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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

 
1º ESO 

Comprensión de textos orais: 

 Comprende frases e expresións habituais 

 Capta os puntos principais e os detalles salientables de mensaxes orais sinxelas 

 Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información relevante en 

presentacións moi básicas 

 Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa informal 

 Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, narracións, 

peticións de información, a expresión da vontade, a certeza e os desexos 

 Identifica a información esencial do tema e da situación de comunicación de 

gravacións auténticas ou pedagóxicas sinxelas 

 
Produción de textos orais: 

 Na maioría das actividades de aula amosa unha actitude positiva polo uso da lingua 

estranxeira esforzándose por utilizala. 

 Fai presentacións moi breves e ensaiadas comprensibles e responde a preguntas 

breves e moi sinxelas dos oíntes sobre o contido das súas  presentacións. 

 Reformula ou rectifica se non se lle comprende, e pide aclaración se non entende 

algo. 

 Participa en conversas informais cara a cara, cunha pronuncia comprensible, nas que 

establece contacto social, intercambia información básica e expresa opinións, fai 

invitacións e ofrecementos sinxelos, pide e ofrece cousas, pide e dá indicacións ou 

instrucións sinxelas e básicas, ou se manifesta sobre os pasos que hai que seguir para 

realizar unha actividade conxunta 

 
Comprensión de textos escritos: 

 Segue 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). 

 Entende información específica esencial en materiais de referencia ou consulta de 

carácter . 

  Comprende instrucións básicas e avisos, obrigas e prohibicións 

 Atopa a información que necesita para a realización dunha tarefa en narracións 

breves moi sinxelas en lingua estándar 



 

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

información persoal, etc.) de correspondencia formal 

 
Produción de textos escritos: 

 Escribe notas e mensaxes en situacións reais ou simuladas, nas que dá e solicita breve 

información sobre citas, preferencias e sentimentos 

 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, etc. 

 Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa aos seus datos, 

aos seus intereses ou ás súas afeccións 

 Escribe mensaxes breves en situacións de comunicación reais ou simuladas, 

relacionados con actividades e situacións da vida cotiá 

 Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén contacto social real ou 

simulado e se intercambia información básica sobre si mesmo, e a súa vila 

 Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital, 

utilizando correctamente as convencións ortográficas e os signos de puntuación. 

 
Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural: 

 Identifica sons e grafías de fonemas básicos e produce patróns moi básicos de 

ritmo,entoación e acentuación de palabras e frases. 

 Na propia lingua identifica aspectos socioculturais básicos dos países nos que se fala a 

lingua estranxeira 

 Comunica con eficacia, comprendendo e utilizando adecuadamente as estruturas 

morfosintácticas básicas para realizar distintas funcións comunicativas 

 Recoñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender e 

elaborar textos sinxelos 

 
Elementos sintáctico-discursivos de 1º ESO: 

-verbos “be” e “have got”. Verbo modal “can” para peticións e expresar habilidade.  

-O imperativo. 

-O presente simple en afirmativa, interrogativa e negativa. Adverbios de frecuencia (always, 

never, often,...) e frases adverbiais (once a month, every day,...) e a súa posición na oración. 

-“there is” / “there are” 

-presente continuo en afirmativa, interrogativa e negativa e as expresións temporais 

características (now, at the moment) e contraste co presente simple. 

-like, love, hate,... + substantivos /-ing 

-estrutura das oracións afirmativas, interrogativas e negativas 



 

-pronomes persoais suxeito e obxecto (I, you, he, she,... me, you, him, her,…) 

-adxectivos posesivos (my, your, his, her,…) e o xenitivo saxón (‘s / ‘ ) 

-pronomes demostrativos e adxectivos demostrativos (this, that,...) 

-pronomes interrogativos (what, what time, where,...) 

-artigos determinado (the) e indeterminado (a / an) usos 

-plural dos substantivos e plurais irregulares (feet, teeth, children, men,...) 

-números ordinais (one, two, three,…)e cardinais ( first, second, third,…) e as súas aplicacións 

para dicir a hora, as datas,… 

-substantivos contables e incontables 

-“quantifiers” (some, any,… ) e preguntas con “how much”, “how many” 

-adxectivos cualificativos e a súa posición na oración 

-comparative e superlative 

-preposicións básicas de lugar e tempo (at, in, on,...) 

-Exp. de relacións lóxicas:conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); causa 

(because); 

Léxico 
Vocabulario relacionado cos temas seguintes: 

  

- Favourite things 
- Countries nationalities and languages 
- Daily routines 
- After school activities 
- Places in school 
- School subjects 
- Food 
- Animals 
- Action verbs 
- Places in town 
- Transport 
- Sports  
- Clothes 



 

2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 
 Probas escritas (1ª e 2ª avaliación)  
 Probas orais (1ª e 2ª avaliación)  
 Observación 

 Probas online 

 boletíns de exercicios 

 Presentacións orais 

 Proba  escrita guiada 

 Traballos 

 Proba orais 

 exercicios prácticos 

 libro dixital 

 
O proceso de avaliación levarase a cabo sobre as aprendizaxes 

desenvolvidas nas dúas primeiras avaliacións deste curso e as actividades 

de reforzo, recuperación ou ampliación realizadas durante o 3º trimestre, 

sempre e cando favoreza ao alumno/a. A avaliación das actividades 

realizadas desde a data de inicio do estado de alarma, terá carácter 

continuo, diagnóstico e formativo e favorecerá a continuidade do proceso 

formativo do alumnado, reforzando e consolidando as aprendizaxes dos 

dous primeiros trimestres, fomentando rutinas de traballo e hábitos de 

estudo. 

Poderanse ampliar contidos para que ese alumnado estea en condicións de 

afrontar o vindeiro curso 

Instrumentos: 
Valoraranse sobre todo as probas e actividades realizadas durante os 

dous primeiros trimestres deste curso, así como as tarefas feitas desde a 

suspensión das clases presenciais, sempre e cando favoreza ao alumno/a. 

Instrumentos de avaliación: 

Probas e actividades de comprensión e produción oral (1ª e 2ª avaliación) 

Probas e actividades comprensión e expresión escrita (1ª e 2ª avaliación) 

Probas de vocabulario , gramática e funcións lingüísticas (1ª e 2ª av.) 

Actividades realizadas telematicamente durante o 3º trimestre das 

distintas destrezas. 

 

 
Cualificación final 

A cualificación final será a media ponderada das tres avaliacións:  

1ª Avaliación: 40%  2ª Avaliación: 60%  3ª Avaliación: 15%. 

 O traballo desenvolvido polo alumnado no 3º trimestre terá unha 

valoración positiva , podendo subir a 
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 cualificación final do alumno/a ata un máximo de 1,5 puntos, seguindo estes 

criterios: 

a) Alumnado que entrega entre o 80 e o 100%  das tarefas encomendadas 

satisfactoriamente, na súa totalidade , e con certa puntualidade desde que 

se empezou a traballar por vía telemática → 1,5 puntos. 

b)Alumnado que entrega entre o 50 e 80 %  das tarefas satisfactoriamente 
ou a totalidade das tarefas aínda que non sexa de modo totalmente 
satisfactorio→1 punto. 

cc)Alumnado que entrega entre o 30 e  o 50 %  das tarefas ou que as 

entregan fóra de data → 0,5 puntos 

dd)Alumnado que non entregan as tarefas ou o que entregan é moi escaso→ 

0 0 puntos 

Polo tanto: 

 O alumno/a que teña superadas a 1ª e 2ª avaliacións aproba a materia. A 
nota da avaliación ordinaria de xuño será a media ponderada das dúas 
avaliacións máis o traballo desenvolvido no 3º trimestre. 

 
 Se un alumno/a obtén un 5 como resultado da aplicación desas 

porcentaxes ,ese alumno/a terá superada a materia e pode ver 

incrementada a súa nota co traballo do 3º trimestre,segundo os criterios 

fixados 
 

 Alumnado cunha avaliación suspensa, que teña un 5 aplicando a media 
ponderada mencionada , obtén un aprobado. Poderá incrementar a súa 
nota segundo o traballo desenvolvido no 3º trimestre. 

 
 Alumnado cuxa media ponderada resultante da 1ª e 2ª avaliacións non 
alcance o 5 e que tampouco acade esa nota co traballo feito durante o 
terceiro trimestre , realizará tarefas de repaso e reforzo para intentar 
recuperar a materia en xuño ou na convocatoria de setembro. De ser o 
caso poderianse ampliar contidos. . A partir dunha cualificación igual ou 
superior ao 4,5 terá superada a materia. 

 
 Alumnado que co plan de reforzo e recuperación non acade as 
aprendizaxes e competencias imprescindibles para superar a materia en 
xuño terá que presentarse á convocatoria de  setembro. 

 

 
Proba 

extraordinaria de 
setembro 

Haberá unha proba presencial de ser posible ou online en caso contrario, 
que versará sobre os contidos e competencias imprescindibles impartidos 
até o 13 de marzo .  

A avaliación extraordinaria de setembro constará dunha proba escrita 
sobre contidos mínimos da 1ª e 2ª avaliacións . 

- Proba escrita  coas seguintes porcentaxes: 

 Reading, 20% Vocabulary 25% Grammar,35%, Writing 20% 
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Se aínda así non acadasen esas aprendizaxes e competencias 
imprescindibles para superar a materia na convocatoria extraordinaria de 
setembro, formará parte dun plan de recuperación da materia no vindeiro 
curso 2020/21. 

 
Alumnado de 

materia 
pendente 

Non procede. 
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3. Metodo loxía e activida de s do 3º trimestre (recupera ción, repaso, reforzo, e no seu 

caso, amplia ción) 

 
 
 
 
 

 
Actividades 

As actividades do 3º trimestre son principalmente de repaso e 
reforzo dos contidos vistos nas dúas primeiras avaliacións. 
Fanse tamén actividades para ampliar contidos vistos ou nalgún 
caso danse novos contidos co fin de que o alumnado estea en 

condicións de afrontar o vindeiro curso . 
Actividades: 
Actividades de comprensión escrita: textos de diversas fontes con 
preguntas de comprensión 

Actividades de expresión escrita: distintos tipos de texto 
Actividades de comprensión oral: exercicios de listening de diversas 
fontes cunha tarefa asignada 

Actividades de gramática e vocabulario 

 
 
 

 
Metodoloxía 

(alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Alumnado con conectividade: 
Poderá publicar nas diversas plataformas que utiliza o profesorado ( aula 
viritual, Gmail,  espazo Abalar) 

 Libro dixital 

 Exercicios e tarefas que enviará ao profesor para a súa corrección. As 
correccións e comentarios ás tarefas poden ser comunicadas ao 
alumnado en conxunto ou individualmente, cando os erros son graves 
e/ou frecuentes. 

Procúranse traballar as catro destrezas para que haxa unha aprendizaxe o 
máis completa posible. Para facilitar ao alumnado a comprensión dos contidos 
enviados para a realización das tarefas , poderanse  empregar tutoriais,videos 
ou  fichas explicativas elaboradas polo profesorado. Así mesmo, o 
profesorado pode aclarar calquera dúbida que os seus alumnos/as lle 
consulten  a través do correo electrónico. 

Alumnado sen conectividade 

Utilizará o seu mobil para seguir as indicacions das tarefas a realizar recibidos 
a través do correo ou de Abalar Móbil.  

 exercicios prácticos  

 traballos propostos polo profesor  

 Tarefas a realizar no seu libro en soporte de papel: student’s book e 
Workbook 

 Poderá recoller material impreso que lle facilitará o profesorado por 
medio do centro cívico ou do programa “Ninguén atrás “ do Concello 
da Coruña 

O método de comunicación e traballo co alumnado é principalmente o 
correo electrónico e / ou a aula virtual. O alumnado realiza as tarefas e 
envíaas ao  profesorado por correo para a súa corrección. As 
correccións e comentarios ás tarefas poden ser comunicadas ao 
alumnado en conxunto ou individualmente, cando os erros son graves 
e/ou frecuentes. 
Procúranse traballar as catro destrezas para que haxa unha aprendizaxe 
o máis completa posible. Para facilitar ao alumnado a comprensión dos 
contidos enviados para a realización das tarefas , empréganse 
tutoriais,videos ou fichas explicativas elaboradas polo profesorado. Así 
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mesmo, as profesoras poden aclarar calquera dúbida que o seu 
alumnado lle consulten a través do correo  electrónico. 

4. Información e publicidade 

 
 
 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

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

 Aula Virtual 

 Correo electrónico dos alumnos 

 Espazo Abalar 

 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


