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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
4º ESO 

Comprensión de textos orais: 

 Reflexiona sobre o seu proceso de comprensión, axustándoo ás necesidades da tarefa 

(de comprensión global, selectiva ou detallada), mellorándoo se é o caso e facendo 

anticipacións do que segue. 

 Distingue, con apoio visual ou escrito, as ideas principais e información relevante en 

presentacións ou charlas ben estruturadas e de exposición clara. 

 Identifica a idea principal e aspectos significativos de noticias de televisión nunha 

variedade estándar da lingua, e cando as imaxes facilitan a comprensión. 

 Capta os puntos principais e os detalles salientables de mensaxes gravadas ou de viva 

voz. 

 Identifica as ideas principais e detalles relevantes dunha conversa formal ou informal 

de certa duración. 

 Entende o que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas. 

 Comprende, nunha conversa formal, ou entrevista na que participa información 

relevante e detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades educativas ou 

ocupacionais de carácter habitual e predicible. 

 Comprende, nunha conversa informal na que participa, explicacións ou xustificacións 

de puntos de vista e opinións sobre diversos asuntos de interese persoal, así como a 

formulación de hipóteses, a expresión de sentimentos e a descrición de aspectos 

abstractos de temas como a música, o cine , a literatura… 

 
Produción de textos orais: 

 Utiliza recursos lingüísticos para entender e facerse entender. 

 Nas actividades de aula, a maioría das veces interactúa ou intervén na lingua 

estranxeira de xeito claro e comprensible, e persevera no seu uso cunha actitude 

positiva. 

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

(por exemplo, PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas educativos ou 

ocupacionais do seu interese, organizando a información básica de maneira coherente, 

explicando as ideas principais brevemente e con claridade. 

 Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e menos habituais e sabe solicitar 

atención, información, axuda ou explicacións, e facer unha reclamación ou unha 

xestión formal de maneira sinxela pero correcta e adecuada ao contexto. 

 Participa adecuadamente en conversas informais nas que intercambia información e 

se expresa e xustifica brevemente opinións e puntos de vista; narra e describe de 



 

forma coherente feitos ocorridos no pasado ou plans de futuro reais ou inventados; 

formula hipóteses; fai suxestións; pide e dá indicacións ou instrucións con certo 

detalle; expresa e xustifica sentimentos, e describe aspectos concretos e abstractos de 

temas como, por exemplo, a música, o cine, a literatura ou os temas de actualidade. 

 Toma parte en conversas formais, intercambiando información pertinente sobre feitos 

concretos. 

 
Comprensión de textos escritos: 

 Nas actividades de lectura da aula, explica como sabe inferir significados. 

 Procura e entende información específica de carácter concreto en páxinas web e 

outros materiais de referencia ou consulta e analiza a información. 

 Entende o sentido xeral, os puntos principais e información relevante en diferentes 

textos. 

 Localiza con facilidade información específica de carácter concreto en textos 

xornalísticos en calquera soporte, ben estruturados e de extensión media. 

 Comprende correspondencia persoal, na que se describen con certo detalle feitos e 

experiencias, impresións e sentimentos, onde se narran feitos e experiencias, reais ou 

imaxinarios, e se intercambian información, ideas e opinións sobre aspectos tanto 

abstractos como concretos. 

 Entende o suficiente de cartas, faxes ou correos electrónicos de carácter formal, oficial 

ou institucional. 

 Identifica información relevante en instrucións detalladas sobre o uso de aparellos, 

dispositivos ou programas informáticos, e sobre a realización de actividades e normas 

de seguridade ou de convivencia. 

 Comprende os aspectos xerais e os detalles máis relevantes de textos de ficción, e 

faise unha idea do carácter dos personaxes, das súas relacións e do argumento. 

 
Produción de textos escritos: 

 Escribe, nun formato convencional, informes breves e sinxelos nos que dá información 

esencial sobre un tema educativo ou ocupacional, ou menos habitual (por exemplo, 

un accidente), describindo brevemente situacións, persoas, obxectos e lugares; 

narrando acontecementos nunha clara secuencia lineal, e explicando de maneira 

sinxela os motivos de certas accións. 

 Escribe correspondencia formal básica respectando as convencións formais e as 

normas de cortesía usuais neste tipo de textos. 

 Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios breves, en calquera soporte, nos que 

solicita e se transmite información e opinións sinxelas e nos que resalta os aspectos 

que lle resultan importantes. 

 

 



 

 Escribe correspondencia persoal na que describe experiencias, impresións e 

sentimentos; narra de forma lineal e coherente feitos relacionados co seu ámbito de 

interese, actividades e experiencias pasadas, ou feitos imaxinarios, e intercambia 

información e ideas sobre temas concretos, sinalando os aspectos que lle parecen 

importantes, e xustificando brevemente as súas opinións sobre eles. 

 Toma notas, mensaxes e apuntamentos con información sinxela e relevante. 

 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: 

 Exprésase cunha pronunciación clara, aceptable e comprensible, e utiliza 

adecuadamente os esquemas fonolóxicos básicos. 

 Produce textos escritos en diferentes soportes, sen erros ortográficos e de puntuación 

que impidan a comprensión. 

 Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e menos habituais e sabe solicitar 

atención, información, axuda ou explicacións. 

 Comprende e utiliza con corrección suficiente e adecuación sociolingüística os recursos 

lingüísticos propios do seu nivel, e frases feitas e locucións idiomáticas sinxelas. 

 Comprende e utiliza un léxico relativamente rico e variado, o que implica, entre outros, 

o emprego de sinónimos de uso máis frecuente e de palabras de significación próxima 

para evitar a repetición léxica. 

Elementos sintácticos-discursivos de 4º ESO: 

-presente simple e continuo (forma, usos e contraste) 

-“indefinite pronouns” e “adverbs” (something, somebody, somewhere,…) 

-pronomes interrogativos (diferenza entre función suxeito e obxecto) 

-too / enough 

-pasado simple e continuo (forma, uso e contraste) 

-“used to” + infinitivo 

-present perfect (forma, distintos usos con “yet”, “already, for, since, already,… 

-past perfect (forma e uso) 

-“will”, “be going to”, present continuous”, “present simple” 

-verbos modais: características e usos (can, could, must, mustn’t, may, might, should,…) 

-verbos relacionados cos verbos modais: “have to”, “be able to”. 

-uso de “-ing” detrás de verbos como “like”, “love”, “hate”, “enjoy”;... 

-conectores: “but”, because, so,... 

-a voz pasiva (saber formar a voz pasiva en todos os tempos estudados, e saber os seus usos) 

-oracións condicionais : first second and third type of conditional sentences 

- Reported Speech 
     - Relative clauses : defining / non-defining 
     - Future continuous 

 



 

 
 
Léxico 

Vocabulario arelacionado cos temas tratados 

 identificación persoal;  

 vivenda, fogar e contexto;  

 actividades da vida diaria; familia e amizades; 

  traballo e ocupacións; tempo libre, lecer e deporte;  

 viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos; educación e estudo;  

 compras e actividades comerciais; alimentación e restauración;  

 transporte; lingua e comunicación;  

 ambiente, clima e ámbito natural;  

 tecnoloxías da información e da comunicación 

 



 

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. 



 

 

 

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 alumnado 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 alumnado 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 
superio 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% 

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. 

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 guiados de writing 
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  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, Edmodo, Zoom 

 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 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 a plataforma Edmodo Zoom 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 
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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 
polas profesoras. Así mesmo, as profesoras poden aclarar calquera 
dúbida que os seus alumnos/as lle consulten a través do correo 
electrónico. 

 

 
 
 

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. 

 

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 

 Plataforma Edmodo 

 Plataforma Zoom.. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


