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1.    CONTIDOS MÍNIMOS  1º ESO INGLÉS.

Starter Unit:

           A. CONTIDOS LINGÜÍSTICOS:

 Estruturas sintácticas do discurso: Subjec pronouns, possessive adjectives, prepositions of place, genitive ‘s, have got, 
imperative.

 Vocabulario de uso común referido a: Countries, nationalities and languages, classroom vocabulary, days of the week, 
school subjects, telling the time.

B. OBXECTIVOS:

 Practicar o uso de vocabulario relacionado con países, nacionalidades e línguas.

 Repasar o uso do verbo have got. Practicar preguntas e respostas.

 Repasar e practicar o vocabulario relacionado ca aula e coas materias escolares.

 Explicar un horario describindo a materia e a hora na que ten lugar.

 Revisar o uso do xenitivo saxón e a expresión da posesión cos adxectivos posesivos.

 Describir a localización de obxectos e lugares utilizando as preposicións de lugar.

 Revisar os pronomes persoais suxeito.

 Revisar o uso do imperativo.

 Comprender un texto breve e contestar unhas preguntas específicas.

 Escribir un texto de presentación persoal e de rutina na escola.
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Unit 1: Family and Home.

           A. CONTIDOS LINGÜÍSTICOS:

 Estruturas sintácticas do discurso:  Present simple To be, there is/ there are+ a, an, some, any. Conectores básicos do 
discurso: but, and, because.

 Vocabulario de uso común referido a: Family, rooms of the house, types of homes, descriptive adjectives (old, amazing, 
unusual...), objects in a room (alarm clock,  bedside table, carpet, lamp...)

 Linguaxe funcional: Ask and give personal information.

B. OBXECTIVOS:

 Aprender as formas do verbo to be e a estrutura en frases afirmativas, negativas e interrogativas.

 Utilizar as formas correctas do verbo to be tanto en expresión oral como escrita.

 Preguntar e responder preguntas persoais. 

 Describir o que hai nun lugar utilizando as estruturas there+ to be.

 Utilizar e comprender a diferenza entre a, an, some e any.

 Aprender e utilizar conectores básicos na expresión escrita: and, but, because.

 Entender a idea xeral dun texto escrito e contestar unha serie de preguntas máis específicas.

 Escribir un texto descritivo dunha habitación utilizando preposicións e vocabulario da unidade.

 Dar información sobre un mesmo de maneira oral.
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Unit 2: Every day, every year.

           A. CONTIDOS LINGÜÍSTICOS:

 Estruturas sintácticas do discurso: Presente Simple affirmative and negative, object pronouns, questions with Present 
Simple and short answers, Wh- questions.

 Vocabulario de uso común: Daily routine activities, free time activities. 

 Linguaxe funcional: Talking about free time activities.

B. OBXECTIVOS:

 Aprender vocabulario relativo á rutina diaria.

 Aprender a forma e o uso do presente simple en oracións afirmativas, interrogativas e negativas.

 Aprender vocabulario sobre actividades de tempo libre.

 Aprender o uso dos pronomes obxecto.

 Comprender e utilizar as partículas interrogativas de forma correcta co Presente simple.

 Comprender a idea xeral dun texto que fala da rutina dunha persoa.

 Extraer información específica dun texto oral ou escrito para contestar preguntas específicas.

 Escribir un texto falando da rutina diaria e actividades de tempo libre que realiza unha terceira persoa.

 Explicar oralmente a rutina diaria así como as actividades que se fan no tempo libre nunha conversa.
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Unit 3:  Live and Learn.

          A. CONTIDOS LINGÜÍSTICOS:

 Estruturas sintácticas do discurso: Adverbs of frequency, like + -ing/ noun, I am crazy about.

 Vocabulario de uso común: School, sports and equipment. 

 Linguaxe funcional: Talking about personal likings and dislikings.

B. OBXECTIVOS:

 Aprender vocabulario relativo ao ámbito da escola.

 Aprender e utilizar correctamente os adverbios de frecuencia.

 Aprender vocabulario sobre actividades deportivas.

 Aprender a estrutura like + ing ou substantivo. 

 Pronunciar de forma correcta a terminación – ing.

 Falar de preferencias utilizando estruturas novas e reciclando o presente simple.

 Comprender a idea xeral dun texto que fala dos gustos de unha persoa.

 Extraer información específica dun texto oral ou escrito para contestar preguntas específicas.

 Escribir un texto falando dos gustos dunha persoa.

 Falar dos gustos persoais e intercambiar opinións.
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Unit 4: Extremes.

          A. CONTIDOS LINGÜÍSTICOS:

 Estruturas sintácticas do discurso: Comparative and Superlative forms of adjectives, connectors so and because.

 Vocabulario de uso común: Adjectives related to the weather and to describe experiences, weather vocabulary, objects to
take on a trip.

 Linguaxe funcional: Asking and giving travel information.

B. OBXECTIVOS:

 Aprender vocabulario relativo ao tempo atmosférico.

 Aprender a formar o comparativo dos adxectivos. 

 Aprender adxectivos descritivos para falar de experiencias.

 Aprender a formar o superlativo dos adxectivos.

 Utilizar os conectores so e because correctamente nun texto escrito ou oral.

 Comprender a idea xeral dun texto no que se da información dunha viaxe.

 Extraer información específica dun texto oral ou escrito para contestar preguntas específicas.

 Escribir un texto comparando dúas cidades ou países.

 Participar nun role-play dando e pedindo información para moverse nunha cidade que se visita.
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Unit 5: That’s different  .

           A. CONTIDOS LINGÜÍSTICOS:

 Estruturas sintácticas do discurso: Present Continuous in affirmative, negative and interrogative, contrast between Pr-
sent Simple and Present Continuous. 

 Vocabulario de uso común: Action verbs and adventure equipment.

 Linguaxe funcional: Having a phone converstion and leaving a message.

B. OBXECTIVOS:

 Aprender verbos de acción e movemento.

 Aprender a forma e o uso do presente continuo en oracións afirmativas, interrogativas e negativas.

 Aprender vocabulario relativo a equipamento de aventura.

 Entender a diferenza entre o Presente Simple e o Presente Continuo.

 Comprender a idea xeral dun texto oral ou escrito.

 Extraer información específica dun texto oral ou escrito para contestar preguntas específicas.

 Escribir un texto describindo unha fotografía con verbos de acción.

 Participar nun role-play no que deixan unha mensaxe para outra persoa ao teléfono.
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Unit 6: Street life.

           A. CONTIDOS LINGÜÍSTICOS:

 Estruturas sintácticas do discurso: Modal verbs: Can/ Can’t / Must / Mustn’t, countable and uncountable: much, many, a 
lot of, some and any.

 Vocabulario de uso común: Food, market objects (chewing gum, batteries, nail varnish, hair gel...), adjectives to descrive 
food (healthy, crunchy, salty, sweet...), sequencing words (first, then, later, finally).

 Linguaxe funcional: At the restaurant (What would you like+ verb, I’d like.../ I’ll have, Can I have the bill?,Are you ready to 
order?...)

B. OBXECTIVOS:

 Saber vocabulario relacionado coa comida.

 Relacionar os alimentos con adxectivos descritivos.

 Aprender vocabulario relacionado con obxectos que se adquiren no mercado. 

 Saber a forma e uso dos verbos modáis.

 Aprender a usar much, many, a lot of, some e any.

 Diferenciar entre substantivos contables e incontables.

 Comprender as instrucións dunha receta nun texto escrito

 Usar adverbios para secuenciar accións: first, then, later, finally.

 Extraer información específica dun texto oral ou escrito para contestar preguntas específicas.

 Reproducir un pequeno role play nun restaurante.

 Escribir unha receita.
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Unit 7: Appearances.

           A. CONTIDOS LINGÜÍSTICOS:

 Estruturas sintácticas do discurso: Past of the verb to be, there was/ there were, Past simple regular verbs in affirmative
and negative, order of descriptive adjectives.

 Vocabulario de uso común: Clothes, adjectives to describe clothes, adjectives to describe people’s appearance. 

 Linguaxe funcional: Shopping (Can I help you?, I would like..., Can I try...? How much is this?)

B. OBXECTIVOS:

 Aprender vocabulario relativo á roupa.

 Aprender adxectivos para poder describir as prendas.

 Aprender e utilizar adxectivos descritivos para falar dunha persoa.

 Coñecer a orde dos adxectivos en inglés.

 Aprender a forma e o uso do pasado simple do verbo to be.

 Aprender e utilizar a forma There was/ There were correctamente.

 Aprender e utilizar o Pasado simple dos verbos regulares en oracións afirmativas, interrogativas e negativas.

 Comprender a idea xeral dun texto que fala da moda ou dunha persoa.

 Extraer información específica dun texto oral ou escrito para contestar preguntas específicas.

 Reproducir un diálogo breve nunha tenda.

 Elaborar un texto en tempo pasado.
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Unit 8: People and Places.

           A. CONTIDOS LINGÜÍSTICOS:

 Estruturas sintácticas do discurso: Past of Irregular verbs in affirmative, negative and interrogative.

 Vocabulario de uso común: Nature (cliff, valley, rainforest,…), places in town (bakery, post office, takeaway...).

 Linguaxe funcional: Ask and give directions (How can I get to...? Turn left, go straight on...).

B. OBXECTIVOS:

 Aprender vocabulario relativo á natureza.

 Aprender vocabulario para dar indicacións na cidade.

 Aprender vocabulario de lugares na cidade.

 Aprender os pasados dos verbos irregulares básicos.

 Coñecer e utilizar de forma correcta o pasado dos verbos irregulares en todo tipo de oracións.

 Comprender a idea xeral dun texto que fala de eventos do pasado.

 Extraer información específica dun texto oral ou escrito para contestar preguntas específicas.

 Ser quen de dar indicacións para chegar a un lugar usando o vocabulario estudado na unidade.

 Escribir unha pequena biografía.
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2. Estándares de aprendizaxe e criterios de avaliación.

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Bloque 1. Comprensión de textos orais. 

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 ou do contexto. 

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. 

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. 

PLEB1.2.  Capta  os  puntos  principais  e  os  detalles  salientables  de
instrucións,  preguntas,  explicacións,  diálogos  e  outras  mensaxes  orais
sinxelas  articuladas  con  claridade  e  pausadamente,  relacionadas  coas
actividades de aula e con áreas de prioridade inmediata. 

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  están  dar  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. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información
relevante  en  presentacións  moi  básicas  sobre  temas  educativos,  que
estea  a  aprender  ou  do  seu  interese  (por  exemplo,  sobre  un  tema
curricular como os contaminantes, a clasificación dos seres vivos, etc.),
sempre que poida escoitalas máis dunha vez. 

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 

PLEB1.4. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa
informal  entre  duas  persoas  que  ten  lugar  na  súa  presenza,  ou
procedente  dunha  gravación  pedagóxica  cando  o  tema  lle  resulta
coñecido e o discurso estea articulado con claridade, a velocidade baixa. 
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Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción. 

B2.2.  Interactuar  de  xeito  sinxelo  en  intercambios  claramente
estruturados, utilizando fórmulas ou xestos simples para tomar ou ceder
a  quenda  de  palabra,  aínda  que  se  dependa  en  grande  medida  da
actuación do interlocutor. 

PLEB2.2. Fai presentacións moi breves e ensaiadas comprensibles e con
apoio visual de distintos soportes multimedia 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, e responde a
preguntas  breves  e  moi  sinxelas  dos  oíntes  sobre  o  contido das  súas
presentacións. 

B2.4. Producir textos breves e comprensibles, en conversas cara a cara,
nun rexistro neutro ou informal, cunha linguaxe sinxela, nos que se dá, se
solicita e intercambia información básica sobre temas de importancia na
vida  cotiá  e  asuntos  coñecidos  ou  de  interese  persoal  ou  educativo
propios da súa idade e do seu nivel escolar, e se xustifican brevemente e
de  xeito  básico  os  motivos  de  determinadas  accións  e  plans  sinxelos,
aínda que ás veces haxa interrupcións ou vacilacións, resulten evidentes
as  pausas  e  a  reformulación  para  organizar  o  discurso  e  seleccionar
expresións e estruturas, e o interlocutor teña que solicitar ás veces que
se lle repita o dito, e mesmo solicite axuda ao interlocutor para expresar
adecuadamente o seu texto 

PLEB2.4.  Establece  contacto  social  en  función  da  situación  de
comunicación,  real  ou simulada,  e reformula ou rectifica se non se lle
comprende, e pide aclaración se non entende algo. 

B2.5. Empregar para comunicarse mecanismos sinxelos o suficientemente
axustados  ao  contexto  e  á  intención  comunicativa  (repetición  léxica,
elipse, deíxe persoal, espacial e temporal, xustaposición, e conectores e
marcadores conversacionais básicos máis frecuentes). 

PLEB2.5. Participa en conversas informais cara a cara, cunha pronuncia
comprensible,  empregando  as  convencións  propias  do  proceso
comunicativo, nas que establece contacto social, intercambia información
básica e expresa opinións, fai invitacións e ofrecementos sinxelos, pide e
ofrece cousas, pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas e básicas, ou
se  manifesta  sobre  os  pasos  que  hai  que  seguir  para  realizar  unha
actividade conxunta. 

B2.7. Utilizar estratexias de cooperación na interacción e no traballo con
outras  persoas,  colaborando  coas  demais  persoas  na  interacción,
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verificando  a  comprensión  propia  e  a  das  demais  persoas  mediante
estratexias  de  compensación  lingüísticas  e  non  verbais,  e  cooperando
activamente na realización das tarefas de comunicación.. 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Bloque 3. Comprensión de textos escritos.

B3.2.  Comprender  instrucións  básicas  e  avisos,  obrigas  e  prohibicións
(por exemplo, indicacións para chegar a 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  (por  exemplo,  sobre  un  tema  curricular,  un  programa
informático, unha cidade, un deporte ou o ambiente), 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, e en guías de
lecer, dicionarios, catálogos, etc. 

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  adaptados  (por  exemplo,  en
lecturas para a xente nova) de historias de ficción. 
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Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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

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,  poñendo  unha  idea  principal  en  cada
parágrafo, etc.). 

PLEB4.1. Escribe notas e mensaxes (por exemplo, posts e chats en redes
sociais),  en situacións  reais  ou  simuladas,  nas  que dá e solicita  breve
información  sobre  citas,  preferencias  e  sentimentos,  relacionadas  con
actividades e situacións da vida cotiá e do seu interese. 

B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves, sinxelos
e de  estrutura  clara  sobre  temas  cotiáns  ou de  interese persoal,  nun
rexistro  estándar  ou  informal,  utilizando  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, listas de compras,
traxecto  habitual  etc.;  e  textos  que  expresen  sentimentos  básicos  de
gusto, desgusto, aceptación, negación, etc. 

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

B4.5.  Intercambiar  correspondencia persoal  breve e moi  sinxela, sobre
temas da vida cotiá, empregando palabras e expresións moi básicas de
uso habitual, de encabezamento e despedida, e frases e oracións simples
illadas e enlazadas con conectores elementais. 

PLEB4.5. Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén
contacto social  real  ou simulado (por exemplo, con amigos/as noutros
países), se intercambia información básica sobre si mesmo, e a súa vila
(por exemplo, descrición en termos moi sinxelos de sucesos importantes
e experiencias persoais; instrucións sinxelas,  aceptación e ofrecemento
de suxestións, como cancelar, confirmar ou modificar unha invitación ou
uns plans), e se expresan opinións de xeito sinxelo. 
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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. 

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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

B5.2. Coñecer e utilizar para a comprensión e produción de textos orais e
escritos os aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida cotiá
(hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer, etc.), ás condicións
de vida, ás relacións interpersoais (entre homes e mulleres, no traballo,
no centro docente, etc.), ao comportamento (xestos, expresións faciais,
uso  da  voz  e  contacto  visual)  e  ás  convencións  sociais  (costumes  e
tradicións). 

PLB5.2. 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  14  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. 

PLB5.6.  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. 

PLB5.7. 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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3. Avaliación e cualificación.

Avaliación

Procedementos:
No  departamento  aplicamos os  criterios  de  avaliación  continua  e  na
terceira avaliación aplicaremos os principios de avaliación  sumativa e
diagnóstica.

 A nota final establecerase escollendo entre dúas opcións aquela 
que beneficie en cada caso ó alumno:  nota da segunda avalia-
ción, ou media entre a primeira e segunda avaliación.  

 O teletraballo da terceira avaliación servirá para sumar ata 1 pun-
to á media anterior se se entregan as tarefas obrigatorias, medin-
do a calidade e cantidade das mesmas. A entrega das tarefas op-
tativas poderá subir ata 1 punto máis nesta terceira avaliación de
igual modo.

 APROBADO (5):

 Aqueles alumnos cun 3  ou máis de media entre a primeira
e segunda avaliacións ou na segunda avaliación, sempre
tendo en conta a opción que beneficie  en cada caso ó
alumno, terán que presentar un mínimo de 50 % das acti-
vidades propostas  polo  seu  profesor  no  teletraballo  do
terceiro trimestre.  A presentación das tarefas de reforzo
no teletraballo,   en prazo e forma  , será condición indispen-
sable para poder superar a materia.

 Aqueles alumnos con menos de 3  de media entre a pri-
meira e segunda avaliacións ou na segunda avaliación,
sempre tendo en conta a opción que beneficie en cada
caso ó alumno, terán que presentar un mínimo de  80 %
das actividades propostas polo seu profesor no teletraba-
llo do terceiro trimestre.  A presentación das tarefas de re-
forzo no teletraballo,   en prazo e forma  , será condición in-
dispensable para poder superar a materia.

Sen prexuízo de todo o anterior, se as condicións sanitarias o permiten,
poderemos convocar ó alumnado suspenso en situación dubidosa a un
exame presencial antes do fin de curso no que demostrarían o seu nivel
de adquisición dos contidos da primeira e segunda avaliacións.  

Incluiremos skills de Reading, Writing, Grammar e Vocabulary.
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Instrumentos:

Tarefas de reforzo, recuperación ou ampliación proporcionadas a 
través das distintas plataformas de ensino online.

Proba
extraordinaria
de setembro

Na proba extraordinaria de setembro, sempre se as condicións sanita-
rias o permiten, poderemos convocar ó alumnado suspenso a un exame
presencial no que demostrarían o seu nivel de adquisición dos contidos
da primeira e segunda avaliacións.   

Incluiremos skills de Reading, Writing, Grammar e Vocabulary.

Avaliación 
de  

materia
pendentes

Criterios de avaliación e cualificación:
 
  Ter entregados os DOUS CADERNOS de repaso do ano pendente.
Para iso, volveranse subir ás diferentes plataformas de ensino virtuais o
caderno de recuperación da primeira parte do curso, que debían ser
entregados en febreiro, para aqueles alumnos que non o fixeron nese
momento.

 Procedementos e instrumentos de avaliación:

   A  entrega  dos  dous  cadernos  feitos  suporá  un  5  na  nota  de
pendentes. Avisarase en Abalar Móbil destas circunstancias.
Se, ademáis, o alumno se presentou ao exame da primeira parte do
curso en febreiro, terase en conta esa cualificación sempre e cando o
beneficie para subir de nota.
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4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu
caso, ampliación)

Actividades

Actividades  de  repaso,  reforzo  ou  ampliación  para  todo  o
alumnado, aprobado ou suspenso dos dous primeiros trimestres,
cancións, presentacións PowerPoint, redaccións sobre diferentes
temas e formatos (postais, entrada nun blog, biografía,  receita,
narración  de  sucesos  pasados...),  actividades  de  Listening  e
Speaking  empregando  videos  feitos  polo  auxiliar  de  conversa.
Actividades de recuperación de lectura de novela obrigatoria.

Materiais e recursos
Metodoloxía

(alumnado con
conectividade e sen

conectividade):

Presentacións  PowerPoint  gravadas  en  vídeo  con  voz  para
explicación.   Animacións  do  libro  dixital  sobre  puntos  de
gramática  ou  vocabulario,  fichas  de  explicación  gramatical,
vídeos educativos, cancións.
O centro infórmanos puntualmente dos alumnos con problemas
de conectividade, que poden enviar as tarefas a través do correo
do instituto.

5. Información e publicidade.

Información ao
alumnado e ás

familias

En 1º ESO empregamos a páxina EdModo e Moodle. Poñémonos en
contacto cos alumnos a través do chats ou mensaxes da plataforma,
ademais do correo electrónico.  Temos uns horarios de titorías virtuais
de atención ó alumnado a través de Webex.
Tamén se realizan comunicacións cos pais a través de abalar, correo
electrónico e chamada telefónica.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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