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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES. 

 

1.1 EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

A)Temporalización: dúas etapas 

- 2º trimestre do 16 de marzo ata o 3 de abril 

-3er trimestre 

B)Contidos: traballáronse sobre todo os contidos do bloque 3 comprensión de textos escritos, do 

bloque 4 produción de textos escritos: expresión e interacción e do bloque 5 coñecemento da 

lingua e consciencia plurilingüe e intercultural; e deixáronse  apartados o bloque 1 comprensión 

de textos oraisbloque 2 produción de textos orais: expresión e interacción.   Repasáronse e 

reforzáronse os contidos da 1eira e 2ª avaliación principalmente. 

C) Estándares de aprendizaxe: temporalización, grao mínimo de consecución para superar a materia, 

procedementos de avaliación e instrumentos de avaliación.  

Procedementos de avaliación: Instrumentos de avaliación: 

Autoavaliación AUTO Rúbricas de autoavaliación R_AUTO 

Probas(se as houber) COA Probas escritas PROB_E 

Entrega de 
exercicios, 
redaccións etc 

PRO Rúbricas de producións R_PROD 

 

 

1º ESO  

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Estándares de 

aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución para superar 

a materia 

Procedementos 

de Avaliación 
Instrumentos 

de 

avaliación 

PLEB3.1. Comprende, 

con axuda da imaxe, 

instrucións sinxelas e 

básicas de 

funcionamento e 

manexo de aparellos 

electrónicos ou de 

máquinas de uso común 

e coñecidos, e segue 

instrucións básicas e 

predicibles para a 

realización de 

actividades e normas de 

seguridade (por 

exemplo, nun centro 

docente, un lugar 

público ou unha zona de 

lecer). 

finais 2º Trimestre  (Ver rúbricas) Anexo pg. 

101 da Programación 

vixente 

         AUTO 

 PROD 

PROB 

 

R_AUTO  

 

R_PROD 

PROB_E 
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PLEB3.2. Entende 

información específica 

esencial en páxinas web 

e outros materiais 

de referencia ou 

consulta de carácter 

pedagóxico   claramente   

estruturados   e  nun 

rexistro   estándar   e   

con   imaxes ilustrativas 

redundantes sobre temas 

relativos a materias 

educativas ou do seu 

interese (por exemplo, 

sobre un    tema

 curricular,

 un   programa 

informático,  unha 

 cidade,  un  

deporte  ou  o 

ambiente), sempre que 

poida reler as seccións 

difíciles.  

2º e 3er trimestre 

  

(Ver rúbricas) Anexo pg. 

101 da programación 

vixente 

 

AUTO  

 

 PROB 

 

 

 

R_AUTO  

 

PROB_E 

 

 

PLEB3.4. Atopa a 

información que 

necesita para a 

realización dunha tarefa 

en narracións breves 

moi sinxelas en lingua 

estándar, e en guías de 

lecer, dicionarios, 

catálogos, etc 

finiais 2º trimestre (Ver rúbricas) Anexo pg. 

101 da programación 

vixente 

 

AUTO  

PROD 

PROB 

 

R_AUTO  

R_PROD 

PROB_E 

 

PLEB3.5. Entende 

información básica 

(lugar, prezo, horarios, 

datos ou preguntas 

relativas á información 

persoal, etc.) de 

correspondencia formal 

na que se informa sobre 

asuntos do seu interese.  

           2º e 3er 

trimestre   

(Ver rúbricas) Anexo pg. 

101 da programación 

vixente 

AUTO  

PROD 

PROB 

 

R_AUTO  

R_PROD 

PROB_E 

 

 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

Estándares de 

aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución para 

superar a materia 

Procedementos 

de Avaliación 
Instrumentos de 

avaliación 

PLEB4.1. Escribe notas 

e mensaxes (por 

exemplo, posts e chats 

en redes sociais), en 

finais 2º  Trimestre  (Ver rúbricas) Anexo pg. 

101 da programación 

vixente 

  

AUTO  

PROD 

 

R_AUTO  
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situacións reais ou 

simuladas, nas que dá e 

solicita breve 

información sobre citas, 

preferencias e 

sentimentos, 

relacionadas con 

actividades e situacións 

da vida cotiá e do seu 

interese.  

PROB  

 

R_PROD 

PROB_E 

 

 

PLEB4.2. Elabora textos 

moi breves nos que 

expón, por exemplo, 

unha enumeración de 

actividades ou tarefas 

moi habituais, listas de 

compras, traxecto 

habitual etc.; e textos 

que expresen 

sentimentos básicos de 

gusto, desgusto, 

aceptación, negación, 

etc.  

2 e 3er 

trimestre 

(Ver rúbricas) Anexo pg. 

101 da programación 

vixente 

AUTO  

PROD 

PROB 

 

R_AUTO  

R_PROD 

PROB_E 

 

 

PLEB4.3. Completa 

un cuestionario sinxelo 

con información persoal 

e relativa aos seus datos, 

aos seus intereses ou ás 

súas  afeccións 

(por exemplo, para 

subscribirse a unha 

publicación dixital).  

finais 2º trimestre  (Ver rúbricas) Anexo pg. 

101 da programación 

vixente 

 

AUTO  

PROD 

PROB  

 

R_AUTO  

 

R_PROD 

PROB_E  

  

PLEB4.5. Escribe 

correspondencia persoal 

na que se establece e 

mantén contacto social 

real ou simulado (por 

exemplo, con amigos/as 

noutros países), se 

intercambia información 

básica sobre si mesmo, e 

a súa vila (por exemplo, 

descrición en termos 

moi sinxelos de sucesos 

importantes e 

experiencias persoais; 

instrucións sinxelas, 

aceptación e 

ofrecemento de 

suxestións, como 

cancelar, confirmar ou 

modificar unha 

 finais 2º trimestre  (Ver rúbricas) Anexo pg. 

101 da programación 

vixente 

AUTO  

PROD 

PROB 

 

R_AUTO  

 

R_PROD 

PROB_E 
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invitación ou uns plans), 

e se expresan opinións 

de xeito sinxelo 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

Estándares de 

aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución para 

superar a materia 

Procedementos 

de Avaliación 

Instrumentos 

de 

avaliación 

PLB5.1. Identifica sons e 

grafías de fonemas básicos, 

e produce 

comprensiblemente trazos 

fonéticos que distinguen 

fonemas (nasalización, 

sonorización, etc.) e 

patróns moi básicos de 

ritmo, entoación e 

acentuación de palabras e 

frases. 

2º e 3er trimestre  

 

(Ver rúbricas) Anexo 

pg. 101 da 

programación vixente 

    PROD 

 

       

R_PROD 

 

 

PLB5.3. Utiliza as 

convencións orais básicas 

propias da lingua 

estranxeira no 

desenvolvemento do 

proceso comunicativo oral 

e escrito (saúdos, rutinas 

para iniciar ou manter a 

quenda de palabra, 

fórmulas orais breves para 

manter a atención, etc.).  

           2º e 3er 

trimestre 

 

 (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 101 da 

programación vixente 

 

 PROD 

 

 

R_PROD 

 

 

PLB5.4. Na propia lingua, 

identifica aspectos 

socioculturais básicos dos 

países nos que se fala a 

lingua estranxeira, 

analizándoos 

comparativamente coas 

diversas culturas, se é o 

caso, do resto do 

alumnado, evitando 

estereotipos e valoracións 

etnocéntricas 

2º e 3er trimestre  

 

 

(Ver rúbricas) Anexo 

pg. 101 da 

programación vixente 

PROD 

 

 

R_PROD 

 

 

    PLB5.6. Comunica con 

eficacia, comprendendo e 

utilizando adecuadamente 

as estruturas   

morfosintácticas             

 básicas para 

realizar as funcións 

2º e 3er trimestre 

 

(Ver rúbricas) Anexo 

pg. 101 da 

programación vixente 

PROD 

 

 

R_PROD 
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comunicativas propias do 

seu nivel, e estratexias de 

comunicación e de 

redundancia do 

significado (imaxes, 

elementos 

paralingüísticos, 

cuasilingüísticos básicos e 

paratextuais).  

PLB5.7. Recoñece e 

utiliza un vocabulario oral 

e escrito básico e 

suficiente para 

comprender e elaborar 

textos sinxelos propios do 

seu nivel educativo.  

2º e 3er trimestre 

 

(Ver rúbricas) Anexo 

pg. 101 da 

programación vixente 

PROD 

 

 

R_PROD 

 

 

 

2º ESO  

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Estándares de 

aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución para 

superar a materia 

Procedementos 

de Avaliación 

Instrumentos 

de 

avaliación 

PLB3.1. Segue, con axuda 

da imaxe, instrucións 

sinxelas de 

funcionamento e manexo 

de aparellos electrónicos 

ou de máquinas de uso 

común e coñecidos, así 

como instrucións básicas 

e predicibles para a 

realización de actividades 

e normas de seguridade 

(por exemplo, manexo 

dun móbil ou prevención 

de riscos nunha 

excursión). 

2º e 3er trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 101 da 

programación vixente 

AUTO  

 PROB  

 

R_AUTO 

PROB_E 

 

PLEB3.4. Atopa a 

información que necesita 

para a realización dunha 

tarefa en narracións 

breves moi sinxelas en 

lingua estándar, e en guías 

de lecer, dicionarios, 

catálogos, etc. 

finais 2º Trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 101 da 

programación vixente 

AUTO  

 PROB  

 

R_AUTO 

PROB_E 

 

PLEB3.5. Entende 

información básica (lugar, 

prezo, horarios, datos ou 

preguntas relativas á 

finais 2º Trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 101 da 

programación vixente 

AUTO  

 PROB  

R_AUTO 

PROB_E 
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información persoal, etc.) 

de correspondencia 

formal na que se informa 

sobre asuntos do seu 

interese. 

 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

Estándares de 

aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución para 

superar a materia 

Procedementos 

de Avaliación 

Instrumentos 

de 

avaliación 

PLEB4.1. Escribe notas e 

mensaxes (por exemplo, 

posts e chats en redes 

sociais), en situacións 

reais ou simuladas, nas 

que dá e solicita breve 

información sobre citas, 

preferencias e 

sentimentos, relacionadas 

con actividades e 

situacións da vida cotiá e 

do seu interese. 

finais 2º trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 101 da 

programación vixente 

AUTO  

PROD 

 PROB  

 

R_AUTO 

R_PROD 

PROB_E 

 

PLEB4.2. Elabora textos 

moi breves nos que 

expón, por exemplo, unha 

enumeración de 

actividades ou tarefas moi 

habituais, listas de 

compras, traxecto habitual 

etc.; e textos que expresen 

sentimentos básicos de 

gusto, desgusto, 

aceptación, negación, etc. 

2º e 3er trimetsre 

 

(Ver rúbricas) Anexo 

pg. 101 da 

programación vixente 

AUTO  

PROD 

 PROB  

 

R_AUTO  

R_PROD  

PROB_E 

 

PLEB4.3. Completa un 

cuestionario sinxelo con 

información persoal e 

relativa aos seus datos, 

aos seus intereses ou ás 

súas afeccións (por 

exemplo, para 

subscribirse a unha 

publicación dixital). 

finais 2º  Trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 101 da 

programación vixente 

AUTO  

PROD 

 PROB  

 

R_AUTO  

R_PROD  

PROB_E 

 

PLEB4.5. Escribe 

correspondencia persoal 

na que se establece e 

mantén contacto social 

real ou simulado (por 

exemplo, con amigos/as 

noutros países), se 

finais 2º  Trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 101 da 

programación vixente 

PROD 

 PROB  

 

R_AUTO  

R_PROD  

PROB_E 
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intercambia información 

básica sobre si mesmo, e a 

súa vila (por exemplo, 

descrición en termos moi 

sinxelos de sucesos 

importantes e 

experiencias persoais; 

instrucións sinxelas, 

aceptación e ofrecemento 

de suxestións, como 

cancelar, confirmar ou 

modificar unha invitación 

ou uns plans), e se 

expresan opinións de 

xeito sinxelo. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

Estándares de 

aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución para 

superar a materia 

Procedementos 

de Avaliación 

Instrumentos 

de 

avaliación 

PLB5.1. Identifica sons e 

grafías de fonemas 

básicos, e produce 

comprensiblemente trazos 

fonéticos que distinguen 

fonemas (nasalización, 

sonorización, etc.) e 

patróns moi básicos de 

ritmo, entoación e 

acentuación de palabras e 

frases. 

2º e 3er trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 101 da 

programación vixente 

PROD 

 PROB  

R_AUTO  

R_PROD  

PROB_E 

PLB5.3. Utiliza as 

convencións orais básicas 

propias da lingua 

estranxeira no 

desenvolvemento do 

proceso comunicativo oral 

e escrito (saúdos, rutinas 

para iniciar ou manter a 

quenda de palabra, 

fórmulas orais breves para 

manter a atención, etc.). 

2º e 3er trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 101 da 

programación vixente 

PROD 

 

PROD 

 

PLB5.4. Na propia lingua, 

identifica aspectos 

socioculturais básicos dos 

países nos que se fala a 

lingua estranxeira, 

analizándoos 

comparativamente coas 

diversas culturas, se é o 

2º e 3er trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 101 da 

programación vixente 

 

PROD 

 

PROD 
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caso, do resto do 

alumnado, evitando 

estereotipos e valoracións 

etnocéntricas 

PLB5.7. Recoñece e 

utiliza un vocabulario oral 

e escrito básico e 

suficiente para 

comprender e elaborar 

textos sinxelos propios do 

seu nivel educativo. 

2º e 3er trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 101 da 

programación vixente 

PROD 

 PROB  

 

PROD 

PROB_E 

 

3º ESO  

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Estándares de 

aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución para 

superar a materia 

Procedementos 

de Avaliación 

Instrumentos de 

Avaliación 

PLEB3.1. Identifica, con 

axuda da imaxe, 

instrucións de 

funcionamento e manexo 

de aparellos electrónicos 

ou de máquinas, así como 

instrucións para a 

realización de actividades 

e normas de seguridade 

(por exemplo, nun centro 

docente, un lugar público 

ou unha zona de lecer).  

finais 2º trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 119 da 

programación vixente 

AUTO  

 

 

PROB 

 

R_AUTO  

 

 

PROB_E 

 

PLEB3.3. Capta as ideas 

principais de textos 

xornalísticos breves en 

calquera soporte, se os 

números, os nomes, as 

ilustracións e os títulos 

portan gran parte da 

mensaxe.  

finais 2º Trimestre  (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 119 da 

programación vixente 

AUTO  

 

 

PROB 

 

R_AUTO  

 

 

PROB_E 

 

PLEB3.4. Entende 

información específica 

esencial en páxinas web e 

outros materiais de 

referencia, ou consulta 

claramente estruturados 

sobre temas relativos a 

materias educativas, 

asuntos ocupacionais ou 

do seu interese (por 

exemplo, sobre un tema 

curricular, un programa 

2º e 3er trimetsre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 119 da 

programación vixente 

AUTO  

 

 

PROB 

 

R_AUTO  

 

 

PROB_E 
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informático, unha cidade, 

un deporte ou o 

ambiente), sempre que 

poida reler as seccións 

difíciles 

PLEB3.5. Comprende 

correspondencia persoal 

en calquera formato na 

que se fala de si mesmo/a, 

se describen persoas, 

obxectos e lugares, se 

narran acontecementos 

pasados, presentes e 

futuros, reais ou 

imaxinarios, e se expresan 

sentimentos, desexos e 

opinións sobre temas 

xerais, coñecidos ou do 

seu interese.  

2º e 3er Trimestre  (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 119 da 

programación vixente 

AUTO  

 

PROD  

 

PROB 

 

R_AUTO  

 

R_PROD  

 

PROB_E 

 

  PLEB3.6. Entende o 

esencial 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).  

finais 2º  Trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 119 da 

programación vixente 

AUTO  

 

PROD  

 

PROB 

 

R_AUTO  

 

R_PROD  

 

PROB_E 

 

 PLEB3.7. Comprende o 

esencial (por exemplo, en 

lecturas para a mocidade) 

de historias de ficción 

breves e ben estruturadas, 

e faise unha idea do 

carácter dos personaxes, 

das súas relacións e do 

argumento.  

2º e 3r trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 119 da 

programación vixente 

AUTO  

 

PROD  

 

PROB 

 

R_AUTO  

 

R_PROD  

 

PROB_E 

 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

Estándares de 

aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución para 

superar a materia 

Procedementos 

de Avaliación 

Instrumentos de 

Avaliación 

PLEB4.1. Escribe 

correspondencia formal 

básica e breve, dirixida a 

institucións públicas ou 

privadas ou entidades 

comerciais, solicitando ou 

dando a información 

finais 2º Trimestre  (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 119 da 

programación vixente 

AUTO  

 

PROD  

 

PROB 

 

R_AUTO  

 

R_PROD  

 

PROB_E 
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requirida de xeito sinxelo 

e observando as 

convencións formais e 

normas de cortesía 

básicas deste tipo de 

textos.  

PLEB4.2. Escribe 

informes moi breves en 

formato convencional con 

información sinxela e 

relevante sobre feitos 

habituais e os motivos de 

certas accións, nos 

ámbitos educativo e 

ocupacional, describindo 

de xeito sinxelo 

situacións, persoas, 

obxectos e lugares, e 

sinalando os principais 

acontecementos de forma 

esquemática 

finais 2º Trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 119 da 

programación vixente 

AUTO  

 

PROD  

 

PROB 

 

R_AUTO  

 

R_PROD  

 

PROB_E 

 

PLEB4.3. Completa un 

cuestionario sinxelo con 

información persoal e 

relativa á súa formación, á 

súa ocupación, aos seus 

intereses ou ás súas 

afeccións (por exemplo,  

para subscribirse a unha 

publicación dixital, 

matricularse nun taller, ou 

asociarse a un club 

deportivo).  

finais 2º trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 119 da 

programación vixente 

AUTO  

 

PROD  

 

PROB 

 

R_AUTO  

 

R_PROD  

 

PROB_E 

 

PLEB4.4. Escribe notas e 

mensaxes 

(mensaxes instantáneas, 

chats, etc.) onde se fan 

breves comentarios ou se 

dan instrucións e 

indicacións relacionadas 

con actividades e 

situacións da vida cotiá e 

do seu interese 

finais Trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 119 da 

programación vixente 

AUTO  

 

PROD  

 

PROB 

 

R_AUTO  

 

R_PROD  

 

PROB_E 

 

PLEB4.6. Escribe 

correspondencia persoal 

na que se establece e 

mantén o contacto social 

(por exemplo, con 

amigos/as noutros países), 

se intercambia 

información, se describen 

en termos sinxelos 

finais 2º Trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 119 da 

programación vixente 

AUTO  

 

PROD  

 

PROB 

 

R_AUTO  

 

R_PROD  

 

PROB_E 
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sucesos importantes e 

experiencias persoais (por 

exemplo, a participación 

nunha competición), se 

dan instrucións, se fan e 

aceptan ofrecementos e 

suxestións (por exemplo, 

cancelación, confirmación 

ou modificación dunha 

invitación ou duns plans), 

e se expresan opinións de 

xeito sinxelo.  

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

Estándares de 

aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución para 

superar a materia 

Procedementos 

de Avaliación 

Instrumentos de 

avaliación 

PLEB5.1. Desenvólvese 

na maioría das actividades 

de aula facendo un 

esforzo por utilizar a 

lingua estranxeira, cunha 

pronunciación clara, 

aceptable e comprensible 

dos esquemas fónicos e 

fonolóxicos básicos, aínda 

que teña que repetir 

algunha vez por solicitude 

das persoas interlocutoras, 

e pide axuda e aclaracións 

aos compañeiros e ás 

compañeiras cando non 

progresa a comunicación.  

2º e 3er trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 119 da 

programación vixente 

AUTO  

 

PROD  

 

PROB 

 

R_AUTO  

 

R_PROD  

 

PROB_E 

 

PLEB5.2. Aplica 

adecuadamente os signos 

de puntuación elementais 

e as regras ortográficas 

básicas, na redacción de 

traballos e outros textos, 

para facerse comprensible 

case sempre 

2º e 3 er trimestre 

 

(Ver rúbricas) Anexo 

pg. 119 da 

programación vixente 

AUTO  

 

PROD  

 

PROB 

 

R_AUTO  

 

R_PROD  

 

PROB_E 

 

 

PLEB5.3. Utiliza as 

convencións máis 

habituais propias da 

lingua estranxeira no 

desenvolvemento do 

proceso comunicativo 

(saúdos, rutinas para 

iniciar ou manter a 

quenda de palabra, 

2º e 3er trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 119 da 

programación vixente 

 

AUTO  

 

PROD  

 

PROB 

 

R_AUTO  

 

R_PROD  

 

PROB_E 
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fórmulas orais breves para 

manter a atención, facer 

preguntas por 

preferencias, expresar 

opinións, etc.) en rexistro 

estándar.  

PLEB5.4. Na propia 

lingua, identifica aspectos 

socioculturais básicos e 

visibles dos países onde 

se fala a lingua 

estranxeira, analizándoos 

comparativamente coas 

diversas culturas do resto 

do alumnado, de ser o 

caso, evitando 

estereotipos e valoracións 

etnocéntricas.  

2º e 3er  

trimestre 

(Ver rúbricas) Anexo 

pg. 119 da 

programación vixente 

AUTO  

 

PROD  

 

PROB 

 

R_AUTO  

 

R_PROD  

 

PROB_E 

 

PLEB5.5. Identifica e 

utiliza os expoñentes máis 

comúns propios do seu 

nivel para realizar as 

funcións comunicativas, 

así como os patróns 

discursivos de uso máis 

frecuente para o propósito 

comunicativo.  

2º e 3er trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 119 da 

programación vixente 

AUTO  

 

PROD  

 

PROB 

 

R_AUTO  

 

R_PROD  

 

PROB_E 

 

PLEB5.6. Domina as 

estruturas 

morfosintácticas e 

discursivas máis habituais 

para comprender e 

expresar en rexistros 

estándar intencións e 

significados mediante as 

funcións comunicativas 

propias do seu nivel, e 

reflexiona sobre a 

utilidade do coñecemento 

adquirido noutras linguas 

para comprender e 

elaborar textos na lingua 

meta 

2º e 3er trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 119 da 

programación vixente 

AUTO  

 

PROD  

 

PROB 

 

R_AUTO  

 

R_PROD  

 

PROB_E 

 

 

4º ESO  

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Estándares de 

aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución para 

superar a materia 

Procedementos 

de Avaliación 

Instrumentos 

de 

avaliación 
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PLEB3.1. Nas actividades 

de lectura da aula, explica 

como sabe inferir 

significados a partir do 

seu coñecemento do 

mundo, do coñecemento 

doutros idiomas, do 

contexto lingüístico, dos 

apoios visuais (imaxes, 

tipografía, deseño, etc.), 

así como das 

características do medio 

en que aparece impresa a 

información (carteis, 

folletos, revistas, xornais, 

páxinas web, etc.).  

2ºe 3er trimestre 

 

(Ver rúbricas) Anexo 

pg. 129 da 

programación 

vixente 

AUTO  

 

PROD  

 

PROB 

 

R_AUTO  

 

R_PROD  

 

PROB_E 

 

PLEB3.3. Entende o 

sentido xeral, os puntos 

principais e información 

relevante de anuncios e 

comunicacións de carácter 

público, institucional ou 

corporativo e claramente 

estruturados, relacionados 

con asuntos do seu 

interese persoal, 

educativo ou ocupacional 

(por exemplo, sobre lecer, 

cursos, bolsas e ofertas de 

traballo).  

2º e 3er trimestre 

 

(Ver rúbricas) Anexo 

pg. 129 da 

programación 

vixente 

AUTO  

 

PROD  

 

PROB 

 

R_AUTO  

 

R_PROD  

 

PROB_E 

 

 PLEB3.5. Comprende 

correspondencia persoal, 

en calquera soporte 

incluíndo foros en liña ou 

blogs, 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 de temas 

xerais, coñecidos ou do 

seu interese.  

finais 2º Trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 129 da 

programación 

vixente 

AUTO  

 

PROD  

 

PROB 

 

R_AUTO  

 

R_PROD  

 

PROB_E 

 

PLEB3.6. Entende o 

suficiente de cartas, faxes 

ou correos electrónicos de 

carácter formal, oficial ou 

institucional, como para 

finais 2º Trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 129 da 

programación 

vixente 

AUTO  

 

PROD  

 

PROB 

R_AUTO  

 

R_PROD  

 

PROB_E 
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poder reaccionar en 

consecuencia (por 

exemplo, se se lle 

solicitan documentos para 

unha estadía de estudos 

no estranxeiro 

  

PLEB3.8. Comprende 
os aspectos xerais e os 
detalles máis relevantes 
de textos de ficción e 
textos literarios 
contemporáneos 
breves, ben 
estruturados e nunha 
variante estándar da 
lingua, nos que o 
argumento é lineal e se 
pode seguir sen 
dificultade, e os 

personaxes e as súas 

relacións se describen de 

maneira clara e sinxela.  

2º e 3er trimestre 

 

(Ver rúbricas) Anexo 

pg. 129 da 

programación 

vixente 

AUTO  

 

PROD  

 

PROB 

 

 

R_AUTO  

 

R_PROD  

 

PROB_E 

 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

Estándares de 

aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución para 

superar a materia 

Procedementos 

de Avaliación 

Instrumentos 

de 

avaliación 

PLEB4.1. 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 

finais 2º Trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 129 da 

programación 

vixente 

AUTO  

 

PROD  

 

PROB 

 

 

 

R_AUTO  

 

R_PROD  

 

PROB_E 

 

PLEB4.2. Escribe 

correspondencia formal 

básica, dirixida a 

institucións públicas ou 

privadas ou entidades 

comerciais, 

finais 2º Trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 129 da 

programación 

vixente 

AUTO  

 

PROD  

 

PROB 

R_AUTO  

 

R_PROD  

 

PROB_E 
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fundamentalmente 

destinada a pedir ou dar 

información, solicitar un 

servizo ou realizar unha  

reclamación  ou outra  

xestión sinxela, 

respectando as 

convencións formais e as 

normas   de  cortesía  

usuais  neste  tipo  de 

textos 

  

  PLEB4.3. 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 (por 

exemplo, nunha páxina 

web ou unha revista 

xuvenís, ou dirixidos a un 

profesor ou a unha 

profesora), respectando as 

convencións e as normas 

de cortesía 

finais 2º  Trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 129 da 

programación 

vixente 

AUTO  

 

PROD  

 

PROB 

 

 

R_AUTO  

 

R_PROD  

 

PROB_E 

 

  PLEB4.5. Completa 
un cuestionario 
detallado con 

información persoal, 
educativa ou laboral 
(por exemplo, para 

facerse membro 
dunha asociación ou 
para solici tar unha 

bolsa).  

 

finais 2 Trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 129 da 

programación 

vixente 

AUTO  

 

PROD  

 

PROB 

 

 

R_AUTO  

 

R_PROD  

 

PROB_E 

 

PLEB4.7. Toma notas, 

mensaxes e apuntamentos 

con información sinxela e 

relevante sobre asuntos 

habituais e aspectos 

concretos nos ámbitos 

persoal, educativo e 

ocupacional, dentro da 

súa especialidade ou área 

de interese.  

2º e 3er trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 129 da 

programación 

vixente 

AUTO  

 

PROD  

 

PROB 

 

 

R_AUTO  

 

R_PROD  

 

PROB_E 

 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 
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Estándares de 

aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución para 

superar a materia 

Procedementos 

de Avaliación 

Instrumentos de 

avaliación 

PLEB5.1. Exprésase 

cunha pronunciación 

clara, aceptable e 

comprensible, e utiliza 

adecuadamente os 

esquemas fonolóxicos 

básicos, aínda que teña 

que repetir algunha vez 

por solicitude das persoas 

interlocutoras 

2º e 3er trimestre 

    

(Ver rúbricas) 

Anexo pg. 129 da 

programación 

vixente 

AUTO  

 

PROD  

 

PROB 

 

 

R_AUTO  

 

R_PROD  

 

PROB_E 

 

  PLEB5.5. Comprende e 

utiliza con corrección 

suficiente e adecuación 

sociolingüística os 

recursos lingüísticos 

propios do seu nivel, e 

frases feitas e locucións 

idiomáticas sinxelas e 

habituais  da comunidade 

lingüística correspondente 

á lingua meta.  

2º e 3er trimestre (Ver rúbricas) 

Anexo pg. 129 da 

programación 

vixente 

AUTO  

 

PROD  

 

PROB 

 

 

R_AUTO  

 

R_PROD  

 

PROB_E 

 

PLEB5.6. 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.  

2º e 3er trimestre

  
(Ver rúbricas) 

Anexo pg. 129 da 

programación 

vixente 

AUTO  

 

PROD  

 

PROB 

 

 

R_AUTO  

 

R_PROD  

 

PROB_E 

 

 

 

1.2. BACHARELATO 

 

A)Temporalización: dúas etapas 

- 2º trimestre do 16 de marzo ata o 3 de abril 

-3er trimestre 

B)Contidos: traballáronse sobre todo os contidos do bloque 3 comprensión de textos escritos, do 

bloque 4 produción de textos escritos: expresión e interacción e  do bloque 5 coñecemento da 

lingua e consciencia plurilingüe e intercultural; e deixáronse  apartados o bloque 1 comprensión 

de textos orais e bloque 2 produción de textos orais: expresión e interacción. Repasáronse e 

reforzáronse os contidos da 1eira e 2ª avaliación principalmente e nalgún caso adiantouse algún 
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punto gramatical aínda que foron sempre xa dados en cursos anteriores e polo tanto foi tamén 

materia de repaso e reforzo. 

 C) Estándares de aprendizaxe: temporalización, grao mínimo de consecución para superar a materia, 

procedementos de avaliación e instrumentos de avaliación.  

 

Procedementos de avaliación: Instrumentos de avaliación: 

Autoavaliación AUTO Rúbricas de 
autoavaliación 

R_AUTO 

Probas(se as houber) COA Probas escritas PROB_E 

Entrega de exercicios, 
redaccións etc 

PRO Rúbricas de 
producións 

R_PROD 

 

 

1º BACH  

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Estándares de 

aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución para 

superar a materia 

Procedementos 

de Avaliación 

Instrumentos de 

avaliación 

PLEB3.2. Comprende o 

sentido xeral, os puntos 

principais e os detalles 

máis relevantes en 

noticias e artigos 

xornalísticos ben 

estruturados e de certa 

lonxitude, nos que se 

adoptan puntos de vista 

concretos sobre temas de 

actualidade ou do seu 

interese, redactados nunha 

variante estándar da 

lingua 

2º e 3er trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 140 da 

Programación 

vixente 

AUTO 

PROB  

 

R_AUTO 

R_PROD 

PROB_E 

PLEB3.3. Entende, en 

manuais, enciclopedias e 

libros de texto, en soporte 

tanto impreso como 

dixital, información 

concreta para a resolución 

de tarefas da clase ou 

traballos de investigación 

relacionados con temas da 

súa especialidade, así 

como información 

concreta relacionada con 

cuestións prácticas ou con 

temas do seu interese 

educativo ou ocupacional, 

en páxinas web e outros 

textos informativos 

2º e 3er trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 140 da 

Programación 

vixente 

AUTO 

PROB  

 

R_AUTO 

R_PROD 

PROB_E 
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oficiais, institucionais, ou 

corporativos. 

PLEB3.7. Segue sen 

dificultade a liña 

argumental de historias de 

ficción e de novelas curtas 

claramente estruturadas, 

de linguaxe sinxela e 

directa, nunha 

variedade estándar da 

lingua, e comprende o 

carácter dos personaxes 

e as súas relacións, 

cando uns e outras están 

descritos claramente e 

co suficiente detalle. 

finais 2º 

Trimestre 

(Ver rúbricas) Anexo 

pg. 140 da 

Programación 

vixente 

AUTO 

PROB  

 

R_AUTO 

R_PROD 

PROB_E 

 

PLEB3.8. Comprende 

correspondencia persoal 

en calquera soporte, e 

mensaxes en foros e 

blogs, nas que se 

transmiten información 

e ideas, se pregunta 

sobre problemas e se 

explican con razoable 

precisión, e se 

describen de maneira 

clara e detallada, 

experiencias, 

sentimentos, reaccións, 

feitos, plans e aspectos 

tanto abstractos como 

concretos de temas do 

seu interese. 

1º e 2º Trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 152 da 

Programación 

vixente 

AUTO 

PROB  

 

R_AUTO 

R_PROD 

PROB_E 

 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

Estándares de 

aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución para 

superar a materia 

Procedementos 

de Avaliación 

Instrumentos de 

avaliación 

PLEB4.1. Escribe, en 

calquera soporte, 

informes breves nos que 

dá información pertinente 

sobre un tema educativo, 

ocupacional, ou menos 

habitual (por exemplo, un 

problema xurdido durante 

una viaxe), describindo co 

2º e 3er trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 140 da 

Programación 

vixente 

AUTO  

 PROD  

PROB  

 

R_AUTO 

R_PROD 

PROB_E 
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detalle suficiente 

situacións, persoas, 

obxectos e lugares; 

narrando acontecementos 

nunha secuencia 

coherente; explicando os 

motivos de certas accións, 

e ofrecendo opinións e 

suxestións breves e 

xustificadas sobre o 

asunto e sobre futuras 

liñas de actuación. 

PLEB4.5. Toma notas, 

facendo unha lista dos 

aspectos importantes, 

durante unha conferencia 

sinxela, e redacta un 

breve resumo coa 

información esencial, 

sempre que o tema sexa 

coñecido e o discurso se 

formule dun modo sinxelo 

e se articule con 

claridade. 

 

finais 2º trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 140 da 

Programación 

vixente 

AUTO  

 PROD  

PROB  

 

R_AUTO 

R_PROD 

PROB_E  

 

PLEB4.6. Escribe notas, 

anuncios, mensaxes que 

transmite e solicita 

información relevante e 

opinión sobre aspectos 

persoais, educativos u 

ocupacionais, respectando 

as convencións e as 

normas de cortesía. 

3º Trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 152 da 

Programación 

vixente 

AUTO  

 PROD  

PROB  

 

R_AUTO 

R_PROD 

PROB_E  

 

PLEB4.7. Escribe 
correspondencia persoal e 

participa en foros e blogs 

nos que transmite 

información e ideas sobre 

temas abstractos e 

concretos, comproba 

información e pregunta 

sobre problemas e 

explícaos con razoable 

precisión, e describe, de 

maneira detallada, 

experiencias, 

sentimentos, reaccións, 

feitos, plans e unha 

serie de temas 

concretos relacionados 

2º e 3er Trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 140 da 

Programación 

vixente 

AUTO  

 PROD  

PROB  

 

R_AUTO 

R_PROD 

PROB_E  
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cos seus intereses ou a 

súa especialidade. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

Estándares de 

aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución para 

superar a materia 

Procedementos 

de Avaliación 

Instrumentos de 

avaliación 

PLEB5.2. Utiliza as 

normas ortográficas sen 

erros moi significativos e 

para estruturar o texto, 

ordenar as ideas e 

xerarquizalas en 

principais e secundarias, e 

utiliza o corrector 

informático para detectar 

e corrixir erros 

tipográficos e 

ortográficos. 

3er trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 140 da 

Programación 

vixente 

AUTO  

COA  

PROA 

R_AUTO 

PROB_E 

R_PROD 

PLEB5.8. Realiza 

actividades de mediación 

lingüística (reformula o 

sentido dun texto, oral ou 

escrito para facelo 

comprensible a persoas 

interlocutoras que 

descoñecen a lingua en 

que se produce, escribe o 

resumo dun debate oral ou 

un artigo lido noutra 

lingua, fai unha 

exposición oral a partir de 

notas, cambia de 

modalidade semiótica, 

como do texto ao 

esquema, etc.). 

3er trimestre  (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 140 da 

Programación 

vixente 

AUTO  

COA  

PROA 

R_AUTO 

PROB_E 

R_PROD 

 

2º BACH  

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Estándares de 

aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución para 

superar a materia 

Procedementos 

de Avaliación 

Instrumentos de 

avaliación 

PLEB3.2. Comprende a 

información, a intención e 

as implicacións de notas e 

correspondencia persoal 

en calquera soporte, 

Finais 2º trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 152 da 

Programación 

vixente 

AUTO  

COA  

R_AUTO 

PROB_E 
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incluídos foros e blogs, 

nos que se transmiten e se 

xustifican de xeito 

detallado información, 

ide- as e opinións sobre 

temas concretos e 

abstractos de carácter 

persoal e dentro da súa 

área de interese. 

PROA  

 

R_PROD 

PLEB3.5. Entende, en 

textos de referencia e 

consulta, en soporte tanto 

impreso como dixital, 

información detallada 

sobre temas da súa 

especialidade nos  

ámbitos educativo ou 

ocupacional, así como 

información concreta 

relacionada con cuestións 

prácticas en textos 

informativos oficiais, 

institucionais ou 

corporativos. 

3er trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 152 da 

Programación 

vixente 

AUTO  

COA  

PROA 

R_AUTO 

PROB_E 

R_PROD 

PLEB3.6. Comprende a 

información, as ideas e as 

opinións implícitas en 

noticias e artigos 

xornalísticos e de opinión 

ben estruturados e de 

certa lonxitude que tratan 

dunha variedade de temas 

de actualidade ou máis 

especializados, tanto 

concretos como 

abstractos, dentro da súa 

área de interese, e localiza 

con facilidade detalles 

relevantes neses textos. 

3er trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 152 da 

Programación 

vixente 

AUTO  

COA  

PROA 

R_AUTO 

PROB_E 

R_PROD 

PLEB3.7. Comprende os 

aspectos principais, 

detalles relevantes, 

algunhas ideas implícitas 

e o uso poético da lingua 

en textos literarios que 

presenten unha estrutura 

accesible e unha linguaxe 

non moi idiomática, e nos 

que o desenvolvemento 

do tema ou da historia, os 

personaxes centrais e as 

súas relacións, ou o 

3er trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 152 da 

Programación 

vixente 

AUTO  

COA  

PROA 

R_AUTO 

PROB_E 

R_PROD 
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motivo poético, estean 

claramente sinalizados 

con marcadores 

lingüísticos doadamente 

recoñecibles. 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

Estándares de 

aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución para 

superar a materia 

Procedementos 

de Avaliación 

Instrumentos de 

avaliación 

PLEB4.2. Describe un tema, un 

texto, un suceso ou un evento 

dando unha idea xeral que 

permita recoñecelo con 

claridade, explicando as súas 

partes ou circunstancias, e 

ofrecendo unha opinión persoal 

argumentada. 

3r trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 152 da 

Programación 

vixente 

AUTO  

COA  

PROA 

R_AUTO 

PROB_E 

R_PROD 

PLEB4.6. Escribe notas, 

anuncios, mensaxes e 

comentarios, en calquera 

soporte, nos que transmite 

e solicita información 

detallada, explicacións, 

reaccións e opinións sobre 

temas persoais, educativo 

ou ocupacionais, 

respectando as 

convencións e as normas 

de cortesía. 

3er trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 152 da 

Programación 

vixente 

AUTO  

COA  

PROA 

R_AUTO 

PROB_E 

R_PROD 

PLEB4.7. Escribe 

correspondencia persoal, 

en calquera soporte, e 

comunícase con 

seguridade en foros e 

blogs, transmitindo 

emoción, resaltando a 

importancia persoal

 de feitos e

 experiencias, e 

comentando de maneira 

persoal e detallada as 

noticias e os puntos de 

vista das persoas ás que se 

dirixe 

Finais 2º trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 152 da 

Programación 

vixente 

AUTO  

COA  

PROA 

R_AUTO 

PROB_E 

R_PROD 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 
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Estándares de 

aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de 

consecución para 

superar a materia 

Procedementos 

de Avaliación 

Instrumentos de 

avaliación 

PLEB5.7. Comprende

 textos extensos en 

lingua estándar 

transmitidos por canles, 

entendendo (aínda que 

non os comparta) os 

matices de sentido e de 

opinión ante puntos de 

vista e posturas concretas 

e actitudes que responden 

a crenzas, costumes e 

valores propios da cultura 

da lingua meta. 

3er trimestre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 152 da 

Programación 

vixente 

AUTO  

COA  

PROA 

R_AUTO 

PROB_E 

R_PROD 

     PLEB5.8. Explica 

valores e comportamentos 

propios dunha cultura a 

membros doutra diferente, 
consciente da importancia desta 

actividade de mediación 

intercultural. 

3r trimetre (Ver rúbricas) Anexo 

pg. 152 da 

Programación 

vixente 

AUTO  

COA  

PROA 

R_AUTO 

PROB_E 

R_PROD 

 

 

1.3. OBRADOIROS 1º E 2º BACH 

 

A)Temporalización: dúas etapas 

- 2º trimestre do 16 de marzo ata o 3 de abril 

-3er trimestre 

B) Contidos: Repasáronse e reforzáronse os contidos da 1eira e 2ª avaliación principalmente. 

C) Instrumentos de avaliación: Partindo dun texto oral ou escrito ou ben dunha situación 

contextualizada, teñen que elaborar un monólogo que de resposta á tarefa proposta. 

     Procedementos de avaliación: O profesor escoita a produción oral que envía feedback. 

 

  

1.4. ESA 

 

A)Temporalización: dúas etapas 

- 2º trimestre do 16 de marzo ata o 3 de abril, o 3 de abril rematouse a 1eira parte do Módulo 4 

-3er trimestre 

B) Contidos: Repasouse e reforzouse os contidos do 1er cuadrimestre. 

    C) Instrumentos de avaliación: Realización de distintas tarefas escritas e de comprensión escrita 

relacionadas cos contidos vistos ata o momento do estado de alarma. 
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         Procedementos de avaliación: Auto corrección das tarefas feitas coa axuda dun solucionario e posta 

en común dos erros e dúbidas que poidan ter a través de videoconferencia o intercambio de mensaxes 

por whatsapp coa profesora. 

 

1.5. FP BÁSICA 

 

A)Temporalización: dúas etapas 

- 2º trimestre do 16 de marzo ata o 3 de abril 

-3er trimestre 

B)Contidos: Repasáronse e reforzáronse os  contidos da 1eira e 2ª avaliación principalmente.  

       C) Instrumentos de avaliación: As tarefas enviadas foron principalmente exercicios gramaticais, 

pequenos textos con preguntas e pequenas redaccións.  

            Procedementos de avaliación: é o profesor o que lles corrixe as tarefas e á veces obrígalles a que 

refagan un ha tarefa se moi mal feita.   

 

 
2. AVALIACION E CUALIFICACIÓN 

 
2.1 ESO 

 

Avaliación  

Procedementos:  

-O traballo realizado polos alumnos durante o 1º e 2º trimestre, as notas 

obtidas e as tarefas realizas e entregadas no 3er trimestres (de revisión, 

extensión e comúns). Traballo corrixido polo profesora ou auto corrección coa 

axuda dun solucionario e posta en común dos erros e dúbidas que poidan ter a 

través de videoconferencia o intercambio de mensaxes por correo electrónico 

ou whatsapp coa profesora. No caso de que os as tarefas estean con moitos 

erros os alumnos teñen que volver a facelas. 

-Non se terán en conta os exercicios calcados nin os entregados fora de prazo. 

Instrumentos: exercicios de gramática e vocabulario, textos con preguntas e  

redaccións através de plataformas online e emails. 

Cualificación 

final 

 -Os alumnos que teñen as dúas avaliacións ou a 2ª avaliación 

aprobada teñen a materia aprobada. Como en inglés hai avaliación 

continúa, a nota final será a nota da 2ª avaliación.  As tarefas que 

estiveron facendo neste 3er trimestre só serán para subir a nota sempre 

que entregaran o 100% das tarefas en prazo e avaliadas positivamente. 
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-Os alumnos que teñen suspenso as dúas avaliacións ou a 2º poderán 

aprobar se enviaron as tarefas dende Semana Santa* e sempre entregadas 

no prazo indicado e avaliadas positivamente: 

- Os que teñen suspenso as dúas avaliacións con un 3 ou menos teñen 

que facer o 100% das tarefas, e se teñen só suspensa a 2ª con un 3 ou 

menos terán que facer o 75%.  

-Os que teñen suspenso cun 4 as dúas avaliacións terán que facer o 

75% e se só teñen suspenso a 2º avaliación cun 4 terán que facer o 

50% das tarefas.   

-Se se fan máis tarefas das que se lles pide para aprobar se lles 

redeondará a nota a alza. 

-É requisito obrigatorio ter aprobado a pendente para poder aprobar a 

materia no curso vixente.  

*Se hai alumnos que non entregaron as tarefas, e agora que xa saben 

dos criterios para avalialas, dámoslles un prazo para que as podan 

enviar: ata o 22 de maio ás 14:00 h, pero levando tamén ao día as 

tarefas que se lles sigue enviando. 

-Todas as tarefas teñen que estar ben presentadas: lexibles, numeradas e 

ordenadas, e teñen que indicar o nome do alumno e curso do alumno que 

as manda. 

Setembro 

-Se hai exame (só dos contidos das dúas primeiras avaliacións) os criterios 

de avaliación serán a nota obtida pola proba específica, e os exercicios de 

reforzo só valerán para redondear a nota. 

 

BLOQUE MORFOSINTÁCTICO (Grammar + Vocabulary): 40% + 20% 

EXPRESIÓN ESCRITA (Writing): 20% 

COMPRENSIÓN ESCRITA (Reading): 20% 
 
-Se non hai exame valorarase a entrega do 100% dos traballos de reforzo que 

se lles pida, sempre entregados dentro do prazo e avaliados positivamente.  

Alumnado de 

materia 

pendente 

Criterios de avaliación: comprender ideas principais de textos de temática 

diferente, ser capaz de redactar textos coidando léxico e gramática, usar as 

redes sociais para buscar información enviar tarefas e estar en contacto coa 

comunidade educativa . 

Criterios de cualificación: entregar o 100% das tarefas no prazo indicado e 

valoradas especificamente.  

Procedementos e instrumentos de avaliación:  a entrega de redaccións, 

exercicios, resumos, etc que serán corrixidos polas profesoras ou 

autoevaluados coa axuda das solucións. 
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2.2. BACHARELATO 

 

Avaliación  

Procedementos:  

-O traballo realizado polos alumnos durante o 1º e 2º trimestre, as notas 

obtidas e as tarefas realizas e entregadas no 3er trimestres (de revisión, 

extensión e comúns). Traballo corrixido polo profesora ou auto corrección coa 

axuda dun solucionario e posta en común dos erros e dúbidas que poidan ter a 

través de videoconferencia o intercambio de mensaxes por correo electrónico 

ou whatsapp coa profesora. No caso de que os as tarefas esteas con moitos 

erros os alumnos teñen que volver a facelas. 

 

-Non se terán en conta os exercicios calcados nin os entregados fora de prazo. 

Instrumentos: exercicios de gramática e vocabulario, textos con preguntas e  

redaccións através de plataformas online e emails. 

Cualificación 

final 

-Os alumnos que teñen as dúas avaliacións ou a 2ª avaliación aprobada 

teñen a materia aprobada. Como en inglés hai avaliación continúa, a nota 

final será a nota da 2ª avaliación.  As tarefas que estiveron facendo neste 

3er trimestre só serán para subir a nota sempre que entregaran o 100% 

das tarefas en prazo e avaliadas positivamente. 

-Os alumnos que teñen suspenso as dúas avaliacións ou a 2º poderán 

aprobar se enviaron as tarefas dende Semana Santa* e sempre entregadas 

no prazo indicado e avaliadas positivamente: 

- Os que teñen suspenso as dúas avaliacións con un 3 ou menos teñen 

que facer o 100% das tarefas, e se teñen só suspensa a 2ª con un 3 ou 

menos terán que facer o 75%.  

-Os que teñen suspenso cun 4 as dúas avaliacións terán que facer o 

75% e se só teñen suspenso a 2º avaliación cun 4 terán que facer o 

50% das tarefas.   

-Se se fan máis tarefas das que se lles pide para aprobar se lles 

redeondará a nota a alza. 

-É requisito obrigatorio ter aprobado a pendente para poder aprobar a 

materia no curso vixente.  

*Se hai alumnos que non entregaron as tarefas, e agora que xa saben 

dos criterios para avalialas, dámoslles un prazo para que as podan 

enviar: ata o 22 de maio ás 14:00 h, pero levando tamén ao día as 

tarefas que se lles sigue enviando. 

-Todas as tarefas teñen que estar ben presentadas: lexibles, numeradas 

e ordenadas, e teñen que indicar o nome do alumno e curso do alumno 

que as manda. 



29 
 

Setembro 

-Se hai exame (só dos contidos das dúas primeiras avaliacións) os criterios 

de avaliación serán a nota obtida pola proba específica, e os exercicios de 

reforzo só valerán para redondear a nota. 

1º BACH 

BLOQUE MORFOSINTÁCTICO (Grammar + Vocabulary): 40% + 20% 

EXPRESIÓN ESCRITA (Writing): 20% 

COMPRENSIÓN ESCRITA (Reading): 20% 

2º BACH 

BLOQUE MORFOSINTÁCTICO (Grammar + Vocabulary): 30% + 10% 

EXPRESIÓN ESCRITA (Writing): 30% 

COMPRENSIÓN ESCRITA (Reading): 20% 
 
PRONOUNCIATION: 10% 
 

-Se non hai exame valorarase a entrega do 100% dos traballos de reforzo que 

se lles pida, sempre entregados dentro do prazo e avaliados positivamente.  

Alumnado de 

materia 

pendente 

(non hai) 

Criterios de avaliación: X 

Criterios de cualificación: X 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  X 

 

 

2.3. OBRADOIROS: 

-Avaliación: 

Procedementos:  

-O traballo realizado polos alumnos durante o 1º e 2º trimestre, as notas obtidas e as tarefas 

realizas e entregadas no 3er trimestres (de revisión , extensión e comúns). Traballo corrixido 

polo profesora ou auto corrección coa axuda dun solucionario e posta en común dos erros e 

dúbidas que poidan ter a través de videoconferencia o intercambio de mensaxes por correo 

electrónico ou whatsapp coa profesora. No caso de que os as tarefas esteas con moitos erros os 

alumnos teñen que volver a facelas. 

-Non se terán en conta os exercicios calcados nin os entregados fora de prazo. 

 

Instrumentos: exercicios de gramática e vocabulario, textos con preguntas e  redaccións     

através de plataformas online e emails. 

 

 

-Cualificación final:   

 -Os alumnos que teñen as dúas avaliacións aprobadas teñen a materia aprobada. Como inglés é 

avaliación continúa, a nota final será a nota da 2ª avaliación. As tarefas que estiveron facendo 

neste 3er trimestre só serán para subir a nota sempre que entregaran o 100% das tarefas en prazo 

e avaliadas positivamente. 

-Non hai suspensos. 
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2.4. ESA: 

-Avaliación: 

Procedementos:  

-O traballo realizado polos alumnos do 3eiro e parte do 4ºMódulo, as notas obtidas e as 

tarefas realizas e entregadas no 3er cuadrimestre (de revisión , extensión e comúns). 

Traballo corrixido polo profesora ou auto corrección coa axuda dun solucionario e posta 

en común dos erros e dúbidas que poidan ter a través de videoconferencia o intercambio 

de mensaxes por correo electrónico ou whatsapp coa profesora. No caso de que os as tarefas 

esteas con moitos erros os alumnos teñen que volver a facelas. 

-Non se terán en conta os exercicios calcados nin os entregados fora de prazo. 

 

Instrumentos: exercicios de gramática e vocabulario, textos con preguntas e  redaccións    

através de plataformas online e emails. 

 

-Cualificación final:   

 -Os alumnos que teñen o 1eiro cuadrimestre aprobado teñen a materia aprobada. Como 

inglés é avaliación continúa, a nota final será a nota do 1eiro cuadrimestre. As Tarefas que 

estiveron facendo neste 3er trimestre só serán para subir a nota sempre que entregaran o 

100% das tarefas en prazo e avaliadas positivamente. 

-Os alumnos que teñen suspenso o 1eiro cuadrimestre, poderán aprobar se enviaron as tarefas 

dende Semana Santa* e sempre entregadas no prazo indicado e avaliadas positivamente: 

- Os que teñen suspenso con un 3 ou menos teñen que facer o 100%  e os que teñen suspenso 

cun 4  terán que facer o 75% das tarefas.   

-Se se fan máis tarefas das que se lles pide para aprobar se lles redeondará a nota a alza. 

*Se hai alumnos que non entregaron as tarefas, e agora que xa saben dos criterios para 

avalialas, dámoslles un prazo para que as podan enviar: ata o 22 de maio ás 14:00 h, pero 

levando tamén ao día as tarefas que se lles sigue enviando. 

-Todas as tarefas teñen que estar ben presentadas: lexibles, numeradas e ordenadas, e teñen 

que indicar o nome do alumno e curso do alumno que as manda. 

       -Setembro: Se hai exame (só dos contidos do 3eiro e parte do 4º Módulo) os criterios de 

avaliación serán a nota obtida pola proba específica, e os exercicios de reforzo só valerán para 

redondear a nota. 

 

-Se non hai exame valorarase a entrega do 100% dos traballos de reforzo que se lles pida, sempre 

entregados dentro do prazo e avaliados positivamente.  

 

       -Pendentes: Criterios de avaliación: comprender ideas principais de textos de temática 

diferente, ser capaz de redactar textos coidando léxico e gramática, usar as redes sociais para 

buscar información enviar tarefas e estar en contacto coa comunidade educativa .Criterios de 

cualificación: entregar o 100% das tarefas no prazo indicado e valoradas especificamente. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  a entrega de redaccións, exercicios, resumos, etc 

que serán corrixidos polas profesoras ou autoevaluados coa axuda das solucións. 
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2.5. FPBÁSICA: 
 

-Avaliación: 

Procedementos:  

-O traballo realizado polos alumnos durante o 1º e 2º trimestre, as notas obtidas e as tarefas 

realizas e entregadas no 3er trimestres (de revisión , extensión e comúns). Traballo corrixido 

polo profesora ou auto corrección coa axuda dun solucionario e posta en común dos erros e 

dúbidas que poidan ter a través de videoconferencia o intercambio de mensaxes por correo 

electrónico ou whatsapp coa profesora. No caso de que os as tarefas esteas con moitos erros 

os alumnos teñen que volver a facelas. 

-Non se terán en conta os exercicios calcados nin os entregados fora de prazo. 

Instrumentos: exercicios de gramática e vocabulario, textos con preguntas e  redaccións     

       através de plataformas online e emails. 

 

-Cualificación final:   

-Os alumnos que teñen as dúas avaliacións ou a 2ª avaliación aprobada teñen a materia 

aprobada. Como en inglés hai avaliación continúa, a nota final será a nota da 2ª avaliación.  As 

tarefas que estiveron facendo neste 3er trimestre só serán para subir a nota sempre que 

entregaran o 100% das tarefas en prazo e avaliadas positivamente. 

-Os alumnos que teñen suspenso as dúas avaliacións ou a 2º poderán aprobar se enviaron as 

tarefas dende Semana Santa* e sempre entregadas no prazo indicado e avaliadas positivamente: 

- Os que teñen suspenso as dúas avaliacións con un 3 ou menos teñen que facer o 100% das 

tarefas, e se teñen só suspensa a 2ª con un 3 ou menos terán que facer o 75%.  

-Os que teñen suspenso cun 4 as dúas avaliacións terán que facer o 75% e se só teñen 

suspenso a 2º avaliación cun 4 terán que facer o 50% das tarefas.   

-Se se fan máis tarefas das que se lles pide para aprobar se lles redeondará a nota a alza. 

-É requisito obrigatorio ter aprobado a pendente para poder aprobar a materia no curso 

vixente.  

*Se hai alumnos que non entregaron as tarefas, e agora que xa saben dos criterios para 

avalialas, dámoslles un prazo para que as podan enviar: ata o 22 de maio ás 14:00 h, pero 

levando tamén ao día as tarefas que se lles sigue enviando. 

-Todas as tarefas teñen que estar ben presentadas: lexibles, numeradas e ordenadas, e teñen 

que indicar o nome do alumno e curso do alumno que as manda. 

       -Setembro:  

-Se hai exame (só dos contidos das dúas primeiras avaliacións) os criterios de avaliación serán 

a nota obtida pola proba específica, e os exercicios de reforzo só valerán para redondear a nota. 

-Se non hai exame valorarase a entrega do 100% dos traballos de reforzo que se lles pida, sempre 

entregados dentro do prazo e avaliados positivamente.  
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       -Pendentes: Criterios de avaliación: comprender ideas principais de textos de temática 

diferente, ser capaz de redactar textos coidando léxico e gramática, usar as redes sociais para 

buscar información enviar tarefas e estar en contacto coa comunidade educativa . 

.Criterios de cualificación: entregar o 100% das tarefas no prazo indicado e valoradas 

especificamente. Procedementos e instrumentos de avaliación:  a entrega de redaccións, 

exercicios, resumos, etc que serán corrixidos polas profesoras ou autoevaluados coa axuda das 

solucións. 

 

 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 

(RECUPERACIÓN, REFORZO, REPASO, E NO SEU CASO AMPLIACIÓN) 

ESO 

-METODOLOXÍA: tarefas relacionadas co tratamento de textos: resumo, vocabulario, 

redaccións, exercicios de gramática ... 

 

-ACTIVIDADES: foron proporcionadas diferentes tarefas para repasar e reforzar os contidos da 

1ª e 2ª avaliación e poder recuperar as avaliacións anteriores. 

 

-MATERIAIS E RECURSOS: New English in Use, 1. Students and Workbook, Burlington.  

 English Alive 2 Students book, Oxford. New Pulse 3, Workbook.Macmillan. New Pulse 4, 

Wookbook,Macmillan: Ademais de Google classroom, a páxina virtual do IES, correo 

electrónico e numerosos sitios web con recursos online.  

BACHARELATO 

-METODOLOXÍA: tarefas relacionadas co tratamento de textos: resumo, vocabulario, 

redaccións, exercicios de gramática ... 

 

-ACTIVIDADES: foron proporcionadas diferentes tarefas para repasar e reforzar os contidos da 

1ª e 2ª avaliación e poder recuperar as avaliacións anteriores 

 

-MATERIAIS E RECURSOS: Libro dixital e normal de Advantadge 1 e 2, Burlington. 

Ademáis de Google classroom, a páxina virtual do IES, correo electrónico e numerosos sitios 

web con recursos online  

 

OBRADOIROS 

 

-METODOLOXÍA:  preparan un tema a partir de un texto escrito y envían un audio de uns 2 

minutos de duración. 

 

-MATERIAIS E RECURSOS: Textos, e vídeos ademais de Google classroom, a páxina virtual 

do IES, correo electrónico e numerosos sitios web con recursos online,  

whatsapp ou correo electrónico.  
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ESA  

 

-METODOLOXÍA: traballar principalmente os contidos do Módulo 3 e parte do 4 mediante 

exercicios e textos sinxelos 

 

-ACTIVIDADES: foron enviadas diferentes tarefas para repasar e reforzar do Modulo 3 e parte 

do 4  

 

-MATERIAIS E RECURSOS: Ademais da páxina virtual do IES, correo electrónico e 

numerosos sitios web con recursos online  

 

FPBÁSICA 

 

-METODOLOXÍA: traballar principalmente os contidos das dúas primeiras avaliacións 

mediante exercicios e textos sinxelos. 

 

-ACTIVIDADES: foron enviadas diferentes tarefas para repasar e reforzar os contidos da 1ª e 

2ª avaliación e poder recuperar as avaliacións anteriores 

 

-MATERIAIS E RECURSOS: Fichas de traballo. Recursos online: Google classroom, páxina 

virtual do IES  e correo electrónico. 
 

 

4. ATENCIÓN  Á  DIVERSIDADE 

Nesta situación excepcional debemos tamén en conta as diversas capacidades (económicas, 

cognitivas ou físicas) do alumnado e por iso a estes rapaces se lles poderá: 

- Ampliar o prazo da entrega das tarefas 

- Enviarlles exercicios máis curtos e máis sinxelos 

- Imprimir as tarefas e que alguén as veña a recoller ou  levarllas a súa casa.  

- Prestar un ordenador/tablet 

 

5. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

- Información ao alumnado e ás familias: os rapaces e as familias foron informados por diferentes 

medios: correo electrónico, telefono e correo ordinario. 

-Publicidade: toda información en relación coas tarefas dos rapaces e demais información da 

corentena aparece publicada na web do IES.  

 


