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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1/ B1.2 Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de comprensión
do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais,
ou os detalles relevantes do texto.

PLEB1.1  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.
PLEB1.2  Capta  os  puntos  principais  e  os  detalles  salientables  de
instrucións,  preguntas,  explicacións,  diálogos  e  outras  mensaxes  orais
sinxelas.

B1.3. Identificar a información esencial, os puntos principais e os detalles
máis relevantes en textos orais breves e ben estruturados, transmitidos
por  medios  técnicos  e  articulados  a  velocidade  lenta,nun  rexistro
estándar formal, e que versen sobre asuntos cotiáns.

PLEB1.3 Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información
relevante  en  presentacións  moi  básicas  sobre  temas  que  estea  a
aprender, sempre que poida escoitalas máis dunha vez.

B1.4. Comprender os puntos esenciais e os detalles máis salientables en
conversas sinxelas.

PLEB1.4 Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa
informal  procedente  dunha  gravación  pedagóxica  (tema  coñecido,
discurso articulado con claridade, e a velocidade baixa).

B1.6. Comprender o sentido xeral e a información esencial predicible de
textos audiovisuais sinxelos,articulados pausadamente e con claridade.

PLEB1.6 Identifica a información esencial De gravacións auténticas 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. 

B2.3.  Utilizar  as  estratexias  máis  adecuadas  para  producir  textos
monolóxicos que aborden descricións, narracións e explicacións breves e
sinxelas con certa fluidez e pronuncia intelixible,  utilizando conectores
textuais, e con dominio do vocabulario elemental para lograr a finalidade
da comunicación.

PLEB2.3 Desenvólvese sen dificultade evidente en xestións e transaccións
cotiás  básicas,  e  ofrece  información  básica  en  situacións  habituais  e
concretas propias.
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B3.2. Comprender  instrucións  básicas  e  avisos,  obrigas  e  prohibicións
(por exemplo, indicacións para chegara un lugar, frecuencia da dose dun
medicamento, manexo elemental de aparellos coñecidos, etc.)

PLEB3.2 Entende información específica esencial en páxinas web e outros
materiais de referencia ou consulta de carácter pedagóxico claramente
estruturados  e  nun  rexistro  estándar  e  con  imaxes  ilustrativas
redundantes  sobre  temas  relativos  a  materias  educativas  ou  do  seu
interese, sempre que poida reler as seccións difíciles.

B3.4.  Identificar  a  información  esencial,  os  puntos  máis  relevantes  e
detalles  importantes  en  textos,  tanto  en  formato  impreso  como  en
soporte dixital, breves, sinxelos e ben estruturados, escritos nun rexistro
informal ou estándar, que traten de asuntos cotiáns, de temas coñecidos
e previsibles de interese ou relevantes para os propios estudos, e que
conteñan estruturas sinxelas e un léxico básico de uso común e habitual.

PLEB3.4 Atopa a información que necesita para a realización dunha tarefa
en narracións breves moi sinxelas en lingua estándar.

B3.5. Identificar información persoal básica (descrición física, data e lugar
de nacemento, idade e sexo,estado civil, orixe e nacionalidade, profesión,
gustos,  etc.)  e  no  ámbito  público,  presentada  en  formularios,  fichas,
cuestionarios, etc.

PLEB3.5  Entende  información  básica  (lugar,  prezo,  horarios,  datos  ou
preguntas  relativas  á  información  persoal,  etc.)  de  correspondencia
formal na que se informa sobre asuntos do seu interese.

B4.2. Escribir,  en  soporte  electrónico,  textos  breves,  sinxelos  e  de
estrutura clara sobre temas cotiáns ou de interese persoal, nun rexistro
estándar ou informal, utilizando adecuadamente os recursos máis básicos
de cohesión e de coherencia, e as convencións ortográficas básicas e os
signos de puntuación máis comúns, cun control razoable de expresións e
estruturas  básicas  e sinxelas,  e  un léxico de uso frecuente para a  súa
idade e o seu nivel escolar. Tomar notas e escribir mensaxes moi breves e
sinxelas a partir dunha información moi sinxela e predicible. 

PLEB4.2 Elabora textos moi breves nos que expón,  por exemplo, unha
enumeración de actividades ou tarefas moi habituais, traxecto habitual
etc.;  e  textos  que  expresen  sentimentos  básicos  de  gusto,  desgusto,
aceptación, negación, etc 

B4.3. Completar documentos básicos nos que se solicite información PLEB4.3 Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e 
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persoal. relativa aos seus datos, aos seus intereses ou ás súas afeccións.

B4.4. Escribir  mensaxes  sinxelas  con  información,  instrucións  e
indicacións  moi  básicas  relacionadas  conectividades  cotiás  e  de
inmediata necesidade. 

PLEB4.4 Escribe  mensaxes  breves  en  soporte  dixital,  relacionados  con
actividades e situacións da vida cotiá, do seu interese persoal ou sobre
temas de actualidade de especial relevancia e 0comprensibles para a súa
idade, respectando as convencións.

B4.6. Presentar  os  textos  escritos  de  xeito  coidado  (con  atención  ás
marxes,  riscaduras,  liñas  dereitas,  letra  clara,  letras  maiúsculas  e
minúsculas cando corresponda, etc.), en soporte dixital. 

PLEB4.6 Fai  unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte
impreso e dixital, utilizando correctamente as convencións ortográficas e
os signos de puntuación.

B5.2. Coñecer e utilizar para a comprensión e produción de textos orais e
escritos  os  aspectos  socioculturais  e  sociolingüísticos  relativos  á  vida
cotiá,  ás  condicións  de  vida,  ás  relacións  interpersoais,  ao
comportamento e ás convencións sociais

PLEB5.2 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.

B5.6.  Utilizar as experiencias lingüísticas e os coñecementos adquiridos
en todas as linguas que coñece para establecer similitudes e diferenzas
coa  nova  lingua  e  desenvolver  unha  competencia  comunicativa
plurilingüe,  e  apreciar  a  riqueza  persoal  e  social  que  proporciona  ser
unha persoa plurilingüe. 

PLEB5.6  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,  elementos
paralingüísticos, cuasilingüísticos básicos e paratextuais). 

B5.7 Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo,
utilizando  os  expoñentes  máis  comúns  e  básicos  desas  funcións  e  os
patróns discursivos igualmente básicos de uso máis frecuente, e amosar
control  sobre  un  conxunto  de  estruturas  gramaticais  e  modelos  de
oracións e frases dentro dun repertorio básico memorizado.

PLEB5.7  Recoñece  e  utiliza  un  vocabulario  oral  e  escrito  básico  e
suficiente  para  comprender  e  elaborar  textos  sinxelos  propios  do seu
nivel educativo.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Realizaranse  tarefas  de  diversa  natureza,  nas  que  se

traballarán  as  diferentes  destrezas.  Tamén actividades  de gramática e  de

vocabulario.  Poderanse  facer  traballos/proxectos/probas  obxectivas,  así

como xogar a xogos, facer encrucillados, etc. Mesmo participar no Foro e/ou

nun chat en Edixgal. 

Instrumentos: Plataforma  E-Dixgal,  vídeos  e  páxinas  web  con  contidos

pedagóxicos, materiais de diferentes libros do nivel educativo. 

Cualificación final
• O alumnado que aprobara as dúas primeiras avaliacións, así como  o

que aprobara a 2ª Avaliación (recuperando así a 1ª Avaliación, pois

Inglés  ten  Avaliación  continua)  teráselles  en  conta  a    nota  da  2ª  

Avaliación para a nota final. 

O traballo realizado durante o 3º trimestre (dende o 14 de abril por vía

telemática)  puntuaráselles  cun  máximo  de  1  punto  que  servirá

unicamente para subir a nota final do curso, nunca para baixala.   1

punto máximo axustándose aos seguintes criterios: entregar todas as

tarefas  (cumprindo  os  aspectos  de  corrección  e  adecuación),  e

entregalas dentro do prazo establecido. 

• O alumnado que suspendera as dúas primeiras avaliacións, así como

o que suspendera a 2ª Avaliación deberá entregar todas as tarefas de

repaso/  reforzo,  así  como  as  probas  obxectivas,  e/o  o(s)

traballo(s)/proxecto(s)  proposto(s)  polo  profesorado  para  recuperar

a(s) avaliación(s) correspondente(s). 

A entrega de todas as tarefas/traballos ou proxectos dentro do prazo

establecido,  cumprindo  os  aspectos  de  corrección  e  adecuación,

ademais  da  nota  obtida  na(s)  proba(s)  obxectivas  realizadas  (se  as

houbera) darán como resultado a nota final sobre 10. 

O profesor/ra neste caso poderá solicitar a estes alumnos o reenvío

das tarefas de entrega ata dúas veces, sempre e cando na primeira

entrega houbera moitos erros co alumno/a nunha segunda revisión

podería modificar. Desta forma, o alumnado non só poderá reforzar



mellor os contidos, senón que terá unha segunda oportunidade para

mellorar a nota.

Proba
extraordinaria de

setembro 

• Opción 1: Presencial: Seguiríamos o establecido na Programación feita

ao  inicio  do  curso  2019-2020,  incluíndo soamente  os  contidos

impartidos na 1ª e 2ª Avaliación (ata o 13 de marzo). 

• Opción 2: Telemática: Realización de tarefas e/o proxecto(s) (escritos

e/o  orais),  ou  de  proba(s)  obxectiva(s)  online  que  incluirían  só  os

contidos impartidos na 1ª e na 2ª Avaliación (ata o 13 de marzo).

No caso de co profesor/ra lles pida realizar tarefas e/o proxecto(s),  a

entrega  de  todas  as  tarefas  ou  proxecto(s)  dentro  do  prazo

establecido, cumprindo os aspectos de corrección e adecuación dará

como resultado a nota final sobre 10. 

Se polo contrario o profesorado lles fixera unha proba(s) obxectiva(s)

online dos contidos impartidos na 1ª e na 2ª Avaliación, a nota obtida

na(s)  proba(s)  obxectiva(s)  realizadas  darán  como  resultado  a  nota

final sobre 10. 

Avaliación de
materia

pendentes
Non hai

alumnado ca
materia pendente
do curso anterior,

pois trátase do
1ºCURSO ESO

Criterios de avaliación: 

Criterios de cualificación: 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación:

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

Actividades Realizaranse tarefas de diversa natureza nas que se poderán traballar as

diferentes destrezas: comprensión oral mediante a escoita de audios, e

a visualización de vídeos; comprensión lectora mediante a lectura de

diferentes tipos de textos con exercicios adaptados ao nivel; expresión

escrita debendo redactar textos axeitados ao formato, e aos contidos a
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estudar; expresión oral (sempre que sexa posíbel, por algún dos medios

que ofrecen as plataformas que estamos a usar). Debemos ter en conta

ca  Expresión  Oral  nesta  situación  extraordinaria  de  Educación  a

Distancia  non  sempre  será  viable  tendo  en  conta  as  dificultades  de

algúns alumnos ao facer uso das TIC, a conexión (que nalgúns casos non

é boa), e as dificultades de aprendizaxe. Tamén se farán actividades de

gramática  e  de  vocabulario;  e  poderanse  facer

traballos/proxectos/probas  obxectivas,  así  como  xogar  a  xogos,  facer

encrucillados, etc. Os alumnos tamén dispoñen de Foros/chats creados

polo  profesorado  para  consultar  dúbidas  entre  outros  medios

telemáticos. 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Emprégase  a  metodoloxía  que  permite  a  Plataforma Edixgal.    Nos

casos  nos  que  o  alumnado  atope  dificultades  para  acceder  aos

materiais  na  mesma,  o  profesorado  contactará  coa  titoría

correspondente do grupo e enviaralle estes materiais en ficheiros de

texto ou PDF por correo electrónico para que llelos achegue; mesmo

nalgúns  casos  o  profesorado  enviarallos  directamente  aos  pais  ou

titores  legais  que así  o  soliciten via  Correo Electrónico ou  calquera

outro medio do que dispoña o centro.

Materiais e recursos

Materiais escollidos e adaptados de diferentes páxinas Web, libros de

texto, mesmo de creación propia empregando os recursos que ofrece a

Plataforma Edixgal. 

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A  información  aos  alumnado  chégalles  mediante  a  Plataforma  Edixgal

(Mensaxes e un Foro de dúbidas). 

As  familias  tamén  reciben  información  a  través  das  titorías  do  grupo,

mesmo por correo electrónico, etc.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

Plataforma: EDixgal
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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 Estándar de aprendizaxe

B1.5.  Recoñecer  as  fórmulas  máis  habituais  de  contacto  social  e  as
normas  de  cortesía  máis  sinxelas  e  comúns  para  a  súa  idade,  e  as
utilizadas máis habituais para iniciar e terminar o discurso 

PLEB1.1.  Comprende fórmulas  básicas  de relación  social  para iniciar  e
terminar o discurso e expresar benvidas, desculpas e agradecementos, e
identifica a relación de formalidade entre as persoas interlocutoras e o
propósito comunicativo 

B1.4. Comprender os puntos esenciais e os detalles máis salientables en
conversas  sinxelas,  reais  ou  simuladas,  que  se  refiran  a  necesidades
prácticas  ou  materiais,  gustos  ou  sensacións  físicas  moi
básicas,expresadas  pausadamente  e  con  boa  articulación,  e  que  se
poidan escoitar de novo ou solicitar que se repita ou se reformule o dito.

PLEB1.2 Comprende instrucións e textos breves e sinxelos producidos en
contextos reais e simulados,articulados con claridade, ritmo pausado e
acentuación  estándar,  que  conteñan  vocabulario  relativo  a  lugares,
persoas, obxectos, acontecementos e accións ligados a temas sinxelos e
habituais na súa idade e no seu contexto escolar 

B1.3.  Identificar  a  información  esencial,  os  puntos  principais  e  os
detalles  máis  relevantes  en  textos  orais  breves  e  ben  estruturados,
transmitidos  de  viva  voz  ou  por  medios  técnicos  e  articulados  a
velocidade  lenta,nun  rexistro  estándar  formal,  e  que  versen  sobre
asuntos  cotiáns  en  situacións  habituais  escolares  e  da  familia  ou  do
propio  campo  de  interese,  sempre  que  as  condicións  acústicas  non
distorsionen a mensaxe e se poida volver escoitar o dito. 

PLEB1.3. Comprende o esencial  en situacións de comunicación,  cara a
cara ou gravadas,  nas  que se  utilicen frases  moi  sinxelas  sobre temas
habituais  para  a  súa  idade  e  o  seu  nivel  escolar,  que  se  refiran  aos
ámbitos persoal público e educativo, sempre que se fale pausadamente e
con claridade, e se poida escoitar máis dunha vez. 

B1.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de comprensión do
sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou
os detalles relevantes do texto: anticipación do contido xeral do que se
escoita  con  axuda  de  elementos  verbais  e  non  verbais,  e  uso  dos
coñecementos  previos  sobre  a  situación  (quen  fala  a  quen,  con  que
intencións,  onde  e  cando)  que  dan lugar  a  inferencias  do  significado
baseadas no contexto 

PLEB1.4 Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información
relevante en presentacións sobre temas educativos que estea a aprender,
profesionais  moi  sinxelos  ou do seu  interese  inmediato  (por  exemplo,
sobre un tema curricular ou unha profesión). 
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B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de comprensión do
sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou
os detalles relevantes do texto: anticipación do contido xeral do que se
escoita  con  axuda  de  elementos  verbais  e  non  verbais  e  uso  dos
coñecementos  previos  sobre  a  situación  (quen  fala  a  quen,  con  que
intencións,  onde  e  cando)  que  dan lugar  a  inferencias  do  significado
baseadas no contexto 

PLEB1.5. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa
informal  espontánea,  relacionada  coas  actividades  de  aula,  e  de
simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal con diversos fins
comunicativos,  se  a  produción  é  articulada  con  claridade  e  cunha
velocidade media, pero con pausas 

B1.6. Comprender o sentido xeral e a información esencial predicible de
textos audiovisuais sinxelos,articulados pausadamente e con claridade, e
con apoio de imaxes moi redundantes 

PLEB1.7 Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas emitidas
por  medios  audiovisuais  sobre  temas  concretos  e  coñecidos  (tempo
atmosférico,  noticias  presentadas  con imaxes  moi  redundantes,  etc.)  e
sobre  transaccións  habituais  de  bens  e  servizos,  pronunciadas  con
lentitude e claridade, aínda que deba escoitalas máis dunha vez. 

B3.4. Identificar  a  información  esencial,  os  puntos  máis  relevantes  e
detalles  importantes  en  textos,  tanto  en  formato  impreso  como  en
soporte dixital, breves, sinxelos e ben estruturados, escritos nun rexistro
informal ou estándar, que traten de asuntos cotiáns, de temas coñecidos
e previsibles de interese ou relevantes para os propios estudos, e que
conteñan estruturas sinxelas e un léxico básico de uso común e habitual 

PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario
de  revistas  propias  da  súa  idade  ou  de  internet,  formulados  de  xeito
simple e claro, e relacionados con asuntos do seu interese, nos ámbitos
persoal e educativo e ocupacional moi básico. 

B3.3. Identificar  e  interpretar  palabras  e  enunciados  clave  sinxelos  e
contextualizados, en situacións de comunicación significativas para a súa
idade  e  o  seu  nivel  escolar,  coa  axuda  de  elementos  textuais  e  non
textuais,  sobre  temas  variados  e  outros  relacionados  con  outras
materias do currículo 

PLEB3.3.  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 

B3.5.  Identificar  información  persoal  básica  (descrición  física,  data  e PLEB3.4 Comprende correspondencia persoal en calquera formato e en
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lugar  de nacemento,  idade e  sexo,estado civil,  orixe  e  nacionalidade,
profesión,  gustos,  etc.)  e no ámbito público,  presentada ou solicitada
encartas, formularios, fichas, cuestionarios, anuncios, etc. 

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. 

B3.6.  Ler  con  certa  autonomía  textos  adaptados  de  certa  lonxitude
adecuados á idade, aos intereses e ao nivel escolar 

PLEB3.6. Comprende con fluidez textos de historias de ficción adaptados
para o seu nivel 

B4.1. Aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos breves
e  de  estrutura  simple  (por  exemplo,copiando  formatos,  fórmulas  e
modelos convencionais propios de cada tipo de texto, identificando as
ideas  pertinentes  e  necesarias,  pondo  una  idea  principal  en  cada
parágrafo, etc.). 

PLEB4.1. 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. 

B4.3.  Completar  documentos  básicos  nos  que se  solicite  información
persoal 

PLEB4.3.  Completa  un  cuestionario  sinxelo  con  información  persoal  e
relativa aos seus datos, aos seus intereses ou ás súas afección 

B4.2.  Escribir  en  soporte  electrónico,  textos  breves,  sinxelos  e  de
estrutura clara sobre temas cotiáns ou de interese persoal, nun rexistro
estándar  ou  informal,  utilizando  adecuadamente  os  recursos  máis
básicos  de  cohesión  e  de  coherencia,  e  as  convencións  ortográficas
básicas e os signos de puntuación máis comúns, cun control razoable de
expresións e estruturas básicas e sinxelas, e un léxico de uso frecuente
para a súa idade e o seu nivel escolar. Tomar notas e escribir mensaxes
moi  breves  e  sinxelas  a  partir  dunha  información  moi  sinxela  e
predicible. 

PLEB4.4. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en soporte 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, respectando as convencións e as normas de cortesía, e a etiqueta
se utiliza as redes sociais. 

B4.4. Escribir  mensaxes  sinxelas  con  información,  instrucións  e
indicacións  moi  básicas  relacionadas  con  actividades  cotiás  e  de

PLEB4.5. Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén o
contacto social, se intercambia información sobre si mesmo/a e a súa vila
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inmediata necesidade. (por exemplo),  se describen en termos sinxelos sucesos importantes e
experiencias persoais (por exemplo, unhas vacacións), sedan instrucións
sinxelas,  se  fan  e  aceptan  ofrecementos  e  suxestións  (por
exemplo,cancelación, confirmación ou modificación dunha invitación ou
duns plans) e se expresan opinións de xeito sinxelo. 

B4.6.  Presentar  os  textos  escritos  de  xeito  coidado  (con  atención  ás
marxes,  riscaduras,  liñas  dereitas,  letra  clara,  letras  maiúsculas  e
minúsculas cando corresponda, etc.), en soporte impreso e dixita l.

PLEB4.6.  Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte
impreso e dixital, utilizando correctamente as convencións ortográficas e
os signos de puntuación. 

B4.6.  Presentar  os  textos  escritos  de  xeito  coidado  (con  atención  ás
marxes,  riscaduras,  liñas  dereitas,  letra  clara,  letras  maiúsculas  e
minúsculas cando corresponda, etc.), en soporte impreso e dixital. 

PLB5.2  Escribe  cun  dominio  ortográfico  suficiente  para  facer
comprensible  os  textos,  sen  cometer  erros  moi  básicos  sobre  as
regularidades ortográficas máis relevantes. 

B5.3. Interactuar segundo as convencións sociais máis básicas da cultura
estranxeira, e utilizar os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos
básicos para unha comprensión adecuada do texto oral e escrito 

PLB5.3 Utiliza as convencións orais básicas propias da lingua estranxeira
no desenvolvemento do proceso comunicativo escrito (saúdos,  rutinas
para iniciar ou manter a quenda de palabra, fórmulas orais breves para
manter a atención, etc.) 

B5.4. Na propia lingua, identificar diferenzas e semellanzas nos aspectos
culturais máis visibles dos países onde se fala a lingua estranxeira e da
propia  cultura,  e  coas  diversas  culturas,  se  é  o  caso,  do  resto  do
alumnado, e amosar curiosidade e respecto ante as diferenzas. 

PLB5.4  Na propia  lingua,  identifica aspectos  socioculturais  básicos  dos
países  nos  que  se  fala  a  lingua  Estranxeira,  analizándoos
comparativamente  coas  diversas  culturas,  se  é  o  caso,  do  resto  do
alumnado, evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas. 

B5.8.  Comprender e utilizar un repertorio léxico oral básico suficiente
para comunicar información, contidos elementais doutras materias do
currículo e opinións breves, simples e directas en situacións habituais e
cotiás propias da súa idade e do seu nivel escolar. 

PLB5.7  Coñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente
para  comprender  e  elaborar  textos  sinxelos  propios  do  seu  nivel
educativo. 

B5.9. Participar  en  proxectos  (elaboración  de  materiais  multimedia, PLB5.8 Participa  en  proxectos  (elaboración  de  materiais  multimedia,
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folletos, carteis, recensión de libros e películas, etc.) nos que se utilicen
varias  linguas,  tanto  curriculares  como  outras  presentes  no  centro
docente, relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos
lingüísticos ou culturais. 

folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos
que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais,
evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que
posúe como persoa plurilingüe. 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Realizaranse  tarefas  de  diversa  natureza  nas  que  se

traballarán  as  diferentes  destrezas.  Tamén actividades  de gramática e  de

vocabulario.  Poderánse  facer  traballos/proxectos/probas  obxectivas,  así

como xogar a xogos, facer encrucillados, etc. Participar no Foro e/o nun chat

de Edixgal. 

Instrumentos:  Plataforma  E-Dixgal,  vídeos  e  páxinas  web  con  contidos

pedagóxicos, materiais de diferentes libros do nivel educativo. 

Cualificación final
• Alumnado que aprobara as dúas primeiras avaliacións, así como o

alumnado  que  aprobara  a  2ª  Avaliación (recuperando  así  a  1ª

Avaliación, pois Inglés ten Avaliación continua)  teráselles en conta a

nota da 2ª Avaliación para a nota final. 

O traballo realizado durante o 3º trimestre (dende o 14 de abril por vía

telemática)  seralles  puntuado  cun máximo  de  1  punto  que  servirá

unicamente para subir a nota final do curso, nunca para baixala.   1

punto  máximo axustándose  os  seguintes  criterios:  entregar  tódalas

tarefas  (cumprindo  os  aspectos  de  corrección  e  adecuación),  e

entregalas dentro do prazo establecido. 

• O alumnado que suspendera as dúas primeiras avaliacións, así como

o que suspendera a 2ª Avaliación deberá entregar todas as tarefas de

repaso/  reforzo,  así  como  as  probas  obxectivas,  e/o  o(s)

traballo(s)/proxecto(s)  proposto(s)  polo  profesorado  para  recuperar

a(s) avaliación(s) correspondente(s). 

A entrega de todas as tarefas/traballos ou proxectos dentro do prazo

establecido,  cumprindo  os  aspectos  de  corrección  e  adecuación,

ademais  da  nota  obtida  na(s)  proba(s)  obxectivas  realizadas  (se  as

houbera) darán como resultado a nota final sobre 10. 

O profesor/ra neste caso poderá solicitar a estes alumnos o reenvío

das tarefas de entrega ata dúas veces, sempre e cando na primeira

entrega  houbera  moitos  erros  co  alumno  nunha  segunda  revisión

podería modificar. Desta forma, o alumno/a non só poderá reforzar



mellor os contidos, senón que terá unha segunda oportunidade para

mellorar a nota.

Proba
extraordinaria de

setembro 

• Opción 1: Presencial: Seguiríamos o establecido na Programación feita

ao  inicio  do  curso  2019-2020,  incluíndo soamente  os  contidos

impartidos na 1ª e 2ª Avaliación (ata o 13 de marzo). 

• Opción 2: Telemática: Realización de tarefas e/o proxecto(s) (escritos

e/o  orais),  ou  de  proba(s)  obxectiva(s)  online  que  incluirían  só  os

contidos impartidos na 1ª e na 2ª Avaliación (ata o 13 de marzo).

No caso de co profesorado lles pida realizar tarefas e/o proxecto(s), a

entrega  de  todas  as  tarefas  ou  proxecto(s)  dentro  do  prazo

establecido, cumprindo os aspectos de corrección e adecuación dará

como resultado a nota final sobre 10. 

Se polo contrario o profesorado lles fixera unha proba(s) obxectiva(s)

online dos contidos impartidos na 1ª e na 2ª Avaliación, a nota obtida

na(s)  proba(s)  obxectiva(s)  realizadas  darán  como  resultado  a  nota

final sobre 10. 

Avaliación de
materia

pendentes

O alumnado foi
avaliado

positivamente no
primeiro e no

segundo
trimestre

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso,
ampliación)

Actividades

Realizaranse tarefas de diversa natureza nas que se poderán traballar

as  diferentes  destrezas:  comprensión  oral  mediante  a  escoita  de

audios, e a visualización de vídeos; comprensión lectora mediante a

lectura de diferentes tipos de textos con exercicios adaptados ao nivel

do alumnado; expresión escrita debendo redactar textos axeitados ao

formato,  e  os  contidos  a  estudar;  expresión  oral  (sempre  que  sexa

posíbel, por algún dos medios que ofrecen as plataformas que estamos

a  usar).  Debemos  ter  en  conta  ca  Expresión  Oral  nesta  situación

extraordinaria de Educación a Distancia non sempre será viable tendo

en conta as dificultades  de algúns alumnos ao facer uso das  TIC,  a

conexión  (que  nalgúns  casos  non  é  boa),  e  as  dificultades  de

aprendizaxe.  Tamén  se  farán  actividades  de  gramática  e  de

vocabulario; e poderanse facer traballos/proxectos/probas obxectivas,

así  como xogar a xogos, facer encrucillados, etc.  Os alumnos tamén

dispoñen  de  Foros/chats  creados  polo  profesorado  para  consultar

dúbidas entre outros medios telemáticos. 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Emprégase a metodoloxía que permite a Plataforma Edixgal. Nos casos

nos que o alumnado atope dificultades para acceder aos materiais na

mesma, o profesorado contactará coa titoría correspondente do grupo

e enviaralle estes materiais en ficheiros de texto ou PDF por correo

electrónico  para  que  llelos  achegue;  mesmo  nalgúns  casos  o

profesorado enviarallos directamente aos pais ou titores legais que así

o  soliciten  via  Correo  Electrónico  ou  calquera  outro  medio  do  que

dispoña o centro.

Materiais e recursos

Materiais escollidos e adaptados de diferentes páxinas Web, libros de

texto, mesmo de creación propia empregando os recursos que ofrece a

Plataforma Edixgal. 
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A  información  ao  alumnado  chégalles  mediante  a  Plataforma  Edixgal

(Mensaxes e un Foro de dúbidas). 

As  familias  tamén  reciben  información  a  través  das  titorías  do  grupo,

mesmo por correo electrónico, etc. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

Plataforma: EDixgal
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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 Estándar de aprendizaxe

B1.1/ B1.2 Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de comprensión
do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais,
ou os detalles relevantes do texto.

PLEB1.1  Comprende  fórmulas  básicas  de  relación  social  para  iniciar  e
terminar o discurso e expresar benvidas, desculpas e agradecementos, e
identifica a relación de formalidade entre as persoas interlocutoras e o
propósito comunicativo.
PLEB1.2 Comprende instrucións e textos breves e sinxelos producidos en
contextos reais e simulados, articulados con claridade, ritmo pausado e
acentuación  estándar,  que  conteñan  vocabulario  relativo  a  lugares,
persoas, obxectos, acontecementos e accións ligados a temas sinxelos e
habituais na súa idade e no seu contexto escolar.

B1.3. Identificar a información esencial, os puntos principais e os detalles
máis relevantes en textos orais breves e ben estruturados, transmitidos
por  medios  técnicos  e  articulados  a  velocidade  lenta,nun  rexistro
estándar formal, e que versen sobre asuntos cotiáns.

PLEB1.3 Comprende o esencial  en situacións  de comunicación,  cara  a
cara ou gravadas,  nas  que se utilicen frases moi  sinxelas  sobre temas
habituais  para  a  súa  idade  e  o  seu  nivel  escolar,  que  se  refiran  aos
ámbitos persoal público e educativo, sempre que se fale pausadamente e
con claridade, e se poida escoitar máis dunha vez.

B1.4. Comprender os puntos esenciais e os detalles máis salientables en
conversas sinxelas.

PLEB1.4  Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información
relevante en presentacións sobre temas educativos que estea a aprender,
profesionais  moi  sinxelos  ou do seu interese inmediato (por  exemplo,
sobre un tema curricular ou unha profesión).

B1.6. Comprender o sentido xeral e a información esencial predicible de
textos audiovisuais sinxelos,articulados pausadamente e con claridade.

PLEB1.6  Comprende,  nunha  conversa  informal  na  que  participa,
descricións, narracións, peticións de información e expresión dos gustos
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 disposta a repetir ou a reformular o dito.
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B2.3. Utilizar  as  estratexias  máis  adecuadas  para  producir  textos
monolóxicos que aborden descricións, narracións e explicacións breves e
sinxelas con certa fluidez e pronuncia intelixible,  utilizando conectores
textuais, e con dominio do vocabulario elemental para lograr a finalidade
da comunicación.

PLEB2.3  Fai  presentacións breves e ensaiadas,  ben estruturadas e con
apoio  visual  (por  exemplo,  transparencias  de  PowerPoint),  que  lle
permitan  ilustralas  con  imaxes  e  seguir  un  guión  sobre  aspectos
concretos e sinxelos de temas do seu interese ou relacionados cos seus
estudos ou a súa ocupación, e responde a preguntas breves e sinxelas de
oíntes sobre o contido destas.

B3.2. Comprender  instrucións  básicas  e  avisos,  obrigas  e  prohibicións
(por exemplo, indicacións para chegara un lugar, frecuencia da dose dun
medicamento, manexo elemental de aparellos coñecidos, etc.)

PLEB3.2 Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario
de  revistas  propias  da  súa  idade  ou  de  internet,  formulados  de  xeito
simple e claro, e relacionados con asuntos do seu 

B3.4.  Identificar  a  información  esencial,  os  puntos  máis  relevantes  e
detalles  importantes  en  textos,  tanto  en  formato  impreso  como  en
soporte dixital, breves, sinxelos e ben estruturados, escritos nun rexistro
informal ou estándar, que traten de asuntos cotiáns, de temas coñecidos
e previsibles de interese ou relevantes para os propios estudos, e que
conteñan estruturas sinxelas e un léxico básico de uso común e habitual.

PLEB3.4 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.

B3.5. Identificar información persoal básica (descrición física, data e lugar
de nacemento, idade e sexo,estado civil, orixe e nacionalidade, profesión,
gustos,  etc.)  e  no  ámbito  público,  presentada  en  formularios,  fichas,
cuestionarios, etc.

PLEB3.5 Entende información básica de correspondencia formal na que
se  informa  sobre  asuntos  do  50%  seu  interese  no  contexto  persoal,
educativo ou ocupacional (por exemplo, sobre un curso de idiomas ou
unha compra por internet).

B4.2. Escribir,  en  soporte  electrónico,  textos  breves,  sinxelos  e  de
estrutura clara sobre temas cotiáns ou de interese persoal, nun rexistro
estándar ou informal, utilizando adecuadamente os recursos máis básicos
de cohesión e de coherencia, e as convencións ortográficas básicas e os
signos de puntuación máis comúns, cun control razoable de expresións e
estruturas  básicas  e sinxelas,  e  un léxico de uso frecuente para a  súa

PLEB4.2 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.
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idade e o seu nivel escolar. Tomar notas e escribir mensaxes moi breves e
sinxelas a partir dunha información moi sinxela e predicible. 

B4.3. Completar documentos básicos nos que se solicite información 
persoal. 

PLEB4.3 Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e 
relativa aos seus datos, aos seus intereses ou ás súas afeccións.

B4.4.  Escribir  mensaxes  sinxelas  con  información,  instrucións  e
indicacións  moi  básicas  relacionadas  conectividades  cotiás  e  de
inmediata necesidade. 

PLEB4.4 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,  respectando  as  convencións  e  as  normas  de  cortesía,  e  a
etiqueta se utiliza as redes sociais.

B4.6. Presentar  os  textos  escritos  de  xeito  coidado  (con  atención  ás
marxes,  riscaduras,  liñas  dereitas,  letra  clara,  letras  maiúsculas  e
minúsculas cando corresponda, etc.), en soporte dixital. 

PLEB4.6 Fai  unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte
impreso e dixital, utilizando correctamente as convencións ortográficas e
os signos de puntuación.

B5.2. Coñecer e utilizar para a comprensión e produción de textos orais e
escritos  os  aspectos  socioculturais  e  sociolingüísticos  relativos  á  vida
cotiá,  ás  condicións  de  vida,  ás  relacións  interpersoais,  ao
comportamento e ás convencións sociais

PLEB5.2 Escribe  cun  dominio  ortográfico  suficiente  para  facer
comprensible  os  textos,  sen  cometer  erros  moi  básicos  sobre  as
regularidades ortográficas máis relevantes.

B5.6.  Utilizar as experiencias lingüísticas e os coñecementos adquiridos
en todas as linguas que coñece para establecer similitudes e diferenzas
coa  nova  lingua  e  desenvolver  unha  competencia  comunicativa
plurilingüe,  e  apreciar  a  riqueza  persoal  e  social  que  proporciona  ser
unha persoa plurilingüe. 

PLEB5.6 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,  elementos
paralingüísticos, cuasilingüísticos básicos e paratextuais).

B5.7 Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo,
utilizando  os  expoñentes  máis  comúns  e  básicos  desas  funcións  e  os

PLEB5.7 Coñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente
para  comprender  e  elaborar  textos  sinxelos  propios  do  seu  nivel
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patróns discursivos igualmente básicos de uso máis frecuente, e amosar
control  sobre  un  conxunto  de  estruturas  gramaticais  e  modelos  de
oracións e frases dentro dun repertorio básico memorizado.

educativo.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Realizaranse  tarefas  de  diversa  natureza  nas  que  se

traballará  as  diferentes  destrezas.  Tamén  actividades  de  gramática  e

vocabulario.  Poderanse  facer  traballos/proxectos/probas  obxectivas,  así

como xogar a xogos ou encrucillados. Participar no Foro e/o nun chat de

EDixgal. 

Instrumentos: Plataforma  E-Dixgal,  vídeos  e  páxinas  web  con  contidos

pedagóxicos, materiais de diferentes libros do nivel educativo.

Cualificación final

• Alumnado que aprobara as dúas primeiras avaliacións, así como o

que aprobaran a 2ª Avaliación (recuperando así a 1ª Avaliación, pois

Inglés  ten  Avaliación  continua)  teráselles  en  conta  a  nota  da  2ª

Avaliación para a nota final. 

O traballo realizado durante o 3º trimestre (desde o 14 de abril por vía

telemática)  puntuaráselles  cun  máximo  de  1  punto  que  servirá

unicamente para subir  a  nota final  do curso,  nunca para baixala.  1

punto máximo axustándose aos seguintes criterios: entregar todas as

tarefas  (cumprindo  os  aspectos  de  corrección  e  adecuación),  e

entregalas dentro do prazo establecido. 

• O alumnado que suspendera as dúas primeiras avaliacións, así como

o que suspendera a 2ª Avaliación deberán entregar todas as tarefas

de  repaso/  reforzo,  así  como  as  probas  obxectivas,  e  o(s)

traballo(s)/proxecto(s)  proposto(s)  polo  profesorado  para  recuperar

a(s) avaliación(s) correspondente(s). 

A entrega de todas as tarefas/traballos ou proxectos dentro do prazo

establecido,  cumprindo  os  aspectos  de  corrección  e  adecuación,

ademais  da  nota  obtida  na(s)  proba(s)  obxectivas  realizadas  (se  as

houbera) darán como resultado a nota final sobre 10. 

O profesor/ra neste caso poderá solicitar a estes alumnos o reenvío

das tarefas de entrega ata dúas veces, sempre e cando na primeira

entrega houbera moitos erros co alumno/a nunha segunda revisión

podería modificar. Desta forma, o alumnado non só poderá reforzar



mellor os contidos, senón que terá unha segunda oportunidade para

mellorar a nota.

Proba
extraordinaria de

setembro 

• Opción 1: Presencial: Seguiríamos o establecido na Programación feita

ao  inicio  do  curso  2019-2020,  incluíndo soamente  os  contidos

impartidos na 1ª e 2ª Avaliación (ata o 13 de marzo). 

• Opción 2: Telemática: Realización de tarefas e/o proxecto(s) (escritos

e/o  orais),  ou  de  proba(s)  obxectiva(s)  online  que  incluirían só  os

contidos impartidos na 1ª e na 2ª Avaliación (ata o 13 de marzo).

No caso de co profesor/ra lles pida realizar tarefas e/o proxecto(s),  a

entrega de tódalas tarefas ou proxecto(s) dentro do prazo establecido,

cumprindo  os  aspectos  de  corrección  e  adecuación  dará  como

resultado a nota final sobre 10. 

Se polo contrario o profesor/ra lles fixera unha proba(s) obxectiva(s)

online dos contidos impartidos na 1ª e na 2ª Avaliación, a nota obtida

na(s)  proba(s)  obxectiva(s)  realizadas  darán  como  resultado  a  nota

final sobre 10. 

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación: 

O alumnado  aprobou a materia pendente ao aprobar a 2ª av. de 2º ESO.

Criterios de cualificación: 

O alumnado  aprobou a materia pendente ao aprobar a 2ª av. de 2º ESO. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:

O alumnado  aprobou a materia pendente ao aprobar a 2ª av. de 2º ESO.

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

Actividades Realizaranse tarefas de diversa natureza nas que se poderán traballar as

diferentes destrezas: comprensión oral mediante a escoita de audios e a

visualización  de  vídeos;  comprensión  lectora  mediante  a  lectura  de

diferentes tipos de textos con exercicios adaptados ao nivel; expresión

escrita debendo redactar textos axeitados ao formato e os contidos a

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 27 DE
131

CENTRO: IES DE FOZ
CURSO: 2019-2020

MATERIA: INGLÉS



estudar; expresión oral (sempre que sexa posíbel, por algún dos medios

que ofrecen as plataformas que estamos a usar). Debemos ter en conta

que  a  Expresión  Oral  nesta  situación  extraordinaria  de  Educación  a

Distancia non sempre será viable tendo en conta as dificultades dalgúns

alumnos ao facer  uso das  TIC,  a  conexión (que nalgúns casos  non é

boa), e as dificultades de aprendizaxe. Tamén se farán actividades de

gramática  e  de  vocabulario  e  poderanse  facer

traballos/proxectos/probas  obxectivas,  así  como  xogar  a  xogos,  facer

encrucillados, etc. Os alumnos tamén dispoñen de Foros/chats creados

polo  profesorado  para  consultar  dúbidas  entre  outros  medios

telemáticos. 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Emprégase a metodoloxía que permite a Plataforma EDixgal. Nos casos

nos que o alumnado atope dificultades para acceder aos materiais na

mesma, o profesorado contactará coa titoría correspondente do grupo

e enviaralle estes materiais en ficheiros de texto ou PDF por correo

electrónico  para  que  llelos  achegue;  mesmo  nalgúns  casos  o

profesorado enviarallos directamente aos pais ou titores legais que así

o  soliciten  vía  correo  electrónico  ou  calquera  outro  medio  do  que

dispoña o centro.

Materiais e recursos

Materiais escollidos e adaptados de diferentes páxinas web, libros de

texto, mesmo de creación propia empregando os recursos que ofrece a

Plataforma EDixgal. 

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A  información  ao  alumnado  chégalles  mediante  a  Plataforma  EDixgal

(Mensaxes e un Foro de dúbidas). 

As  familias  tamén  reciben  información  a  través  das  titorías  do  grupo,

mesmo por correo electrónico, etc.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

Plataforma: EDixgal.
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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 Estándar de aprendizaxe

B1.2 Identificar información xeral e específica relevante de textos sinxelos
emitidos  por  medios  audiovisuais  sobre  temas  concretos  e  coñecidos,
pronunciadas con lentitude e claridade.

PLEB1.2 Capta  os  puntos  principais  e  os  detalles  salientables  de
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e articulados de
xeito lento e claro.

B1.3 Comprender  os  puntos  principais  e  información  específica  en
mensaxes e anuncios públicos  breves,  claros  e sinxelos,  que conteñan
instrucións, indicacións ou outra información, sempre que as condicións
acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado. 

PLEB1.3 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).

B1.7 Comprender o sentido xeral e a información específica sinxela de
programas  de  televisión,  cando  os  comentarios  conten  cun  apoio  de
imaxes moi redundantes.

PLEB1.7 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.

B2.1 Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir
textos orais monolóxicos breves e de estrutura simple e clara.

PLEB2.3 Fai  presentacións  breves  e  ensaiadas,  ben  estruturadas,  e
responde a preguntas breves e sinxelas do profesor/ra (via telemática)
sobre o contido destas.

B3.2  Comprender,  en  notas  persoais  e  anuncios  públicos,  mensaxes
breves  que  conteñan  información,  instrucións  e  indicacións  básicas
relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá.

PLEB3.2 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.

B3.3 Identificar  a  información  esencial,  os  puntos  máis  relevantes  e
detalles  importantes  en  textos,  en  soporte  dixital,  breves  e  ben
estruturados, escritos nun rexistro formal, informal ou neutro, que traten

PLEB3.4 Entende información específica esencial en páxinas web e outros
materiais  de  referencia,  ou  consulta  claramente  estruturados  sobre
temas relativos a materias educativas, asuntos ocupacionais ou do seu
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de asuntos cotiáns, de temas de interese ou salientables para os propios
estudos e as ocupacións, e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico
básico de uso común e habitual.

interese, sempre que poida reler as seccións difíciles. 

B4.1 Escribir en soporte electrónico textos breves, sinxelos e de estrutura
clara sobre temas cotiáns ou de interese persoal,  nun rexistro formal,
neutro  ou  informal,  utilizando adecuadamente  os  recursos  básicos  de
cohesión, as convencións ortográficas básicas e os signos de puntuación
máis comúns, cun control razoable de expresións e estruturas sinxelas e
un léxico de uso frecuente. 

PLEB4.2  Escribe  informes  moi  breves  en  formato  convencional  con
información sinxela e relevante sobre feitos habituais  e os motivos de
certas accións, nos ámbitos educativo e ocupacional, describindo de xeito
sinxelo situacións, persoas, obxectos e lugares, e sinalando os principais
acontecementos de forma esquemática.

B4.4 Escribir  textos  sinxelos  e  breves  (notas,  cartas  persoais,  postais,
felicitacións, etc.), que conteñan información persoal ou relativa á vida
cotiá, de primeira necesidade ou do seu interese, a partir de modelos
previos,  usando as fórmulas básicas  de saúdo e despedida propias  do
soporte utilizado, adaptando a presentación ao tipo de texto e usando
frases e oracións ben estruturadas e cunha orde lóxica.

PLEB4.6 Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén o
contacto  social,  se  intercambia  información,  se  describen  en  termos
sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais, se dan instrucións,
se fan e aceptan ofrecementos e suxestións, e se expresan opinións de
xeito sinxelo.

B4.5 Presentar  os  textos  escritos  de  xeito  coidado  (con  atención  a
marxes,  riscaduras,  liñas  dereitas,  letra  clara,  letras  maiúsculas  e
minúsculas cando corresponda, separación de palabras ao final de liña,
etc.),  en  soporte  dixital,  adecuados  ao  propósito  comunicativo  e
valorando a importancia da presentación nas comunicacións escritas.

PLEB4.7 Fai  unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte
dixital, utilizando correctamente as convencións ortográficas e os signos
de puntuación.

B5.3 Producir  textos  escritos  sen  faltas  de  ortografía  significativas  en
palabras e expresións habituais propias do nivel.

PLEB5.2 Aplica adecuadamente os signos de puntuación elementais e as
regras  ortográficas  básicas,  na  redacción  de  traballos  e  outros  textos,
para facerse comprensible case sempre.

B5.6 Distinguir, e aplicar á comprensión e á produción do texto, a función PLEB5.6  Domina  as  estruturas  morfosintácticas  e  discursivas  máis
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ou as funcións comunicativas máis relevantes do texto e un repertorio
dos  seus  expoñentes  máis  comúns  e  de  uso  máis  frecuente  na
comunicación oral e escrita, así como os seus significados asociados (por
exemplo,  estrutura interrogativa para facer  unha suxestión),  e  patróns
discursivos de uso frecuente relativos á organización textual (introdución
do tema, desenvolvemento e cambio temático, e pechamento textual). 

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.

B5.8  Recoñecer e utilizar léxico oral e escrito de uso común relativo a
asuntos cotiáns e a temas xerais ou relacionados cos propios intereses, os
estudos e as ocupacións. 

PLEB5.7  Utiliza  un  vocabulario  oral  e  escrito  básico  e  suficiente  para
comprender e elaborar textos sinxelos en rexistro estándar propios do
seu nivel educativo.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:  Realizaranse  tarefas  de  diversa  natureza,  nas  que  se

traballaran  as  diferentes  destrezas.  Tamén actividades  de gramática e  de

vocabulario;  e  poderanse  facer  traballos/proxectos/probas  obxectivas,  así

como xogar  a  xogos,  facer  encrucillados,  etc.  Mesmo,  participar  no  Foro

creado na Aula Virtual para resolver dúbidas.

Instrumentos: Aula Virtual do IES de Foz, vídeos e páxinas web con contidos

pedagóxicos, materiais de diferentes libros do nivel educativo. 

Cualificación final

• Alumnado que aprobara as dúas primeiras avaliacións, así como o

que aprobara a 2ª Avaliación (recuperando así a 1ª Avaliación, pois

Inglés  ten  Avaliación  continua)  teráselles  en  conta  a    nota  da  2ª  

Avaliación para a nota final. 

O traballo realizado durante o 3º trimestre (dende o 14 de abril por vía

telemática)  puntuaráselles  cun  máximo  de  1  punto  que  servirá

unicamente para subir a nota final do curso, nunca para baixala.   1

punto máximo axustándose aos seguintes criterios: entregar todas as

tarefas  (cumprindo  os  aspectos  de  corrección  e  adecuación),  e

entregalas dentro do prazo establecido. 

• O alumnado que suspendera as dúas primeiras avaliacións, así como

o que suspendera a 2ª Avaliación deberá entregar todas as tarefas de

repaso/  reforzo,  así  como  as  probas  obxectivas,  e/o  o(s)

traballo(s)/proxecto(s)  proposto(s)  polo  profesorado  para  recuperar

a(s) avaliación(s) correspondente(s). 

A entrega de todas as tarefas/traballos ou proxectos sempre dentro do

prazo establecido, cumprindo os aspectos de corrección e adecuación,

ademais da nota obtida na(s) proba(s) obxectivas realizadas (se a(s)

houbera) darán como resultado a nota final sobre 10. 

O profesor/ra neste caso poderá solicitar a estes alumnos o reenvío

das chamadas tarefas de entrega ata dúas veces, sempre e cando na

primeira entrega houbera moitos erros co alumno/a nunha segunda

revisión podería modificar. Desta forma, o alumnado non só poderá



reforzar  mellor  os  contidos,  senón  que  terá  unha  segunda

oportunidade para mellorar a nota.

Proba
extraordinaria de

setembro 

• Opción  1:  Presencial:  Seguiríamos  o  establecido  na  Programación

feita ao inicio do curso 2019-2020,  incluíndo soamente os contidos

impartidos na 1ª e 2ª Avaliación (ata o 13 de marzo). 

• Opción 2: Telemática: Realización de tarefas e/o proxecto(s) (escritos

e/o orais),  ou  de proba(s)  obxectiva(s)  online  que incluirían  só os

contidos impartidos na 1ª e na 2ª Avaliación (ata o 13 de marzo).

No caso de co profesorado lles pida realizar tarefas e/o proxecto(s) a

entrega de todas as tarefas ou proxecto(s) dentro sempre do prazo

establecido, cumprindo os aspectos de corrección e adecuación dará

como resultado a nota final sobre 10. 

Se polo contrario o profesorado lles fixera unha proba(s) obxectiva(s)

online dos contidos impartidos na 1ª e na 2ª Avaliación, a nota obtida

na(s) proba(s) obxectiva(s) realizada(s) darán como resultado a nota

final sobre 10. 

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación: Só hai un alumno neste caso ca materia pendente de

2ºESO polo que os criterios a aplicar neste caso segundo a programación de

2º ESO serán os seguintes:

Bloque 1. Comprensión de textos orais:

• B1.3.  Identificar  a  información  esencial,  os  puntos  principais  e  os

detalles máis relevantes en textos orais breves e ben estruturados.

• B1.4. Comprender os puntos esenciais e os detalles máis salientables

en  conversas  sinxelas,  simuladas,  que  se  refiran  a  necesidades

prácticas ou materiais, gustos ou sensacións físicas moi básicas.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos:

• B3.1.  Utilizar  as  estratexias  máis  adecuadas (identificación do tema

dun texto coa axuda de elementos textuais e non textuais, uso dos

coñecementos previos sobre o tema, inferencia de significados polo
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contexto, por comparación de palabras ou frases similares nas linguas

que  xa  coñecen,  etc.),  para  a  comprensión  do  sentido  xeral,  a

información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles

relevantes do texto.

• B3.4. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e

detalles  importantes  en textos  breves,  sinxelos  e  ben estruturados,

escritos  nun  rexistro  informal  ou  estándar,  que  traten  de  asuntos

cotiáns,  de temas coñecidos e previsibles de interese ou relevantes

para  os  propios  estudos,  e  que  conteñan  estruturas  sinxelas  e  un

léxico básico de uso común e habitual.

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción:

• B4.2. Escribir textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas

cotiáns  ou  de  interese  persoal,  nun  rexistro  estándar  ou  informal,

utilizando adecuadamente os recursos máis básicos de cohesión e de

coherencia,  e  as  convencións  ortográficas  básicas  e  os  signos  de

puntuación  máis  comúns,  cun  control  razoable  de  expresións  e

estruturas básicas e sinxelas, e un léxico de uso frecuente para a súa

idade e o seu nivel escolar.

• B4.6. Presentar os textos escritos de xeito coidado (con atención ás

marxes,  riscaduras,  liñas  dereitas,  letra  clara,  letras  maiúsculas  e

minúsculas cando corresponda, etc.), en soporte dixital.

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural:

• B5.7.  Levar  a  cabo  as  funcións  demandadas  polo  propósito

comunicativo, utilizando os expoñentes máis comúns e básicos desas

funcións  e  os  patróns  discursivos  igualmente  básicos  de  uso  máis

frecuente,  e  amosar  control  sobre  un  conxunto  de  estruturas

gramaticais  e  modelos  de  oracións  e  frases  dentro  dun  repertorio

básico memorizado.
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Criterios de cualificación:

Neste caso, só hai un alumno ca materia pendente do curso anterior, e xa

aprobou as dúas primeiras avaliacións polo que a súa avaliación farase polos

seguintes criterios: 

• Aos  alumnos/as  que  aprobaran  as  dúas  primeiras  avaliacións,

teráselles en conta a nota da 2ª Avaliación para a nota final. 

O traballo realizado durante o 3º trimestre (dende o 14 de abril por vía

telemática)  seralles  puntuado  cun máximo  de  1  punto  que  servirá

unicamente para subir a nota final do curso, nunca para baixala.   1

punto máximo axustándose os seguintes criterios: entregar todas as

tarefas  (cumprindo  os  aspectos  de  corrección  e  adecuación),  e

entregalas dentro do prazo establecido. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Instrumentos:  Neste  caso  o  profesorado  comunícase  directamente  polo

correo  electrónico  da  Xunta  de  Galicia  co  alumno  que  se  atopa  nesta

situación. 

Procedementos: Realízanse tarefas de comprensión escrita, e comprensión

oral,  mesmo de expresión  escrita  (repasando os  formatos  xa vistos).  Sen

embargo, non traballaremos a expresión oral nesta 3ª Avaliación, tendo en

conta que esta destreza xa estase a reforzar nesta 3ª Avaliación do presente

curso 3ºESO. Tamén fanse actividades de gramática e de vocabulario para

reforzar así os contidos gramaticais, e o vocabulario do curso pendente.

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

Actividades Realizaranse tarefas de diversa natureza nas que se poderán traballar as

diferentes destrezas: comprensión oral mediante a escoita de audios, e

a visualización de vídeos; comprensión lectora mediante a lectura de

diferentes  tipos  de  textos  con  exercicios  adaptados  ao  nivel  do
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alumnado;  expresión  escrita  debendo  redactar  textos  axeitados  ao

formato,  e  os  contidos  a  estudar;  expresión  oral  (sempre  que  sexa

posible).  Debemos  ter  en  conta  ca  Expresión  Oral  nesta  situación

extraordinaria de Educación a Distancia (telemática) non sempre será

viable tendo en conta as dificultades de algúns alumnos ao facer uso

das TIC, ca conexión (que nalgúns casos non é boa), e as dificultades de

aprendizaxe. Tamén se farán actividades de gramática e de vocabulario;

e  poderanse  facer  traballos/proxectos/probas  obxectivas,  así  como

xogar a xogos, facer encrucillados, etc. O alumnado tamén dispón de

Foros  creados  polo  profesorado  para  consultar  dúbidas  entre  outros

medios telemáticos. 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Emprégase  a  metodoloxía  que  permite  a   Aula  Virtual  (que  é  a

plataforma  que  estamos  a  usar  en  3º  ESO).  Nos  casos  nos  que  o

alumnado atope dificultades para acceder aos materiais na mesma, o

profesorado contactará coa titoría correspondente do grupo e enviaralle

estes materiais en ficheiros de texto ou PDF por correo electrónico para

que  llelos  achegue;  mesmo  nalgúns  casos  o  profesorado  enviarallos

directamente aos pais ou titores legais que así  o soliciten via Correo

Electrónico ou calquera outro medio do que dispoña o centro.

Materiais e recursos

Materiais escollidos e adaptados de diferentes páxinas Web, libros de

texto, mesmo de creación propia empregando os recursos que ofrece a

Aula Virtual do centro.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A información ao alumnado chégalles a través da Aula Virtual do IES de Foz
(Mensaxes e un Foro de dúbidas). 

As familias tamén reciben información a través das titorías do grupo, mesmo
por correo electrónico, etc.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

Aula Virtual do IES de Foz.
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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 académique o 2019/20, nos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.2 Identificar información xeral e específica relevante de textos sinxelos
emitidos  por  medios  audiovisuais  sobre  temas  concretos  e  coñecidos,
pronunciadas con lentitude e claridade.

PLEB1.2 Capta  os  puntos  principais  e  os  detalles  salientables  de
indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e articulados de
xeito lento e claro.

B1.3 Comprender  os  puntos  principais  e  información  específica  en
mensaxes e anuncios públicos  breves,  claros  e sinxelos,  que conteñan
instrucións, indicacións ou outra información, sempre que as condicións
acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado. 

PLEB1.3 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).

B1.7 Comprender o sentido xeral e a información específica sinxela de
programas  de  televisión,  cando  os  comentarios  conten  cun  apoio  de
imaxes moi redundantes.

PLEB1.7 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.

B2.1 Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir
textos orais monolóxicos breves e de estrutura simple e clara.

PLEB2.3 Fai  presentacións  breves  e  ensaiadas,  ben  estruturadas,  e
responde a preguntas breves e sinxelas do profesorado (via telemática)
sobre o contido destas.

B3.2  Comprender,  en  notas  persoais  e  anuncios  públicos,  mensaxes
breves  que  conteñan  información,  instrucións  e  indicacións  básicas
relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá.

PLEB3.2 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.

B3.3 Identificar  a  información  esencial,  os  puntos  máis  relevantes  e
detalles  importantes  en  textos,  en  soporte  dixital,  breves  e  ben
estruturados, escritos nun rexistro formal, informal ou neutro, que traten

PLEB3.4 Entende información específica esencial en páxinas web e outros
materiais  de  referencia,  ou  consulta  claramente  estruturados  sobre
temas relativos a materias educativas, asuntos ocupacionais ou do seu
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de asuntos cotiáns, de temas de interese ou salientables para os propios
estudos e as ocupacións, e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico
básico de uso común e habitual.

interese, sempre que poida reler as seccións difíciles. 

B4.1 Escribir  en  soporte  electrónico  o  textos  breves,  sinxelos  e  de
estrutura clara sobre temas cotiáns ou de interese persoal, nun rexistro
formal,  neutro  ou  informal,  utilizando  adecuadamente  os  recursos
básicos de cohesión, as convencións ortográficas básicas e os signos de
puntuación máis comúns, cun control razoable de expresións e estruturas
sinxelas e un léxico de uso frecuente. 

PLEB4.2  Escribe  informes  moi  breves  en  formato  convencional  con
información sinxela e relevante sobre feitos habituais  e os motivos de
certas accións, nos ámbitos educativo e ocupacional, describindo de xeito
sinxelo situacións, persoas, obxectos e lugares, e sinalando os principais
acontecementos de forma esquemática.

B4.4 Escribir  textos  sinxelos  e  breves  (notas,  cartas  persoais,  postais,
felicitacións, etc.), que conteñan información persoal ou relativa á vida
cotiá, de primeira necesidade ou do seu interese, a partir de modelos
previos,  usando as fórmulas básicas  de saúdo e despedida propias  do
soporte utilizado, adaptando a presentación ao tipo de texto e usando
frases e oracións ben estruturadas e cunha orde lóxica.

PLEB4.6 Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén o
contacto  social,  se  intercambia  información,  se  describen  en  termos
sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais, se dan instrucións,
se fan e aceptan ofrecementos e suxestións, e se expresan opinións de
xeito sinxelo.

B4.5 Presentar  os  textos  escritos  de  xeito  coidado  (con  atención  a
marxes,  riscaduras,  liñas  dereitas,  letra  clara,  letras  maiúsculas  e
minúsculas cando corresponda, separación de palabras ao final de liña,
etc.),  en  soporte  dixital,  adecuados  ao  propósito  comunicativo  e
valorando a importancia da presentación nas comunicacións escritas.

PLEB4.7 Fai  unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte
dixital, utilizando correctamente as convencións ortográficas e os signos
de puntuación.

B5.3 Producir  textos  escritos  sen  faltas  de  ortografía  significativas  en
palabras e expresións habituais propias do nivel.

PLEB5.2 Aplica adecuadamente os signos de puntuación elementais e as
regras  ortográficas  básicas,  na  redacción  de  traballos  e  outros  textos,
para facerse comprensible case sempre.

B5.6 Distinguir, e aplicar á comprensión e á produción do texto, a función PLEB5.6  Domina  as  estruturas  morfosintácticas  e  discursivas  máis
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ou as funcións comunicativas máis relevantes do texto e un repertorio
dos  seus  expoñentes  máis  comúns  e  de  uso  máis  frecuente  na
comunicación oral e escrita, así como os seus significados asociados (por
exemplo,  estrutura interrogativa para facer  unha suxestión),  e  patróns
discursivos de uso frecuente relativos á organización textual (introdución
do tema, desenvolvemento e cambio temático, e pechamento textual). 

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.

B5.8  Recoñecer e utilizar léxico oral e escrito de uso común relativo a
asuntos cotiáns e a temas xerais ou relacionados cos propios intereses, os
estudos e as ocupacións. 

PLEB5.7  Utiliza  un  vocabulario  oral  e  escrito  básico  e  suficiente  para
comprender e elaborar textos sinxelos en rexistro estándar propios do
seu nivel educativo.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:  Realizaranse  tarefas  de  diversa  natureza  nas  que  se

traballará  as  diferentes  destrezas.  Tamén  actividades  de  gramática  e

vocabulario.  Poderanse  facer  traballos/proxectos/probas  obxectivas,  así

como xogar a xogos ou encrucillados. Mesmo, participar en foros ou chats da

Aula Virtual para resolver dúbidas.

Instrumentos: Aula Virtual do IES de Foz, vídeos e páxinas web con contidos

pedagóxicos, materiais de diferentes libros do nivel educativo. 

Cualificación final
• Alumnado que aprobara as dúas primeiras avaliacións, así como o

que aprobaran a 2ª Avaliación (recuperando así a 1ª Avaliación, pois

Inglés  ten  Avaliación  continua)  teráselles  en  conta  a  nota  da  2ª

Avaliación para a nota final. 

O traballo realizado durante o 3º trimestre (desde o 14 de abril por vía

telemática)  puntuaráselles  cun  máximo  de  1  punto  que  servirá

unicamente para subir  a  nota final  do curso,  nunca para baixala. 1

punto máximo axustándose aos seguintes criterios: entregar todas as

tarefas  (cumprindo  os  aspectos  de  corrección  e  adecuación),  e

entregalas dentro do prazo establecido. 

• O alumnado que suspendera as dúas primeiras avaliacións, así como

o que suspendera a 2ª Avaliación deberá entregar todas as tarefas de

repaso/  reforzo,  así  como  as  probas  obxectivas,  e  o(s)

traballo(s)/proxecto(s)  proposto(s)  polo  profesorado  para  recuperar

a(s) avaliación(s) correspondente(s). 

A entrega de todas as tarefas, traballos ou proxectos sempre dentro

do  prazo  establecido,  cumprindo  os  aspectos  de  corrección  e

adecuación,  ademais  da  nota  obtida  na(s)  proba(s)  obxectivas

realizadas (se as houbera) darán como resultado a nota final sobre 10. 

O profesorado neste caso poderá solicitar a estes alumnos o reenvío

das  tarefas  até  dúas  veces,  sempre  e  cando  na  primeira  entrega

houbera  moitos  erros  que  o  alumnado  nunha  segunda  revisión

podería modificar. Desta forma, o alumnado non só poderá reforzar



mellor os contidos, senón que terá unha segunda oportunidade para

mellorar a nota.

Proba
extraordinaria de

setembro 

• Opción  1:  Presencial:  Seguiríamos  o  establecido  na  Programación

feita ao inicio do curso 2019-2020,  incluíndo soamente os contidos

impartidos na 1ª e 2ª Avaliación (até o 13 de marzo). 

• Opción  2:  Telemática:  Realización  de  tarefas  e/ou  proxecto(s)

(escritos e/ou orais), ou de proba(s) obxectiva(s) online que incluirían

só os contidos impartidos na 1ª e na 2ª Avaliación (até o 13 de

marzo).

No  caso  de  que  o  profesorado  lles  pida  realizar  tarefas  e/ou

proxecto(s)  a   entrega  de  todas  as  tarefas  ou  proxecto(s),  sempre  

dentro do prazo establecido, cumprindo os aspectos de corrección e

adecuación, dará como resultado a nota final sobre 10. 

Se  polo  contrario  o  profesorado  lles  fixese  proba(s)  obxectiva(s)

online dos contidos impartidos na 1ª e na 2ª Avaliación, a nota obtida

na(s) proba(s)  obxectiva(s)  realizadas darán como resultado a nota

final sobre 10. 

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación: 

Bloque 1. Comprensión de textos orais:

• B1.3.  Identificar  a  información  esencial,  os  puntos  principais  e  os

detalles máis relevantes en textos orais breves e ben estruturados.

• B1.4. Comprender os puntos esenciais e os detalles máis salientables

en  conversas  sinxelas,  simuladas,  que  se  refiran  a  necesidades

prácticas ou materiais, gustos ou sensacións físicas moi básicas.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos:

• B3.1.  Utilizar  as  estratexias  máis  adecuadas (identificación do tema

dun texto coa axuda de elementos textuais e non textuais, uso dos

coñecementos previos sobre o tema, inferencia de significados polo

contexto, por comparación de palabras ou frases similares nas linguas

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 45 DE
131

CENTRO: IES DE FOZ
CURSO: 2019-2020

MATERIA: INGLÉS



que  xa  coñecen,  etc.),  para  a  comprensión  do  sentido  xeral,  a

información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles

relevantes do texto.

• B3.4. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e

detalles  importantes  en textos  breves,  sinxelos  e  ben estruturados,

escritos  nun  rexistro  informal  ou  estándar,  que  traten  de  asuntos

cotiáns,  de temas coñecidos e previsibles de interese ou relevantes

para  os  propios  estudos,  e  que  conteñan  estruturas  sinxelas  e  un

léxico básico, de uso común e habitual.

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción:

• B4.2. Escribir textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas

cotiáns  ou  de  interese  persoal,  nun  rexistro  estándar  ou  informal,

utilizando adecuadamente os recursos máis básicos de cohesión e de

coherencia,  e  as  convencións  ortográficas  básicas  e  os  signos  de

puntuación  máis  comúns,  cun  control  razoable  de  expresións  e

estruturas básicas e sinxelas, e un léxico de uso frecuente para a súa

idade e o seu nivel escolar.

• B4.6. Presentar os textos escritos de xeito coidado (con atención ás

marxes,  riscaduras,  liñas  dereitas,  letra  clara,  letras  maiúsculas  e

minúsculas cando corresponda, etc.), en soporte dixital.

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural:

• B5.7.  Levar  a  cabo  as  funcións  demandadas  polo  propósito

comunicativo, utilizando os expoñentes máis comúns e básicos desas

funcións  e  os  patróns  discursivos  igualmente  básicos  de  uso  máis

frecuente,  e  amosar  control  sobre  un  conxunto  de  estruturas

gramaticais  e  modelos  de  oracións  e  frases  dentro  dun  repertorio

básico o memorizado.
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Criterios de cualificación:

• O alumnado que suspendera as dúas primeiras avaliacións, así como

o que suspendera a 2ª Avaliación deberá entregar todas as tarefas de

repaso/  reforzo,  así  como  as  probas  obxectivas,  e  o(s)

traballo(s)/proxecto(s)  proposto(s)  polo  profesorado  para  recuperar

a(s) avaliación(s) correspondente(s). 

A entrega de todas as tarefas, traballos ou proxectos sempre dentro

do  prazo  establecido,  cumprindo  os  aspectos  de  corrección  e

adecuación,  ademais  da  nota  obtida  na(s)  proba(s)  obxectivas

realizadas (se as houbera) darán como resultado a nota final sobre 10. 

O profesorado neste caso poderá solicitar a estes alumnos o reenvío

das  tarefas  até  dúas  veces,  sempre  e  cando  na  primeira  entrega

houbera  moitos  erros  que  o  alumnado  nunha  segunda  revisión

podería modificar. Desta forma, o alumnado non só poderá reforzar

mellor os contidos, senón que terá unha segunda oportunidade para

mellorar a nota. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Instrumentos:  Usarase a Aula Virtual  do centro como medio principal  de

envío  e  entrega  da  tarefas  asignadas  e  o  correo  electrónico  como

instrumento auxiliar,  así  como a  través  da  titoría,  xa que este  alumnado

presenta unhas condicións excepcionais de desconexión co centro educativo.

Procedementos: Realízanse tarefas de comprensión escrita, e comprensión

oral, mesmo de expresión escrita (repasando os formatos xa vistos). Porén,

non se traballará a expresión oral nesta 3ª Avaliación, atendendo ao carácter

de  reforzo  educativo  das  actividades  e  os  medios  e  problemas  de

comunicación  excepcional  co  alumnado  pendente.  Tamén  se  realizarán

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

Actividades

Realizaranse tarefas de diversa natureza nas que se poderán traballar as

diferentes destrezas: comprensión oral mediante a escoita de audios e a

visualización  de  vídeos;  comprensión  lectora  mediante  a  lectura  de

diferentes  tipos  de  textos  con  exercicios  adaptados  ao  nivel  do

alumnado;  expresión  escrita  debendo  redactar  textos  axeitados  ao

formato e os contidos a estudar. Debemos ter en conta que a Expresión

Oral nesta situación extraordinaria de Educación a Distancia (telemática)

non sempre será viable  tendo en conta as  dificultades  do alumnado

pendentes ao facer uso das TIC, problemas ca conexión (que nalgúns

casos non é boa), e, sobre todo, especiais dificultades de aprendizaxe.

Tamén se farán actividades de gramática e de vocabulario; e poderanse

facer  traballos/proxectos/probas  obxectivas,  así  como xogar  a  xogos,

facer  encrucillados,  etc.  O alumnado tamén dispón de  foros e  chats

creados  polo  seu  profesorado  para  consultar  dúbidas  entre  outros

medios telemáticos. 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Emprégase  a  metodoloxía  que  permite  a  Aula  Virtual  (que  é  a

plataforma que estamos a usar en 3º ESO PMAR). Nos casos nos que o

alumnado atope dificultades para acceder aos materiais na mesma, o

profesorado contactará coa titoría correspondente do grupo e enviaralle

estes materiais en ficheiros de texto ou PDF por correo-e para que llelos

achegue; mesmo nalgúns casos o profesorado enviarallos directamente

aos pais ou titores legais que así o soliciten vía correo electrónico ou

calquera outro medio do que dispoña o centro.

Materiais e recursos

Materiais escollidos e adaptados de diferentes páxinas  web,  libros de

texto, mesmo de creación propia empregando os recursos que ofrece a

Aula Virtual do centro.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A información ao alumnado/as chégalles a través da Aula Virtual do IES de
Foz (Mensaxes, follas de avaliación, foro de dúbidas ou chats de conversa). 

As familias tamén reciben información a través da titoría do grupo, mesmo
por correo electrónico o nalgúns casos directamente, etc.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

Aula Virtual do IES de Foz.
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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 Estándar de aprendizaxe

B1.1.  Coñecer  e  saber  aplicar  as  estratexias  básicas  de
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.

B1.2.  Identificar  o  sentido xeral,  a  información  esencial,  os
puntos principais e os detalles máis relevantes en textos orais
breves  ou  de  lonxitude  media,  claramente  estruturados,  e
transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados
a  unha velocidade  media,  nun rexistro  formal,  informal  ou
neutro, e que traten de aspectos concretos ou abstractos de
temas xerais, sobre asuntos cotiáns en situacións correntes ou
menos habituais, ou sobre os propios intereses nos ámbitos
persoal, público, educativo e ocupacional ou laboral, sempre
que  exista  apoio  visual  e  as  condicións  acústicas  non
distorsionen a mensaxe, e que se poida volver escoitar o dito.

PLEB1.2 Distingue,  con apoio  visual  ou  escrito,  as  ideas  principais  e  información
relevante en presentacións ou charlas ben estruturadas e de exposición clara sobre
temas  coñecidos  ou  do  seu  interese  relacionados  co  ámbito  educativo  ou
ocupacional (por exemplo, sobre un tema educativo ou de divulgación científica, ou
unha charla sobre a formación profesional noutros países).

B1.3. Comprender os detalles de información relativa a datos
persoais, horarios,  prezos e números, así como comprender
preguntas e instruccións básicas e seguir  indicacións breves
relativas  a  necesidades  cotiás  ou  ocupacionais  relativas  a
situacións  de  comunicación  básicas  dos  ámbitos  persoal  e

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.
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profesional.

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.

PLEB1.4 Capta os puntos principais e os detalles salientables de mensaxes gravadas
ou de viva  voz,  claramente  articuladas,  que conteñan instrucións,  indicacións  ou
outra  información,  así  como  de  tipo  técnico  (por  exemplo,  en  contestadores
automáticos, ou sobre como realizar un experimento na clase, ou como utilizar unha
máquina ou un dispositivo no ámbito ocupacional).

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.

PLEB1.6 Entende o que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas (por
exemplo,  en bancos,  tendas,  hoteis,  restaurantes,  transportes,  centros  docente e
lugares de traballo) ou menos habituais (por exemplo, nunha farmacia, un hospital,
nunha comisaría ou nun organismo público),  se pode pedir confirmación dalgúns
detalles.

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.

PLEB2.3 Fai presentacións breves, ben estruturadas, ensaiadas previamente e con
apoio  visual  (por  exemplo,  PowerPoint),  sobre  aspectos  concretos  de  temas
educativos ou ocupacionais do seu interese, organizando a información básica de
maneira coherente,  explicando as ideas principais  brevemente e con claridade,  e
respondendo  a  preguntas  sinxelas  de  oíntes  articuladas  de  maneira  clara  e  a
velocidade media.

B3.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas PLEB3.2 Procura e entende información específica de carácter concreto en páxinas
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(identificar os conceptos principais e palabras clave do tema,
coñecer sinónimos destas e procurar termos relacionados en
internet;  e  localizar  recursos  da  biblioteca  do  seu  centro
docente), para a procura de información en diferentes fontes,
e  analizar  a  súa  credibilidade  seguindo  criterios  como  a
autoría,  a  data  de  publicación,  ligazóns  relevantes,
funcionalidade  e  tipo  de  texto  (divulgativo,  educativo,  de
opinión, etc.).

web  e  outros  materiais  de  referencia  ou  consulta  claramente  estruturados  (por
exemplo,  enciclopedias,  dicionarios,  monografías,  presentacións)  sobre  temas
relativos  a  materias  educativas  ou  asuntos  ocupacionais  relacionados  coa  súa
especialidade ou cos seus intereses, e analiza a información tendo en conta varios
criterios  (autoría,  fiabilidade  da  páxina  que  o  publica,  datas,  etc.)  que  axuden  a
avaliar a credibilidade do material.

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.

PLEB3.4 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.

B3.5.  Seguir  instrucións  básicas  que  lle  permitan,  por
exemplo,  pór  en  marcha,  manexar  ou  instalar  aparellos  ou
aplicacións  informáticas  sinxelas  (sempre  que  conteñan
diagramas  ou  imaxes  que  faciliten  a  súa  comprensión),
entender  unha prescrición  médica,  matricularse  nun centro
de estudos, etc.

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.

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

PLEB4.2  Escribe correspondencia formal básica, dirixida a institucións públicas ou
privadas  ou  entidades  comerciais,  fundamentalmente  destinada  a  pedir  ou  dar
información,  solicitar  un  servizo  ou  realizar  unha  reclamación  ou  outra  xestión
sinxela, respectando as convencións formais e as normas de cortesía usuais neste
tipo de textos.
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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. 

B4.3. Saber manexar os recursos básicos de procesamento de 
textos para corrixir os erros ortográficos dos textos que se 
producen en formato electrónico, e adaptarse ás convencións 
comúns de escritura de textos en internet (por exemplo, 
abreviacións ou outros en chats).

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.

B4.4.  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.

PLEB4.4 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.

B5.2.  Recoñecer  e  utilizar  as  principais  convencións  de
formato, tipográficas, ortográficas e de puntuación, e de uso
de maiúsculas e minúsculas, así como abreviaturas e símbolos
de uso común e máis específico; e saber manexar os recursos
básicos  de  procesamento  de  textos  para  corrixir  os  erros
ortográficos  dos  textos  que  se  producen  en  formato
electrónico, e adaptarse ás convencións comúns de escritura
de textos en internet (por exemplo, abreviacións ou outros en
chats).

PLEB5.2 Produce textos escritos en diferentes soportes, sen erros ortográficos e de
puntuación  que  impidan  a  comprensión,  e  utiliza  o  corrector  informático  para
detectar e corrixir erros tipográficos e ortográficos.
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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.
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2. Avaliación e Cualificación

Avaliación

Procedementos:  Realizaranse  tarefas  de  diversa  natureza  nas  que  se

traballará  as  diferentes  destrezas.  Tamén  actividades  de  gramática  e

vocabulario. Poderanse facer traballos, proxectos ou probas obxectivas, así

como xogar a xogos ou encrucillados. Mesmo, participar en foros ou chats da

Aula Virtual para resolver dúbidas.

Instrumentos: Aula Virtual do IES de Foz, vídeos e páxinas web con contidos

pedagóxicos, materiais de diferentes libros do nivel educativo. 

Cualificación final • Alumnado que tivese aprobadas as dúas primeiras avaliacións,  así

como o que tivese aprobada a 2ª avaliación (recuperando así  a 1ª

avaliación, pois Inglés ten avaliación continua)  teráselles en conta a

nota da 2ª avaliación para a nota final. 

O traballo realizado durante o 3º trimestre (desde o 14 de abril por vía

telemática)  puntuaráselles  cun  máximo  de  1  punto  que  servirá

unicamente para subir  a  nota final  do curso,  nunca para baixala.  1

punto máximo axustándose aos seguintes criterios: entregar todas as

tarefas  (cumprindo  os  aspectos  de  corrección  e  adecuación),  e

entregalas dentro do prazo establecido. 

• O alumnado que tivese suspensas as dúas primeiras avaliacións, así

como o que tivese suspensa a 2ª avaliación deberá entregar todas as

tarefas  de repaso ou  reforzo,  así  como as  probas  obxectivas,  e  os

traballos ou proxectos propostos polo profesorado para recuperar as

avaliacións correspondentes. 

A entrega de todas as tarefas, traballos ou proxectos sempre dentro

do prazo establecido e coa debida corrección e adecuación, ademais

da  nota  obtida  nas  probas  obxectivas  realizadas  (se  for  necesarias

seguindo o criterio do profesorado) darán como resultado a nota final

sobre 10. 

O profesorado neste caso poderá solicitar a este alumnado o reenvío

das  tarefas  até  dúas  veces,  sempre  e  cando  na  primeira  entrega

houbese moitos erros que o alumno nunha segunda revisión podería



modificar. Desta forma, o alumnado non só podería reforzar mellor os

contidos, senón que tería unha segunda oportunidade para mellorar a

nota.

Proba
extraordinaria de

setembro 

• Opción  1:  Presencial: Seguiríamos  o  establecido  na  Programación

feita ao inicio do curso 2019-2020,  incluíndo soamente os contidos

impartidos na 1ª e 2ª avaliación (até o 13 de marzo). 

• Opción 2: Telemática: Realización de tarefas e/ou proxectos (escritos

e/ou  orais),  ou  de  probas  obxectivas  online  que  incluirían só  os

contidos impartidos na 1ª e na 2ª avaliación (até o 13 de marzo).

No  caso  de  que  o  profesorado  lles  pida  realizar  tarefas  e/ou

proxectos a   entrega de todas as tarefas ou proxectos, sempre dentro  

do  prazo  establecido  e  coa  debida  corrección  e  adecuación,  dará

como resultado a nota final sobre 10. 

Se polo contrario o profesorado lles fixese probas obxectivas online

dos contidos impartidos na 1ª e na 2ª avaliación, a nota obtida nas

probas obxectivas realizadas darán como resultado a nota final sobre

10. 

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación (3º ESO): 

Bloque 1. Comprensión de textos orais:

• B1.3.  Comprender  os  puntos  principais  e  información  específica  en

mensaxes e anuncios públicos breves, claros e sinxelos, que conteñan

instrucións,  indicacións  ou  outra  información,  sempre  que  as

condicións acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado.

• B1.4.  Identificar  a  información  esencial,  os  puntos  principais  e  os

detalles máis relevantes en textos orais breves ou de lonxitude media,

claramente estruturados,  e transmitidos de viva voz ou por medios

técnicos e articulados a unha velocidade media, nun rexistro formal,

informal ou neutro, e que versen sobre asuntos cotiáns en situacións

habituais ou sobre temas xerais ou do propio campo de interese nos
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ámbitos  persoal,  público,  educativo  e  ocupacional,  sempre  que  as

condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e que se poida volver

escoitar o dito.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos:

• B3.1.  Coñecer  e  saber  aplicar  as  estratexias  máis  adecuadas

(identificación do tema dun texto coa axuda de elementos textuais e

non textuais, uso dos coñecementos previos sobre o tema, inferencia

de significados polo contexto, por comparación de palabras ou frases

similares  nas  linguas  que  xa  coñece,  etc.),  para  a  comprensión  do

sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais,

ou os detalles relevantes do texto.

• B3.4. Comprender correspondencia persoal breve e sinxela na que se

describen  persoas,  obxectos  e  lugares,  se  narran  acontecementos

sinxelos e se expresan sentimentos, desexos e opinións sobre temas

xerais, coñecidos ou do seu interese.

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción:

• B4.1.  Escribir  en  papel  ou  en  soporte  electrónico  textos  breves,

sinxelos  e  de  estrutura  clara  sobre  temas  cotiáns  ou  de  interese

persoal,  nun  rexistro  formal,  neutro  ou  informal,  utilizando

adecuadamente  os  recursos  básicos  de  cohesión,  as  convencións

ortográficas  básicas  e  os  signos  de  puntuación  máis  comúns,  cun

control razoable de expresións e estruturas sinxelas e un léxico de uso

frecuente.

• B4.5.  Presentar os textos  escritos de xeito coidado (con atención a

marxes,  riscaduras,  liñas  dereitas,  letra  clara,  letras  maiúsculas  e

minúsculas  cando  corresponda,  separación  de  palabras  ao  final  de

liña,  etc.),  en  soporte  impreso  e  dixital,  adecuados  ao  propósito

comunicativo  e  valorando  a  importancia  da  presentación  nas

comunicacións escritas.
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Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural:

• B5.3. Producir textos escritos sen faltas de ortografía significativas en

palabras e expresións habituais propias do nivel.

Criterios de cualificación:

Para o alumnado coa materia pendente do curso anterior, tanto se tivese

aprobada ou suspensa as segunda avaliación, a súa avaliación rexerase polos

mesmos criterios que o resto do alumnado, como se resume a continuación:

• Ao alumnado que tivese aprobadas as dúas primeiras avaliacións,

teráselles en conta a nota da 2ª avaliación para a nota final e o traballo

realizado durante o 3º trimestre puntuará cun máximo de 1 punto que

servirá  unicamente  para  subir  a  nota  final  do  curso,  nunca  para

baixala. 

• O  alumnado  que  tivese  suspensa  a  segunda  avaliación deberá

entregar todas as tarefas de repaso ou  reforzo, así como as probas

obxectivas,  e  os  traballos  ou  proxectos  propostos  polo profesorado

para  recuperar  as  avaliacións  correspondentes  atendendo  á

consecución dos criterios de avaliación para o alumnado coa materia

pendente do curso anterior.

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Instrumentos:  Usarase a Aula Virtual  do centro como medio principal  de

envío  e  entrega  da  tarefas  asignadas  e  o  correo  electrónico  como

instrumento auxiliar, así como a través da titoría, xa que algunha parte deste

alumnado presenta unhas condicións excepcionais de desconexión co centro

educativo.

Procedementos: Realizaranse  tarefas  de  comprensión  escrita,  e

comprensión oral, así como de expresión escrita (repasando os formatos xa

vistos).  Porén,  non  se  traballará  a  expresión  oral  nesta  3ª  avaliación,

atendendo ao carácter de reforzo educativo das actividades e os medios e

problemas de comunicación excepcional co alumnado pendente. Tamén se
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realizarán actividades de reforzo de gramática e vocabulario.

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

Actividades

Realizaranse  tarefas  de  diversa  natureza  nas  que  se  poderán  traballar  as

diferentes  destrezas:  comprensión  oral  mediante  a  escoita  de  audios  e  a

visualización de vídeos; comprensión lectora mediante a lectura de diferentes

tipos de textos  con exercicios adaptados ao nivel  do alumnado;  expresión

escrita debendo redactar textos axeitados ao formato e os contidos a estudar.

Debemos ter en conta que a Expresión Oral nesta situación extraordinaria de

Educación a Distancia (telemática) non sempre será viable tendo en conta as

dificultades  do alumnado pendentes  ao  facer  uso  das  TIC,  problemas  coa

conexión (que nalgúns casos non é boa) e, sobre todo, especiais dificultades

de aprendizaxe. Tamén se farán actividades de gramática e de vocabulario; e

poderanse facer traballos, proxectos ou probas obxectivas, así como xogar a

xogos, facer encrucillados, etc. O alumnado tamén dispón de  foros e  chats

creados polo seu profesorado para consultar  dúbidas  entre  outros medios

telemáticos. 

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade)

Emprégase a metodoloxía que permite a Aula Virtual (plataforma usada en 4º

ESO).  Nos casos  nos  que o  alumnado atope dificultades  para acceder  aos

materiais na mesma, o profesorado contactará coa titoría correspondente do

grupo e enviaralle estes materiais en ficheiros de texto ou PDF por correo-e

para  que  llelos  achegue;  mesmo  nalgúns  casos  o  profesorado  enviarallos

directamente  aos  pais  ou  tirores  legais  que  así  o  soliciten,  vía  correo

electrónico ou calquera outro medio do que dispoña o centro.

Materiais e
recursos

Materiais escollidos e adaptados de diferentes páxinas  web, libros de texto,

así  como  de  creación  propia  empregando  os  recursos  que  ofrece  a  Aula

Virtual do centro.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A información ao alumnado chégalles a través da Aula Virtual do IES de Foz

(Mensaxes, follas de avaliación, foro de dúbidas ou chats de conversa). 

As familias tamén reciben información a través da titoría do grupo, así como

por correo electrónico ou, nalgúns casos, directamente.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

Aula Virtual do IES de Foz.
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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 Estándar de aprendizaxe

B1.2  Identificar  as  ideas  principais,  a  información  relevante  e  as
implicacións xerais de textos que traten de temas tanto concretos como
abstractos dentro do propio campo de especialización ou de interese, nos
ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional ou laboral, sempre que
as condicións acústicas sexan boas e se poidan confirmar certos detalles. 

PLEB1.2  Comprende  instrucións  técnicas,  dadas  por  outros  medios,
relativas á realización de actividades e normas de seguridade no ámbito
persoal, público, educativo ou ocupacional.

B1.4  Comprender  o  sentido  xeral,  a  información  esencial,  os  puntos
principais e os detalles máis relevantes de textos orais transmitidos por
medios  técnicos,  claramente  estruturados  e  en  lingua  estándar,
articulados a velocidade lenta, sempre que as condicións acústicas sexan
boas e se poida volver escoitar o que se dixo. 

PLEB1.4 Comprende  as  ideas  principais  e  detalles  relevantes  dunha
presentación,  charla  ou  conferencia  (vídeos  online)  que  verse  sobre
temas do seu interese ou da súa especialidade, sempre que o discurso
estea articulado de maneira clara e en lingua estándar.

B1.5  Comprender o esencial de conversas ou debates reais entre varias
persoas interlocutoras, e de descricións e narracións breves reproducidas
por medio de dispositivos multimedia (radio, televisión, vídeo, internet,
etc.),  expresadas  nunha  linguaxe  sen  sentidos  implícitos  nin  usos
idiomáticos.

PLBE1.5 Comprende os puntos principais e detalles relevantes na maioría
de programas de radio e televisión  relativos a temas de interese persoal
ou da súa especialidade (por exemplo, entrevistas, documentais, series e
películas),  cando  se  articulan  de  forma  relativamente  lenta  e  cunha
pronuncia  clara  e  estándar,  e  que  traten  temas  coñecidos  ou  do seu
interese.

B1.5 Recoñecer as fórmulas de contacto social e as normas de cortesía, e
as  utilizadas  para  iniciar  e  terminar  o  discurso,  así  como  a  intención
comunicativa  das  persoas  que  as  utilizan  en  situacións  comunicativas
variadas, relativas a temas coñecidos ou de interese persoal, emitidos en
lingua estándar, nun rexistro neutro, formal ou informal.

PLBE1.6  Identifica  os  puntos  principais  e  detalles  relevantes  dunha
conversa  formal  ou  informal  de  certa  duración  entre  dúas  ou  máis
persoas interlocutoras, sempre que as condicións acústicas sexan boas, o
discurso estea estruturado e non se faga un uso moi idiomático da lingua.

B2.5  Construír  textos  coherentes  e  ben  estruturados  sobre  temas  de PLEB2.5  Fai presentacións (grabacións de monólogos dixitalmente) ben
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interese persoal,  ou asuntos  cotiáns ou menos  habituais,  nun rexistro
formal,  neutro  ou  informal,  utilizando  adecuadamente  os  recursos  de
cohesión máis comúns, e amosando un control razoable de expresións e
estruturas, e un léxico de uso frecuente,  de carácter tanto xeral como
máis específico. 

estruturadas e de certa duración sobre un tema educativo, coa suficiente
claridade como para que se poida seguir sen dificultade a maior parte do
tempo  e  cuxas  ideas  principais  estean  explicadas  cunha  razoable
precisión.

B3.1 Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para comprender o
sentido xeral,  a  información esencial,  os  puntos  principais,  os  detalles
relevantes do texto, a información, as ideas e as opinións, tanto implícitas
como explícitas, claramente sinalizadas.

PLEB3.1 Utiliza diferentes estratexias para comprender o texto, como a
identificación da intención comunicativa, a anticipación da información a
partir  dos  elementos  textuais  e  non  textuais,  o  uso  do  contexto,  a
aplicación de regras de formación de palabras para inferir significados ou
o apoio na organización da información e no tipo de texto.

B3.3  Identificar  as  ideas  principais,  a  información  relevante  e  as
implicacións xerais de textos de certa lonxitude, ben organizados e con
estruturas lingüísticas de certa complexidade, nunha variedade de lingua
estándar e que traten temas tanto abstractos como concretos dentro do
propio  campo  de  especialización  ou  interese,  nos  ámbitos  persoal,
público, educativo ou ocupacional ou laboral, sempre que se poidan reler
as seccións difíciles.

PLEB3.4  Comprende instrucións dunha certa extensión e complexidade
dentro  da  súa área  de interese ou da  súa especialidade,  sempre  que
poida volver ler as seccións difíciles.

B4.2 Escribir, en soporte dixital, textos de estrutura clara sobre una serie
de temas xerais e máis específicos relacionados cos propios intereses ou
as especialidade, facendo descricións co suficiente detalle; redactando en
palabras  propias,  e  organizando  de  maneira  coherente,  información  e
ideas  extraídas  de  diversas  fontes,  e  xustificando  as  propias  opinións
sobre  temas  xerais,  ou  máis  específicos,  utilizando  elementos  de
cohesión  e  coherencia e  un léxico  de uso común,  ou máis  específico,
segundo o contexto de comunicación.

PLEB4.1 Escribe,  en  soporte  dixital,  informes  breves  nos  que  dá
información pertinente sobre un tema educativo, ocupacional, ou menos
habitual, describindo co detalle suficiente situacións, persoas, obxectos e
lugares;  narrando  acontecementos  nunha  secuencia  coherente;
explicando  os  motivos  de  certas  accións,  e  ofrecendo  opinións  e
suxestións breves e xustificadas sobre o asunto e sobre futuras liñas de
actuación.
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B4.5 Presentar os textos propios, en soporte dixital, de xeito coidado (con
atención ás marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, etc.) atendendo
non  só  á  corrección  ortográfica  da  palabra,  senón  tamén  ao  uso  de
maiúsculas e minúsculas, e signos de puntuación.

PLEB4.2 Nas tarefas de expresión escrita, produce habitualmente textos
coherentes, con cohesión e adecuados aos fins funcionais, con razoable
corrección tanto ortográfica como de puntuación, na orde das palabras e
na  presentación  do  escrito  (marxes,  espazos  de  interliña,  uso  de
maiúsculas e minúsculas, etc.) 

B5.3 Reproducir os patróns ortográficos, de puntuación e de formato de
uso  común,  e  algúns  de  carácter  máis  específico  (por  exemplo,
indicacións para acoutar información, como parénteses ou guións), con
corrección  na  maioría  das  ocasións;  saber  manexar  procesadores  de
textos  para  resolver  dúbidas  ortográficas  nos  textos  producidos  en
formato electrónico,  e  utilizar con eficacia as convencións de escritura
que rexen na comunicación por internet.

PLEB5.2 Utiliza as normas ortográficas sen erros moi significativos e para
estruturar  o  texto,  ordenar  as  ideas  e  xerarquizalas  en  principais  e
secundarias, e utiliza o corrector informático para detectar e corrixir erros
tipográficos e ortográficos.

B5.7 Coñecer e saber seleccionar e utilizar léxico oral e escrito común e
máis  especializado  cando  se  conta  con  apoio  visual  ou  contextual,
relacionado cos propios intereses e as propias necesidades nos ámbitos
persoal,  público,  educativo  e  ocupacional  ou  laboral,  e  expresións  e
modismos de uso habitual.

PLEB5.3 Utiliza  a  lingua  estranxeira  como  instrumento  de  acceso  á
información  procedente  de  diversas  fontes  (internet,  etc.)  e  como
ferramenta de aprendizaxe de contidos diversos.

B5.6  Utilizar con razoable corrección as estruturas morfosintácticas, os
patróns discursivos e os elementos de conexión e de cohesión de uso
común  co  fin  de  que  o  discurso  estea  ben  organizado  e  cumpra
adecuadamente a función ou as funcións comunicativas.

PLEB5.6/ PLEB5.7 Produce textos orais e escritos en diferentes soportes
suficientemente  cohesivos,  coherentes  e  adecuados  ao  propósito
comunicativo.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Realizaranse  tarefas  de  diversa  natureza,  nas  que  se

traballarán  as  diferentes  destrezas.  Tamén actividades  de gramática e  de

vocabulario. Poderanse facer probas obxectivas, etc. Mesmo, participar no

Foro creado na Aula Virtual para resolver dúbidas.

Instrumentos: Aula Virtual do IES de Foz, vídeos e páxinas web con contidos 

pedagóxicos, materiais de diferentes libros do nivel educativo. 

Cualificación final

• Alumnado que aprobara as dúas primeiras avaliacións, así como o

que aprobara a 2ª Avaliación (recuperando así a 1ª Avaliación, pois

Inglés  ten  Avaliación  continua)  teráselles  en  conta  a    nota  da  2ª  

Avaliación para a nota final. 

O traballo realizado durante o 3º trimestre (dende o 14 de abril por vía

telemática)  puntuaráselles  cun  máximo  de  1  punto  que  servirá

unicamente para subir a nota final do curso, nunca para baixala.   1

punto máximo axustándose os seguintes criterios: entregar todas as

tarefas  (cumprindo  os  aspectos  de  corrección  e  adecuación),  e

entregalas dentro do prazo establecido. 

• O alumnado que suspendera as dúas primeiras avaliacións, así como

o que suspendera a 2ª Avaliación deberá entregar todas as tarefas de

repaso/  reforzo,  así  como  as  probas  obxectivas  (se  as  houbera)

proposta(s)  polo  profesorado  para  recuperar   a(s)  avaliación(s)

correspondente(s). 

A entrega de todas as  tarefas  sempre dentro do prazo establecido,

cumprindo os aspectos de corrección e adecuación, ademais da nota

obtida  na(s)  proba(s)  obxectivas  realizadas  (se  as  houbera)  darán

como resultado a nota final sobre 10. 

Proba
extraordinaria de

setembro 

• Opción 1: Presencial: Seguiríamos o establecido na Programación feita

ao  inicio  do  curso  2019-2020,  incluíndo  soamente  os  contidos

impartidos na 1ª e 2ª Avaliación (ata o 13 de marzo). 

• Opción 2: Telemática: Realización de tarefas (escritas e/o orais), ou de

proba(s) obxectiva(s) online que incluirían  só os contidos impartidos



na 1ª e na 2ª Avaliación (ata o 13 de marzo).

No  caso  de  co  profesor/ra  lles  pida  realizar  tarefas  a   entrega  de  

tódalas  tarefas  dentro  sempre  do  prazo  establecido,  cumprindo  os

aspectos de corrección e adecuación dará como resultado a nota final

sobre 10. 

Se polo contrario o profesor/ra lles fixera unha proba(s) obxectiva(s)

online dos contidos impartidos na 1ª e na 2ª Avaliación, a nota obtida

na(s)  proba(s)  obxectiva(s)  realizadas  darán  como  resultado  a  nota

final sobre 10. 

Avaliación de
materia

pendentes
Neste nivel non
hai alumnado ca

materia pendente
doutro curso.

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:

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

Actividades

Realizaranse tarefas de diversa natureza nas que se poda traballar   as

diferentes destrezas: comprensión oral mediante a escoita de audios, e

a visualización de vídeos; comprensión lectora mediante a lectura de

diferentes  tipos  de  textos  con  exercicios  adaptados  ao  nivel  do

alumnado;  expresión  escrita  debendo  redactar  textos  axeitados  ao

formato,  e  os  contidos  a  estudar;  expresión  oral  (realización  de

monólogos, sempre que sexa posible).  Tamén se faran actividades de

gramática e de vocabulario; e poderanse facer probas obxectivas aos

alumnos que teñen pendente algunha avaliación, xogos online, etc. Os

alumnos tamén dispoñen dun Foro creado para consultar dúbidas entre

outros medios telemáticos. 
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Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Emprégase  a  metodoloxía  que  permite  a   Aula  Virtual  (que  é  a

plataforma que estamos a usar en 1ºBAC), mesmo o correo electrónico.

De momento, non recibín aviso de que algún alumno/a teña problemas

de conectividade. De tódolos xeitos, nalgún caso puntual co alumnado

que ten algún problema á hora de empregar a Aula Virtual do centro, o

profesorado contacta polo correo electrónico (Gmail)/Google Drive (que

eran os medios que se estaban a empregar antes de crear os grupos na

Aula Virtual), e polo Foro da Aula Virtual.  De haber algún outro tipo de

problema,  o  profesorado  contactará  coa  titoría  do  grupo

correspondente para informarlle,  e  buscar unha solución adecuada a

cada caso.

Materiais e recursos

Materiais escollidos e adaptados de diferentes páxinas Web, do propio

libro de texto/ materiais do profesor, outros libros de texto, mesmo de

creación propia empregando os recursos que ofrece a Aula Virtual do

centro.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A información ao alumnado chégalle a través da Aula Virtual do IES de Foz

(Mensaxes e un Foro de dúbidas), e mediante o correo electrónico de Gmail.

As  familias  tamén  reciben  información  a  través  das  titorías  do  grupo

correspondente.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

Aula Virtual do IES de Foz
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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 Estándar de aprendizaxe

B1.7. Comprender as ideas principais e as específicas máis relevantes de
textos  gravados  ou  audiovisuais  emitidos  en  lingua  estándar,  con
claridade na fala, e sen condicións externas que dificulten a comprensión 

PLEB1.1 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  (por  exemplo,
declaracións ou mensaxes institucionais). 

B1.6. Identificar as ideas principais, información detallada e implicacións
xerais de textos de certa lonxitude, ben organizados e lingüisticamente
complexos,  nunha  variedade  de  lingua  estándar  e  articulados  a
velocidade normal,que traten temas tanto  concretos  como abstractos,
incluso se son de carácter técnico cando estean dentro do propio campo
de especialización ou de interese nos ámbitos persoal, público, educativo
e laboral/profesional, sempre que as condicións acústicas sexan boas e se
poidan confirmar certos detalles. 

PLEB1.2 Identifica  as  ideas  principais,  os  detalles  relevantes  e  as
implicacións  xerais  de  conversas  e  debates  relativamente  extensos  e
animados  entre  varias  persoas  interlocutoras  que  teñen  lugar  na  súa
presenza, sobre temas xerais, de actualidade ou do seu interese, sempre
que o discurso estea estruturado e non se faga un uso moi idiomático da
lingua. 

B1.4.  Comprender  o  esencial  de  conversas  ou  debates  sobre  temas
educativos ou profesionais da súa área dei nterese, desenvolvidos nunha
linguaxe sen usos idiomáticos, e extraer información específica relevante
aínda que non se comprenda a totalidade dos textos 

PLEB1.3 Comprende,  en  debates  e  conversas  informais  sobre  temas
habituais  ou do seu interese,  apostura ou punto de vista das  persoas
interlocutoras,  así  como  algúns  sentidos  implícitos  e  matices  como  a
ironía ou o humor. 

B1.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para comprender
o sentido xeral; a información esencial; os puntos principais; os detalles
relevantes; información, ideas e opinións tanto implícitas como explicitas
do  texto,formuladas  de  maneira  clara;  e  matices  como  a  ironía  ou  o
humor, ou o uso poético ou estético da lingua cando a imaxe facilita a
comprensión 

PLEB1.6  Comprende o contido da información da maioría  do material
gravado ou retransmitido nos medios de comunicación, relativo a temas
de interese persoal, identificando o estado de ánimo, o ton e mesmo o
humor do falante, sempre que o discurso estea articulado con claridade,
nunha variedade de lingua estándar e a velocidade normal. 
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B3.5.  Recoñecer  globalmente  e  con  detalle  a  liña  argumental  no
tratamento do asunto presentado en xornais,revistas, guías, páxinas web
e novelas, e distinguir entre información, opinión e persuasión, así como
comprenderen  textos  literarios  as  relacións  entre  os  personaxes  e  os
motivos que os impulsan a actuar 

PLEB3.1. Entende  detalles  relevantes  e  implicacións  de  anuncios  e
material de carácter publicitario sobre asuntos do seu interese persoal
(por  exemplo,  carteis,  folletos,  pancartas  ou  grafitti),educativo  (por
exemplo,  carteis  científicos)  ou  profesional  (por  exemplo,  boletíns
informativos ou documentos oficiais). 

B3.3.  Seguir  instrucións  de  certa  complexidade  e  extensión  tanto  do
ámbito  público  como  do  propio  da  especialidade,  aínda  que  sexa
necesario  apoiarse  para  a  comprensión  en  soportes  visuais  como
debuxos,bosquexos e outro 

PLEB3.2. Comprende  a  información,  a  intención  e  as  implicacións  de
notas e correspondencia persoal en calquera soporte, incluídos foros e
blogs,  nos  que  se  transmiten  e  se  xustifican  de  xeito  detallado
información,  ideas  e  opinións  sobre  temas  concretos  e  abstractos  de
carácter persoal e dentro da súa área de interese 

B3.4. Identificar as ideas principais, información detallada e implicacións
xerais de textos de certa lonxitude, ben organizados e lingüisticamente
complexos, nunha variedade de lingua estándar e que traten de temas
tanto  concretos  como  abstractos,  mesmo  se  son  de  carácter  técnico,
cando estean dentro do propio campo de especialización ou de interese,
nos ámbitos persoal, público, educativo e laboral ou profesional, sempre
que se poidan reler as seccións difíciles 

PLEB3.5.  Entende, en textos de referencia e consulta, en soporte tanto
impreso  como  dixital,información  detallada  sobre  temas  da  súa
especialidade  nos  ámbitos  educativo  ou  ocupacional,  así  como
información  concreta  relacionada  con  cuestións  prácticas  en  textos
informativos oficiais, institucionais ou corporativos. 

B3.4. Identificar as ideas principais, información detallada e implicacións
xerais de textos de certa lonxitude, ben organizados e lingüisticamente
complexos, nunha variedade de lingua estándar e que traten de temas
tanto  concretos  como  abstractos,  mesmo  se  son  de  carácter  técnico,
cando estean dentro do propio campo de especialización ou de interese,
nos ámbitos persoal, público, educativo e laboral ou profesional, sempre
que se poidan reler as seccións difíciles 

PLEB3.6.  Comprende a información, as ideas e as opinións implícitas en
noticias e artigos xornalísticos e de opinión ben estruturados e de certa
lonxitude que tratan dunha variedade de temas de actualidade ou máis
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro da súa área de
interese, e localiza con facilidade detalles relevantes neses textos 

B4.4. Planificar  e  articular  o  texto  escrito  segundo  a  función  ou  as PLEB4.2. Describe un tema,  un texto,  un suceso ou un evento  dando
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funcións  comunicativas  principais  e  secundarias  en  cada  caso,
seleccionando os expoñentes das devanditas funcións segundo os seus
matices de significación, e os patróns discursivos dos que se dispón para
presentar e organizar a información, deixando claro o que se considera
importante  (por  exemplo,  mediante  estruturas  enfáticas),  ou  os
contrastes ou as digresións con respecto ao tema principal 

unha idea xeral que permita recoñecelo con claridade, explicando as súas
partes ou circunstancias, e ofrecendo unha opinión persoal argumentada.

B4.3. Escribir, en calquera soporte, textos ben estruturados sobre unha
ampla  serie  de  temas  relacionados  cos  propios  intereses  ou  a
especialidade,  facendo  descricións  claras  e  detalladas;  sintetizando
información e argumentos extraídos de diversas fontes e organizándoos
de maneira lóxica; e defendendo un punto de vista sobre temas xerais, ou
máis específico, indicando os proles e os contras das opcións, utilizando
para  iso  os  elementos  lingüísticos  adecuados  para  dotar  o  texto  de
cohesión e coherencia, e manexando un léxico adaptado ao contexto e ao
propósito comunicativo que se persegue 

PLEB4.4. Escribe, en calquera soporte ou formato, un currículo detallado,
xunto  cunha  carta  de  motivación  (por  exemplo,  para  ingresar  nunha
universidade estranxeira, ou presentarse como candidato/a a un posto de
traballo) 

B4.6. Presentar os textos escritos de maneira coidadosa (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 a importancia da presentación
nas comunicacións escritas 

PLEB4.6. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios, en calquera
soporte, nos que transmite e solicita información detallada, explicacións,
reaccións  e  opinións  sobre  temas  persoais,educativo  ou  ocupacionais,
respectando as convencións e as normas de cortesía. 

B5.5. Coñecer e saber seleccionar e utilizar léxico oral e escrito común e
expresións e modismos de uso habitual, e máis especializado segundo os
propios intereses e as necesidades no ámbito persoal, público, educativo
e labora lou profesional, así como un reducido repertorio de palabras e
expresións,  e  as  connotacións  máis  discernibles,  que  permita  un  uso
humorístico, poético ou estético sinxelo do idioma 

PLEB5.4. Entende os detalles do que se lle di en transaccións e xestións
que xorden mentres 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 (por exemplo, para recibir
asistencia  sanitaria  como  turista  ou  como  residente,  cambiar  unha
reserva de hotel,anular billetes ou cambiar un artigo defectuoso), sempre
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que poida pedir confirmación 

B5.4.  Integrar na propia competencia intercultural, para producir textos
escritos ben axustados ao contexto específico, os aspectos socioculturais
e  sociolingüísticos  máis  relevantes  da  lingua e  culturas  meta  relativos
acostumes, usos, actitudes, valores e crenzas, e superar as diferenzas con
respecto ás linguas e culturas propias,  e os estereotipos, demostrando
confianza  no  uso  de  diferentes  rexistros  ou  outros  mecanismos  de
adaptación  contextual,  e  evitando  erros  serios  de  formulación  ou
presentación textual que poidan conducir a malentendidos ou situacións
potencialmente conflitivas. 

PLEB5.7. Comprende textos extensos en lingua estándar transmitidos por
canles, entendendo (aínda que non os comparta) os matices de sentido e
de opinión ante puntos de vista e posturas  concretas  e actitudes que
responden a crenzas,  costumes e valores propios da cultura da lingua
meta. 

B5.9.  Participar  en  proxectos  (elaboración  de  materiais  multimedia,
folletos, carteis, recensión de libros e películas,etc.) nos que se utilicen
varias  linguas,  tanto  curriculares  como  outras  presentes  no  centro,
relacionados  cos  elementos  transversais,  evitando  estereotipos
lingüísticos ou culturais.

PLEB5.9. Participa  en  proxectos  (elaboración  de  materiais  multimedia,
folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos
que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais,
evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias
que posúe como persoa plurilingüe. 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:  Realizaranse  tarefas  de  diversa  natureza,  nas  que  se

traballarán  as  diferentes  destrezas.  Tamén actividades  de  gramática e  de

vocabulario.  Poderanse facer probas  obxectivas,  etc.  Mesmo,participar no

Foro creado na Aula Virtual para resolver dúbidas .

Instrumentos: Aula Virtual do IES de Foz, vídeos e páxinas web con contidos

pedagóxicos, materiais de diferentes libros do nivel educativo. 

Cualificación final

• Alumnado que aprobara as dúas primeiras avaliacións, así como  o

que aprobara a 2ª Avaliación  (recuperando así a 1ª Avaliación, pois

Inglés  ten  Avaliación  continua)  teráselles  en  conta  a  nota  da  2ª

Avaliación para a nota final.

O traballo realizado durante o 3º trimestre (dende o 14 de abril por vía

telemática)  puntuaráselles  cun  máximo  de  1  punto  que  servirá

unicamente  para  subir  a  nota  final  do  curso,  nunca  para  baixala.

1punto máximo axustándose os seguintes criterios: entregar todas as

tarefas  (cumprindo  os  aspectos  de  corrección  e  adecuación),  e

entregalas dentro do prazo establecido. 

• O  alumnado  que  suspenderan  as  dúas  primeiras  avaliacións,  así

como o que suspendera  a  2ª  Avaliación  deberá  entregar  todas  as

tarefas  de  repaso/  reforzo,  así  como  as  probas  obxectivas  (se  as

houbera)  proposta(s)  polo  profesorado  para  recuperar  a(s)

avaliación(s) correspondente(s). 

A entrega de todas  as tarefas sempre dentro do prazo establecido,

cumprindo os aspectos de corrección e adecuación, ademais da nota

obtida  na(s)  proba(s)  obxectivas  realizadas  (se  as  houbera)  darán

como resultado a nota final sobre 10. 

Proba
extraordinaria de

setembro 

• Opción 1: Presencial: Seguiríamos o establecido na Programación feita

ao  inicio  do  curso  2019-2020,  incluíndo  soamente  os  contidos

impartidos na 1ª e 2ª Avaliación (ata o 13 de marzo).

• Opción 2: Telemática: Realización de tarefas (escritas e/o orais), ou de

proba(s) obxectiva(s) online que incluirían  só os contidos impartidos



na 1ª e na 2ª Avaliación (ata o 13 de marzo). 

No  caso  de  co  profesor/ra  lles  pida  realizar  tarefas  a   entrega  de  

tódalas  tarefas  dentro  sempre  do  prazo  establecido,  cumprindo  os

aspectos de corrección e adecuación dará como resultado a nota final

sobre 10. 

Se polo contrario o profesor/ra lles fixera unha proba(s) obxectiva(s)

online dos contidos impartidos na 1ª e na 2ª Avaliación, a nota obtida

na(s)  proba(s)  obxectiva(s)  realizadas  darán  como  resultado  a  nota

final sobre 10. 

Avaliación de
materia

pendentes
O alumnado foi

avaliado
positivamente
nos trimestres

anteriores

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:

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

Actividades

Realizaranse tarefas de diversa natureza nas que se poden traballar as

diferentes destrezas: comprensión oral mediante a escoita de audios, e

a visualización de vídeos; comprensión lectora mediante a lectura de

diferentes  tipos  de  textos  con  exercicios  adaptados  ao  nivel  do

alumnado;  expresión  escrita  debendo  redactar  textos  axeitados  ao

formato,  e  os  contidos  a  estudar.  Tamén  se  farán  actividades  de

gramática e de vocabulario; e poderanse facer probas obxectivas aos

alumnos que teñen pendente algunha avaliación, xogos online, etc. Os

alumnos  tamén  dispoñen  dun  Foro  creados  para  consultar  dúbidas

entre outros medios telemáticos. 
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Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Emprégase  a  metodoloxía  que  permite  a  Aula  Virtual  (que  é  a

plataforma que estamos a usar en 2ºBAC), mesmo o correo electrónico.

De momento, non recibín aviso de que algún alumno/a teña problemas

de conectividade. De tódolos xeitos, nalgún caso puntual co alumnado

que ten algún problema á hora de empregar a Aula Virtual do centro, o

profesorado contacta  por  el  correo electrónico da  Xunta (que era  o

medios que se estaba a empregar antes de crear os grupos na Aula

Virtual).  De  haber  algún  outro  tipo  de  problema,  o  profesorado

contactará  coa  titoría  do  grupo  correspondente  para  informarlle,  e

buscar unha solución adecuada a cada caso.

Materiais e recursos

Materiais escollidos e adaptados de diferentes páxinas Web, do propio

libro de texto/ materiais do profesor, outros libros de texto, mesmo de

creación propia empregando os recursos que ofrece a Aula Virtual do

centro. 

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A información ao alumnado chégalle a través da Aula Virtual do IES de Foz

(Mensaxes e un Foro de dúbidas), e mediante o correo electrónico da Xunta.

As  familias  poden  recibir  información  a  través  das  titorías  do  grupo

correspondente.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

Aula Virtual do IES de Foz. 

Correo Electrónico da Xunta de Galicia.
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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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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

CENTRO: IES DE FOZ
CURSO: 2ºESA ADULTOS SEMIPRESENCIAL
MATERIA: INGLÉS
DEPARTAMENTO: INGLÉS
DATA: 12-05-2020



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.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.2.  Identificar o sentido xeral e os detalles máis relevantes en textos
orais moi breves e sinxelos transmitidos por medios técnicos relacionados
con contextos cotiás.

B.1.2.1.  Capta os puntos principais e detalles relevantes de indicacións,
mensaxes e comunicados breves e articulados de xeito claro.

B1.6.  Recoñecer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia
relativo asuntos cotiás e temas habituais relacionados cos seus propios
intereses, experiencias ou ocupacións.

B.1.6.1. Recoñece  un  vocabulario  oral  básico  e  suficiente  para
comprender textos sinxelos propios do seu nivel educativo.

B.2.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis axeitadas para producir
monólogos empregando fórmulas ou xestos simples para tomar ou ceder
a palabra,procedementos como a adaptación da mensaxe a patróns da
primeira lingua.

B2.1.1. Emprega  estratexias  de  comunicación  básicas  para  producir
textos orais breves e para participar en conversas, amosando interese e
comprensión e empregando estratexias de compensación para suplir as
carencias na lingua estranxeira.

B.2.6.  Coñecer e utilizar un repertorio limitado de léxico oral suficiente
para comunicar información en situacións cotiás e habituais.

B2.6.1.  Emprega un vocabulario  oral  básico e  suficiente  para  producir
textos sinxelos propios do seu nivel educativo.

B.3.1.  Coñecer  e  saber  aplicar  as  estratexias  adecuadas  para  a
comprensión do sentido xeral do texto.

B.3.1.1. Aplica estratexias de lectura comprensiva, recoñecendo os trazos
básicos e o contido global do texto, sen necesidade de entender todos os
seus elementos

B.3.2. Identificar  o  tema,  o  sentido  xeral,  as  ideas  principais  e  a
información específica en Textos, tanto en formato impreso como dixital,
e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico de uso común

B.3.2.1. Capta a información esencial e localiza información específica en
material informativo sinxelo e breve como paneis de horarios de voos,
menús, etc.

B.3.7. Recoñecer as principais convencións ortográficas, tipográficas e de
puntuación,  asi  como  abreviaturas  e  símbolos  de  uso  común  (p.e.  €,
£,@,_,  etc..)

B.3.7.1. Recoñece algunha das características e convencións propias da
linguaxe escrita e distingue o significado e a utilidade dos símbolos de uso
común.

B.4.1.1 Coñecer e aplicar as estratexias básicas adecuadas para elaborar
textos escritos breves e de estrutura simple ( por exemplo, falar das súas
rutinas)

B4.1.1.  Desenvolve  estratexias  estruturadas  de  composición,  seguindo
modelos propios de cada tipo de texto elaborando un borrador previo, e
empregando dicionarios impresos ou en liña , e realizando unha revisión
final.
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B.4.2. Elaborar en papel ou en soporte electrónico, textos breves, 
sinxelos e de estructura clara sobre temas cotiás ou de interese persoal e 
sobre aspectos socioculturais básicos dos países en que se fala a lingua 
estranxeira, nun rexistro informal e estándar.

B.4.2.1. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e 
relativa á sua formación, ocupación ( matricularse nun curso, etc..)

B.4.3. Incorporar á produción do texto escrito os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos básicos dos países onde se fala a lingua 
estranxeira adquiridos, identificando diferenzas e semellanzas nos 
aspectos culturais máis visibles.

B.4.3.1. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos dos 
países en que se fala a lingua estranxeira, analizándoos 
comparativamente coas diversas culturas, se é o caso, do resto do 
alumnado, evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:  Realizaranse tarefas  de  diversa  natureza,  nas  que  se

traballarán  as  diferentes  destrezas.  Tamén actividades  de  gramáticas  e  de

vocabulario. Poderanse facer probas obxectivas, etc. 

Instrumentos: Aula virtual do IES de Foz, vídeos, imáxenes, páxinas web con

contidos pedagóxicos, materiais didácticos da Xunta de Galicia para adultos e

o uso de WEBEX para poder facer un seguimento do alumnado dun xeito máis

cercano.

Cualificación final

Neste caso, o módulo empezou en Febreiro e non houbo tempo a levar a cabo

ninguna proba escrita polo tanto, valoraráse o traballo levado a cabo na aula

(ata  o  13  de  marzo)  mediante  a  observación  ou  correción  de  tareas,  a

participación activa do alumnado, e o seu interese e implicación na materia.

A entrega de tarefas neste último trimestre pode ter un incremento de ata un

20% na nota.

Proba
extraordinaria de

setembro

• Opción  1:  Presencial:  Seguiríamos  o  establecido  na  programación

feita ao inicio do curso 2019-2020,  incluíndo soamente os contidos

impartidos ata o 13 de marzo

• Opción 2: Telemática:  Realización de tarefas (escritas/orais), ou de

proba(s) obxectivas(s) online que incluirían só os contidos impartidos

ata o 13 de marzo.

No caso de co profesorado lles pida realizar tarefas e/o proxecto(s), a

entrega de todas as tarefas dentro do prazo establecido, cumprindo

os aspectos de corrección e adecuación dará como resultado a nota

final sobre 10. 

Se polo contrario, o profesor/a lles fixera unha proba(s) obxectivas(s)

online dos contidos impartidos ata o 13 de marzo, a nota obtida nas

proba(s)  obxectiva(s)  realizadas  darán como resultado a nota final

sobre 10.

Avaliación de
materia

pendentes

Neste nivel non hai alumnado ca materia pendente
Criterios de avaliación:
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Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:

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

Actividades

Realizaranse tarefas de diversa natureza nas que se poidan traballar as

diferentes destrezas: comprensión oral mediante a escoita de audios e

a visualización de vídeos; comprensión lectora mediante a lectura de

diferente  tipos  de  texto,  imáxenes  ou   infogramas  con  exercicios

adaptados ao nivel do alumnado. Expresión escrita debendo redactar

textos axeitados ao formato, e os contidos a estudar; expresión oral

(realización de monólogos, sempre que sexa posible). Tamén se farán

actividades de gramática e vocabulario.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Emprégase  a  metodoloxía  que  permite  a  Aula  Virtual,  que  é  a

plataforma que estamos a usar en 2º ESA xunto co correo electrónico e

o uso da aplicación WEBEX para ter unha videoconferencia semanal co

fin  de  poder  manter  o  contacto  co  alumnado,  e  axudarlles  no

desenvolvemento e aclaración das actividades. Estas videoconferencias

non   sempre  coinciden  no  horario  de  clase  presencial  debido  as

diferentes  casuísticas  do  alumnado.  Adáptanse  e  flexibilízanse  para

que todo o mundo poida participar. 

Hai alumnado que ten problemas para entregar as tarefas a través da

aula virtual, pero vamos solucionando  este tipo de problemas a través

do correo electrónico, ou co apoio do equipo directivo.

Materiais e recursos
Materiais escollidos e adaptados de diferentes páxinas webs e da páxina

de educación de adultos da Xunta .
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Neste caso, son todos maiores de idade polo tanto, a información é 
directamente co alumnado.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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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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ÍNDICE

4º ESA 

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.
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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 ideas
principais ou os detalles relevantes do texto.

B.1.1.1.  Aplica de forma sistemática estratexias de escoita activa para a
comprensión das ideas xerais e información máis relevante sobre temas
habituais ou de interese.

B1.2.  Identificar  o  sentido  xeral,  a  información  esencial,  os  puntos
principais  e  os  detalles  máis  relevantes  en  textos  orais  breves  ou  de
lonxitude  media  e  que  traten  sobre  asuntos  cotiás  ou  sobre  os  seus
propios intereses ou sobre aspectos socioculturais do país onde se fala a
lingua estranxeira.

B.1.2.1.  Capta  os  puntos  principais  e  detalles  relevantes  de mensaxes
gravadas ou de viva voz, que conteñan instrucións, indicacións ou outra
información ( información de horarios de voos, tren, etc..)

B.1.6 Recoñecer  e  aplicar  a  comprensión  do  texto  léxico  oral  de  uso
común relativo a asuntos cotiáns e/ou relacionados cos propios intereses
cando o contexto ou o apoio visual facilitan a comprensión.

B1.6.1. Identifica o vocabulario oral básico e suficiente para comprender
textos sinxelos no rexistro estándar propio do seu nivel.

B.2.2. Producir  textos  breves  ou  de  lonxitude  media,  tanto  en
conversación  a  través  de  WEBEX  como  por  outros  medios  técnicos
(Vocaroo) nos que se intercambia información, ideas sobre temas cotiáns.

B2.2.1.  Realiza presentacións breves sobre aspectos concretos de temas
de interese persoal (por exemplo, descrición dunha imaxe )

B.2.5. Levar a cabo as funcións requiridas polo propósito comunicativo,
utilizando un repertorio de expoñentes comúns das funcións e patróns
discursivos habituais para iniciar e concluír o textos adecuadamente.

B.2.5.1.  Usa  os  expoñentes  máis  comúns  propios  do  seu  nivel  para
realizar as funcións comunicativas así como os patróns discursivos de uso
máis frecuente para o propósito comunicativo.

B.3.1.  Coñecer  e  saber  aplicar  as  estratexias  máis  adecuadas  para  a
comprensión do sentido xeral, a información esencial e ideas principais
do texto.

B.3.1.1. Aplica estratexias de lectura comprensiva recoñecendo os trazos
esencias do xénero e da estrutura, e interpretando a súa comprensión
global  e  específico,,  sen  necesidade  de  entender  todos  os  seus
elementos.

B.3.2.  Identificar  a  información  esencial,  os  puntos  máis  relevantes  e
detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como dixital,
breves e ben estruturados que traten de asuntos cotiáns ou de interese ,
e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico de uso común.

B.3.2.2. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario
de  revistas  ou  internet,  formulados  de  maneira  simple  e  clara,  e
relacionados con asuntos do seu interese.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 89 DE 131 CENTRO: IES DE FOZ
CURSO: 2019-2020

MATERIA: INGLÉS



B.3.3.  Coñecer  e  utilizar,  para  a  comprensión  do  texto,  os  aspectos
socioculturais  e  sociolingüísticos  relativos  á  vida  cotiá,  actividades  de
lecer e identificando diferenzas e semellanzas nos aspectos culturais máis
visibles dos países ónde se fala a lingua estranxeira e da propia cultura e
amosar curiosidade e respecto antes as diferenzas.

B3.3.1. Na propia lingua,  identifica aspectos socioculturais  básicos dos
países  en  que  se  fala  a  lingua  estranxeira,  analizándoos
comparativamente coas diversas culturas do resto do alumnado, evitando
estereotipos.

B.4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para
elaborar textos escritos breves ou de media lonxitude.

B.4.1.1. Desenvolve estratexias sistemáticas de composición seguindo un
modelo  e  usando  dicionarios  impresos   e  en  liña  e  correctores
ortográficos dos procesadores de textos na súa composición.

B.4.2.  Escribir en papel ou en soporte electrónico, textos de estrutura
clara sobre temas de interese ou cotiáns ou sobre aspectos socioculturais
do país onde se fala a lingua estranxeira nun rexistro neutro o informal.

B.42.1. Escribe en distintos formatos e con axuda de un dicionario, textos
breves en sinxelos describindo situacións, persoas, imáxenes, etc..
B4.2.3.  Completa un cuestionario detallado con información persoal ou
laboral ( inscribirse a un ximnasio, anotarse a un curso)
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:  Realizaranse  tarefas  de  diversa  natureza,  nas  que  se

traballarán  as  diferentes  destrezas.  Tamén  actividades  de  gramática  e  de

vocabulario. Poderanse facer probas obxectivas, etc. 

Instrumentos: Aula virtual do IES de Foz, vídeos, imáxenes, páxinas web con

contidos pedagóxicos, materiais didácticos da Xunta de Galicia para adultos e

o uso de WEBEX para poder facer un seguimento do alumnado dun xeito máis

cercano.

Cualificación final

Neste caso, o módulo empezou en Febreiro e non houbo tempo a levar a cabo

ninguna proba escrita polo tanto, valoraráse o traballo levado a cabo na aula

(ata  o  13  de  marzo)  mediante  a  observación  ou  corrección  de  tareas,  a

participativa activa do alumnado, e o seu interese e implicación na materia.

A entrega de tarefas neste último trimestre pode ter un incremento de ata un

20% na nota.

Proba
extraordinaria de

setembro

• Opción 1: Presencial: Seguiríamos o establecido na programación feita

ao  inicio  do  curso  2019-2020,  incluíndo  soamente  os  contidos

impartidos ata o 13 de marzo.

• Opción 2:  Telemática:  Realización  de tarefas  (escritas/orais),  ou  de

proba(s) obxectivas(s) online que incluirían só os contidos impartidos

ata o 13 de marzo.

No caso de co profesorado lles pida realizar tarefas e/o proxecto(s), a

entrega de todas as tarefas dentro do prazo establecido, cumprindo os

aspectos de corrección e adecuación dará como resultado a nota final

sobre 10. 

Se polo contrario, o profesor/a lles fixera unha proba(s) obxectivas(s)

online dos contidos impartidos ata o 13 de marzo, a nota obtida nas

proba(s)  obxeciva(s)  realizadas  darán  como  resultado  a  nota  final

sobre 10.

Avaliación de
materia

pendentes

Neste nivel non hai alumnado ca materia pendente
Criterios de avaliación:
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Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:

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

Actividades

Realizaranse tarefas de diversa natureza nas que se poidan traballar as

diferentes destrezas: comprensión oral mediante a escoita de audios e a

visualización  de  vídeos;  comprensión  lectora  mediante  a  lectura  de

diferente  tipos  de  texto,  imáxenes  ou   infogramas  con  exercicios

adaptados ao nivel do alumnado. Expresión escrita debendo redactar

textos  axeitados ao formato,  e  os contidos a estudar;  expresión oral

(realización de monólogos, sempre que sexa posible). Tamén se farán

actividades de gramática e vocabulario.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Emprégase  a  metodoloxía  que  permite  a  aula  Virtual,  que  é  a

plataforma que estamos a usar en 4º ESA xunto co correo electrónico, e

o uso da aplicación WEBEX para ter unha videoconferencia semanal co

fin  de  poder  manter  o  contacto  co  alumnado  e  axudarlles  no

desenvolvemento e aclaración das actividades. Estas videoconferencias

non   sempre  coinciden  no  horario  de  clase  presencial  debido  as

diferentes casuísticas do alumnado. Adáptanse e flexibilízanse para que

todo o mundo poida participar. 

Hai alumnado que ten problemas para entregar as tarefas a través da

aula virtual pero vamos solucionando este tipo de problemas a través

do correo electrónico, ou co apoio do equipo directivo.

Materiais e recursos
Materiais escollidos e adaptados de diferentes páxinas webs e da páxina

de educación de adultos da Xunta .

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 92 DE
131

CENTRO: IES DE FOZ
CURSO:2019-2020

MATERIA: INGLÉS



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Neste  caso,  son  todos  maiores  de  idade  polo  tanto,  a  información  é

directamente co alumnado.

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

B1.2  Identificar  as  ideas  principais,  a  información  relevante  e  as
implicacións xerais de textos que traten de temas tanto concretos como
abstractos dentro do propio campo de especialización ou de interese, nos
ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional ou laboral, sempre que
as condicións acústicas sexan boas e se poidan confirmar certos detalles. 

PLEB1.2  Comprende  instrucións  técnicas,  dadas  por  outros  medios,
relativas á realización de actividades e normas de seguridade no ámbito
persoal, público, educativo ou ocupacional.

B1.4  Comprender  o  sentido  xeral,  a  información  esencial,  os  puntos
principais e os detalles máis relevantes de textos orais transmitidos por
medios  técnicos,  claramente  estruturados  e  en  lingua  estándar,
articulados a velocidade lenta, sempre que as condicións acústicas sexan
boas e se poida volver escoitar o que se dixo. 

PLEB1.4 Comprende  as  ideas  principais  e  detalles  relevantes  dunha
presentación,  charla  ou  conferencia  (vídeos  online)  que  verse  sobre
temas do seu interese ou da súa especialidade, sempre que o discurso
estea articulado de maneira clara e en lingua estándar.

B1.5  Comprender o esencial de conversas ou debates reais entre varias
persoas interlocutoras, e de descricións e narracións breves reproducidas
por medio de dispositivos multimedia (radio, televisión, vídeo, internet,
etc.),  expresadas  nunha  linguaxe  sen  sentidos  implícitos  nin  usos
idiomáticos.

PLBE1.5 Comprende os puntos principais e detalles relevantes na maioría
de programas de radio e televisión  relativos a temas de interese persoal
ou da súa especialidade (por exemplo, entrevistas, documentais, series e
películas),  cando  se  articulan  de  forma  relativamente  lenta  e  cunha
pronuncia  clara  e  estándar,  e  que  traten  temas  coñecidos  ou  do seu
interese.

B1.5 Recoñecer as fórmulas de contacto social e as normas de cortesía, e
as  utilizadas  para  iniciar  e  terminar  o  discurso,  así  como  a  intención
comunicativa  das  persoas  que  as  utilizan  en  situacións  comunicativas
variadas, relativas a temas coñecidos ou de interese persoal, emitidos en
lingua estándar, nun rexistro neutro, formal ou informal.

PLBE1.6  Identifica  os  puntos  principais  e  detalles  relevantes  dunha
conversa  formal  ou  informal  de  certa  duración  entre  dúas  ou  máis
persoas interlocutoras, sempre que as condicións acústicas sexan boas, o
discurso estea estruturado e non se faga un uso moi idiomático da lingua.

B2.5  Construír  textos  coherentes  e  ben  estruturados  sobre  temas  de PLEB2.5 Fai presentacións (WEBEX) ben estruturadas e de certa duración

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 96 DE 131 CENTRO: IES DE FOZ
CURSO: 2019-2020

MATERIA: INGLÉS



interese persoal,  ou asuntos  cotiáns ou menos  habituais,  nun rexistro
formal,  neutro  ou  informal,  utilizando  adecuadamente  os  recursos  de
cohesión máis comúns, e amosando un control razoable de expresións e
estruturas, e un léxico de uso frecuente,  de carácter tanto xeral como
máis específico. 

sobre  un  tema  educativo,  coa  suficiente  claridade  como  para  que  se
poida  seguir  sen  dificultade  a  maior  parte  do  tempo  e  cuxas  ideas
principais estean explicadas cunha razoable precisión.

B2.2 Amosar a fluidez necesaria para manter a comunicación e garantir o
obxectivo  comunicativo  principal  da  mensaxe,  aínda  que  poida  haber
algunhas  pausas,  para  buscar  palabras  e  vacilacións  na  expresión
dalgunhas ideas máis complexas.

PLEB2.7 Toma parte adecuadamente, aínda que ás veces teña que pedir
que lle repitan ou aclaren algunha dúbida, en conversas e reunións de
carácter  educativo,  intercambiando  información  sobre  temas  cotiáns,
expondo os seus puntos de vista con claridade, e xustificando de maneira
coherente as súas opinións.

B3.1 Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para comprender o
sentido xeral,  a  información esencial,  os  puntos  principais,  os  detalles
relevantes do texto, a información, as ideas e as opinións, tanto implícitas
como explícitas, claramente sinalizadas.

PLEB3.1 Utiliza diferentes estratexias para comprender o texto, como a
identificación da intención comunicativa, a anticipación da información a
partir  dos  elementos  textuais  e  non  textuais,  o  uso  do  contexto,  a
aplicación de regras de formación de palabras para inferir significados ou
o apoio na organización da información e no tipo de texto.

B3.3  Identificar  as  ideas  principais,  a  información  relevante  e  as
implicacións xerais de textos de certa lonxitude, ben organizados e con
estruturas lingüísticas de certa complexidade, nunha variedade de lingua
estándar e que traten temas tanto abstractos como concretos dentro do
propio  campo  de  especialización  ou  interese,  nos  ámbitos  persoal,
público, educativo ou ocupacional ou laboral, sempre que se poidan reler
as seccións difíciles.

PLEB3.4  Comprende instrucións dunha certa extensión e complexidade
dentro  da  súa área  de interese ou da  súa especialidade,  sempre  que
poida volver ler as seccións difíciles.

B4.2 Escribir, en soporte dixital, textos de estrutura clara sobre una serie
de temas xerais e máis específicos relacionados cos propios intereses ou
as especialidade, facendo descricións co suficiente detalle; redactando en

PLEB4.1 Escribe,  en  soporte  dixital,  informes  breves  nos  que  dá
información pertinente sobre un tema educativo, ocupacional, ou menos
habitual, describindo co detalle suficiente situacións, persoas, obxectos e
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palabras  propias,  e  organizando  de  maneira  coherente,  información  e
ideas  extraídas  de  diversas  fontes,  e  xustificando  as  propias  opinións
sobre  temas  xerais,  ou  máis  específicos,  utilizando  elementos  de
cohesión  e  coherencia e  un léxico  de uso común,  ou máis  específico,
segundo o contexto de comunicación.

lugares;  narrando  acontecementos  nunha  secuencia  coherente;
explicando  os  motivos  de  certas  accións,  e  ofrecendo  opinións  e
suxestións breves e xustificadas sobre o asunto e sobre futuras liñas de
actuación.

B4.5 Presentar os textos propios, en soporte dixital, de xeito coidado (con
atención ás marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, etc.) atendendo
non  só  á  corrección  ortográfica  da  palabra,  senón  tamén  ao  uso  de
maiúsculas e minúsculas, e signos de puntuación.

PLEB4.2 Nas tarefas de expresión escrita, produce habitualmente textos
coherentes, con cohesión e adecuados aos fins funcionais, con razoable
corrección tanto ortográfica como de puntuación, na orde das palabras e
na  presentación  do  escrito  (marxes,  espazos  de  interliña,  uso  de
maiúsculas e minúsculas, etc.) 

B5.3 Reproducir os patróns ortográficos, de puntuación e de formato de
uso  común,  e  algúns  de  carácter  máis  específico  (por  exemplo,
indicacións para acoutar información, como parénteses ou guións), con
corrección  na  maioría  das  ocasións;  saber  manexar  procesadores  de
textos  para  resolver  dúbidas  ortográficas  nos  textos  producidos  en
formato electrónico,  e  utilizar con eficacia as convencións de escritura
que rexen na comunicación por internet.

PLEB5.2 Utiliza as normas ortográficas sen erros moi significativos e para
estruturar  o  texto,  ordenar  as  ideas  e  xerarquizalas  en  principais  e
secundarias, e utiliza o corrector informático para detectar e corrixir erros
tipográficos e ortográficos.

B5.7 Coñecer e saber seleccionar e utilizar léxico oral e escrito común e
máis  especializado  cando  se  conta  con  apoio  visual  ou  contextual,
relacionado cos propios intereses e as propias necesidades nos ámbitos
persoal,  público,  educativo  e  ocupacional  ou  laboral,  e  expresións  e
modismos de uso habitual.

PLEB5.3 Utiliza  a  lingua  estranxeira  como  instrumento  de  acceso  á
información  procedente  de  diversas  fontes  (internet,  etc.)  e  como
ferramenta de aprendizaxe de contidos diversos.

B5.6  Utilizar con razoable corrección as estruturas morfosintácticas, os
patróns discursivos e os elementos de conexión e de cohesión de uso

PLEB5.6/ PLEB5.7 Produce textos orais e escritos en diferentes soportes
suficientemente  cohesivos,  coherentes  e  adecuados  ao  propósito
comunicativo.
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común  co  fin  de  que  o  discurso  estea  ben  organizado  e  cumpra
adecuadamente a función ou as funcións comunicativas.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: Realizaranse  tarefas  de  diversa  natureza,  nas  que  se

traballarán  as  diferentes  destrezas.  Tamén actividades  de gramática e  de

vocabulario. Poderanse facer probas obxectivas, etc. Mesmo, participar no

Foro creado na Aula Virtual,  ademais da asistencia a videoconferencias a

través da aplicación WEBEX para resolver dúbidas, e corrixir tarefas. 

Instrumentos: Aula Virtual do IES de Foz, vídeos e páxinas web con contidos 

pedagóxicos, materiais e unidades didácticas da páxina da Xunta de Galicia 

para a Educación de Adultos, e WEBEX.

Cualificación final

• Alumnado que aprobara as dúas primeiras avaliacións, así como o

que aprobara a 2ª Avaliación (recuperando así a 1ª Avaliación, pois

Inglés  ten  Avaliación  continua)  teráselles  en  conta  a    nota  da  2ª  

Avaliación para a nota final. 

O traballo realizado durante o 3º trimestre (dende o 14 de abril por vía

telemática)  puntuaráselles  cun  máximo  de  1  punto  que  servirá

unicamente para subir a nota final do curso, nunca para baixala.   1

punto máximo axustándose os seguintes criterios: entregar todas as

tarefas  (cumprindo  os  aspectos  de  corrección  e  adecuación),  e

entregalas dentro do prazo establecido. 

• O alumnado que suspendera as dúas primeiras avaliacións, así como

o que suspendera a 2ª Avaliación deberá entregar todas as tarefas de

repaso/  reforzo,  así  como  as  probas  obxectivas  (se  as  houbera)

proposta(s)  polo  profesorado  para  recuperar   a(s)  avaliación(s)

correspondente(s). 

A entrega de todas as tarefas dentro do prazo establecido, cumprindo

os aspectos de corrección e adecuación, ademais da nota obtida na(s)

proba(s) obxectivas realizadas (se as houbera) darán como resultado a

nota final sobre 10. 

Proba
extraordinaria de

setembro 

• Opción 1: Presencial: Seguiríamos o establecido na Programación feita

ao  inicio  do  curso  2019-2020,  incluíndo  soamente  os  contidos

impartidos na 1ª e 2ª Avaliación (ata o 13 de marzo). 



• Opción 2: Telemática: Realización de tarefas (escritas e/o orais), ou de

proba(s) obxectiva(s) online que incluirían  só os contidos impartidos

na 1ª e na 2ª Avaliación (ata o 13 de marzo).

No  caso  de  co  profesor/ra  lles  pida  realizar  tarefas  a   entrega  de  

tódalas  tarefas  dentro  sempre  do  prazo  establecido,  cumprindo  os

aspectos de corrección e adecuación dará como resultado a nota final

sobre 10. 

Se polo contrario o profesor/ra lles fixera unha proba(s) obxectiva(s)

online dos contidos impartidos na 1ª e na 2ª Avaliación, a nota obtida

na(s)  proba(s)  obxectiva(s)  realizadas  darán  como  resultado  a  nota

final sobre 10. 

Avaliación de
materia

pendentes
Neste nivel non
hai alumnado ca

materia pendente
doutro curso.

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:

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

Actividades Realizaranse tarefas de diversa natureza nas que se poda traballar   as

diferentes destrezas: comprensión oral mediante a escoita de audios, e

a visualización de vídeos; comprensión lectora mediante a lectura de

diferentes  tipos  de  textos  con  exercicios  adaptados  ao  nivel  do

alumnado;  expresión  escrita  debendo  redactar  textos  axeitados  ao

formato, e os contidos a estudar; expresión oral (videoconferencias pola

Plataforma  WEBEX).  Tamén  se  traballarán  mediante  diferentes

actvidades  o  léxico  e  as  estruturas  aprendidas  ao  longo do curso;  e

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 101 DE
131

CENTRO: IES DE FOZ
CURSO: 2019-2020

MATERIA: INGLÉS



poderanse facer probas obxectivas a aquel alumnado que ata o de agora

non  se  presentaran  a  ningunha  proba  de  avaliación  presencial.  O

alumnado  tamén  dispón  dun  Foro  creado  para  consultar  dúbidas,  e

corrixir tarefas entre outros medios telemáticos. 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Emprégase  a  metodoloxía  que  permite  a   Aula  Virtual  (que  é  a

plataforma que estamos a usar en 1ºBAC), mesmo o correo electrónico

e a Aplicación WEBEX  para poder levar a cabo así  videoconferencias

semanais co fin de poder solucionar dúbidas sobre as tarefas, e poder

así manter o contacto co alumnado debido a esta situación excepcional. 

Estas  videoconferencias  non   sempre  coinciden  no  horario  de  clase

presencial debido as diferentes casuísticas do alumnado. Adáptanse e

flexibilízanse para que todo o mundo poida participar. 

Hai alumnado que ten problemas para entregar as tarefas a través da

aula virtual pero vamos solucionando este tipo de problemas a través

do correo electrónico, ou co apoio do equipo directivo.

Materiais e recursos

Materiais escollidos e adaptados de diferentes páxinas Web, do propio

libro de texto,  materiais e unidades didácticas da páxina da Xunta de

Galicia  para  a  Educación  de  Adultos, mesmo  de  creación  propia

empregando os recursos que ofrece a Aula Virtual do centro e  o uso de

videoconferencia a través de WEBEX.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A información ao alumnado chégalle a través da Aula Virtual do IES de Foz

(Mensaxes e un Foro de dúbidas), e mediante o correo electrónico da Xunta.

Como son maiores de idade, a información dáselles a eles directamente.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

Aula Virtual do IES de Foz.

Correo Electrónico da Xunta de Galicia.
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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 Estándar de aprendizaxe

B1.7. Comprender as ideas principais e as específicas máis relevantes de
textos  gravados  ou  audiovisuais  emitidos  en  lingua  estándar,  con
claridade na fala, e sen condicións externas que dificulten a comprensión

PLEB1.1 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  (por  exemplo,
declaracións ou mensaxes institucionais).

B1.6. Identificar as ideas principais, información detallada e implicacións
xerais de textos de certa lonxitude, ben organizados e lingüisticamente
complexos,  nunha  variedade  de  lingua  estándar  e  articulados  a
velocidade normal,que traten temas tanto  concretos  como abstractos,
incluso se son de carácter técnico cando estean dentro do propio campo
de especialización ou de interese nos ámbitos persoal, público, educativo
e laboral/profesional, sempre que as condicións acústicas sexan boas e se
poidan confirmar certos detalles.

PLEB1.2 Identifica  as  ideas  principais,  os  detalles  relevantes  e  as
implicacións  xerais  de  conversas  e  debates  relativamente  extensos  e
animados  entre  varias  persoas  interlocutoras  que  teñen  lugar  na  súa
presenza, sobre temas xerais, de actualidade ou do seu interese, sempre
que o discurso estea estruturado e non se faga un uso moi idiomático da
lingua.

B1.4.  Comprender  o  esencial  de  conversas  ou  debates  sobre  temas
educativos ou profesionais da súa área dei nterese, desenvolvidos nunha
linguaxe sen usos idiomáticos, e extraer información específica relevante
aínda que non se comprenda a totalidade dos textos

PLEB1.3 Comprende,  en  debates  e  conversas  informais  sobre  temas
habituais  ou do seu interese,  apostura ou punto de vista das  persoas
interlocutoras,  así  como  algúns  sentidos  implícitos  e  matices  como  a
ironía ou o humor.

B1.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para comprender
o sentido xeral; a información esencial; os puntos principais; os detalles
relevantes; información, ideas e opinións tanto implícitas como explicitas
do  texto,formuladas  de  maneira  clara;  e  matices  como  a  ironía  ou  o
humor, ou o uso poético ou estético da lingua cando a imaxe facilita a
comprensión

PLEB1.6  Comprende o contido da información da maioría  do material
gravado ou retransmitido nos medios de comunicación, relativo a temas
de interese persoal, identificando o estado de ánimo, o ton e mesmo o
humor do falante, sempre que o discurso estea articulado con claridade,
nunha variedade de lingua estándar e a velocidade normal.

B2.7.  Expresarse  con relativa facilidade  e  naturalidade,  e  cun grao de
fluidez  que  permita  desenvolver  o  discurso  sen  moita  axuda  do
interlocutor,  aínda que poidan darse algúns problemas de formulación
que retarden algo o discurso ou que requiran expor de maneira distinta o

PLEB2.5. Participa na interacción verificando a comprensión propia e das
demais persoas, e cooperando activamente na realización das tarefas de
comunicación,  cun  bo  grao  de  fluidez  e  claridade,  malia  algúns  erros
esporádicos.
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que se quere dicir.

B3.5.  Recoñecer  globalmente  e  con  detalle  a  liña  argumental  no
tratamento do asunto presentado en xornais,revistas, guías, páxinas web
e novelas, e distinguir entre información, opinión e persuasión, así como
comprenderen  textos  literarios  as  relacións  entre  os  personaxes  e  os
motivos que os impulsan a actuar

PLEB3.1. Entende  detalles  relevantes  e  implicacións  de  anuncios  e
material de carácter publicitario sobre asuntos do seu interese persoal
(por  exemplo,  carteis,  folletos,  pancartas  ou  grafitti),educativo  (por
exemplo,  carteis  científicos)  ou  profesional  (por  exemplo,  boletíns
informativos ou documentos oficiais).

B3.3.  Seguir  instrucións  de  certa  complexidade  e  extensión  tanto  do
ámbito  público  como  do  propio  da  especialidade,  aínda  que  sexa
necesario  apoiarse  para  a  comprensión  en  soportes  visuais  como
debuxos,bosquexos e outro

PLEB3.2. Comprende  a  información,  a  intención  e  as  implicacións  de
notas e correspondencia persoal en calquera soporte, incluídos foros e
blogs,  nos  que  se  transmiten  e  se  xustifican  de  xeito  detallado
información,  ideas  e  opinións  sobre  temas  concretos  e  abstractos  de
carácter persoal e dentro da súa área de interese

B3.4. Identificar as ideas principais, información detallada e implicacións
xerais de textos de certa lonxitude, ben organizados e lingüisticamente
complexos, nunha variedade de lingua estándar e que traten de temas
tanto  concretos  como  abstractos,  mesmo  se  son  de  carácter  técnico,
cando estean dentro do propio campo de especialización ou de interese,
nos ámbitos persoal, público, educativo e laboral ou profesional, sempre
que se poidan reler as seccións difíciles

PLEB3.5.  Entende, en textos de referencia e consulta, en soporte tanto
impreso  como  dixital,información  detallada  sobre  temas  da  súa
especialidade  nos  ámbitos  educativo  ou  ocupacional,  así  como
información  concreta  relacionada  con  cuestións  prácticas  en  textos
informativos oficiais, institucionais ou corporativos.

B3.4. Identificar as ideas principais, información detallada e implicacións
xerais de textos de certa lonxitude, ben organizados e lingüisticamente
complexos, nunha variedade de lingua estándar e que traten de temas
tanto  concretos  como  abstractos,  mesmo  se  son  de  carácter  técnico,
cando estean dentro do propio campo de especialización ou de interese,
nos ámbitos persoal, público, educativo e laboral ou profesional, sempre
que se poidan reler as seccións difíciles

PLEB3.6.  Comprende a información, as ideas e as opinións implícitas en
noticias e artigos xornalísticos e de opinión ben estruturados e de certa
lonxitude que tratan dunha variedade de temas de actualidade ou máis
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro da súa área de
interese, e localiza con facilidade detalles relevantes neses textos

B4.4. Planificar  e  articular  o  texto  escrito  segundo  a  función  ou  as
funcións  comunicativas  principais  e  secundarias  en  cada  caso,
seleccionando os expoñentes das devanditas funcións segundo os seus

PLEB4.2. Describe un tema,  un texto,  un suceso ou un evento  dando
unha idea xeral que permita recoñecelo con claridade, explicando as súas
partes ou circunstancias, e ofrecendo unha opinión persoal argumentada.
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matices de significación, e os patróns discursivos dos que se dispón para
presentar e organizar a información, deixando claro o que se considera
importante  (por  exemplo,  mediante  estruturas  enfáticas),  ou  os
contrastes ou as digresións con respecto ao tema principal

B4.3. Escribir, en calquera soporte, textos ben estruturados sobre unha
ampla  serie  de  temas  relacionados  cos  propios  intereses  ou  a
especialidade,  facendo  descricións  claras  e  detalladas;  sintetizando
información e argumentos extraídos de diversas fontes e organizándoos
de maneira lóxica; e defendendo un punto de vista sobre temas xerais, ou
máis específico, indicando os proles e os contras das opcións, utilizando
para  iso  os  elementos  lingüísticos  adecuados  para  dotar  o  texto  de
cohesión e coherencia, e manexando un léxico adaptado ao contexto e ao
propósito comunicativo que se persegue

PLEB4.4. Escribe, en calquera soporte ou formato, un currículo detallado,
xunto  cunha  carta  de  motivación  (por  exemplo,  para  ingresar  nunha
universidade estranxeira, ou presentarse como candidato/a a un posto de
traballo)

B4.6. Presentar os textos escritos de maneira coidadosa (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 a importancia da presentación
nas comunicacións escritas

PLEB4.6. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios, en calquera
soporte, nos que transmite e solicita información detallada, explicacións,
reaccións  e  opinións  sobre  temas  persoais,educativo  ou  ocupacionais,
respectando as convencións e as normas de cortesía.

B5.5. Coñecer e saber seleccionar e utilizar léxico oral e escrito común e
expresións e modismos de uso habitual, e máis especializado segundo os
propios intereses e as necesidades no ámbito persoal, público, educativo
e labora lou profesional, así como un reducido repertorio de palabras e
expresións,  e  as  connotacións  máis  discernibles,  que  permita  un  uso
humorístico, poético ou estético sinxelo do idioma

PLEB5.4. Entende os detalles do que se lle di en transaccións e xestións
que xorden mentres 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 (por exemplo, para recibir
asistencia  sanitaria  como  turista  ou  como  residente,  cambiar  unha
reserva de hotel,anular billetes ou cambiar un artigo defectuoso), sempre
que poida pedir confirmación
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B5.4.  Integrar na propia competencia intercultural, para producir textos
escritos ben axustados ao contexto específico, os aspectos socioculturais
e  sociolingüísticos  máis  relevantes  da  lingua e  culturas  meta  relativos
acostumes, usos, actitudes, valores e crenzas, e superar as diferenzas con
respecto ás linguas e culturas propias,  e os estereotipos, demostrando
confianza  no  uso  de  diferentes  rexistros  ou  outros  mecanismos  de
adaptación  contextual,  e  evitando  erros  serios  de  formulación  ou
presentación textual que poidan conducir a malentendidos ou situacións
potencialmente conflitivas.

PLEB5.7. Comprende textos extensos en lingua estándar transmitidos por
canles, entendendo (aínda que non os comparta) os matices de sentido e
de opinión ante puntos de vista e posturas  concretas  e actitudes que
responden a crenzas,  costumes e valores propios da cultura da lingua
meta.

B5.9.  Participar  en  proxectos  (elaboración  de  materiais  multimedia,
folletos, carteis, recensión de libros e películas,etc.) nos que se utilicen
varias  linguas,  tanto  curriculares  como  outras  presentes  no  centro,
relacionados  cos  elementos  transversais,  evitando  estereotipos
lingüísticos ou culturais.

PLEB5.9. Participa  en  proxectos  (elaboración  de  materiais  multimedia,
folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos
que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais,
evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias
que posúe como persoa plurilingüe.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:  Realizaranse  tarefas  de  diversa  natureza,  nas  que  se

traballarán  as  diferentes  destrezas.  Tamén actividades  de gramática e  de

vocabulario. Poderanse facer probas obxectivas, etc. Mesmo, participar no

Foro creado na Aula Virtual.  Ademais da asistencia a videoconferencias a

través da aplicación WEBEX para resolver dúbidas, e corrixir tarefas. 

Instrumentos: Aula Virtual do IES de Foz, vídeos e páxinas web con contidos

pedagóxicos, materiais e unidades didácticas da páxina da Xunta de Galicia

para a Educación de Adultos, e a aplicación WEBEX. 

Cualificación final

• O alumnado  matriculado neste curso académico (5)  na modalidade

semipresencial  ten  as  dúas  avaliacións  aprobadas  polo  tanto  o

traballo realizado durante o 3º trimestre (dende o 14 de Abril por vía

telemática)  puntuaráselles  cun  máximo  de  1  punto  que  servirá

unicamente para subir a nota final do curso, nunca para baixala.  1

punto máximo axustándose os seguintes criterios: entregar todas as

tarefas  (cumprindo  os  aspectos  de  corrección  e  adecuación),  e

entregalas dentro do prazo establecido.

Proba
extraordinaria de

setembro

Non é aplicable. Todo o alumnado neste Curso está aprobado na Avaliación

Final de xuño.

Avaliación de
materia

pendentes
O alumnado foi

avaliado
positivamente
nos trimestres

anteriores

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:

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

Actividades

Realizaranse tarefas de diversa natureza nas que se poden traballar as

diferentes destrezas: comprensión oral mediante a escoita de audios, e

a visualización de vídeos; comprensión lectora mediante a lectura de
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diferentes  tipos  de  textos  con  exercicios  adaptados  ao  nivel  do

alumnado;  expresión  escrita  debendo  redactar  textos  axeitados  ao

formato, e os contidos a estudar; expresión oral (videoconferencias pola

Plataforma WEBEX).   Tamén  se  farán  actividades  de  gramática  e  de

vocabulario. O alumnado tamén dispón dun Foro creado para consultar

dúbidas entre outros medios telemáticos.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Emprégase  a  metodoloxía  que  permite  a  Aula  Virtual  (que  é  a

plataforma que estamos a usar en 2ºBAC), mesmo o correo electrónico

e a aplicación WEBEX para poder  levar  a  cabo así  videoconferencias

semanais co fin de poder solucionar dúbidas sobre as tarefas, e poder

así manter o contacto co alumnado debido a esta situación excepcional.

Estas  videoconferencias  non   sempre  coinciden  no  horario  de  clase

presencial debido as diferentes casuísticas do alumnado. Adáptanse, e

flexibilízanse para que todo o mundo poida participar. 

Hai alumnado que ten problemas para entregar as tarefas a través da

aula virtual, pero vamos solucionando este tipo de problemas a través

do correo electrónico, ou co apoio do equipo directivo.

Materiais e recursos

Materiais escollidos e adaptados de diferentes páxinas Web, do propio

libro de texto, materiais e unidades didácticas da páxina da Xunta de

Galicia  para  a  Educación  de  Adultos,  mesmo  de  creación  propia

empregando os recursos que ofrece a Aula Virtual do centro, e o uso de

videoconferencia a través de WEBEX. 

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A información ao alumnado chégalle a través da Aula Virtual do IES de Foz

(Mensaxes e un Foro de dúbidas), e mediante o correo electrónico da Xunta. 

Como son maiores de idade, a información dáselles a eles directamente.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

Aula Virtual do IES de Foz.

Correo Electrónico da Xunta de Galicia.
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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. 

Resultados de aprendizaxe do currículo que se
tratan

Obxectivos específicos da unidade didáctica Criterios de avaliación que se aplicarán para a
verificación da consecución dos obxectivos por parte

do alumnado

RA1 -  Utiliza estratexias  para  interpretar  e comunicar
información  oral  en  lingua  inglesa,  elaborando
presentacións  orais  de  pouca  extensión,  ben
estruturadas,
relativas a situacións habituais de comunicación cotiá e
frecuente de ámbito persoal, público ou profesional.

1.1  Identificar  a  intención  comunicativa  básica  de
mensaxes  directos.  Distinguir  o  sentido  global  da
mensaxe.  Identificar  trazos  fonéticos  e  de entonación
que permitan coñecer a intención da mensaxe.
2.1  Usar  estruturas  gramaticais  básicas.  Identificar  as
ideas fundamentais e a intención comunicativa básica
do  texto.  Manexar  o  lexico  esencial  axeitado  para
situacións  frecuentes  e  para  contexto  do  ámbito
persoal.

CA1.3 Identificouse o sentido global do texto oral que presenta
a información de xeito secuenciado e progresivo en situacións
habituais frecuentes e de contido predicible.
CA2.4  Utilizáronse  estruturas  gramaticais  básicas  e  un
repertorio esencial e restrinxido de expresións, frases, palabras
e  marcadores  de  discurso  lineais,  segundo  o  propósito
comunicativo do texto.

RA3 - Elabora textos escritos breves e sinxelos en lingua
inglesa,  en  situacións  de  comunicacións  habituais  e
frecuentes dos ámbitos persoal, público ou profesional,
desenvolvendo  estratexias  estruturadas  de
composición,  e  aplica  estratexias  de  lectura
comprensiva.

2.1 Comprender un léxico esencial axeitado a situacións
laborais  frecuentes.  Identifica  frases,  palabras,
marcadores de discurso lineais, en situacións habituais
frecuentes, de contido moi predecible.
3.1 Ler o texto de xeito comprensivo, recoñecer os seus
trazos  básicos,  o  seu  contido  global,  e  analizar  a
intención e o seu contexto.

CA3.3  Identificáronse  estruturas  gramaticais  básicas  e  un
repertorio  limitado  de  expresións,  frases,  palabras  e
marcadores  de  discurso  lineais,  en  situacións  habituais
frecuentes, de contido moi predicible.
CA3.6 Utilizouse  o  léxico  esencial  axeitado  para  situacións
frecuentes  e  para  o  contexto  dos  ámbitos  persoal  ou
profesional.

RA3 - Elabora textos escritos breves e sinxelos en lingua
inglesa,  en  situacións  de  comunicacións  habituais  e
frecuentes dos ámbitos persoal, público ou profesional,
desenvolvendo  estratexias  estruturadas  de
composición,  e  aplica  estratexias  de  lectura
comprensiva.

1.1 Elaborar textos  breves,  adecuados a  un propósito
comunicativo,  seguindo modelos estruturados.  Utilizar
léxico  esencial,  así  coma  repertorio  básico  de
expresións.

CA3.2  Identificáronse  as  ideas  fundamentais  e  a  intención
comunicativa básica do texto.
CA3.3  Identificáronse  estruturas  gramaticais  básicas  e  un
repertorio  limitado  de  expresións,  frases,  palabras  e
marcadores  de  discurso  lineais,  en  situacións  habituais
frecuentes, de contido moi predicible.
CA3.6  Utilizouse  o  léxico  esencial  axeitado  para  situacións
frecuentes  e  para  o  contexto  dos  ámbitos  persoal  ou
profesional.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

• Confeccionar  mensaxes  que  conteñan  información  persoal  básica,

coma gustos, aficións, características do traballo, plans e intencións,

citas e ofrecementos. 

• Confeccionar  textos  esenciais  de  xeito  sinxelo  nas  situacións

administrativas  que  se  poidan  dar,  coma  currículos  vitae,  encher

enquisas sinxelas, confeccionar currículum vitae.

Instrumentos: 

• TO.3 -  Listaxe de comprobación sobre as  preguntas  con respostas

breves.

• TO.14  -  Escala  de  valoración  sobre  a  utilización  de  estructuras  e

vocabulario

• PE.3 - Exercicios gramaticais sinxelos: completar frases e organizar.

• PE.6 - Esquemas de vocabulario. Exercicios de subliñado.

Cualificación final

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 

Sobre as tarefas presentadas a través da Aula Virtual ou procedementos

alternativos (presenciais ou outros):

• Lingua oral: a) comprensión: 40% 

• Lingua escrita: a) comprensión: 30%; b) produción: 30%

Proba
extraordinaria de

setembro 

Os mesmos que en xuño.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación: NON HAI ALUMNADO NESTA SITUACIÓN

Criterios de cualificación: NON HAI ALUMNADO NESTA SITUACIÓN

Procedementos e instrumentos de avaliación:  NON HAI ALUMNADO NESTA

SITUACIÓN



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

Actividades

Aportación  de  información  persoal  básica,  coma  nome,  idade,

enderezo  e  actividade  laboral:  fichas  de  comprensión  sobre  as

unidades  didácticas  escritas  (PDF),  con  explicacións  traducidas  ao

galego,  e a través de vídeos na web. 

Describir  de  xeito  esencial  as  características  do traballo,  coma tipo,

horario, actividade realizada, e opinión: elaboración de textos breves

tras a lectura das unidades didácticas escritas (PDF), con explicacións

traducidas ao galego, e a través de vídeos na web.  Outras activades

web: encrucillados, escolla múltiples, cancións e xogos.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Entrega  de  tarefas  a  través  da  Aula  Virtual:  Lista  de  comprobación

sobre preguntas breves. Escala de valoración sobre diálogos curtos. 

A  través  da  titoría  establecerase  e  cos  medios  do  centro  a

comunicación alternativa con alumno con problemas de conectividade.

Materiais e recursos

Tarefas  presentadas  a  través  da  Aula  Virtual,  correo  electrónico  ou

procedementos  presenciais  ou  outros  alternativos  facilitados  polo

centro.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A  través  da  Aula  Virtual  e  a  titoría  do  grupo,  correo  electrónico  ou

procedementos presenciais ou outros alternativos facilitados polo centro.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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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. 

Resultados de aprendizaxe do currículo que se
tratan

Obxectivos específicos da unidade didáctica Criterios de avaliación que se aplicarán para a
verificación da consecución dos obxectivos por parte

do alumnado

RA1  -  Utiliza  estratexias  para  interpretar  e
comunicar  información  oral  en  lingua  inglesa,
elaborando  presentacións  orais  de  pouca
extensión, ben estruturadas,
relativas  a  situacións  habituais  de  comunicación
cotiá  e  frecuente  de  ámbito  persoal,  público  ou
profesional

1.1  Identificar a intención comunicativa básica de
mensaxes directos. Distinguir  o sentido global da
mensaxe.  Identificar  trazos  fonéticos  e  de
entonación  que  permitan  coñecer  a  intención  da
mensaxe.
2.1 Usar estruturas gramaticais básicas. Identificar
as ideas fundamentais e a intención comunicativa
básica do texto. Manexar o lexico esencial axeitado
para  situacións  frecuentes  e  para  contexto  do
ámbito persoal.

CA1.3  Identificouse o sentido global  do texto  oral  que
presenta  a  información  de  xeito  secuenciado  e
progresivo  en  situacións  habituais  frecuentes  e  de
contido predicible 
CA2.4 Utilizáronse estruturas gramaticais  básicas e un
repertorio  esencial  e  restrinxido  de  expresións,  frases,
palabras e  marcadores de discurso lineais,  segundo o
propósito comunicativo do texto

RA3 - Elabora textos escritos breves e sinxelos en
lingua  inglesa,  en  situacións  de  comunicacións
habituais e frecuentes dos ámbitos persoal, público
ou  profesional,  desenvolvendo  estratexias
estruturadas de composición, e aplica estratexias
de lectura comprensiva

2.1 Comprender  un  léxico  esencial  axeitado  a
situacións  laborais  frecuentes.  Identifica  frases,
palabras,  marcadores  de  discurso  lineais,  en
situacións  habituais  frecuentes,  de  contido  moi
predecible.
3.1 Ler o texto de xeito comprensivo, recoñecer os
seus  trazos  básicos,  o  seu  contido  global,  e
analizar a intención e o seu contexto.

CA3.3 Identificáronse  estruturas  gramaticais  básicas  e
un repertorio limitado de expresións, frases, palabras e
marcadores de discurso lineais,  en situacións habituais
frecuentes, de contido moi predicible 
CA3.6  Utilizouse  o  léxico  esencial  axeitado  para
situacións  frecuentes  e  para  o  contexto  dos  ámbitos
persoal ou profesional

RA3 - Elabora textos escritos breves e sinxelos en
lingua  inglesa,  en  situacións  de  comunicacións
habituais e frecuentes dos ámbitos persoal, público
ou  profesional,  desenvolvendo  estratexias
estruturadas de composición, e aplica estratexias
de lectura comprensiva

1.1  Elaborar  textos  breves,  adecuados  a  un
propósito  comunicativo,  seguindo  modelos
estruturados.  Utilizar  léxico  esencial,  así  coma
repertorio básico de expresións.

CA3.2  Identificáronse  as  ideas  fundamentais  e  a
intención comunicativa básica do texto
CA3.3  Identificáronse  estruturas  gramaticais  básicas  e
un repertorio limitado de expresións, frases, palabras e
marcadores de discurso lineais,  en situacións habituais
frecuentes, de contido moi predicible
CA3.6  Utilizouse  o  léxico  esencial  axeitado  para
situacións  frecuentes  e  para  o  contexto  dos  ámbitos
persoal ou profesional
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

• Confeccionar  mensaxes  que  conteñan  información  persoal  básica,

coma gustos, aficións, características do traballo, plans e intencións,

citas e ofrecementos. 

• Confeccionar  textos  esenciais  de  xeito  sinxelo  nas  situacións

administrativas  que  se  poidan  dar,  coma  currículos  vitae,  encher

enquisas sinxelas, confeccionar currículum vitae.

Instrumentos: 

• TO.3 -  Listaxe de comprobación sobre as  preguntas  con respostas

breves.

• TO.14  -  Escala  de  valoración  sobre  a  utilización  de  estructuras  e

vocabulario

• PE.3 - Exercicios gramaticais sinxelos: completar frases e organizar.

• PE.6 - Esquemas de vocabulario. Exercicios de subliñado.

Cualificación final

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 

Sobre as tarefas presentadas a través da Aula Virtual ou procedementos

alternativos (presenciais ou outros):

• Lingua oral: a) comprensión: 40% 

• Lingua escrita: a) comprensión: 30%; b) produción: 30%

Proba
extraordinaria de

setembro 

Os mesmos que en xuño.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación: NON HAI ALUMNADO NESTA SITUACIÓN

Criterios de cualificación: NON HAI ALUMNADO NESTA SITUACIÓN

Procedementos e instrumentos de avaliación:  NON HAI ALUMNADO NESTA

SITUACIÓN



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

Actividades

Aportación  de  información  persoal  básica,  coma  nome,  idade,

enderezo  e  actividade  laboral:  fichas  de  comprensión  sobre  as

unidades  didácticas  escritas  (PDF),  con  explicacións  traducidas  ao

galego,  e a través de vídeos na web. 

Describir  de  xeito  esencial  as  características  do traballo,  coma tipo,

horario, actividade realizada, e opinión: elaboración de textos breves

tras a lectura das unidades didácticas escritas (PDF), con explicacións

traducidas ao galego, e a través de vídeos na web.  Outras activades

web: encrucillados, escolla múltiples, cancións e xogos.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Entrega  de  tarefas  a  través  da  Aula  Virtual:  Lista  de  comprobación

sobre preguntas breves. Escala de valoración sobre diálogos curtos. 

A  través  da  titoría  establecerase  e  cos  medios  do  centro  a

comunicación alternativa con alumno con problemas de conectividade.

Materiais e recursos

Tarefas  presentadas  a  través  da  Aula  Virtual,  correo  electrónico  ou

procedementos  presenciais  ou  outros  alternativos  facilitados  polo

centro.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A  través  da  Aula  Virtual  e  a  titoría  do  grupo,  correo  electrónico  ou

procedementos presenciais ou outros alternativos facilitados polo centro.

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

RA1. Recoñece información profesional e cotiá contida en discursos orais
emitidos  en  lingua  estándar  e  analiza  o  contido  global  da  mesma en
relación cos recursos linguísticos correspondentes.

CA1.1. Sitúa a mensaxe no seu contexto.
CA1.3. Recoñeceuse a finalidade da mensaxe directa, telefónica ou por
outra medio oral.
CA1.8.  Tomouse conciencia da importancia de comprender globalmente
unha mensaxe, incluso sen entender todos os seus elementos.

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

CA2.2. Léronse comprensivamente textos sinxelos.
CA2.3. Interpretouse o contido global da mensaxe.
CA2.4.  Relacionouse  o  texto  co  ámbito  da  área  profesional  á  que  se
refire.
CA2.7. Interpretouse a mensaxe recibida a través de soportes telemáticos
( e-mail, Twitter, páxinas web tales como Amazon,  etc..)

RA3. Emite mensaxes orais claros e ben estructurados, e participa como
axente activo en conversacións profesionais.

CA3.1. Identificáronse os rexistros utilizados para a emisión da mensaxe.
CA3.3. Utilizáronse normas de protocolo en presentacións ( por exemplo,
audios que se remiten a través da aula virtual ou e-mail ou  mediante
algunha  interacción a través de WEBEX).

RA4.  Elabora  textos  sinxelos  e  relaciona as  reglas  gramaticais  coa súa
finalidade

CA4.1. Redactáronse textos  breves  relacionados  con aspectos  cotiás e
profesionais ( diálogo entre un cliente e un dependente de comercio, por
exemplo)
CA4.2. Organizouse a información coherentemente e con cohesión.
CA4.5. Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na
formalización de documentos.

RA5.  Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de
comunicación,  e describe as  relacións características  do país  da lingua
estranxeira.

CA5.1. Definíronse  os  rasgos  máis  relevantes  das  costumes  da
comunidade onde se fala a lingua estranxeira.
CA5.2. Describíronse e aplicáronse as normas e protocolos de relación
social propios do país.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:  Realizaranse  tarefas  de  diversa  natureza  nas  que  se

traballarán  as  diferentes  destrezas  e  tamén  actividades  relacionadas  cas

estructuras e léxico relativo ó ciclo de Actividades comerciais.

Instrumentos:  Aula virtual  do IES de Foz, vídeos, páxinas webs  e material

auténtico ( productos amazon, ebay, notas de envío, inventarios, etc..)

Cualificación final

Neste  curso  en  concreto,  todo   o  alumnado  que  acudiu  regularmente  ás

clases ten as dúas primeiras avaliacións aprobadas. Como é unha avaliación

continua, teráselles en conta a nota da 2ª avaliación para a nota final.

O  traballo  realizado  durante  o  3º  trimestre  (dende  o  14  de  Abril  vía

telemática) puntuaráselles cun máximo de 1 punto que servirá únicamente

para  subir  a  nota  final  do  curso,  nunca  para  baixala.  1  punto  máximo

axustándose os seguintes criterios: entregar todas as tarefas cumprindo os

aspectos de corrección e adecuación aínda que teñan que volver a repetilas.

O alumnado que perdiu o dereito de avaliación por non acudir á clase deberá

entregar  todas  as  tarefas  de  repaso/reforzo  que  están  na  aula  virtual  do

instituto para que as poidan levar a cabo e entregalas na mesma plataforma.

A  entrega  de  todas  as  tarefas  ,  cumprindo  os  aspectos  de  corrección  e

adecuación darán como resultado a nota final sobre 10.

Proba
extraordinaria de

setembro

• Opción 1: Presencial: Seguiríamos o establecido na programación feita

do curso 2019-2020,  incluíndo soamente os contidos impartidos na

1ª e 2ª avaliación ( ata o 13 de marzo).

• Opción 2: Telemática: Realización de tarefas( escritas  e/o orais, ou de

proba(s) obxectiva(s) online que incluirían  só os contidos impartidos

na 1ª e 2ª avaliación ( ata o 13 de marzo).

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:  Non Aplicable 

Criterios de cualificación: Non Aplicable

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 124 DE
131

CENTRO: IES DE FOZ
CURSO:2019-2020

MATERIA: INGLÉS



Procedementos e instrumentos de avaliación: Non Aplicable

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

Actividades

Realizaranse tarefas de diversa natureza nas que se poidan traballar as

diferentes destrezas: comprensión oral mediante as videoconferencias,

escoita de audios, vídeos; comprensión lectora mediante a lectura de

información  de  diferentes  tipos  (descripción  dun  artículo,  pedido de

mercancías, etc...; Expresión oral sempre que sexa posible (a través de

WEBEX,  por  exemplo).  Tamén  farán  actividades  onde  tanto  as

estructuras  que  diron,  como  o  léxico  están  presentes  para  poder

reforzar e repasar.

O alumnado tamén dispón dun Foro na Aula  Virtual  onde se  poden

discutir e debatir temas online.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Emprégase a aula virtual,  o  correo electrónico e a aplicación WEBEX

para así poder seguir mantendo o contacto co alumnado, e ter unha

sesión interactiva semanalmente (non sempre coincide o mesmo día da

semana). Todos teñen conectividade, aínda que en algún momento en

concreto,  pode  darse  o  caso  que  non  poida  conectarse  a  Webex  o

nalgún caso, non teñen Webcam pero conéctanse sólo con audio.

Materiais e recursos

Materiais auténticos de diferentes páxinas Web, do propio libro de texto

(Commerce and Sales. Burlington Books)  e recursos que ofrece a propia

Aula Virtual.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A comunicación é directa co alumnado xa que a maior parte son maiores de

idade.

En último caso, ante calquera problema comunicaríaselle a titora do curso

que é a que ten o contacto cas familias.

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

CA5.5 Aplicáronse os protocolos e as normas de relación social do país de
lingua inglesa

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.

CA5.1 Definíronse os trazos máis salientables dos costumes e dos usos da
comunidade onde se fale a lingua inglesa.

RA2. Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de
comunicación e describe as  relacións típicas  características  do país  da
lingua inglesa.

CA5.4Identificáronse os aspectos socioprofesionais propios do sector en
calquera tipo de texto.

RA3. 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.

CA1.7 Extraéronse as ideas principais de conferencias, charlas e informes,
e  doutros  xeitos  de  presentación  académica  e  profesional
lingüisticamente complexos.

RA4.  Interpreta  información  profesional  contida  en  textos  escritos
complexos e analiza comprensivamente os seus contidos.

CA2.8  Interpretáronse  instrucións  extensas  e  complexas  que  estean
dentro da súa especialidade.

RA5. Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e analiza o contido
da situación, adaptándose ao rexistro lingüístico da persoa interlocutora.

CA3.4 Utilizáronse  normas  de  protocolo  en  presentacións  formais  e
informais.

RA6. Elabora  documentos  e  informes  propios  do  sector  ou  da  vida
académica e cotiá e relaciona os recursos lingüísticos cos seus propósitos.

CA4.5 Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na
formalización de documentos.

RA7. Aplica actitudes e comportamentos profesionais en situacións de
comunicación e describe as  relacións típicas  características  do país  da
lingua inglesa.

CA4.7 Utilizáronse as fórmulas de cortesía propias do documento que se
elabore.

CA5.2 Describíronse os protocolos e as normas de relación social propios
do país.

CA5.5 Aplicáronse os protocolos e as normas de relación social do país de
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lingua inglesa.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos e instrumentos de avaliación:

Tarefas  de  destreza  escrita  maioritariamente  dados  os  escasos  ou  nulos

medios  tecnolóxicos  dos  que  na  actualidade  dispoñen  os  alumnos.  As

actividades centraranse fundamentalmente en proxectos e traballos.

Cualificación final

Basearase no nota obtida na 2ª AV. , xa que é avaliación continua, sumando

un punto polo traballo da 3ª AV.

Os alumnos ca 2ª AV. Suspensa ,  deberán facer obrigatoriamente todas as

tarefas establecidas polo profesor para acadar o aprobado.

Proba
extraordinaria de

setembro

Non procede

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:

Non procede

Criterios de cualificación:

Non procede

Procedementos e instrumentos de avaliación:

Non procede

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

Actividades

Realizaranse  tarefas  de  diversa  natureza  para  traballar  as  distintas

destrezas: escoita de audios, visualizacións de vídeos, lectura de textos.

Exercicios de gramática e vocabulario, traballos e proxectos.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Empreganse  básicamente  e-mails,  grupos  de  WhatsApp  e  teléfono,

dado que parte do alumnado non dispón de conexión a internet, nin de

computadora.

Materiais e recursos
Materiais escollidos de páxinas web educativas e do libro de texto.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Atendendo  as  características  socioeconómicas  dos  grupos,  a  información

achegaselles mediante grupos de WhatsApp, correo electrónico e atención

personalizada mediante telefonía. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

Aula Virtual do IES de Foz.
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