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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

1º ESO

Comprensión de textos orais:

1.1. Comprende frases e expresións habituais relacionadas con necesidades inmediatas e 
temas cos que se estea moi familiarizado/a, sempre que se fale de xeito pausado e ben 
articulado. 
1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de instrucións, preguntas, 
explicacións, diálogos e outras mensaxes orais sinxelas articuladas con claridade e 
pausadamente, relacionadas coas actividades de aula e con áreas de prioridade 
inmediata.
1.3. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información relevante en 
presentacións moi básicas sobre temas educativos, que estea a aprender ou do seu 
interese.
1.4. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa informal entre dúas 
persoas que ten lugar na súa presenza, ou procedente dunha gravación pedagóxica 
cando o tema lle resulta coñecido e o discurso estea articulado con claridade, a 
velocidade baixa. 
1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, narracións, 
peticións de información, a expresión da vontade, a certeza e os desexos sobre asuntos 
prácticos da vida diaria e sobre temas do seu interese, cando se lle fala con claridade, 
amodo e directamente, e se a persoa interlocutora está disposto a repetir ou a reformular
o dito. 
1.6. Identifica a información esencial do tema e da situación de comunicación de 
gravacións auténticas ou pedagóxicas sinxelas, sobre asuntos cotiáns ou do seu interese, 
articuladas pausadamente e con claridade, e cando as imaxes axuden á comprensión e se
poida escoitar máis dunha vez. 

Produción de textos orais:

2.1. Na maioría das actividades amosa unha actitude positiva polo uso da lingua 
estranxeira nas diferentes situacións comunicativas, esforzándose por utilizala aínda 



que, ás veces, teña que recorrer a outras linguas para pedir axuda ou aclaracións. 
2.2. Fai presentacións moi breves e ensaiadas comprensibles sobre aspectos concretos e 
sinxelos de temas do seu interese ou relacionados cos seus estudos, e responde a 
preguntas breves e moi sinxelas dos oíntes sobre o contido das súas presentacións.
2.3. Establece contacto social en función da situación de comunicación, real ou simulada,
e reformula ou rectifica se non se lle comprende, e pide aclaración se non entende algo. 

Comprensión de textos escritos:

3.1.  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
académicas 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. 
3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de publicacións
propias da súa idade ou de internet, formulados de xeito simple e claro, e relacionados
con asuntos do seu interese, nos ámbitos persoal e académico. 
3.3. 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.

Produción de textos escritos:

4.1. 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. 
4.2.  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. 
4.3. 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). 
4.4. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en soporte impreso e dixital, en situacións
de comunicación reais ou simuladas, relacionados con actividades e situacións da vida
cotiá,  do seu interese persoal ou sobre temas de actualidade de especial  relevancia e
comprensibles para a súa idade.
4.5.  Fai  unha presentación coidada dos  textos  escritos,  en  soporte  impreso e  dixital,
utilizando correctamente as convencións ortográficas e os signos de puntuación.



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

O proceso de avaliación levarase a cabo sobre as aprendizaxes

desenvolvidas  nas  dúas  primeiras  avaliacións  deste  curso,e  as

actividades  de  reforzo   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.

Co alumnado  que alcanzou os  obxectivos  do curso  na  1ª  e  2ª

avaliacións faranse actividades de ampliación de contidos segundo

o currículo.

O alumnado que non alcanzou os obxectivos na 1ª e 2ª avaliacións

terá a oportunidade de recuperalos  no último trimestre  mediante

exercicios de reforzo e consolidación.

Instrumentos:

Valoraranse 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 estas 

últimas favorezan ao alumnado.
Instrumentos de avaliación:

Probas e actividades de comprensión lectora, expresión escrita, 

comprensión oral, expresión oral, vocabulario e gramática  (1ª e 

2ª avaliación)

Actividades realizadas telematicamente durante o 3º trimestre: 

comprensión auditiva, comprensión de textos, gramática, 

vocabulario e puntualmente redacción e actividades creativas.

Lista de cotexo.

Proba
extraordinaria de

setembro

A  avaliación  extraordinaria  de  setembro  constará  dunha  proba

global. O alumnado terá que acadar unha cualificación mínima de

5 puntos sobre 10 para superala.



Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural:

5.1. 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. 
5.2. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas intervencións nas actividades de
aula, e na participación en simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal, con
diversos  fins  comunicativos,  establecendo  contacto  social  en  función da situación  de
comunicación, reformulando e rectificando se non se comprende, e pedindo aclaración
se non entende algo. 
5.3.  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.). 
5.6. Recoñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender
e elaborar textos sinxelos propios do seu nivel educativo.  

Elementos sintácticos-discursivos:

Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); 
oposición (but);  comparación ((not) as .... as; more dangerous (than); the 
fastest). 
Afirmación (affirmative sentences). 
Exclamacións (They are very interesting!, Fine!, Great!, ...). 
Negación: oracións negativas con not , never, no (+Noun, e. g. no problem), 
nobody, nothing). 
Interrogación (Wh- questions; Yes / No Questions; What is he/she like?). 
Expresión do tempo:  presente (Present Simple and Continuous).
Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present simple); 
habitual (simple tenses (+ Adv ., e. g. usually)). 
Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade 
(can); (must); obriga (must; imperative); consello (should), intención (Present 
Continuous). 
Expresión da existencia (e. g. There is / are; There was / were); a entidade 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns; determiners); a calidade 
(e. g. descriptive adjectives). 
Expresión da cantidade (singular/plural ; cardinal and ordinal numerals. 
Quantity: e. g. some, any). 
Expresión da cualidade: comparative and superlative adjectives. 
Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post; How ...?).
    



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no
seu caso, ampliación) 

Actividades 

As  actividades  do  3º  trimestre  son  tanto  de  repaso  e

reforzo dos contidos vistos nas dúas primeiras avaliacións,

como de ampliación de contidos co alumnado que así o

demanda e está en condicións de avanzar.

Actividades:

Actividades de comprensión lectora, visionado de vídeos,

cuentos narrados por el language assistant, actividades de

producción  oral,  vocabulario,  gramática  y  redacción  de

textos  breves.  Temos  ademáis  un  grupo  de  estudantes

traballando con material de preparación dos exámenes de

Cambridge (PET).

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

O  método  de  comunicación   e  traballo  co  alumnado  é

principalmente  o correo electrónico, o teléfono móbil no grupo

de clase e Webbex. O alumno/a realiza as tarefas e envíaas á

profesora por correo ou teléfono móbil.

Procúranse traballar  as catro destrezas para que haxa unha

aprendizaxe  o  máis  completa  posible,  dando  especial

importancia  á  adquisición  de  novo  vocabulario  e  reforzo  de

estructuras gramaticais básicas.  Así mesmo, a profesora pode

aclarar calquera dúbida que os seus alumnos/as lle consulten

a través do correo electrónico ou teléfono.

O alumnado ten docencia directa a través de webex unha vez

á  semana  co  language  assistant.  Non  hai  alumnado  sen

conectividade non grupo.

Materiais e recursos

-Libro de texto e exercicios do Workbook do alumno  

- Recursos online da editorial Burlington

-Material do Teacher’s Resource Pack

-Materiais elaborados pola profesora

-Material online: audios, videos, tutoriais



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

As  modificacións  realizadas  á  programación  didáctica  do

departamento de inglés serán comunicadas ao alumnado e ás

familias  a  través  da  páxina  web  do  centro.  Así  mesmo,  os

membros do departamento poderán comunicar a información

pertinente ao seu alumnado  a través do correo electrónico ou

nunha  reunión  convocada  por  videoconferencia,  se  o

consideran oportuno.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

2º ESO

Comprensión de textos orais:

1.1. Comprende frases e expresións habituais relacionadas con necesidades inmediatas e
temas cos que se estea moi familiarizado/a, sempre que se fale de xeito pausado e ben
articulado. 
1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de instrucións, preguntas, 
explicacións, diálogos e outras mensaxes orais sinxelas articuladas con claridade e 
pausadamente,  relacionadas  coas  actividades  de  aula  e  con  áreas  de  prioridade
inmediata.
1.3.  Distingue,  co  apoio  da  imaxe,  as  ideas  principais  e  información  relevante  en
presentacións  moi  básicas  sobre  temas  educativos,  que  estea  a  aprender  ou  do  seu
interese.
1.4. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa informal entre dúas 
persoas  que  ten  lugar na  súa  presenza,  ou  procedente  dunha  gravación  pedagóxica
cando  o  tema  lle  resulta  coñecido  e  o  discurso  estea  articulado  con  claridade,  a
velocidade baixa. 
1.5.  Comprende,  nunha conversa  informal  na que participa,  descricións,  narracións,
peticións de información, a expresión da vontade, a certeza e os desexos sobre asuntos
prácticos da vida diaria e sobre temas do seu interese, cando se lle fala con claridade,
amodo e directamente, e se a persoa interlocutora está disposto a repetir ou a reformular
o dito. 
1.6.  Identifica  a  información  esencial  do  tema  e  da  situación  de  comunicación  de
gravacións auténticas ou pedagóxicas sinxelas, sobre asuntos cotiáns ou do seu interese,
articuladas pausadamente e con claridade, e cando as imaxes axuden á comprensión e se
poida escoitar máis dunha vez. 

Produción de textos orais:

2.1.  Na  maioría  das  actividades  amosa  unha  actitude  positiva  polo  uso  da  lingua
estranxeira  nas  diferentes  situacións  comunicativas,  esforzándose  por utilizala  aínda
que, ás veces, teña que recorrer a outras linguas para pedir axuda ou aclaracións. 



2.2. Fai presentacións moi breves e ensaiadas comprensibles sobre aspectos concretos e
sinxelos  de  temas  do  seu  interese  ou  relacionados  cos  seus  estudos,  e  responde  a
preguntas breves e moi sinxelas dos oíntes sobre o contido das súas presentacións.
2.3. Establece contacto social en función da situación de comunicación, real ou simulada,
e reformula ou rectifica se non se lle comprende, e pide aclaración se non entende algo. 

2.4. Colabora coas demais persoas na interacción, verificando a comprensión propia e a
das demais persoas mediante estratexias de compensación lingüísticas e non verbais, e
cooperando  activamente  na  realización  das  tarefas  de  comunicación,  e  manifesta
interese e respecto polas achegas do seus compañeiros e das súas compañeiras. 
2.5. Toma parte nunha conversa formal ou entrevista moi sinxela de carácter educativo
ou  ocupacional  moi  habitual  e  traballado  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.

Comprensión de textos escritos:

3.1.  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
académicas 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. 
3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de publicacións
propias da súa idade ou de internet, formulados de xeito simple e claro, e relacionados
con asuntos do seu interese, nos ámbitos persoal e académico. 
3.3. 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.
3.4. Comprende con fluidez textos de historias de ficción adaptados para o seu nivel.

Produción de textos escritos:

4.1. Utiliza estratexias que faciliten o proceso de escritura: segue modelos de textos de 
características  similares,  planifica  o  texto,  elabora  un  borrador,  corrixe  tanto  a
ortografía como a orde das ideas e das palabras, etc. 
4.2.  Escribe  textos  moi  breves  en  formato  convencional  con  información  sinxela  e
relevante sobre feitos moi coñecidos e habituais no ámbito educativo,  describindo de
xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e lugares. 
4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa aos seus datos,



aos seus intereses ou ás súas afeccións.  
4.4.  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:

5.1. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas intervencións, e na participación en
simulacións  con  diversos  fins  comunicativos,  facéndose  comprender,  producindo  con
suficiencia  discriminativa  trazos  fonéticos  significativos  que  distinguen  fonemas
(nasalización,  sonorización,  etc.),  e  recoñecendo  e  producindo  comprensiblemente
patróns básicos de ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases.
5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente para facer comprensible os textos, sen
cometer erros moi básicos sobre as regularidades ortográficas máis relevantes.
5.3.  Comunica con eficacia,  comprendendo e utilizando adecuadamente as estruturas
morfosintácticas básicas para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel, e
estratexias  de  comunicación  e  de  redundancia  do  significado  (imaxes  e  elementos
paralingüísticos, cuasilingüísticos básicos e partextuais).  
5.4. Coñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender e 
elaborar textos sinxelos propios do seu nivel educativo. 

-Elementos sintáctico-discursivos

Expresión  de  relacións  lóxicas:  conxunción  (and,  too,  also);  disxunción  (or);

oposición  (but);  causa  (because  (of);  due  to);  finalidade  (to-  infinitive;  for);

comparación ((not) as .... as; more beautiful (than); the fastest).

Afirmación (affirmative sentences). 

Exclamacións (They are very interesting!, Lots!, Great!,No way! Are you crazy? ...). 

Negación: oracións negativas con not, never, no (+noun, e. g. no problem), nobody,

nothing). 

Interrogación (Wh- questions; Yes / No Questions; What is he/she like?). 

Expresión  do  tempo:  pasado  (Past  Simple,  Past  Continuous);  presente  (Present

Simple and Continuous).

Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past simple);

habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually) e used to).

Expresión da existencia (e. g. There is / are; There was / were); a entidade 

(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns; determiners); a calidade (e. g.



descriptive adjectives). 

Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g.

some, any). 

Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post; How ...?; How

often...?; How about...?). 



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

O proceso de avaliación levarase a cabo sobre as aprendizaxes

desenvolvidas  nas  dúas  primeiras  avaliacións  deste  curso,e  as

actividades  de  reforzo   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.

Co alumnado  que alcanzou os  obxectivos  do curso  na  1ª  e  2ª

avaliacións faranse actividades de ampliación de contidos segundo

o currículo.

O alumnado que non alcanzou os obxectivos na 1ª e 2ª avaliacións

terá a oportunidade de recuperalos  no último trimestre  mediante

exercicios de reforzo e consolidación.

Instrumentos:

Valoraranse 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 estas 

últimas favorezan ao alumnado.
Instrumentos de avaliación:

Probas e actividades de comprensión lectora, expresión escrita, 

comprensión oral, expresión oral, vocabulario e gramática  (1ª e 

2ª avaliación)

Actividades realizadas telematicamente durante o 3º trimestre: 

comprensión auditiva, comprensión de textos, gramática, 

vocabulario e puntualmente redacción e actividades creativas. 

Lista de cotexo.

Proba
extraordinaria de

setembro

A  avaliación  extraordinaria  de  setembro  constará  dunha  proba

global. O alumnado terá que acadar unha cualificación mínima de

5 puntos sobre 10 para superala.



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no
seu caso, ampliación) 

Actividades As  actividades  do  3º  trimestre  son  tanto  de  repaso  e

reforzo dos contidos vistos nas dúas primeiras avaliacións,

como de ampliación de contidos co alumnado que así o

demanda e está en condicións de avanzar.

Actividades:

Actividades de comprensión lectora, visionado de vídeos,

cuentos narrados por el language assistant, actividades de

producción  oral,  vocabulario,  gramática  y  redacción  de

textos  breves.  Temos  ademáis  un  grupo  de  estudantes

traballando con material de preparación dos exámenes de

Cambridge (PET).

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

O  método  de  comunicación   e  traballo  co  alumnado  é

principalmente  o correo electrónico, o teléfono móbil no grupo

de clase e Webbex. O alumno/a realiza as tarefas e envíaas á

profesora por correo ou teléfono móbil.

Procúranse traballar  as catro destrezas para que haxa unha

aprendizaxe  o  máis  completa  posible,  dando  especial

importancia  á  adquisición  de  novo  vocabulario  e  reforzo  de

estructuras gramaticais básicas.  Así mesmo, a profesora pode

aclarar calquera dúbida que os seus alumnos/as lle consulten

a través do correo electrónico ou teléfono.

Non hai alumnado sen conectividade no grupo.

Materiais e recursos

-Libro de texto e exercicios do Workbook do alumno  

- Recursos online da editorial Burlington

-Material do Teacher’s Resource Pack

-Materiais elaborados pola profesora

-Material online  : audios, videos, tutoriais



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

As  modificacións  realizadas  á  programación  didáctica  do
departamento de inglés serán comunicadas ao alumnado e ás familias
a  través  da  páxina  web  do  centro.  Así  mesmo,  os  membros  do
departamento  poderán  comunicar  a  información  pertinente  ao  seu
alumnado  a través do correo electrónico ou nunha reunión convocada
por videoconferencia, se o consideran oportuno.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

3º ESO

Comprensión de textos orais:

1.1.  Distingue,  co  apoio  da  imaxe,  as  ideas  principais  e  información
relevante en presentacións sobre temas educativos, ocupacionais ou do seu
interese  (por  exemplo,  sobre  un  tema curricular  ou  unha charla  para
organizar o traballo en equipo). 
1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de indicacións,
anuncios, mensaxes e comunicados breves e articulados de xeito lento e
claro  (por  exemplo,  cambio  de  porta  de  embarque  nun  aeroporto,
información  sobre  actividades  nun  campamento  de  verán  ou  no
contestador  automático  dun  cine),  sempre  que  as  condicións  acústicas
sexan boas e o son non estea distorsionado. 
1.3. Entende o esencial do que se lle di en transaccións e xestións cotiás e
estruturadas (por exemplo, en hoteis, tendas, albergues, restaurantes, e
centros de lecer, de estudos ou de traballo). 
1.4.  .Identifica  o  sentido  xeral  e  os  puntos  principais  dunha conversa
formal ou informal entre dúas ou máis persoas interlocutoras que ten
lugar na súa presenza, cando o tema lle resulte coñecido e o discurso está
articulado con claridade, a velocidade media e nunha variedade estándar
da lingua. 
1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións,
narracións, peticións de información, a expresión da vontade, a certeza e
os desexos sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas do seu
interese,  cando se lle fala con claridade, amodo e directamente, e se a
persoa interlocutora está disposto a repetir ou a reformular o dito. 
1.6. Identifica a información esencial de programas de televisión sobre
asuntos cotiáns ou do seu interese articulados amodo e con claridade (por
exemplo, noticias, documentais ou entrevistas), cando as imaxes axudan á
comprensión.

Produción de textos orais:



2.1. Nas actividades de aula, a maioría das veces interactúa ou intervén na
lingua estranxeira e persevera no seu uso cunha actitude positiva, aínda
que cometa erros e teña que pedir axuda ou aclaracións, manifestando
interese  e  respecto  polas  achegas  dos  seus  compañeiros  e  das  súas
compañeiras. 
2.2.  Interactúa  para  obter  ou  ofrecer  bens  e  servizos  relativos  a
necesidades  inmediatas  e  cotiás,  sempre  que  se  fale  amodo  e  con
estruturas moi sinxelas e habituais,  e reacciona adecuadamente sempre
que poida solicitar, mediante preguntas sinxelas e directas, a colaboración
da persoa interlocutora para entender e facerse entender. 

2.3. Desenvólvese correctamente en xestións e transaccións cotiás, como
son as viaxes, o 
aloxamento,  o  transporte,  as  compras  e  o  lecer,  seguindo  normas  de
cortesía  básicas  (saúdo e tratamento).  a  interlocutora coopere,  falando
amodo e con claridade, e repetindo ou reformulando. 
2.4. Participa en conversas informais cunha pronuncia comprensible cara
a  cara,  por  teléfono ou  por  outros  medios  técnicos,  nas  que  establece
contacto social, intercambia información e expresa opinións e puntos de
vista,  fai  invitacións  e  ofrecementos,  pide  e  ofrece  cousas,  pide  e  dá
indicacións ou instrucións, ou discute os pasos que hai que seguir para
realizar unha actividade conxunta. 

Comprensión de textos escritos:

3.1. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de
revistas ou de internet formulados de xeito simple e claro, e relacionados
con asuntos do seu interese, nos ámbitos persoal, educativo e ocupacional.
3.2.  Entende  información  específica  esencial  en  páxinas  web  e  outros
materiais  de  referencia  ou  consulta  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. 
3.4.  Comprende  correspondencia  persoal  en  calquera  formato  e  en
rexistro estándar na que, de xeito sinxelo e básico, se fale de si mesmo/a;
se  describan  persoas,  obxectos  e  lugares;  se  narren  acontecementos
pasados,  presentes  e  futuros,  reais  ou  imaxinarios;  se  expresen
sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu
interese. 
3.6. 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.

Produción de textos escritos:

4.1.  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. 
4.2. 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). 
4.3. 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. 
4.4. 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:

5.1.  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.
5.2. Aplica adecuadamente os signos de puntuación elementais e as regras ortográficas básicas, na
redacción de traballos e outros textos, para facerse comprensible case sempre. 
5.3. Utiliza as convencións máis habituais propias da lingua estranxeira no desenvolvemento do
proceso comunicativo (saúdos, rutinas para iniciar ou manter a quenda de palabra, fórmulas orais
breves  para  manter  a  atención,  facer  preguntas  por  preferencias,  expresar  opinións,  etc.)  en
rexistro estándar. 
5.4.  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. 
5.5.  Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender e elaborar textos
sinxelos en rexistro estándar propios do seu nivel educativo, e comprende e utiliza estratexias de
comunicación  e  de  redundancia  do  significado  (imaxes  e  elementos  paralingüísticos,
cuasilingüísticos e paratextuais). 



Elementos sintácticos-discursivos:

Contrast  of  tenses  (present  simple/continuous,  past  simple/past
continuous)
Used to. Quotation marks.
Present perfect simple /Past simple.  Time expressions (ever,  since,  for,
already, yet, just, recently, lately)
Adjectives and adverbs of manner and degree.
Future tenses (will, be going to, present continuous, present simple, future
continuous)
Conditionals (first, second, third). Unless. 
Relative  pronouns  (who,  which,  whose,  where,  that).  Defining  relative
clauses.
Adjective order
Modal verbs (should, have to, must, need to, can, could, be able to, may,
might).
Give advice, compare abilities and talk about problems.



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

O proceso de avaliación levarase a cabo sobre as aprendizaxes

desenvolvidas  nas  dúas  primeiras  avaliacións  deste  curso,e  as

actividades  de  reforzo   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.

Co alumnado  que alcanzou os  obxectivos  do curso  na  1ª  e  2ª

avaliacións faranse actividades de ampliación de contidos segundo

o currículo.

O alumnado que non alcanzou os obxectivos na 1ª e 2ª avaliacións

terá a oportunidade de recuperalos  no último trimestre  mediante

exercicios de reforzo e consolidación.

Instrumentos:

Valoraranse 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 estas 

últimas favorezan ao alumnado.
Instrumentos de avaliación:

Probas e actividades de comprensión lectora, expresión escrita, 

comprensión oral, expresión oral, vocabulario e gramática  (1ª e 

2ª avaliación)

Actividades realizadas telematicamente durante o 3º trimestre: 

comprensión auditiva, comprensión de textos, gramática, 

vocabulario e puntualmente redacción e actividades creativas. 

Lista de cotexo.

a) A nota final da avaliación ordinaria de xuño  para alumnado

con  avaliación positiva na  segunda  avaliación  será  o

resultado da segunda avaliación máis a suma da puntuación

dos traballos e tarefas realizadas durante o confinamento,

de  maneira  que  esta  nota  final  sempre  será  igual  ou

superior  á  nota  da  segunda  avaliación.  Os  traballos



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no
seu caso, ampliación) 

Actividades 

As actividades do 3º trimestre son tanto de repaso e reforzo

dos contidos vistos nas dúas primeiras avaliacións, como de

ampliación de contidos co alumnado que así o demanda e está

en condicións de avanzar.

Actividades:

Actividades  de  comprensión  lectora,  visionado  de  vídeos,

cuentos  narrados  por  el  language  assistant,  actividades  de

producción oral, vocabulario, gramática y redacción de textos

breves.  Temos ademáis  un  grupo de estudantes  traballando

con  material  de  preparación  dos  exámenes  de  Cambridge

(PET).

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

O  método  de  comunicación   e  traballo  co  alumnado  é

principalmente  o correo electrónico, o teléfono móbil no grupo

de clase e Webbex. O alumno/a realiza as tarefas e envíaas á

profesora por correo ou teléfono móbil.

Procúranse traballar  as catro destrezas para que haxa unha

aprendizaxe  o  máis  completa  posible,  dando  especial

importancia  á  adquisición  de  novo  vocabulario  e  reforzo  de

estructuras gramaticais básicas.  Así mesmo, a profesora pode

aclarar calquera dúbida que os seus alumnos/as lle consulten

a través do correo electrónico ou teléfono.

Non hai alumnado sen conectividade no grupo.

Materiais e recursos

-Libro de texto e exercicios do Workbook do alumno  

- Recursos online da editorial Burlington

-Material do Teacher’s Resource Pack

-Materiais elaborados pola profesora

-Material online: audios, videos, tutoriais



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

As  modificacións  realizadas  á  programación  didáctica  do

departamento de inglés serán comunicadas ao alumnado e ás

familias  a  través  da  páxina  web  do  centro.  Así  mesmo,  os

membros do departamento poderán comunicar a información

pertinente ao seu alumnado  a través do correo electrónico ou

nunha  reunión  convocada  por  videoconferencia,  se  o

consideran oportuno.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: IES FERNANDO BLANCO  

CURSO: 4º ESO 
DEPARTAMENTO: INGLÉS 
DATA:12/05/2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 
11 

CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 11 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as 
ideas principais, ou os detalles relevantes do texto.  
 

 PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu proceso de comprensión, axustándoo 
ás necesidades da tarefa (de comprensión global, selectiva ou detallada), 
mellorándoo se é o caso (sacando conclusións sobre a actitude do falante e 
sobre o contido, baseándose na entoación e na velocidade da fala), 
deducindo intencións a partir do volume da voz do falante, facendo 
anticipacións do que segue (palabra, frase, resposta, etc.), e intuíndo o que 
non se comprende e o que non se coñece mediante os propios coñecementos 
e as propias experiencias  

 

 B1.4. Comprender textos orais sinxelos nos que soliciten ou 
dean información de carácter básico e sinxelo, identificando funcións 
de comunicación variadas e captando tanto as liñas xerais como os 
aspectos secundarios de relevancia, sempre que se fale lentamente e 
nunha linguaxe estándar e poida pedir confirmación do entendido. 

 PLEB1.3. Identifica a idea principal e aspectos significativos de noticias 
de televisión claramente articuladas cando hai apoio visual que complementa 
o discurso, así como o esencial de anuncios publicitarios, series e películas 
ben estruturados e articulados con claridade, nunha variedade estándar da 
lingua, e cando as imaxes facilitan a comprensión  

 

 B1.5. Comprender as ideas principais e outros aspectos 
relevantes para o propósito comunicativo de textos orais de carácter 
informal que relaten experiencias persoais (viaxes, estudos, 
experiencias laborais, relacións persoais, etc.), e expresen opinións ou 
puntos de vista, cunha fala lenta e nunha linguaxe estándar, 
identificando aspectos como a secuencia temporal das experiencias 
(por exemplo, dunha película), e os sentimentos que suscitan.  

 PLEB1.5. Identifica as ideas principais e detalles relevantes dunha 
conversa formal ou informal de certa duración entre dous ou máis 
interlocutores que ten lugar na súa presenza e na que se tratan temas 
coñecidos ou de carácter xeral ou cotián, cando o discurso está articulado con 
claridade e nunha variedade estándar da lingua   

 

 B1.5. Comprender as ideas principais e outros aspectos 
relevantes para o propósito comunicativo de textos orais de carácter 
informal que relaten experiencias persoais (viaxes, estudos, 
experiencias laborais, relacións persoais, etc.), e expresen opinións ou 
puntos de vista, cunha fala lenta e nunha linguaxe estándar, 
identificando aspectos como a secuencia temporal das experiencias 

 PLEB1.8. Comprende, nunha conversa informal na que participa, 
explicacións ou xustificacións de puntos de vista e opinións sobre diversos 
asuntos de interese persoal, cotiáns ou menos habituais, así como a 
formulación de hipóteses, a expresión de sentimentos e a descrición de 
aspectos abstractos de temas (por exemplo, a música, o cine, a literatura ou 
os temas de actualidade).  
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(por exemplo, dunha película), e os sentimentos que suscitan.   

 B2.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para 
producir textos orais monolóxicos ou dialóxicos breves ou de lonxitude 
media, e de estrutura simple e clara, explotando os recursos dos que se 
dispón e limitando a expresión a estes; recorrendo, entre outros, a 
procedementos como a definición simple de elementos para os que 
non se teñen as palabras precisas, ou comezando de novo cunha nova 
estratexia cando falla a comunicación  

 PLEB2.1. Utiliza recursos lingüísticos para entender e facerse 
entender, como a utilización de expresións memorizadas ou fixas (para pedir 
que lle falen máis a modo, que lle repitan ou que lle aclaren) e o uso de 
exemplos e definicións, ou de aspectos paralingüísticos como os acenos, a 
entoación, etc.  

  B2.3. Producir textos breves ou de lonxitude media, tanto en 
conversa cara a cara como por teléfono ou outros medios técnicos, nun 
rexistro formal, neutro ou informal, nos que se intercambia 
información, ideas e opinións, se xustifican de maneira simple pero 
suficiente os motivos de accións e plans, e se formulan hipóteses, aínda 
que ás veces haxa vacilacións para buscar expresións e pausas para 
reformular e organizar o discurso, e sexa necesario repetir o dito para 
axudar a persoa interlocutora a comprender algúns detalles.  

 PLEB2.4. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e menos 
habituais que poden xurdir durante unha viaxe ou estadía noutros países por 
motivos persoais, educativos ou ocupacionais (transporte, aloxamento, 
comidas, compras, estudos, traballo, relacións coas autoridades, saúde e 
lecer), 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.  

 B2.6. Comprender preguntas e dar información básica sobre si 
mesmo e relativas aos ámbitos educativo e persoal (datos persoais, 
formación, opinións, plans, intereses), aínda que teña que solicitar 
aclaracións ou repetir as súas respostas para facerse comprender.  

 PLEB2.5. Participa adecuadamente en conversas informais cara a cara 
ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, sobre asuntos cotiáns ou 
menos habituais, 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.  

 
 B2.4. Manter o ritmo do discurso coa fluidez suficiente para 
facer comprensible a mensaxe cando as intervencións son breves ou de 
lonxitude media, aínda que poidan producirse pausas, vacilacións 
ocasionais ou reformulacións do que se quere expresar en situacións 

 PLEB2.6. Toma parte en conversas formais, entrevistas e reunións de 
carácter educativo ou ocupacional, sobre temas habituais nestes contextos, 
intercambiando información pertinente sobre feitos concretos, pedindo e 
dando instrucións ou solucións a problemas prácticos, expondo os seus 
puntos de vista de maneira sinxela e con claridade, e razoando e explicando 
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menos habituais ou en intervencións máis longas  brevemente e de maneira coherente as súas accións, as súas opinións e os 
seus plans.  

 B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis 
relevantes e detalles importantes en textos, tanto en formato impreso 
como en soporte dixital, breves ou de lonxitude media e ben 
estruturados, escritos nun rexistro formal, informal ou neutro, que 
traten asuntos cotiáns ou menos habituais, de temas de interese ou 
salientables para os propios estudos, a ocupación ou o traballo, e que 
conteñan estruturas e un léxico de uso común, de carácter tanto xeral 
como máis específico  

 PLEB3.4. Localiza con facilidade información específica de carácter 
concreto en textos xornalísticos en calquera soporte, ben estruturados e de 
extensión media, tales como noticias glosadas; recoñece ideas significativas 
de artigos divulgativos sinxelos, e identifica as conclusións principais en textos 
de carácter claramente argumentativo, sempre que poida reler as seccións 
difíciles.  

 B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para 
a comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as 
ideas principais, ou os detalles relevantes do texto. 

 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.  

 
 B3.4. Comprender a intención de comunicación, fórmulas de 
saúdo, despedida e outras convencións básicas de correspondencia de 
carácter persoal e formal, sempre que non conteña expresións 
idiomáticas, e poder reaccionar de xeito adecuado a tarxetas postais, 
felicitacións, invitacións, citas médicas, solicitude de información, etc.  

 PLEB3.6. Entende o suficiente de cartas, faxes ou correos electrónicos 
de carácter formal, oficial ou institucional, como para poder reaccionar en 
consecuencia (por exemplo, se se lle solicitan documentos para unha estadía 
de estudos no estranxeiro).  

 B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis 
adecuadas para elaborar textos escritos breves ou de media lonxitude 
(por exemplo, reformulando estruturas a partir doutros textos de 
características e propósitos comunicativos similares, ou redactando 
borradores previos, e revisando contido, ortografía e presentación do 
texto antes da súa escritura definitiva).  

 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.  

  B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos 
breves ou de lonxitude media, coherentes e de estrutura clara, sobre 

 PLEB4.2. Escribe correspondencia formal básica, dirixida a institucións 
públicas ou privadas ou entidades comerciais, fundamentalmente destinada a 
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temas de interese persoal, ou asuntos cotiáns ou menos habituais, nun 
rexistro formal, neutro ou informal, utilizando adecuadamente os 
recursos de cohesión, as convencións ortográficas e os signos de 
puntuación máis comúns, e amosando un control razoable de 
expresións e estruturas, e un léxico de uso frecuente, de carácter tanto 
xeral como máis específico dentro da propia área de especialización ou 
de interese.  

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.  

 B4.4. Seleccionar e achegar información necesaria e pertinente, 
axustando de maneira adecuada a expresión ao destinatario, ao 
propósito comunicativo, ao tema tratado e ao soporte textual, e 
expresando opinións e puntos de vista coa cortesía necesaria. 

 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  

 B4.6. Presentar os textos escritos de xeito coidado (con atención 
a marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, letras maiúsculas 
e minúsculas cando corresponda, etc.) en soporte impreso e 
dixital, adecuados aos fins funcionais e valorando importancia 
da presentación nas comunicacións escritas. 

 PLEB4.4. Escribe correspondencia persoal e participa en foros, blogs e 
chats nos que describe experiencias, impresións e sentimentos; narra de 
forma lineal e coherente feitos relacionados co seu ámbito de interese, 
actividades e experiencias pasadas (por exemplo, sobre unha viaxe, as súas 
mellores vacacións, un acontecemento importante, un libro ou unha película), 
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  

 B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación de uso común, e recoñecer os significados e as 
intencións comunicativas xerais relacionados con eles.  

 PLEB4.8. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en 
soporte impreso e dixital, utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación  

 B5.3. Coñecer e utilizar para a comprensión e a produción do 
texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos e actividades de estudo, traballo e lecer), 
condicións de vida (hábitat e estrutura socioeconómica), 
relacións interpersoais (xeracionais, entre homes e mulleres, no 
ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamento 

 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. 
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(posturas, expresións faciais, uso da voz, contacto visual e 
proxémica) e convencións sociais (actitudes e valores), así como 
os aspectos culturais xerais que permitan comprender 
información e ideas presentes no texto (por exemplo, de 
carácter histórico ou literario)  

 B5.4. Valorar as linguas como medio para comunicarse e 
relacionarse con compañeiros e compañeiras doutros países, 
como recurso de acceso á información e como instrumento de 
enriquecemento persoal, ao coñecer culturas e maneiras de 
vivir diferentes.  

 PLEB5.3. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e menos 
habituais que poden xurdir durante unha viaxe ou estadía noutros 
países por motivos persoais, educativos ou ocupacionais (transporte, 
aloxamento, comidas, compras, estudos, traballo, relacións coas 
autoridades, saúde e lecer), e sabe solicitar atención, información, 
axuda ou explicacións, e facer unha reclamación ou unha xestión 
formal de xeito sinxelo, pero correcta e adecuada ao contexto.  

 B5.5. Recorrer aos coñecementos sintáctico-discursivos da 
propia lingua para identificar marcadores discursivos e tipo de 
expoñentes lingüísticos necesarios segundo o tipo de texto e a 
intención comunicativa; mellorar a aprendizaxe da lingua 
estranxeira e lograr unha competencia comunicativa integrada  

 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.  

 B5.6. Apreciar a riqueza persoal e social que proporciona ser 
unha persoa plurilingüe B5.6. Apreciar a riqueza persoal e social 
que proporciona ser unha persoa plurilingüe  

 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.  

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da 
suspensión das actividades lectivas presenciais  será mediante as tarefas 
que se entregan semanalmente.  
Entre elas atópase un proxecto orientado ao traballo con material 
xornalístico que consiste en 5 actividades claramente diferenciadas: 
1)un exercicio de corrección gramatical e léxica 
2) un exercicio de compresión lectora dun artigo 
3) comprensión oral dunha entrevista a un famoso 
4) gravación (só voz) dun discurso para agradecer a recepción dun 
premio xornalístico. Duración: 1-2 minutos. 
5) Elaboración dunha breve autobiografía para incluír nunha revista 
ficticia. 
Este proxecto representará o 50% da nota  correspondente a avaliación  
na fase non presencia(polo tanto, cada actividade do proxecto terá un 
peso de 10%)l . O restante 50% se calculará co resto das tarefas 
entregadas na fase non presencial. 
 

Instrumentos: Cada tarefa recibirá unha nota sobre 10. 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Teríamos tres notas:  

 a nota da primeira avaliación 

 a nota da segunda avaliación  

 a nota correspondente ás aprendizaxes desenvolvidas a partir da 
suspensión das actividades lectivas presenciais.  

Evidentemente, a avaliación das actividades realizadas na fase non 
presencial so poderá ter valor positivo para a cualificación do alumnado.  
Polo tanto, aos alumnos que obteñan na fase non presencial unha nota 
máis baixa que a media das notas entre o 1º e 2º trimestre, manterán a 
súa media do 1º e 2º trimestre. 
De igual forma, os alumnos que obteñan unha nota máis alta na fase non 
presencial que a media do seu 1º e 2º trimestre, faráselle o cálculo da 
nota media entre estas 3 notas. 
Finalmente, os alumnos que teñen a materia suspensa, pero nesta última 
fase non presencial obteñan unha nota de aprobado, aprobarán a 
materia. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba de setembro consistirá nunha serie de exercicios de gramática e 
léxico, un exercicio de comprensión oral, unha actividade de 
comprensión escrita e un exercicio de produción escrita. 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

 
 
 
Criterios de avaliación:  
Avaliarase o nivel de corrección  da proba realizada  e a capacidade de 
levar a cabo a maioría das tarefas de forma satisfactoria. Non se 
avaliarán as probas que non cumpran co requisito de forma (escritas a 
man) ou que non se envíen no prazo de tempo previamente acordado. 
 
 
 

Criterios de cualificación: O alumno que supere a proba cunha nota 
mínima de 5, aprobará a materia que tiña pendente. 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  
A avaliación da materia pendente realizarase mediante una única proba 
que representa o 100% da nota final. Esta proba entregarase aos 
alumnos por e-mail e disporán dun tempo limitado para devolvela feita a 
man.  Avisaráselles previamente do día e hora no que esta proba terá 
lugar. Esta proba constará de exercicios de gramática, léxico, unha parte 
de lectura e unha parte de escritura. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades son todas de repaso dos contidos aprendidos e 
traballados durante o curso. Son de diverso tipo, tanto de reforzo 
dos contidos gramaticais e léxicos, como da produción e 
comprensión de textos orais e escritos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todos os alumnos teñen acceso a Internet, polo que as actividades se 
subirán á plataforma de traballo (Classroom e Schoology) .Para os que non 
dispoñan de ordenador, aceptarase a fotografía dos exercicios realizados a 
man.  
Cada luns vía WebEx explicarase a tarefa a realizar cada semana e de igual 
forma, nesa sesión farase un simulacro das actividades que se pedirán. Ao 
alumnado que non poida estar presente debido a que a súa conexión a 
Internet é inestable ou de baixa velocidade, contactarase con el/ela para 
explicarlle a tarefa se houbese algunha dúbida. 
Os alumnos disporán de 4 días para a realización da tarefa(s) proposta 
cada luns. Se por calquera razón xustificada, alguén non puidese cumprir 
co prazo fixado, emitirase unha prórroga. 

Materiais e recursos 

Utilizarase  algún do material proporcionado por Burlington (editorial do 
libro de texto) , así como outro material de propia elaboración da 
profesora. 
Os recursos mínimos que se necesitan para realizar as tarefas son conexión 
a internet e un móbil/ ordenador/tablet. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Método de contacto cos familias é mediante correo e se fose 
necesario por chamada telefónica. 
Medio de contacto co alumnado é mediante o e-mail, Schoology ou  
Google Classroom. No caso de que algún dos alumnos pareza non 
terse conectado en tempo, recurrirase ás chamadas telefónicas. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

 
1º BACHARELATO 
 
Debido á situación, teranse en conta como competencias básicas aquelas que se 

corresponden ás habilidades que os rapaces poden desenrolar na distancia; 

estamos a falar das destrezas de reading, writing e, en menor embergadura, 

listening. Tamén se inclúe o bloque cultural. En específico, son as seguintes:  

Bloque de comprensión de textos orais: PLEB1.3, PLEB 1.4, PLEB 1.5, PLEB 

1.6, PLEB 1.7, PLEB 1.8  

Bloque de comprensión de textos escritos: PLEB 3.2, PLEB 3.4, PLEB 3.5, PLEB 

3.6, PLEB 3.7, PLEB 3.8 

Bloque de textos escritos: PLEB 4.1, PLEB 4.2, PLEB 4.3, PLEB 4.4, PLEB 4.5, 

PLEB 4.6, PLEB 4.7, PLEB 4.8 

Bloque de Coñecemento da lingua e Consciencia plurilingüe e Intercultural: 

PLEB 5.1, PLEB 5.2, PLEB 5.3, PLEB 5.6, PLEB 5.7, PLEB 5.8 

 

 
*Estruturas sintáctico-discursivas: 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (as well as); disxunción (either…or); 

oposición / concesión (although; however); causa (because (of); due to; as); 

finalidade (so that; in order to); comparación (as / not so Adj. as; less / more + 

Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever; as many / much as); resultado / 

correlación (so; so that; the more…the more); condición (if; unless; in case ); estilo 

indirecto (reported statements, questions, orders, requests, suggestions; reporting 

verbs). 

- Relacións temporais (while; by the time). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags; So it seems). 

- Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a relief!; How + Adv. + Adj., e. g. 

How rude!; exclamatory sentences and phrases, e. g. I told you sol!). 

- Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way). 

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; tags). 

- Expresión do tempo: pasado (Past Simple and Continuous; Present Perfect Simple 

andContinuous; Past Perfect Simple and Continuous); presente (PresentSimple and 
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Continuous); futuro (Present Simple and Continuous + Adv.; be going to; Future 

Continuous; Future Perfect). 

- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple / 

Perfect; Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a rule); used to; 

would); incoativo ((be) set to); terminativo (cease –ing). 

- Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade 

(manage); posibilidade / probabilidade (can; be able to; could; may; might); 

necesidade (have to; need to; must); obrigación (need / needn’t; have to / don't have 

to); permiso (can, may; could; allow); intención (be thinking of –ing); peticións (can, 

could; may, would); habilidade (can / can't, be able to; could); prohibición (can't, 

musn't); consello e recomendacións (should; ought to); (could have; can't / couldn't 

have; may / might have; must have; should / ought to have: shouldn't have; would 

have). 

- Expresión da existencia (e. g. there should / must be); a entidade (count / uncount / 

collective / compound nouns; pronouns), (relative, reflexive / emphatic, one(s); 

determiners); a calidade (e. g. quite nice; easy to handle). 

- Expresión da cantidade: Number (e. g. fractions; decimals). Quantity: (e. g. several. 

Degree: e. g. terribly (sorry); quite well). 

- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, 

motion, direction, origin and arrangement). 

- Expresión do tempo (points (e. g. at this time tomorrow; in ten days), divisions (e. g. 

semester), and indications of time (e. g. earlier; later); duration (e. g. all day long; the 

whole summer); anteriority (already; (not) yet); posteriority (e. g. afterwards; later 

(on); sequence (firstly, secondly, finally); simultaneousness (just then / as); frequency 

(e. g. quite often; frequently; day in day out). 

- Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. nicely; carefully). 

- A voz pasiva e os verbos causativos (have / get + something + done).  

 

 
 
 
 
 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 8 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
O proceso de avaliación levarase a cabo sobre as aprendizaxes 
desenvolvidas nas dúas primeiras avaliacións deste curso, e as actividades 
de reforzo  ou ampliación realizadas durante o 3º trimestre, sempre e 
cando favoreza ao alumno/a. 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. 
O alumnado que non alcanzou os obxectivos na 1ª e 2ª avaliacións  terá a 
oportunidade de recuperalos  coas tarefas desenroladas na 3º avaliación e 
máis uns exercicios a maiores cos contidos das dúas primeiras avaliacións. 

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 alumno/a. 
Instrumentos de avaliación: 
Probas e actividades de comprensión  (1ª e 2ª avaliación) 
Probas e actividades de comprensión e expresión escrita (1ª e 2ª 
avaliación) 
Probas de vocabulario ,gramática , funcións lingüísticas e pronunciación 
(1ª e 2ª av.) 
Actividades realizadas telematicamente durante o 3º trimestre: de 
listening,reading, writing, vocabulario, gramática e fonética. 

Cualificación final 

Partindo de que a materia de Lingua Inglesa ten un carácter de avaliación 
continua, procederase a ter en conta a nota da segunda avaliación como 
punto de partida para a avaliación. As tarefas entregadas e o interés 
demostrado ao longo da terceira avaliación serviranlle ao profesor como 
instrumento de avaliación para sempre mellorar a calificación obtida polo 
alumno na segunda avaliación. Estimarase ata un punto de mellora polo 
seguimento da materia durante a cuarentena. Por ende: 
- Aqueles alumnos que obtiveron un 4 na segunda, poderían recuperar a 
materia sempre e cando demostrasen interese por ela e fagan as tarefas da 
terceira avaliación. 
- Aqueles que tiñan a materia aprobada e continuaron o seu traballo, 
poderán subir a súa media, vendo así reflexado o esforzo feito pola súa 
parte. 
- Aqueles que teñen a materia suspensa nas dúas primeiras avaliacións con 
menos dun 4, poderán recuperar a materia cunha serie de tarefas 
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específicas para tal obxectivo, xunto co traballo e interese posto ao longo 
do curso e durante o estado de alarma. A nota máxima nestos casos será 
dun 5. 
O cálculo dese punto de mellora farase cunha regla de tres seguindo un 
total das tarefas mandas e un total das tarefas que o alumnado entregou. 
Aqueles alumnos que non superen a materia, farán un exame final en 
Setembro no que aprobarán sempre e cando a nota mínima obtida sexa un 
5 sobre 10. O profesor poderá ter en conta o esforzó e traballo realizado 
polo alumno ao longo do curso. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A avaliación extraordinaria de setembro  constará dunha proba global,que 
será similar en forma e contido aos exames de avaliación (proba estilo 
ABAU). 
O alumno promocionará se acada unha cualificación positiva de 5 puntos 
sobre 10 no exame. 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 7 DE 8 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

 

 

 

 
 
 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 
caso, ampliación)  

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 as probas ABAU con solvencia . 
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: transformations, 
synonyms... 
Pronunciación:   odd one out, look for words with the phoneme... 

 
Metodoloxía 

(alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

O método de comunicación  e traballo co alumnado é principalmente  o 
correo electrónico, a aula virtual e Webbex. O alumno/a realiza as 
tarefas e envíaas á profesora por correo e/ou aula virtual 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, 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 ou Webbex. 
 
 

Materiais e recursos 

Libro de texto e exercicios do Workbook do alumno   
- Recursos online da editorial Burlington 
-Material do Teacher’s Resource Pack 
-Materiais elaborados polas profesoras 
-Material online  : audios, videos, tutoriais 
... 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

As modificacións realizadas á programación didáctica do departamento 
de inglés serán comunicadas ao alumnado e ás familias a través da 
páxina web do centro. Así mesmo, os membros do departamento 
poderán comunicar a información pertinente ao seu alumnado  a través 
do correo electrónico ou nunha reunión convocada por 
videoconferencia, se o consideran oportuno. 

 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

 
2º BACHARELATO 

 

Comprensión de textos orais: 

 

 Comprende instrucións, anuncios, declaracións e mensaxes detalladas, dados cara a 

cara ou por outros medios, sobre temas concretos, en linguaxe estándar e a velocidade 

normal. 

 Identifica as ideas principais, os detalles relevantes e as implicacións xerais de 

conversas e debates relativamente extensos e animados entre varias persoas 

interlocutoras. 

 Comprende, en debates e conversas informais sobre temas habituais ou do seu 

interese, a postura ou punto de vista das persoas interlocutoras, así como algúns 

sentidos implícitos e matices como a ironía ou o humor. 

 Comprende, nunha conversa formal na que participa información detallada e puntos 

de vista e opinión. 

 Comprende a liña argumental, as ideas principais, os detalles relevantes e as 

implicacións xerais en presentacións, conferencias. 

 Comprende o contido da informaciónda maioría do material gravado ou retransmitido 

nos medios de comunicación. 

 

Produción de textos orais: 

 

 Fai presentacións de certa duración sobre temas do seu interese. 

 Participa con soltura en conversas informais nas que describe con detalle feitos, 

experiencias, sentimentos e reaccións, soños, esperanzas e ambicións; describe con 

detalle experiencias persoais e as súas reaccións ante elas; expresa con convicción 

crenzas, acordos e desacordos, e explica e xustifica de maneira persuasiva as súas 

opinións e proxectos. 

 Toma parte adecuadamente en conversas formais e entrevistas. 

 

Comprensión de textos escritos: 

 Entende detalles relevantes e implicacións de anuncios e material de carácter 

publicitario, educativo ou profesional. 

 Comprende a información, a intención e as implicacións de notas e correspondencia 

persoal en calquera soporte  nos que se transmiten e se xustifican de xeito detallado 

información, ideas e opinións sobre temas concretos e abstractos. 
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 Comprende instrucións extensas  e complexas incluíndo detalles sobre condicións e 

advertencias. 

 Comprende os detalles relevantes e as implicacións de correspondencia formal. 

 Entende, en textos de referencia e consulta, en soporte tanto impreso como dixital, 

información detallada , así como información concreta relacionada con cuestións 

prácticas en textos informativos oficiais, institucionais ou corporativos. 

 Comprende a información, as ideas e as opinións implícitas en noticias e artigos 

xornalísticos e de opinión ben estruturados e de certa lonxitude e localiza con 

facilidade detalles relevantes neses textos.  

 

Produción de textos escritos: 

 

 Escribe informes en formato convencional e de estrutura clara, desenvolvendo un 

argumento, razoando a favor ou en contra dun punto de vista concreto, explicando 

as vantaxes e as desvantaxes de varias opcións, e achegando conclusións 

xustificadas. 

 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. 

 Completa un cuestionario detallado con información persoal, educativa ou laboral. 

 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. 

 Escribe correspondencia persoal, 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. 

 Escribe, en calquera soporte, cartas formais nas que dá e solicita información, 

describe a súa traxectoria educativa ou profesional e as súas competencias, e 

explica e xustifica co suficiente detalle os motivos das súas accións e dos seus plans, 

respectando as convencións formais e de cortesía propias deste tipo de textos. 

 

Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural: 

 Comprende e faise comprender con certa confianza e fluidez en situacións de 

comunicación informais e formais habituais. 

 Relaciónase oralmente e por escrito comunicando con eficacia información, 

noticias, ideas e puntos de vista sobre temas tanto abstractos como concretos; ou 

solicitando ou transmitindo información , adaptando a súa expresión e os medios 

de expresalo á situación de comunicación. 

 Entende os detalles do que se lle di en transaccións e xestións que xorden mentres 
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viaxa, organiza a viaxe ou trata coas autoridades, así como en situacións menos 

habituais en hoteis, tendas, axencias de viaxes, centros de saúde, traballo ou 

estudos. 

 Exprésase oralmente e por escrito con certa densidade léxica, evitando 

repeticións innecesarias co uso de sinónimos e palabras de significado próximo. 

 

Elementos sintácticos-discursivos: 

 -tenses: present simple; present continuous; past simple; past continuous; present perfect 

simple (just,already, yet, since, for,…); present perfect continuous; past perfect simple and 

continuous: simple 

conditional; perfect conditional; expresión of future (be, going to, will, present continuos, 

present simple); 

future perfect; future continuous. Usos, similitudes e diferenza entre eles. 

 -defining e non-defining relative clauses (pronomes e adverbios de relativo: usos, omisións e 

diferenzas entre ambas. 

 -clauses of time (when, until, as soon as,…) 

 -clauses of purpose ( so as to, in order to,…) 

 -contrast (however, is spite of, although,…) 

 -result clauses (so…that, such / such a/an…that,…) 

 -conditional clauses (real, unreal, imposible, mixed) + unless, as long as, providing,… 

 -wish + past simple / wish + past perfect / wish + would: diferencias. 

 -passive e passive with reporting verbs (they are thought to be…) 

 -causative use of have e get 

 -phrasal verbs baseados nos que figuran no libro de texto de 1º e 2º de Bacharelato 

 -reported speech e outros verbos introdutores (accept, agree, apologise, ask, beg, insist,…) 

 -verbs + inf / verbs + -ing 

 -uso de xerundio como suxeito dunha oración 

 -participial adjectives (-ing, -ed) 

 -prefixos e sufixos para a formación de adxectivos 

 -léxico activo visto nas unidades e na clase 

 -spelling rules 

 -lista de verbos irregulares 

-Recoñecemento de fonemas e distinción dos mesmos en palabras 
  Debido a interrupción das clases pola pandemia, non se teñen tratados todos os fonemas   
  do temario. Só serán obxecto de  avaliación  directamente aqueles fonemas traballados na  
  aula. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
O proceso de avaliación levarase a cabo sobre as aprendizaxes 

desenvolvidas nas dúas primeiras avaliacións deste curso ,e as actividades 

de reforzo  ou ampliación realizadas durante o 3º trimestre, sempre e cando 

favoreza ao alumno/a. 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. 

Co alumnado que alcanzou os obxectivos do curso na 1ª e 2ª avaliacións, 

terminará de darse aspectos curriculares pendentes e   faranse actividades 

de preparación para a proba ABAU . 

O alumnado que non alcanzou os obxectivos na 1ª e 2ª avaliacións  terá a 

oportunidade de recuperalos  no último trimestre  seguindo o método de 

avaiación acordado no departamento e mencionado nos seguintes puntos. 

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 estas últimas favoreza 

ao alumno/a. 

Instrumentos de avaliación: 

Probas e actividades de comprensión  (1ª e 2ª avaliación) 

Probas e actividades de comprensión e expresión escrita (1ª e 2ª 

avaliación) 

Probas de vocabulario ,gramática , funcións lingüísticas e pronunciación 

(1ª e 2ª av.) 

Actividades realizadas telematicamente durante o 3º trimestre: de 

listening,reading, writing, vocabulario, gramática e fonética. 

Cualificación final 

a) A nota final da avaliación ordinaria de xuño  para alumnado con 
avaliación positiva na segunda avaliación será o resultado do 
seguinte: un peso de ata 7 puntos polo traballo realizado durante o 
tempo de cuarentena, e un peso de ata 3 puntos pola realización 
dunha proba feita de maneira telemática. 

              Esta nota final nunca será inferior á nota da segunda avaliación  
            Para calcular a puntuación de 7 puntos por tarefas entregadas, farase 
o seguinte: Se un alumno-a completou tódalas tarefas de maneira 
satifactoria (tempo, forma e adecuación), éste obterá os 7 puntos. Se un 
alumno-a  entregou 5 tarefas dun total de 15, por exemplo,  a súa 
puntuación sería de 2,3 puntos (é dicir,  aplicarase unha regla de tres ). 
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b) Alumnado que obtivo un 4 na segunda avaliación. Seralles de 

aplicación o establecido no apartado a. 

c) Alumnado que nas avalaicións anteriores non amosou interese ou 

nivel suficiente para aprobar a materia e  obtivo unha nota inferior a 

4  na segunda avaliación seralles de aplicación o establecido no 

apartado a . 

Neste caso a súa nota final non será superior a 5, dando 

oportunidade co traballado neste trimeste a poder ter recuperada a 

materia  

d) Alumnado que non acade as aprendizaxes e competencias 

imprescindibles para superar a materia na convocatoria de xuño  terá 

dereito a unha  convocatoria de setembro. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A avaliación extraordinaria de setembro constará dunha proba global,que 

será similar en forma e contido aos exames de avaliación (proba estilo 

ABAU). 

O alumno promocionará se acada ou supera unha cualificación de 5 puntos 

sobre 10 no exame. 

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 aprobou a 2ª avaliación no curso actual ten aprobada 

a materia pendente de cursos anteriores. 
- O alumnado que supere  a proba para a recuperación da pendente ten 

aprobada a materia. ( mércores 13 de maio ). 

- O alumnado que non supere a proba do día 13 , pero acade unha nota  

de 5 na  avaliación final de xuño  de 2º de bacharelato ,  terá superada 

tamén a materia de 1 bacharelato  con esa mesma nota 

 

 

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. 
 
Instrumentos de avaliación: 

 Probas escritas realizadas na aula 
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 Traballo do alumno/a durante a 1ª e 2ª avaliacións no curso actual  

 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 ou  a través de 
aula virtual , realizadas con certa corrección e enviadas á profesora 
para a súa corrección, tests online, kahoots, textos estilo ABAU. 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 
caso, ampliación)  

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 as probas ABAU con solvencia . 
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: transformations, 
synonyms... 
Pronunciación:   odd one out, look for words with the phoneme... 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O método de comunicación  e traballo co alumnado é principalmente  o 
correo electrónico, a aula virtual e Webbex. O alumno/a realiza as 
tarefas e envíaas á profesora por correo e/ou aula virtual 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. Procúrase atención individualizada. 
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, 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 ou Webbex. 
O alumnado ten docencia directa a través de webex semanalmente. 
 

Materiais e recursos 

Libro de texto e exercicios do Workbook do alumno   
- Recursos online da editorial Burlington 
-Material do Teacher’s Resource Pack 
-Materiais elaborados polas profesoras 
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-Material online  : audios, videos, tutoriais 
... 

 
 
 
 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

As modificacións realizadas á programación didáctica do departamento 

de inglés serán comunicadas ao alumnado e ás familias a través da 

páxina web do centro. Así mesmo, os membros do departamento 

poderán comunicar a información pertinente ao seu alumnado  a través 

do correo electrónico ou nunha reunión convocada por 

videoconferencia, se o consideran oportuno. 

 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Resultados da aprendizaxe do currículo 

CA1.1 Situouse a mensaxe no seu contexto.  
CA1.2 Identificouse a idea principal da mensaxe.  
CA1.3 Recoñeceuse a finalidade da mensaxe directa, telefónica ou por 
outro medio oral.  
CA1.4 Extraeuse información específica en mensaxes relacionadas con 
aspectos da vida profesional e cotiá. 
CA1.5 Estableceuse a secuencia dos elementos constituíntes da 
mensaxe.  
CA1.6 Identificáronse as ideas principais dun discurso sobre un tema 
coñecido, transmitido por un medio de comunicación, emitido en 
lingua estándar e articulado con claridade.  
CA1.7 Recoñecéronse as instrucións orais e seguíronse as indicacións.  
CA1.8 Tomouse conciencia da importancia de comprender globalmente 
unha mensaxe, mesmo sen entender todos os seus elementos.  

RA 1-Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos orais 
emitidos en lingua estándar, e analiza o contido global da mensaxe en 
relación cos recursos lingüísticos correspondentes.  

CA2.2 Léronse comprensivamente textos sinxelos.  
CA2.3 Interpretouse o contido global da mensaxe.  
CA2.4 Relacionouse o texto co ámbito da área profesional a que se 
refira.  
CA2.5 Identificouse a terminoloxía utilizada.  
CA2.7 Interpretouse a mensaxe recibida a través de soportes 
telemáticos: correo electrónico, fax, etc  

RA2 - Interpreta información profesional contida en textos escritos, ao 
analizar comprensivamente os seus contidos.  

CA3.1 Identificáronse os rexistros utilizados para a emisión da mensaxe. 
CA3.2 Comunicouse utilizando fórmulas, nexos e estratexias de 
interacción.  
CA3.3 Utilizáronse normas de protocolo en presentacións.  
CA3.4 Describíronse feitos breves e imprevistos relacionados coa 
profesión. 
CA3.5 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión.  

RA3 - Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e participa como 
axente activo en conversas profesionais  
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CA3.6 Expresáronse sentimentos, ideas ou opinións.  
CA3.7 Enumeráronse as actividades da tarefa profesional.  
CA3.8 Describiuse e secuenciouse un proceso de traballo da 
competencia propia.  
CA3.9 Xustificouse a aceptación ou o rexeitamento de propostas 
realizadas.  
CA3.10 Argumentouse a elección dunha determinada opción ou dun 
procedemento de traballo.  
CA3.11 Solicitouse a reformulación do discurso ou de parte del cando 
se considerou necesario.    
 

CA4.1 Redactáronse textos breves relacionados con aspectos cotiáns e 
profesionais.  
CA4.2 Organizouse a información coherentemente e con cohesión  
CA4.4 Formalizouse documentación específica do campo profesional 
propio.  
CA4.5 Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico 
na formalización de documentos.  
CA4.6 Resumíronse as ideas principais de informacións dadas, 
utilizando os seus propios recursos lingüísticos.  
CA4.7 Utilizáronse as fórmulas de cortesía propias do documento que 
se elabore.  

RA4 - Elabora textos sinxelos en lingua estándar, e relaciona as regras 
gramaticais coa súa finalidade.  

CA5.2 Describíronse e aplicáronse as normas e os protocolos de 
relación social propios do país.  
CA5.3 Identificáronse as crenzas e os valores propios da comunidade 
onde se fale a lingua estranxeira.  
CA5.4 Identificáronse os aspectos socioprofesionais propios do sector, 
en calquera tipo de texto.  
CA5.5 Aplicáronse as normas de relación social e os protocolos propios 
do país da lingua estranxeira.  

RA5 - Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de 
comunicación, e describe as relacións características do país da lingua 
estranxeira.  
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da 
suspensión das actividades lectivas presenciais  será mediante as tarefas 
escritas que se entregan semanalmente e as sesións de speaking vía 
WebEx.  
As tarefas escritas suporán un 70% da nota correspondente á etapa non 
presencial e o 30% restante será resultado dos speakings vía WebEx. 
Para as persoas cuxa conexión a Internet sexa tan débil que non poidan 
conectarse a WebEx de forma exitosa, unha vez avisada a profesora 
desta situación, enviaralles a tarefa por correo e poderán enviala como 
nota de voz, é dicir, poderán realizar a gravación directamente no seu 
móbil e despois enviala. 
 

Instrumentos: Cada tarefa recibirá unha nota sobre 10. 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Teríamos tres notas:  

 a nota da primeira avaliación 

 a nota da segunda avaliación  

 a nota correspondente ás aprendizaxes desenvolvidas a partir da 
suspensión das actividades lectivas presenciais.  

Evidentemente, a avaliación das actividades realizadas na fase non 
presencial so poderá ter valor positivo para a cualificación do alumnado.  
Polo tanto, aos alumnos que obteñan na fase non presencial unha nota 
máis baixa que a media das notas entre o 1º e 2º trimestre, manterán a 
súa media do 1º e 2º trimestre. 
De igual forma, os alumnos que obteñan unha nota máis alta na fase non 
presencial que a media do seu 1º e 2º trimestre, faráselle o cálculo da 
nota media entre estas 3 notas. 
O alumnado con perda de dereito á avaliación continua, terá que 
presentarse a unha proba final, na que se incluirán os contidos de todo o 
curso, e as catro destrezas lingüísticas (Listening, Speaking, Reading and 
Writing). A puntuación mínima para aprobar a materia será de 5 sobre 
10. Esta proba será enviada por correo e o alumnado disporá dun tempo 
limitado para entregala. Non se avaliará ningunha proba que non se 
entregue na forma e no período de tempo acordado. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

N/A 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

 
 
Criterios de avaliación:  
N/A 
 
 
 

Criterios de cualificación:  
 
N/A 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  
N/A 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades son todas de repaso dos contidos aprendidos e 
traballados durante o curso. Son de diverso tipo, tanto de reforzo 
dos contidos gramaticais e léxicos, como da produción e 
comprensión de textos orais e escritos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

As actividades se subirán á plataforma de traballo (Schoology)  cada luns e 
disporán de 4 días para realizalas. Para os que non dispoñan de ordenador, 
aceptarase a fotografía dos exercicios realizados a man.  
Se por calquera razón xustificada, alguén non puidese cumprir co prazo 
fixado, emitirase unha prórroga. 
Ademais, cada mércores nos reuniremos vía WebEx para practicar a 
vertente oral da lingua. 

Materiais e recursos 

Utilizarase  algún do material proporcionado por Burlington (editorial do 
libro de texto) , así como outro material de propia elaboración da 
profesora. 
Os recursos mínimos que se necesitan para realizar as tarefas son conexión 
a internet e un móbil/ ordenador/tablet. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Método de contacto cos familias é mediante correo. 
Medio de contacto co alumnado é mediante o e-mail e Schoology.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Mínimos esixibles 

BÁSICO 1 ( A 1 )  

Comprensión Oral  

Comprender fórmulas básicas de contacto social , como saúdo , 
despedida, desculpas e agradecementos, identificando a intención de 
comunicación e a relación de formalidade entre os interlocutores. 
Comprender a idea xeral de textos informativos sinxelos e breves, e as 
descricións sinxelas, especialmente se conteñen ilustracións que 
axuden a explicalo texto.  

Comprender expresións habituais referidas a necesidades cotiás sinxelas, 
sempre e cando se digan amodo, de forma clara e se repitan máis dunha vez.  

Comprender o esencial en conversas moi básicas e breves sobre temas 
frecuentes  e de necesidade inmediata relativas ao ámbito persoal 
sempre que se fale con lentitude, articulando de forma clara e 
comprensible. 

Comprendela expresión de números, prezos e horas.  

Comprender transaccións moi básicas de bens e servizos, e relativas ao 
traballo, transmitidas de viva voz ou por medios técnicos (teléfono, 
televisión, radio, etc.), e articuladas amodo, utilizando frases feitas e 
estruturas sinxelas e previamente traballadas, sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e que se poden escoitar máis dunha 
vez. 

Comprender preguntas e instrucións e seguir indicacións breves e sinxelas.   

Comprender instrucións moi básicas pronunciadas lenta e claramente e 
seguir indicacións sinxelas  e breves, sempre que poidan ser repetidas.  

Comprender a información esencial de pasaxes curtas gravadas que 
conteñan conversas, narracións e / ou descricións emitidas mediante 
estruturas e léxico moi básico, que traten sobre asuntos da vida cotiá e 
de necesidade inmediata, e que estean pronunciadas con lentitude e 
claridade, aínda que sexa necesario escoitalas máis dunha vez.  

Comprender un discurso lento e articulado con claridade, con pausas 
prolongadas que permitan entendelo seu significado.  

Utilizar estratexias de comprensión para superar as limitacións que se 
encontren na comprensión da mensaxe, mediante claves identificadas 
no contexto lingüístico e non lingüístico.  
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Expresión e interacción Oral 

Establecer contactos sociais moi básicos de xeito intelixible sempre que 
o interlocutor colabore utilizando un discurso claro e lento que repita o 
que non se comprende. 

Presentarse e poder expresarse con frases sinxelas e ailladas relativas a 
persoas e lugares.  

Intercambiar de xeito intelixible información sobre si mesmo e sobre 
outras persoas usando un repertorio básico de palabras e frases illadas, 
e facéndose comprender aínda que o interlocutor necesite repeticións 
e aclaracións. 

Formular invitacións e realizar propostas moi sinxelas, reaccionando 
adecuadamente a elas, si se lle fala con xeito e con claridade, e usando 
estruturas lingüísticas sinxelas dentro dun repertorio aprendido. 

Participar en conversacións de xeito sinxelo, nas que exista a posibilidade de 
efectuar repeticións a un ritmo máis lento, reformulacións e rectificacións 

Comprender e dar instrucións e indicacións moi breves e sinxelas si se 
formulan amodo e articuladas claramente, e reaccionar 
adecuadamente ante elas, aínda que sexan necesarias repeticións e 
aclaracións a se teña que recorrer ao uso  de estratexias 
paralingüísticas.  

Comunicarse en conversas sinxelas que requiran o intercambio de 
experiencias persoais e de actividades cotiás e de necesidade inmediata 
mediante frases memorizadas, breves e illadas, facéndose comprender 
aínda que se fagan pausas para buscar as expresións e as palabras 
menos habituais, sendo capaz de utilizar as estratexias que lle permitan 
garantir a comunicación.  

Realizar descricións dun mesmo e do seu entorno máis próximo: profesión, 
familia, lugar de residencia.  

Expresar brevemente e de xeito comprensible sentimentos e 
sensacións físicas frecuentes empregando un repertorio básico de 
expresións sinxelas e fixas, e podendo axudarse de accións non 
lingüísticas discretas e axeitadas.  

Plantexar e contestar preguntas sinxelas sobre temas cotiáns. 
Seguir unha breve exposición sinxela sobre un tema cotián, articulada 
de forma lenta e clara, entendendo o suficiente para poder pedir 
aclaracións e repeticións que aseguren a comprensión das ideas 
principias.  
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Utilizar estratexias de comunicación e de comprensión para asegurar o 
éxito da interacción.  

 

Comprensión de lectura 

Comprender a información esencial, e os puntos principias ou detalles 
relevantes en textos breves, de estrutura sinxela, que conteñan 
información persoal básica propia e de outras persoas.  

Comprender a idea xeral de textos informativos sinxelos e breves, e as 
descricións sinxelas, especialmente se conteñen ilustracións que axuden a 
explicalo texto.  

Comprender mensaxes breves e sinxelas que conteñan instrucións , 
indicacións e información básica referida a necesidades inmediatas, de 
estrutura moi sinxela, especialmente se contan con apoio visual. 

Comprender textos moi curtos e sinxelos, coa axuda de palabras que resulten 
familiares e de expresións básicas, relendo, por exemplo, partes do texto.  

Comprender información relevante e previsible en textos informativos 
ou narrativos breves, moi sinxelos e ben estruturados, se é o caso, en 
parágrafos curtos relacionados con conectores moi básicos e relativos a 
temas da propia experiencia.  

Comprender e seguir instrucións escritas breves e sinxelas, especialmente se 
conteñen ilustracións. 

Comprender a información esencial de correspondencia persoal moi 
breve e sinxela en papal ou soporte dixital. 

Comprender mensaxes breves e sinxelos, por exemplo, unha postal ou un 
correo electrónico. 

Comprender textos escritos sinxelos superando as dificultades 
lingüísticas mediante a extrapolación de significados utilizando 
estratexias lingüísticas e non lingüísticas.  

Recoñecer palabras e expresións sinxelas que figuren nun texto (por exemplo, 
un anuncio),relativo a situacións da vida cotiá. 

Expresión e interacción escrita 

Completar textos escritos en papel ou soporte dixital nos que se solicita 
información básica sobre a identificación persoal. 

Cumprimentar formularios con datos persoais. 

Escribir notas e mensaxes moi breves e sinxelas relativas a necesidades 
inmediatas.  

Escribir notas sinxelas relacionadas con situacións da vida cotiá.  

Escribir textos con información, instrucións e indicacións moi básicas e 
breves relacionada con actividades cotiás ou de inmediata necesidade.  

Describi-lo lugar onde vive. 

Escribir, a partir dun modelo, correspondencia persoal moi breve e 
sinxela sobre temas da vida cotiá ou de inmediata necesidade.  

Escribir unha postal ou un correo electrónico breve e sinxelo.  

Utilizar elementos coñecidos lidos nun texto escrito para elaborar os 
propios textos, e organizar estes seguindo textos modelo. 

Escribir expresións e frases sinxelas ailladas. 

BÁSICO 2 ( A 2 )  
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Comprensión Oral  

Comprender o sentido global de conversas que aborden temas básicos 
cotiáns, si se fala amodo e con claridade utilizando expresións e 
palabras habituais do tema en cuestión, e identificar un cambio de 
tema.  

Comprende-lo sentido xeral e información específica de conversacións que 
teñan lugar na súa presenza, se a linguaxe é lenta e clara, e identificar un 
cambio de tema.  

Comprender transaccións e xestións básicas sempre que se fale de 
xeito pausado e ben articulado.  

Comprender a información esencial de textos gravados breves, así 
como  conversas telefónicas, sobre temas previsibles e básicos, sempre 
que non haxa distorsións do son e se poidan pedir. Se é o caso, 
repeticións e aclaracións, ou escoitalos máis dunha vez.  

Comprender a información esencial de breves pasaxes gravados relacionados 
con asuntos cotiáns, sempre que se fale amodo e con claridade.  

Comprender os puntos principias e os detalles relevantes en mensaxes 
e anuncios públicos, transmitidos por medios técnicos ou de viva voz, 
que conteñan instrucións, indicacións ou outra información relativa a 
situacións de necesidade inmediata. 

Comprender e captar a idea principal de mensaxes e avisos claros e sinxelos.  

Comprender textos sinxelos nos que soliciten ou dean información 
sobre feitos pasados, que conten anécdotas ou relaten experiencias 
persoais cotiás, cun repertorio de léxico e estruturas de carácter básico 
e sinxelo, identificando funcións de comunicación variadas e captando 
tanto as liñas xerais como os aspectos secundarios de relevancia, 
sempre que se fale lentamente e nunha linguaxe estándar.  

Comprender indicacións sinxelas sobre transaccións e xestións cotiás, como ir 
dun lugar a outro a pe ou en transporte público.  

Comprender a información esencial en exposicións e presentacións 
públicas sinxelas , articuladas con xeito e con claridade, que se refiran a 
temas habituais e coñecidos.  

Comprender un discurso que sexa claro e en lingua estándar sobre asuntos 
coñecidos que se dan en conversacións nas que se participa, sempre que 
poida pedir información 

Comprender o sentido xeral e identificar a información esencial de 
textos audiovisuais como partes meteorolóxicos ou informativos, 
emitidos con pronuncia clara e pausada, e cando os comentarios 
conten co apoio de imaxes de carácter redundante. 

Comprender e saber identificar a idea principal de novas sobre 
acontecementos, accidentes, boletíns meteorolóxicos, etc., cando haxa 
material visual que ilustre o comentario.  

Utilizar estratexias que faciliten a comprensión sen limitarse aos 
coñecementos lingüísticos que se poidan posuír e recorrendo aos 
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indicios do texto, aos coñecementos sobre o tema e á información que 
subministran os demais compoñentes da situación de comunicación. 

Expresión e interacción Oral 

Desenvolverse en intercambios sociais básicos utilizando fórmulas 
neutras e informais de saúdo e despedida, de estrutura sinxela, 
realizando e respondendo a invitacións e suxestións. 

 
Desenvolverse en transaccións e xestións cotiás.  

Participar en conversas con intencións comunicativas básicas diversas 
facéndose entender, utilizando estratexias axeitadas para poder iniciar, 
manter e rematar o diálogo, producindo un discurso comprensible con 
expresións básicas e adecuado ás características da situación de 
comunicación. 

Desenvolverse nunha entrevista e en transaccións e xestións cotiás 
facéndose entender e intercambiando a información pertinente si se 
fala con lentitude e claridade.  

Producir un texto oral breve e sinxelo no que se narra e se describe algo 
ou alguén mediante un repertorio básico de palabras, expresións e 
estruturas, utilizando un nivel elemental de coherencia e cohesión, 
cunha pronunciación clara e comprensible, aínda que teña que facer 
pausas para pensar o que vai dicir e recorrer a reformulacións.  

Narrar historias ou describir algo mediante unha relación sinxela de 
elementos.  

Realizar presentacións breves, sinxelas e previamente ensaiadas, sobre 
temas habituais e coñecidos, respondendo a preguntas breves e 
sinxelas dos oíntes, sempre que estes as repitan cando se lles solicite e 
axuden coas súas respostas falando claro e amodo.  

Efectuar unha comunicación ou presentación breve, ensaiada previamente 
sobre temas coñecidos. 

Intercambiar opinións sobre un tema coñecido mediante a expresión 
do coñecemento, a opinión, e  a crenza, mediante fórmulas básicas e 
expresións frecuentes memorizadas, usando estruturas sintácticas e 
grupos de palabras básicos.  

Expresar as súas preferencias e gustos. 

Valorarase a utilización de proposicións textuais introducidas por 
conectores simples de oposición (pero, non obstante,porén…), de 
adición  e, ademais, incluso…), de reformulación (é dicir, ou sexa…), de 

Participar en conversacións breves cunha comodidade razoable e 
desenvolverse en intercambios sinxelos e habituais sen moito esforzo.  
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causa, de consecuencia e de peche do discurso (por último, para 
resumir…).  

Expoñer plans ou facer hipóteses de forma breve, sinxela e 
comprensible, en conversas informais sobre asuntos cotiáns. 

Desenvolverse nas relacións sociais reaccionando coa expresión de 
actitudes e sentimentos de contento, satisfacción, decepción, interese, 
desinterese, esperanza, preferencia, admiración, sorpresa, e tristeza, 
con expresións sinxelas e habituais, e respectando as normas de 
cortesía.  

Expresarse intelixiblemente e solicitar a colaboración do interlocutor e 
responder igualmente á petición deste para asegurar a comprensión e o 
mantemento da comunicación.  

Comprensión de lectura 

Comprender instrucións, indicacións e información básica en lugares 
dos ámbitos público e de estudo, así como en páxinas web de estrutura 
moi sinxelas, que conten con apoio visual.  

Comprender textos breves e sinxelos que conteñan instrucións sobre 
aparatos de uso común na vida cotiá. 

Comprender sinais e avisos que se atopan usualmente en lugares públicos 
como rúas, estacións de tren, metro, aeroportos, etc. 

Identificar información relevante en textos narrativos, argumentativos 
e descritivos, breves e sinxelos; textos que presenten unha secuencia 
lineal de elementos, publicados en medios de información, e que traten 
temas moi coñecidos ou relacionados coa súa experiencia e interese. 

Identificar información relevante en textos periodísticos breves e sinxelos, 
tales como resúmes de novas que describan feitos ou acontecementos.  

Comprender correspondencia persoal breve en papel ou soporte dixital, 
redactada en lingua estándar e sinxela, que narre e describa 
acontecementos, sentimentos básicos ou desexos.  

Comprender correspondencia persoal breve e sinxela; así como 
correspondencia formal breve sobre cuestións prácticas tales como a 
confirmación dun pedido ou a concesión dunha beca.  

Comprender, de maneira suficiente, correspondencia formal para 
captar as informacións principais que conteña sobre cuestións básicas 
ou relacionadas co seu traballo.  

Comprender textos breves e sinxelos que conteñan palabras correntes, 
incluíndo algunas palabras internacionais de uso común.   

Comprender o sentido global de textos auténticos, sinxelos, con 
ilustracións redundantes e de extensión limitada cuxo tema resulte 
predicable e familiar.  

Recadar información específica a partir de materiais sinxelos, como cartas, 
folletos, menús, listados e horarios.  
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Expresión e interacción escrita 

Dar información elemental sobre a actividade profesional, a formación, 
os hábitos e os intereses.  

Describir plans, proxectos, e expresar preferencias. Escribir descricións moi breves e básicas de lugares, obxectos e persoas 
mediante frases e oracións sinxelas, e co léxico propio da descrición de 
características físicas e psicolóxicas elementais pero precisas.  

Narrar de forma sinxela e breve feitos e experiencias, así como expoñer 
plans e presentar proxectos de xeito moi elemental e relacionados con 
temas cotiáns.  

Describir acontecementos e actividades de xeito breve e básico.  
 

Escribir correspondencia breve e sinxela en papel ou soporte dixital, na 
que se expresen sentimentos, opinións e actitudes.  

Escribir cartas persoais moi sinxelas: falar dun mesmo, do seu entorno, 
expresar agradecemento ou pedir desculpas. 

Utilizar elementos coñecidos lidos nun texto escrito para elaborar os 
propios textos, e organizalos seguindo textos modelo. 

Escribir correspondencia formal sinxela e breve: solicitar un servizo, ou pedir 
información.  

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
 
En A1,a avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión 
das actividades lectivas presenciais  será mediante as tarefas que se 
entregan semanalmente e as sesións de speaking.  
As tarefas escritas terán un peso do 70% e as sesións de speaking 
contarán un 30%. 
 
En A2 a avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión 
das actividades lectivas presenciais será mediante as tarefas que se 
realicen semanalmente (tanto as que teñen que entregar, como as que 
realizamos vía WebEx) e as sesións de speaking.As tarefas escritas 
suporán un 70% da nota, mentres que o speaking suporá un 30%. 
Os alumnos que non dispoñan dunha conexión suficientemente estable e 
non poidan conectarse vía WebEx, unha vez avisen á profesora desta 
situación, enviaráselle por correo unha actividade que terán que 
desenvolver de forma oral. Deste xeito, poden gravar a actividade co seu 
móbil como unha nota de voz e envialo cando poidan á profesora. 
 
 

Instrumentos: Cada tarefa recibirá unha nota sobre 10. 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Teríamos dúas notas tanto en A1 como en A2:  

 A nota correspondente ao primeiro cuadrimestre 

 a nota correspondente ás aprendizaxes desenvolvidas a partir da 
suspensión das actividades lectivas presenciais.  

Evidentemente, a avaliación das actividades realizadas na fase non 
presencial so poderá ter valor positivo para a cualificación do alumnado.  
Polo tanto, aos alumnos que obteñan na fase non presencial unha nota 
máis baixa que a do primeiro cuadrimestre, manterán a súa media. 
De igual forma, os alumnos que obteñan unha nota máis alta na fase non 
presencial que a media do primeiro cuadrimestre, faráselle o cálculo da 
nota media entre estas dúas notas. 
*En A1, existe o caso dunha alumna que non puido realizar dous dos 
exames do primeiro cuadrimestre. Como probablemente en xuño non 
vai ter a oportunidade de realizar os exames planificados para o segundo 
cuadrimestre, falarei con ela persoalmente para que realice un exame 
online destas destrezas que ten sen avaliar co único fin de que non se 
vexa prexudicado o seu desenvolvemento académico pola emerxencia 
sanitaria. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

N/A 

 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 
 
Criterios de avaliación:  
N/A 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
N/A 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  
N/A 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Tanto para A1 como para A2 as actividades son todas de repaso dos 
contidos aprendidos e traballados durante o curso. Son de diverso 
tipo, tanto de reforzo dos contidos gramaticais e léxicos, como da 
produción e comprensión de textos orais e escritos. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

En A1: 
Todos os alumnos teñen acceso a Internet, polo que as actividades se 
subirán á plataforma de traballo (Schoology) .Para os que non dispoñan de 
ordenador, aceptarase a fotografía dos exercicios realizados a man. Cada 
martes practicaremos o speaking  en parellas vía WebEx.  Algúns dos 
grupos contarán coa presenza do auxiliar de conversa. Disporán de 4 días 
para realizar os exercicios. 
En A2: 
Comezamos subindo actividades a Schoology e os alumnos dispoñían de 4 
días para entregalas. Algúns comentaron que preferían ter clase por 
WebEx os mércores e realizar os exercicios en común, polo que agora 
optamos por esta opción. Tras esta sesión de clase, farán un ou dos 
exercicios de reforzo do contido practicado. Ademais, os luns 
conectámonos tamén vía WebEx para practicar o speaking en parellas. 
Algúns dos grupos contan coa presenza do auxiliar de conversa. 
 

 

Tanto en A1 como en A2 se por calquera razón xustificada, alguén non 
puidese cumprir co prazo fixado, emitirase unha prórroga. 

Materiais e recursos 

Utilizarase  modelos de exames doutras convocatorias de A1 e A2, así 
como outro material de propia elaboración da profesora. 
Os recursos mínimos que se necesitan para realizar as tarefas son conexión 
a internet e un móbil/ ordenador/tablet. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Método de contacto coas familias é mediante correo e se fose 
necesario por chamada telefónica. 
Medio de contacto co alumnado é mediante o e-mail e Schoology.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



INGLÉS 1º CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 

PROFESORA: BERTA TOJA GARCÍA 

 

a) Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.  

Debido a situación actual, consideraranse como básicas aquelas 

competencias lingüísticas que o alumno pode desenrolar dende a súa casa; 

excluíndo polo tanto os estándares relacionados coa competencia da 

produción oral. Inclúense polo tanto os seguintes estándares: 

RA1. Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos orais 

emitidos por calquera medio de comunicación en lingua estándar, e interpreta 

con precisión o contido da mensaxe. – CA1.1. Identificouse a idea principal 

da mensaxe. – CA1.2. Recoñeceuse a finalidade de mensaxes radiofónicas e 

doutro material gravado ou retransmitido pronunciado en lingua estándar, e 

identificouse o estado de ánimo e o ton da persoa falante. – CA1.3. 

Extraeuse información de gravacións en lingua estándar relacionadas coa 

vida social, profesional ou académica. – CA1.4. Identificáronse os puntos de 

vista e as actitudes da persoa falante. – CA1.5. Identificáronse as ideas 

principais de declaracións e de mensaxes sobre temas concretos e 

abstractos, en lingua estándar e cun ritmo normal. – CA1.6. Comprendeuse 

con todo detalle o que se di en lingua estándar, mesmo nun ambiente con 

ruído de fondo. – CA1.7. Extraéronse as ideas principais de conferencias, 

charlas e informes, e doutros xeitos de presentación académica e profesional 

lingüisticamente complexos. – CA1.8. Tomouse conciencia da importancia de 

comprender globalmente unha mensaxe, mesmo sen entender todos os seus 

elementos.  RA2. Interpreta información profesional contida en textos escritos 

complexos e analiza comprensivamente os seus contidos. – CA2.1. Léronse 

cun alto grao de independencia textos de diverso tipo, adaptando o estilo e a 

velocidade da lectura ás finalidades, e utilizáronse fontes de referencia 

acaídas de xeito selectivo. – CA2.2. Interpretouse a correspondencia relativa 

á súa especialidade e captouse doadamente o significado esencial. – CA2.3. 

Interpretáronse con todo detalle textos extensos e de relativa complexidade 

relacionados ou non coa súa especialidade, con posibilidade de volver ler as 

seccións difíciles. – CA2.4. Relacionouse o texto co ámbito do sector a que 

se refira. – CA2.5. Identificouse con rapidez o contido e a importancia de 



noticias, artigos e informes sobre unha ampla serie de temas profesionais, e 

decidiuse sobre a oportunidade dunha análise máis fonda. – CA2.6. 

Realizáronse traducións de textos complexos utilizando material de apoio, en 

caso necesario. Páxina 23 de 103 – CA2.7. Interpretáronse mensaxes 

técnicas recibidas a través de soportes telemáticos (correo electrónico, fax, 

etc.). – CA2.8. Interpretáronse instrucións extensas e complexas que estean 

dentro da súa especialidade. RA4. Elabora documentos e informes propios 

do sector e relaciona os recursos lingüísticos cos seus propósitos. – CA4.1. 

Redactáronse textos claros e detallados sobre unha variedade de temas 

relacionados coa súa especialidade, para o que se sintetizaron e se avaliaron 

as informacións e os argumentos procedentes de varias fontes. – CA4.2. 

Organizouse a información con corrección, precisión, coherencia e cohesión, 

e solicitouse ou facilitouse información xeral ou detallada. – CA4.3. 

Redactáronse informes onde se salienten os aspectos significativos e se 

ofrezan detalles relevantes que sirvan de apoio. – CA4.4. Formalizouse 

documentación específica do seu campo profesional. – CA4.5. Aplicáronse 

as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na formalización de 

documentos. – CA4.6. Resumíronse artigos, manuais de instrucións e outros 

documentos escritos, e utilizouse un vocabulario amplo para evitar a 

repetición frecuente. – CA4.7. Utilizáronse as fórmulas de cortesía propias do 

documento que se elabore. 

b) Instrumentos de avaliación.  

Os alumnos manteñen contacto coa profesora de inglés via e-mail e unha 

aula virtual. Os instrumentos de avaliación son tarefas postas como resumos 

de videos e textos, exercicios do libro, Kahoots e tests online. 

c) Criterios de cualificación. 

Debido a que a materia de inglés consta de avaliación continua, partirase da 

nota adquirida polo alumno na segunda avaiación e, as tarefas propostas na 

terceira só servirán para beneficiar ao alumno, como está establecido. A nota 

final poderá incrementarse en ata un punto a maiores, sempre tendo en conta 

o traballo realizado por parte do alumno. 

d) Casos de recuperación. 

Como a materia de inglés é de carácter continuo, a superación da terceira 

avaliación indicaría a superación das anteriores. Non obstante, non hai 



ningún suspenso nas avaliación anteriores, polo que non hai que tomar 

medidas específicas para estos casos. 

e) Avaliación alumnado con pendentes. 

Os alumnados que había con pendentes xa foron avaliados con anterioridade 

ao estado de alarma. 


