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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didác=ca respec=va 

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B2.5. Manexar con certa fluidez frases feitas curtas, 
grupos de palabras e fórmulas básicas para desen-
volverse de xeito suficiente en breves intercambios 
en situacións habituais e cotiás, aínda que se inter-
rompa o discurso para procurar expresións e articu-
lar palabras menos frecuentes. 

PLEB2.7. Toma parte nunha conversa formal ou entrevis ta moi 
sinxela de carácter educativo ou ocupacional moi habitual e tra-
ballado previamente, intercambiando información suficiente e 
básica de carácter persoal e sobre hábitos, gustos ou estudos, 
preguntando sobre problemas prácticos e reaccionando de forma 
sinxela ante comentarios, sempre que poida pedir que se lle 
repitan os puntos clave se o necesita, e se o interlocutor coopera, 
falando amodo e con claridade, repetindo ou reformulando. 

B3.5. Comprender a información esencial de corres-
pondencia persoal moi breve e sinxela en calquera 
soporte, identificando o rexistro formal ou informal, o 
propósito e as fórmulas de relación social, e outras 
convencións básicas propias deste tipo de texto.

PLB3.5. Entende información básica de correspondencia 
formal na que se informa sobre asuntos do seu interese 
no contexto persoal, educativo ou ocupacional (por 
exemplo, sobre un curso de idiomas ou unha compra por 
internet). 

B4.2. Escribir en papel ou en soporte electrónico 
textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre 
temas cotiáns ou de interese persoal, nun rexistro 
estándar ou informal, utilizando adecuadamen- te os 
recursos básicos de cohesión e de coherencia, e as 
convencións ortográficas básicas, os signos de pun-
tuación máis comúns, cun control razoable de ex-
presións e estruturas sinxelas e un léxico de uso 
frecuente para a súa idade e o seu nivel escolar; así 
como as convencións ortográficas máis habituais na 
redacción de textos en soporte electrónico. 

PLB4.5. Escribe correspondencia persoal na que se es-
tablece e mantén o contacto social, se intercambia infor-
mación sobre si mesmo e a súa vila (por exemplo), se 
describen en termos sinxelos, sucesos importantes e 
experiencias persoais (por exemplo, unhas vacacións), 
se dan instrucións sinxelas, se fan e aceptan ofrecemen-
tos e suxestións (por exemplo, cancelación, confirma- 
ción ou modificación dunha invitación ou duns plans) e se 
expresan opinións de xeito sinxelo. 

B5.6. Levar a cabo as funcións demandadas polo 
propósito comu- nicativo, utilizando, con suficiente 
dominio para o seu nivel escolar, os expoñentes 
máis comúns e básicos desas funcións e os pa- 
tróns discursivos igualmente básicos de uso máis 
frecuente. 

PLEB5.1. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas 
intervencións nas actividades de aula, e na participación 
en simulacións con diversos fins comunicativos, facéndo-
se comprender, producindo con suficiencia discriminativa 
trazos fonéticos significativos que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.), e recoñecendo e pro-
ducindo comprensiblemente patróns básicos de ritmo, 
entoación e acentuación de palabras e frases. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
CENTRO: IES FÉLIX MURIEL 
CURSO: 2º ESO 
MATERIA: LINGUA INGLESA II 

  



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 ampliación 
adaptadas ao nivel de competencia e á diversidade  do alumnado. Inclui-
rán comprensión de textos orais e escritos, expresión oral e escrita e  co-
ñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural.A maior par-
te das ac=vidades traballarán de maneira integral varios  bloques, habili-
dades lingüís=cas e competencias imprescindibles. Combinarase a autoco-
rrección coa corrección das ac=vidades por parte do profesora.

Metodoloxía (alum-
nado con conecDvi-
dade e sen conecD-

vidade)

U=lizamos tres plataformas dis=ntas dependendo da finalidade: 
DISCORD: para as clases diarias. Solo audio ( grupo A/B luns e mércores. 
Grupo C/D luns e xoves). 
GOOGLE CLASSROOM, AULA VIRTUAL, WHATSAPP e EMAIL: para facerlles 
chegar todo o material de estudio, exercicios, traballos, etc. 
JITSI: video chamada. Probas e tests presenciais, tanto orais como escritos. 
Corrección e control das tarefas.

Materiais e recursos

U=izamos tódolos recursos dixitais que pon a nosa disposición OXFORD 
PREMIUM, que é a editorial que u=lizamos para este nivel. Material dixital  
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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