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1. COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES
CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Facer predicións e plans; utilizar correctamente o futuro con will e con be going to, así como o
PresentContinuous con  valor  de  futuro;  utilizar  correctamente  vocabulario  relacionado  coas
estacións do ano, o tempo atmosférico e os transportes. 

Expresar  habilidade,  posibilidade  e  permiso,  falar  sobre  obrigas  e  prohibicións  e  facer
advertencias;  utilizar  correctamente  os  modais:  can  /  should  /  must,  os  posesivos  e  os
pronomes obxecto; utilizar correctamente vocabulario relacionado con comida e bebida. 

Comparar persoas e cousas; utilizar correctamente os adxectivos comparativos e superlativos,
así  como os adverbios;  utilizar  correctamente vocabulario relacionado coa moda e algúns
verbos. 

Empregar elementos coñecidos e lidos nun texto escrito para elaborar os propios textos, e
organizar estes seguindo os textos modelo. Con este criterio preténdese  avaliar, en todas as
tarefas de expresión escrita, a capacidade do alumnado para utilizar estratexias que faciliten o
proceso de escritura seguindo modelos de textos de características similares: a planificación e
o ensaio do texto; a revisión que garanta a corrección tanto ortográfica como na orde das
palabras e na presentación do escrito. 

Tamén se valorará o uso eficaz de materiais de consulta e autoaprendizaxe adecuados ao nivel
(dicionarios, gramáticas, as TICs, etc.).

Falar  sobre  experiencias  pasadas;  utilizar  correctamente  o  PresentPerfect  Simple;  utilizar
correctamente vocabulario relacionado con deportes e con elementos xeográficos.



2. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
2.1. AVALIACIÓN

1. PROCEDEMENTOS:

Os procedementos para a avaliación do tercer trimestre serán as actividades teóricas e 
prácticas, proxectos, cuestionarios, audios, videos,pdf.. etc encomendados coma tarefas, ben 
estean realizadas de xeito telemático durante todo o trimestre ou de xeito presencial se 
eventualmente asi o permiten as autoridades pertinentes.

2. INSTRUMENTOS
Para avaliar estes procedementos empregarase o traballo feito polo alumnado no presente módulo IV. 
O proceso de avaliación  será o de perfeccionar o propio proceso de formación, e que a avaliación 
sexa formativa.  Si neste trimestre non é posible a presencialidade, se avaliarán os proxectos e 
cuestionarios enviados a través da Aula Virtual sobre os contidos tratados, elaborados personalmente 
polos alumnos e orientados e revisados polo profesor.

2.2. CUALIFICACIÓN FINAL

A nota do tercer trimestre obterase coa media aritmética das probas realizadas, despois de cada 
unidade didáctica , ata o principio do estado de alarma , e esta nota poderá verse incrementada nun 
10% pola realización das tarefas en comendadas ao longo do 3º trimestre .  No caso de non ter feitas as
probas correspondentes ás unidades didácticas desde o comezo do módulo, deberán facer 
recuperacións (online ou presenciais). No caso de que exista alumnado que non asistiu ás clases desde 
o comezo do módulo IV deberá realizar un exame presencial, si as circunstancias do estado de alarma o
permiten. En caso de suspende o módulo, existe a posibilidade de Setembro.

2.3. PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO

Na proba extraordinaria de setembro avaliaranse todos os contidos e estándares traballados ao 
longo das clases presenciais ao longo do módulo IV.



3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REPASO, REFORZO, E NO SEU 
CASO, AMPLIACIÓN)
3.1. ACTIVIDADES

Encomendaranse tarefas que requiren o coñecemento  dos contidos traballados na clase. Algún exemplo 
das tarefas a desenvolver son as seguintes: slideshare conteoría e exercicios, videos de youtube, proxectos 
en pdf, actividades interactivas (educaplay) elaboradas por outros profesores de Inglés (Clase de Música 2.0)
ou elaboradas pola profesora en Moodle coma cuestionarios, buzóns entregados coma tarefas...Do mesmo 
modo o alumnado sigue a facer exercicios do libro (English for Adults Today da editorial Burlington)

3.2. METODOLOXÍA (Alumnado con conectividade e sen conectividade)

O proceso de ensino-aprendizaxe telemático levarase a cabo seguindo un enfoque o máis comunicativo 
posible, sempre limitado polo mesmo contexto e as dificultades para desenvolver certas actividades. Non se
ampliarán contidos senón que enfocarán as tarefas na racuperación, reforzo e repaso. Sendo consciente das
dificultades da situación e a necesidade de ter que compartir os ordenadores con outros membros da 
unidade familiar ou mesmo de dificultades ocasionadas en moitos casos para acceder á rede debido á 
localización das vivendas do alumnado no entorno máis rural e ao mal funcionamento nestes tempos das 
compañías de internet, pretenderase que o tipo de tarefas se poidan realizar tamén empregando o teléfono
móbil. Normalmente empregarase un prazo dunha semana para entregar as tarefas, pero podendo ampliar 
este prazo por causas xustificadas. 

3.3. MATERIAIS E RECURSOS
Coa metodoloxía indicada, os recursos requeridos para o seguimento das tarefas son o ordenador e/ou o 
móbil.

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE
4.1. INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS

Calquera comunicación entre a docente e o alumnado   realizarase a través do correo electrónico, 
ademáis das canles oficiais tales como Abalar, titores....videochamadas entre profesorado. Estes 
medios serán empregados para a comunicación de tarefas, dúbidas, etc. Así como das adaptacións 
ás programacións, así como de calquera outra información.

4.2. PUBLICIDADE

A adaptación da Programación Didáctica á situación excepcional do 3º trimestre será publicada na páxina 
web do centro e tamén se comunicará a través dos correos electrónicos facilitados polo alumnado, Aula 
Virtual...




