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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
2º ESO 
Comprensión de textos orais: 

 Comprende fórmulas básicas de relación social para iniciar e terminar o discurso e 

expresar benvidas, desculpas e agradecementos 

 Comprende instrucións e textos breves e sinxelos producidos en contextos reais e 

simulados, articulados con claridade, ritmo pausado e acentuación estándar, que 

conteñan vocabulario relativo a lugares, persoas, obxectos, acontecementos e accións 

ligados a temas sinxelos e habituais na súa idade e no seu contexto escolar. 

 Comprende o esencial en situacións de comunicación, cara a cara ou gravadas, nas que 

se utilicen frases moi sinxelas sobre temas habituais para a súa idade e o seu nivel 

escolar, que se refiran aos ámbitos persoal público e educativo, sempre que se fale 

pausadamente e con claridade, e se poida escoitar máis dunha vez. 

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

presentacións sobre temas educativos que estea a aprender. 

 Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa informal espontánea, 

relacionada coas actividades de aula, e de simulacións sobre temas cotiáns e de 

interese persoal con diversos fins comunicativos, se a produción é articulada con 

claridade e cunha velocidade media, pero con pausas. 

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

peticións de información e expresión dos gustos sobre asuntos prácticos da vida diaria 

e sobre temas do seu interese, cando se lle fala con claridade, amodo e directamente, 

e se a persoa interlocutora está disposta a repetir ou a reformular o dito. 

 Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas emitidas por medios 

audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos e sobre transaccións habituais de bens 

e servizos, pronunciadas con lentitude e claridade, aínda que deba escoitalas máis 

dunha vez. 

Produción de textos orais: 

 Interactúa nas actividades de aula cunha pronuncia comprensible, e persevera no seu 

uso aínda que cometa erros e teña que pedir axuda ou aclaracións. 

 Amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira en diferentes situacións 

comunicativas, e manifesta interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros e 

das súas compañeiras. 

 Fai presentacións breves e ensaiadas, ben estruturadas e con apoio visual e responde 

a preguntas breves e sinxelas de oíntes sobre o contido destas. 



 

 Desenvólvese correctamente en xestións e transaccións cotiás seguindo normas de 

cortesía básicas (saúdo e tratamento), sempre que a persoa interlocutora coopere, 

falando amodo e con claridade, e repetindo ou reformulando. 

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

establece contacto social, intercambia información e expresa opinións e puntos de 

vista, fai invitacións e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá indicacións ou 

instrucións. 

 Colabora coas demais persoas na interacción, verificando a comprensión propia e a 

das demais persoas mediante estratexias de compensación lingüísticas e non verbais. 

Comprensión de textos escritos: 

 Segue con axuda da imaxe instrucións básicas e predicibles para a realización de 

actividades e normas de seguridade (por exemplo, manexo dun móbil ou prevención 

de riscos nunha excursión). 

 Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais de 

referencia ou consulta claramente estruturados e nun rexistro estándar e con imaxes 

ilustrativas redundantes sobre temas relativos a materias educativas, ou do seu 

interese. 

 Comprende correspondencia persoal en calquera formato e en rexistro estándar na 

que, de xeito sinxelo e básico, se fale de si mesmo/a; se describan persoas, obxectos e 

lugares; se narren acontecementos pasados, presentes e futuros, reais ou imaxinarios; 

se expresen sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu 

interese. 

 Comprende con fluidez textos adaptados para o seu nivel. 
Produción de textos escritos: 

 Utiliza estratexias que faciliten o proceso de escritura: segue modelos de textos de 

características similares, planifica o texto, elabora un borrador, corrixe tanto a 

ortografía como a orde das ideas e das palabras, etc. 

 Escribe textos moi breves en formato convencional con información sinxela e 

relevante sobre feitos moi coñecidos e habituais no ámbito educativo, describindo de 

xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e lugares. 

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

aos seus intereses ou ás súas afeccións. 

 Escribe notas e mensaxes breves en situacións de comunicación reais ou simuladas, 

relacionados con actividades e situacións da vida cotiá e do seu interese persoal, ou 

sobre temas de actualidade de especial relevancia e facilmente comprensibles para a 

súa idade, respectando as convencións e as normas de cortesía. 

 Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén o contacto social, se 

intercambia información sobre si mesmo/a e a súa vila (por exemplo), se describen en 



 

termos sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais (por exemplo, unhas 

vacacións) e se expresan opinión de xeito sinxelo. 

 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: 

 Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas intervencións nas actividades de aula, 
e na participación en simulacións con diversos fins comunicativos, facéndose 
comprender, producindo con suficiencia discriminativa trazos fonéticos signif icativos 
que distinguen fonemas , e recoñecendo e producindo comprensiblemente patróns 
básicos de ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases. 

 Escribe cun dominio ortográfico suficiente para facer comprensible os textos, sen 
cometer erros moi básicos sobre as regularidades ortográficas máis relevantes. 

 Utiliza as convencións básicas propias da lingua estranxeira no desenvolvemento do 
proceso comunicativo. 

 Comunica con eficacia, comprendendo e utilizando adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas básicas para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel, 
e estratexias de comunicación e de redundancia do significado. 

 Coñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender e 
elaborar textos sinxelos propios do seu nivel educativo. 

Elementos sintáctico-discursivos de 2º ESO: 
- Present simple; affirmative , interrogative and negative 
- Verbs of likes and dislikes 
- Present continuos: affirmative , interrogative and negative 
- Was / were : there was / there were 
- Past simple: regular and irregular verbs. Affirmative , interrogative and negative 
- Countable and uncountable nouns 
- Past continuous: affirmative , interrogative and negative 
- Comparative and superlative adjectives 
- Modal verbs : can / can’t; could/ couldn’t ;must/ mustn’t ; should / shouldn’t 
- Future tenses : present continuous, be going to; will 

Léxico 
Vocabulario arelacionado cos temas tratados 

- Types of films 
- TV programmes 
- Shops 
- Money verbs 
- Jobs 
- Adverbs of personality 
- Action verbs 
- Adverbs of manner 
- Furniture 
- Household appliances 
- Computer words 
- Technology verbs 
- Irregular verbs 
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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 alumnado. 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 

alumnado.  

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 

avaliación) 

Actividades realizadas telematicamente durante o 3º trimestre 

das distintas destrezas. 
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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 cualificación final do alumno/a ata un 

máximo de 1,5 puntos, seguindo estes criterios: 

a) Alumnado que entrega entre o 80 e 0 100%  das tarefas encomendadas 

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

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

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. 

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

entregan fóra de data → 0,5 puntos 

c) Alumnado que non entregan as tarefas ou o que entregan é moi 

escaso→ 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 o 
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. 
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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% 

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 

Criterios de avaliación: 

Teranse en conta os contidos mínimos do curso do que o alumno/a teña 
a materia pendente. Sobre todo, búscase que o alumno/a acade as 
competencias básicas. 

Criterios de cualificación: 

O alumnado que superou o primeiro exame para a recuperación da 
pendente ten aprobada a materia 
O alumnado que aprobou a 1ª avaliación no curso actual ten aprobada a 
materia pendente de cursos anteriores. 
O alumnado que aprobou a 2ª avaliación no curso actual ten aprobada a 
materia pendente de cursos anteriores. 
 

O resto do alumnado  que non superara a materia terá que facer ao longo 
do trimestre entregas de exercicios de writing guiados dentro dos prazos 
establecidos con adecuación de estilo, gramática e léxico ao nivel esixido 
que inclúan todos os contidos obxecto de avaliación da materia pendente: 
debe amosar interese facendo e entregando as tarefas asignadas. 
 
En caso de non ter conectividade entregaranse os exercicios  no centro educativo, 
poderá recoller material impreso que  lle facilitará o profesorado por medio do 
centro cívico ou do programa “Ninguén atrás” do Concello da Coruña. 
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Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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.  
Polo tanto, terá especial importancia o traballo que realice o alumno/a 

neste 3º trimestre. 
Instrumentos de avaliación: 

 Primeira proba escrita realizada na aula 

 Traballo do alumno/a durante a 1ª e 2ª avaliacións no curso actual 

 Exercicios de wirting guiados 

 

 

 

 
  Fichas de reforzo con exercicios de vocabulario, gramática, funcións 

lingüísticas, comprensión lectora e produción escrita da materia 
pendente. 

 Actividades realizadas polo alumno/a durante o 3º trimestre: fichas 
de repaso e reforzo enviadas por correo electrónico, realizadas con 
certa corrección e enviadas á profesora para a súa corrección. 
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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: 
Publicacións na 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 titoriais,videos 
ou  fichas explicativas elaboradas polas profesoras. Así mesmo, as profesoras 
poden 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 a aula virtual. O alumnado realiza as tarefas e 
envíaas á profesora 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 



10 
 

comprensión dos contidos enviados para a realización das tarefas , 
empréganse tutoriais,videos ou fichas explicativas elaboradas 
polas profesoras. Así mesmo, as profesoras poden aclarar calquera 
dúbida que os seus 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. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Materiais e recursos 

 Libro de texto e exercicios do Workbook do alumno 
 Libro dixital 
 Materiais elaborados polo profesorado 

 Material online : audios, videos, tutoriais 

 Correo electrónico 
O alumnado que siga as clases online debe contar preferente con un 
ordenador e conexión a internet, pero pode facelo mediante un móbil e 
datos. 

 


