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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles (*Todos 
agás os que se relacionan a continuación.)

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B2.5. Planificar e articular o texto oral segundo a 
función ou as funcións comunicativas princi- pais e 
secundarias en cada caso, seleccionando os expo- 
ñentes das devanditas funcións segundo os seus 
matices de significación, e os patróns discursivos 
dos que se dispón para presentar e organizar a in-
formación, deixando claro o que se considera impor-
tante (por exemplo, mediante estrutu- ras enfáticas), 
ou os contrastes ou as digresións con respecto ao 
tema principal. 

PLEB2.3. Participa con soltura en conversas informais 
cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios técni-
cos, nas que describe con detalle feitos, experiencias, 
sentimentos e reaccións, soños, esperanzas e ambi-
cións, e responde adecuadamente aos sentimentos que 
expresan os seus interlocutores; describe con detalle 
experiencias persoais e as súas reaccións ante elas; 
expresa con convicció reaccións ante elas; expresa con 
convicción crenzas, acordos e desacordos, e explica e 
xustifica de maneira persuasiva as súas opi- nións e pro-
xectos. 

B4.4. Planificar e articular o texto escrito segundo a 
función ou as funcións comunicativas princi- pais e 
secundarias en cada caso, seleccionando os expo- 
ñentes das devanditas funcións segundo os seus 
matices de significación, e os patróns discursivos 
dos que se dispón para presentar e organizar a in-
formación, deixando claro o que se considera impor-
tante (por exemplo, mediante estrutu- ras enfáticas), 
ou os contrastes ou as digresións con respecto ao 
tema principal.

PLEB 2.4. Toma parte adecuadamente en conversas 
formais, entrevistas, reunións e debates de carácter edu-
cativo ou ocupacional, achegando e pedindo información 
relevante e detallada sobre aspectos concretos e abs-
trac- tos de temas cotiáns e menos habituais nestes con-
textos; explicando os motivos dun problema complexo e 
pedindo e dando instrucións ou suxestións para resolve-
lo; desenvolvendo argumentos de forma comprensible e 
convincente e comentando as contribucións dos interlo-
cutores; opinando e facendo propostas xustificadas sobre 
futuras actuacións. 

PLEB3.4. Comprende os detalles relevantes e as impli-
cacións de correspondencia formal de institucións públi-
cas ou entidades privadas como universidades, empre-
sas ou compañías de servizos, sobre temas concretos e 
abstractos de carácter persoal e educativo, dentro da súa 
área de interese ou a súa especialidade. 

PLEB4.1. Escribe informes en formato convencional e de 
estrutura clara relacionados coa súa especialidade (por 
exemplo, o desenvolvemento e as conclusións dun expe-
rimento, sobre un intercambio lingüístico, unhas prácticas 
ou un traballo de investigación), ou menos habituais (por 
exemplo, un problema xurdido durante unha estadía no 
estranxeiro), desenvolvendo un argumento, razoando a 
favor ou en contra dun punto de vista concreto, explican-
do as vantaxes e as desvantaxes de varias opcións, e 
achegando conclusións xustificadas. 

PLEB4.3. Completa un cuestionario detallado con infor-
mación persoal, educativa ou laboral (por exemplo, para 
matricularse nunha universida- de, solicitar un traballo, 
abrir unha conta ban- caria ou tramitar un visado). 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didác=ca respec=va 

PLEB4.8. Escribe, en calquera soporte, cartas formais de 
carácter educativo ou profesional dirixidas a institucións 
públicas ou privadas e a empresas, nas que dá e solicita 
información, describe a súa traxectoria educativa ou pro-
fesional e as súas competencias, e explica e xustifica co 
suficiente detalle os motivos das súas accións e dos seus 
plans (por exemplo, carta de motivación para matricular-
se nunha universidade estranxeira, ou para solicitar un 
posto de traballo), respectando as convencións formais e 
de cortesía propias deste tipo de textos. 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: A avaliación é con=nua e forma=va. O profesorado 
levará un rexistro da producción e evolución do alumnado.

Instrumentos: probas de control, tarefas e deberes, observación direc-
ta telemá=ca, autocorrección.

Cualificación 
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:  
 Á  nota media das dúas primeiras avaliacións, sumaraselle ata 2 puntos polo 
traballo de repaso e reforzo realizado no terceiro trimestre. De xeito excepcio-
nal e a proposta do profesorado, aínda que esta suma fose inferior a 5, poderá 
acadar unha avaliación positiva o alumnado con avaliacións suspensas que no 
terceiro trimestre demostre que acadou os mínimos esixibles mediante a en-
trega de todas as tarefas de recuperación, ademáis das de repaso e reforzo 
encomendadas.

Proba extraor-
dinaria de se-

tembro

Proba presencial agás no caso de que a administración nos indique o contrario 
por razóns de saude pública.

Alumnado de 
materia pen-

dente

Criterios de avaliación: ter aprobadas as probas presenciais realizadas 
antes da suspensión das clases ou no seu defecto, ter presentadas as 
tarefas encomendadas no terceiro trimestre. 

Criterios de cualificación: no caso do alumnado que presente as tare-
fas completas acadará a cualificación de 5 

Procedementos e instrumentos de avaliación: deben presentar os tra-
ballos encomendados enforma e prazo.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, refor-
zo, e no seu caso, ampliación) 

AcDvidades 

Realizaranse ac=vidades de recuperación, de  repaso,  reforzo e amplia-
ción adaptadas ao nivel de competencia e á diversidade  do alumnado. 
Incluirán comprensión de textos orais e escritos, expresión oral e escrita e  
coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural.A maior 
parte das ac=vidades traballarán de maneira integral varios  bloques, ha-
bilidades lingüís=cas e competencias imprescindibles. Combinarase a au-
tocorrección coa corrección das ac=vidades por parte do profesora.

Metodoloxía 
(alumnado con co-
necDvidade e sen 

conecDvidade)

U=lizamos varios medios dis=ntos dependendo da finalidade: 
DISCORD: para as clases diarias. Solo audio. 
GOOGLE CLASSROOM, AULA VIRTUAL, WHATSAPP e EMAIL: para facer-
lles chegar todo o material de estudio, exercicios, traballos, etc. 
JITSI: video chamada. Probas e tests presenciais, tanto orais como escri-
tos. Corrección e control das tarefas.

Materiais e recursos

U=izamos tódolos recursos dixitais que pon a nosa disposición BURLING-
TON BOOKS, que é a editorial que u=lizamos para este nivel. Material di-
xital  de Bri=sh Council Learn English e de diversas webs e material de 
creación propia por parte do profesorado.

4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás fa-

milias

A través da páxina web do centro e da comunicación diaria que se 
ten cos alumnos.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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