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 Criterios de avaliación do terceiro trimestre afectados (por cada unidade didáctica)

NON PROCEDE. 

5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

Os mínimos esixibles son os que aparecen en cada unidade didáctica..

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

1 o  alumnado que teña unha nota inferior a cinco na media das dúas primeiras avaliacións realizará as tarefas  e as probas  que lles indiquen as docentes para tentar recuperar a materia.
As tarefas deberán ser entregadas en prazo,  estar correctamente realizadas  e axustarse ás normas indicadas  para acadar unha valoración positiva que lles permita superar a materia. A
nota máxima neste caso será un cinco.
2.O alumnado que non acade un aprobado terá dereito a presentarse a unha proba final da materia se as autoridades sanitarias permiten o regreso ás aulas.
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6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas

Criterios de avaliación imprescindibles (por cada unidade didáctica)

Nº Unidade didáctica

5 WHERE DO YOU WORK AND WHAT ARE YOU DOING NOW?

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

1ª  RA1 -  Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral en 
lingua inglesa, aplicando os principios da escoita activa e elaborando 
presentacións orais de pouca extensión, claras e estruturadas, relativas a 
temas e aspectos concretos, frecuentes e cotiáns dos ámbitos persoal, 
público e profesional 

 CA1.3 - Identificouse o sentido global e as ideas principais do texto oral e de 
estruturas gramaticais básicas en oracións sinxelas, de situacións habituais 
frecuentes e de contido predicible e concreto . 

PE.1-exercicios de completar 

1ª  RA2 -  Mantén conversas sinxelas e breves en lingua inglesa en situacións 
habituais e concretas, cara a cara ou por medios técnicos, do ámbito persoal,
público e profesional, empregando estratexias de comunicación básica 

 CA2.6 - Utilizáronse estruturas gramaticais e oracións sinxelas, e un repertorio 
esencial e limitado de expresións, frases, palabras frecuentes e marcadores de 
discurso lineais 

PE.2-exercicios de completar 

1ª  RA3 -  Elabora textos breves e sinxelos con certo detalle en lingua inglesa 
relativos a situacións de comunicación habituais do ámbito persoal, público e
profesional, aplicando estratexias de lectura comprensiva e desenvolvendo 
estratexias sistemáticas de composición 

 CA3.1 - Leuse o texto recoñecendo os trazos esenciais do xénero, a súa 
intención, o seu contexto e a súa estrutura, e interpretando o seu contido 
global e específico sen necesidade de entender todos os seus elementos.

 CA3.4 - Completáronse frases, oracións e textos sinxelos atendendo ao 
propósito comunicativo, con estruturas gramaticais de escasa complexidade, 
en situacións habituais e concretas de contido predicible  

PE.3-textos con preguntas de comprensión 

PE.4-exercicios de completar 
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Nº Unidade didáctica

6 WHAT WERE YOU DOING WHEN I CALLED?

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

1ª  RA1 -  Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral en 
lingua inglesa, aplicando os principios da escoita activa e elaborando 
presentacións orais de pouca extensión, claras e estruturadas, relativas a 
temas e aspectos concretos, frecuentes e cotiáns dos ámbitos persoal, 
público e profesional 

 CA1.9 - Identificáronse e valoráronse as normas de relación social e as normas 
de cortesía máis frecuentes dos países onde se fala a lingua estranxeira 

PE.1-Exercicios de completar. 

1ª  RA2 -  Mantén conversas sinxelas e breves en lingua inglesa en situacións 
habituais e concretas, cara a cara ou por medios técnicos, do ámbito persoal,
público e profesional, empregando estratexias de comunicación básica 

 CA2.1 - Dialogouse seguindo un guión sobre temas e aspectos concretos e 
frecuentes do ámbito persoal, público e profesional 

PE.2-Exercicios de completar 

1ª  RA3 -  Elabora textos breves e sinxelos con certo detalle en lingua inglesa 
relativos a situacións de comunicación habituais do ámbito persoal, público e
profesional, aplicando estratexias de lectura comprensiva e desenvolvendo 
estratexias sistemáticas de composición 

 CA3.1 - Leuse o texto recoñecendo os trazos esenciais do xénero, a súa 
intención, o seu contexto e a súa estrutura, e interpretando o seu contido 
global e específico sen necesidade de entender todos os seus elementos.

 CA3.4 - Completáronse frases, oracións e textos sinxelos atendendo ao 
propósito comunicativo, con estruturas gramaticais de escasa complexidade, 
en situacións habituais e concretas de contido predicible  

PE.3-Proba de reading con exercicos de
completa .

PE.5-Exercicios de completar. 
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Nº Unidade didáctica

7 What are you like?           I'll do an apprenticeship. 

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

2ª  RA2 -  Mantén conversas sinxelas e breves en lingua inglesa en situacións 
habituais e concretas, cara a cara ou por medios técnicos, do ámbito persoal,
público e profesional, empregando estratexias de comunicación básica 

 CA2.6 - Utilizáronse estruturas gramaticais e oracións sinxelas, e un repertorio 
esencial e limitado de expresións, frases, palabras frecuentes e marcadores de 
discurso lineais .

PE.1-Exercicios de completar 

2ª  RA3 -  Elabora textos breves e sinxelos con certo detalle en lingua inglesa 
relativos a situacións de comunicación habituais do ámbito persoal, público e
profesional, aplicando estratexias de lectura comprensiva e desenvolvendo 
estratexias sistemáticas de composición 

 CA3.1 - Leuse o texto recoñecendo os trazos esenciais do xénero, a súa 
intención, o seu contexto e a súa estrutura, e interpretando o seu contido 
global e específico sen necesidade de entender todos os seus elementos 

 CA3.3 - Identificáronse estruturas gramaticais e oracións sinxelas, e un 
repertorio limitado de expresións, frases, palabras e marcadores de discurso 
básicos e lineais, en situacións habituais frecuentes e concretas de contido 
predicible 

 CA3.4 - Completáronse frases, oracións e textos sinxelos atendendo ao 
propósito comunicativo, con estruturas gramaticais de escasa complexidade, 
en situacións habituais e concretas de contido predicible 

 CA3.5 - Elaboráronse textos breves e sinxelos, adecuados a un propósito 
comunicativo, empregando os conectores máis frecuentes para enlazar as 
oracións 

PE.2-Exercicios de pregunta e resposta 

PE.3-Exercicios de completar,preguntas e
respostas 

PE.4-Exercicios de completar 

PE.5-Writing(Exercicios de redacción) 
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Nº Unidade didáctica

8 What have you done today?            Health and safety 

1ª
aval.

2ª
aval.

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación Instrumento de avaliación

2ª  RA1 -  Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral en 
lingua inglesa, aplicando os principios da escoita activa e elaborando 
presentacións orais de pouca extensión, claras e estruturadas, relativas a 
temas e aspectos concretos, frecuentes e cotiáns dos ámbitos persoal, 
público e profesional 

 CA1.6 - Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e marcadores de discurso 
para iniciar, enlazar, ordenar e finalizar o discurso en situacións habituais 
frecuentes e aspectos concretos 

PE.1-Exercicios de pregunta e resposta e de
completa 

2ª  RA2 -  Mantén conversas sinxelas e breves en lingua inglesa en situacións 
habituais e concretas, cara a cara ou por medios técnicos, do ámbito persoal,
público e profesional, empregando estratexias de comunicación básica 

 CA2.2 - Describíronse, narráronse e explicáronse experiencias propias PE.3-Exercicios de writing 

2ª  A3 -  Elabora textos breves e sinxelos con certo detalle en lingua inglesa 
relativos a situacións de comunicación habituais do ámbito persoal, público e
profesional, aplicando estratexias de lectura comprensiva e desenvolvendo 
estratexias sistemáticas de composición 

 CA3.1 - Leuse o texto recoñecendo os trazos esenciais do xénero, a súa 
intención, o seu contexto e a súa estrutura, e interpretando o seu contido 
global e específico sen necesidade de entender todos os seus elementos 

 CA3.2 - Identificouse a intención comunicativa básica do texto, o sentido xeral, 
a información esencial e as partes principais, mesmo cando o texto se organiza
de distinta maneira .

 CA3.4 - Completáronse frases, oracións e textos sinxelos atendendo ao 
propósito comunicativo, con estruturas gramaticais de escasa complexidade, 
en situacións habituais e concretas de contido predicible .

 CA3.5 - Elaboráronse textos breves e sinxelos, adecuados a un propósito 
comunicativo, empregando os conectores máis frecuentes para enlazar as 
oracións 

PE.4-Exercicios de pregunta e resposta 

PE.5-Exercicios de preguntas e respostas 

PE.6-Exercicios de completar

PE.7-Exercicios de writing 
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6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación 

O alumnado realizará tarefas ou actividades telemáticas de recuperación obre os contidos da primeira e segunda avaliación. Estás poderán consistir en fichas ou traballos con actividades de gramática, vocabulario,uso
da lingua

lecturas... similares a quellas que fixeron ao longo da primeira e segunda avaliación

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua

Haberá una proba final que consistirá nun examE escrito ou oral (se as condiciones sanitarias o permiten) relacionado cos contidos mínimos esixibles da primeira e segunda avaliación. Está proba poderase facer tele -
maticamente

,se é o caso.
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8. Medidas de atención á diversidade

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Entregaranse traballos extra de reforzo a aquel alumnado que non responda positivamente aos obxectivos programados
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