a partir de 
modelos  previos, 
usando as fórmulas 
básicas de saúdo e 
despedida propias do 
soporte utilizado, 
adaptando   a 
presentación ao tipo de 
texto e usando frases e 
oracións ben 
estruturadas    e    cunha 
orde lóxica. 

PLEB4.4. Escribe notas e 
mensaxes (mensaxes 
instantáneas, chats, etc.) 
onde se fan breves 
comentarios ou se dan 
instrucións e indicacións 
relacionadas con actividades 
e situacións da vida cotiá e 
do seu interese. 



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

- Redaccións feitas antes do 
parón- tendo máis valor a que 
se fixo de "A past event": 10 
%(caso de 3ºA) 

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

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

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 constarár 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. 

 Criterios de avaliación: 

Alumnado de materia Os criterios de avaliación 

pendente serán os establecidos na 
 Programación Didáctica de 
 Inglés do curso ao que 
 corresponde á materia 
 pendente. 

 Criterios de cualificación: 
 Os criterios de cualificación 
 serán os establecidos na 
 Programación Didáctica de 
 Inglés do curso ao que 
 corresponde á materia 
 pendente. 

 Procedementos e 
 instrumentos de avaliación: 



 – É labor do profesor ou 
profesora que lle da clase 
levar un seguemento do 
traballo coa materia 
pendente para aclarar 
dúbidas ou reforzar a 
alumnado que o necesite. 
– A cualificación da materia 
pendente realizarase sobre 
as aprendizaxes indicadas 
na Programación Didáctica 
de Inglés do curso ao que 
corresponde á materia 
pendente. 
– O alumnado realizará un 
Boletín de Pendentes con 
actividades que recollan os 
criterios de cualificación e 
estándares de aprendizaxe 
anteriormente 
mencioadas. 



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.blogs 
pot.com)no caso da 
profesora e 3ºA e da 
plataforma Emodo no caso 
da profesora de 3ºB,  
 desenvolveranse 
actividades de recuperación 
(Boletín de   Recuperación, 
que  se  pode atopar  no 
Blog), 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. 

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


 
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, 
da plataforma Edmodo,do
 correo corporativo  da 
Xunta e incluso whatsApp 
no caso da profesora de 
3ºB. 



 profesora    e  de 
videoconferencias 
semanales co  alumnado 
para desenvolver  as 
aprendizaxes 
anteriormente 
identificadas  a  través da 
plataforma  Cisco Webex 
Meetings 
(https://www.webex.com/ 
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.ga 
l/espazoAbalar/nova/abala 
rmobil   )  para  facilitar  a 
comunicación co alumnado 
maior de   idade   ou  coas 
familias    do    alumnado 
menor  de   idade  que  non 

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


 dispoña dunha axeitada 
conectividade. 

 
Materiais e recursos 

Empregaránse 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.g 
al/centros/ieseduardopon 
dalponteceso/aulavirtual2 

/ ). 
– Así mesmo, farase uso 
da   aplicación 

EspazoAbalar-abalarMóbil 
(https://www.edu.xunta.g 
al/espazoAbalar/nova/aba 
larmobil ) 

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/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


 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Publicidade 

Publicación obrigatoria na 
páxina web do centro. 

-Difundirase  toda 
información 
anteriormente detallada 
na páxina web do centro 
(https://www.edu.xunta.g 
al/centros/ieseduardopon 
dalponteceso/) 
- Publicarase tamén  no 
Aula Virtual  do IES 
Eduardo   Pondal, 
Ponteceso 
(https://www.edu.xunta.g 
al/centros/ieseduardopo 
ndalponteceso/aulavirtua 
l2/ ). 
-E proporcionarase  a 
información precisa no 
Blog  da profesora de 
Inglés 
(http://inglesnaponte.blo 
gspot.com). 

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

