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1.  CONTIDOS MÍNIMOS  2º ESO (INGLÉS) 

 
Starter Unit 
Contidos lingüísticos: 

 Estruturas sintácticas do discurso:  Present Simple, Question words, Present Continuous, like + “ing”/ noun. 

 Vocabulario de uso común: Clothes: boots, cap, hat, jacket, jeans, shirt, shoes, sweatshirt, T-shirt, trainers, 
trousers. Free-time activities: chat online, go swimming, do sport, watch TV, go for a pizza, go to the cinema, play 
computer games, listen to music. 

 GRAMMAR- PRESENT SIMPLE 

 GRAMMAR- PRESENT CONTINUOUS 

 GRAMMAR- QUESTION WORDS 

 LIKE + “ING”/ NOUN 

 WRITING ABOUT FREE TIME, SPORTS AND SCHOOL 

 OBXETIVOS: 

 Practicar o uso de vocabulario relacionado con actividades de lecer, lugares, estacións do ano, deportes e tempo 
atmosférico. 

 Repasar o uso do present simple.  Practicar preguntas e respostas en present simple. 

 Repasar e practicar o vocabulario relacionado coa roupa. 

 Describir persoas e a roupa que levan. 

 Revisar o uso de presente continuo. 

 Describir o que as persoas están facendo nun momento determinado. 

 Practicar o uso de like+ -ing/noun. 

 Preguntar e responder cuestións acerca dos gustos persoais. 
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What´s new 
Contidos lingüísticos: 

 Estruturas sintácticas do discurso:  Past Simple, regular and irregular verbs, Past Time expressions, (there) was 
/were, used to. 

 Vocabulario de uso común: Opposite verbs: forget/rebember, laugh/cry, sit/stand, shout/whisper, find/lose. 
Adjectives: angry, bored, calm, energetic, excited, nervous, relaxed, scared, surprised, tired.  

 GRAMMAR- PAST SIMPLE: REGULAR AND IRREGULAR VERBS 

 GRAMMAR- (THERE) WAS/ WERE 

 USED TO 

 WRITING ABOUT AN EVENT 

 Escribir sobre un suceso propio no pasado 

 OBXETIVOS 

 Aprender as formas dos verbos en past simple. 

 Completar frases e textos coas formas en pasado dos verbos. 

 Preguntar e responder preguntas acerca de acontecementos sucedidos no pasado.  

 Practicar o uso das formas do pasado simple en verbos regulares e irregulares. 

 Falar sobre acontecementos pasados. 

 Aprender o uso de was, were, there was e there were. 

 Aprender e practicar o uso de used to. 
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Lost and found 
Contidos lingüísticos: 

 Estruturas sintácticas do discurso: Past Continuous, Past Continuous and Past Simple, Simultaneous Past actions. 

 Vocabulario de uso común:    Materials: ceramic, cotton, glass, leather, paper, metal, plastic, rubber, wood, wool. 
Containers: packet, can, bottle, jar, cup, envelope, box, glass, tin, bowl.  

 GRAMMAR- PAST CONTINUOUS 

 GRAMMAR- PAST CONTINUOUS & PAST SIMPLE 

 WRITING A THANK-YOU NOTE 

 Escribir una nota de agradecemento 

 OBXETIVOS 

 Aprender vocabulario relativo aos materiais. 

 Aprender a forma e o uso do past continuous. 

 Aprender vocabulario sobre envases. 

 Aprender o uso do past simple e o past continuous xuntos. 

 Completar frases e textos usando o past simple e o past continuous. 

 Aprender e practicar o uso do past simple e o past continuous para accións pasadas acontecidas de maneira 
simultánea.  

 Estudar a estrutura dunha nota. 

 Fai unha nota de agradecemento. 
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People and planet 

Contidos lingüísticos: 

 Estruturas sintácticas do discurso: Will, Won´t .  First Conditional. 

 Vocabulario oral de uso común:   Parts of the body: ankle, back, chest, finger, knee, neck, shoulder, thumb, 
toe, wrist.  The environment: crops, decrease, eco-friendly, fossil fuels, global warming, greenhouse gas, 
increase, pollution, produce, run out. 

 GRAMMAR- WILL/ WON´T 

 GRAMMAR- THE FIRST CONDITIONAL (IF.../UNLESS...) 

 WRITING: RECOMMENDATIONS 

 Escoller e describir un problema medioambiental.  Facer recomendacións sobre cómo salvar o planeta. 

 OBXETIVOS: 

 Aprender vocabulario relativo ao corpo humano. 

 Aprender o uso de will, won´t. 

 Facer e comentar predicións de futuro. 

 Aprender o uso do primeiro condicional con if, unless. 

 Facer frases usando o primeiro condicional. 

 Aprender vocabulario sobre propiedades e materiais. 

 Aprender o uso de and, also, too, as well. 

 Escribir recomendacións para solucionar un problema do medio. 
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Making it happen 
Contidos lingüísticos: 

 Estruturas sintácticas do discurso: Be going to, be going to and will for predictions, present continuous for future 
arrangements. 

 Vocabulario de uso común:  Money: coins, notes, cash, pocket money, earn, win, pay, buy, sell, save. Verbs + 
preposition of movement: climb up, crawl under, dive into, jump off, jump over, run around, slide down, swing 
across, swim through, walk along. 

 GRAMMAR- BE GOING TO 

 GRAMMAR- BE GOING TO  AND WILL  FOR PREDICTIONS 

 PRESENT CONTINUOUS FOR FUTURE ARRANGEMENTS 

 WRITING A FORMAL LETTER OF INVITATION 

 Escribir unha carta formal de invitación a un evento 

 OBXETIVOS 

 Aprender vocabulario relativo ás etapas da vida. 

 Saber a forma e utilizar be going to. 

 Aprender verbos e preposicións de movemento. 

 Aprender a diferenza entre  will e be going to para predicións. 

 Aprender o uso de present continuous  para futuros compromisos. 

 Ler un modelo de carta de invitación. 

 Aprender o uso de and, but, because (of) e due to. 
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Yound and old 
Contidos lingüísticos: 

 Estruturas sintácticas do discurso: Can, Can´t, Could, Couldn´t.  Comparative and Superlative Adverbs.  Less...than, 
the least, (not) as...as. 

 Vocabulario oral de uso común:   Life stages: elderly, toddler, adult, baby, teenager, child. Verb phrases: help 
someone, text your friends, revise for an exam, cook a meal, invite your friends over, spend time with your family, 
do well at school, share a room. 

 GRAMMAR- CAN, CAN´T, COULD, COULDN´T 

 GRAMMAR- COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADVERBS 

 WRITING A COMPARISON REVIEW 

 Escoller un tema do que facer una crítica, comparando tres modelos. 

 OBXETIVOS 

 Pode aprender a usar can, can´t, could, couldn´t. 

 Aprende o uso de prefixos negativos nos adxectivos.  

 Aprende a usar os adverbios comparativos e superlativos. 

 Practica usando allow e be allowed to. 

 Aprende o uso de adverbios de grao. 

 Escriba un comentario comparando tres. 
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Work and play 
Contidos lingüísticos : 
 

 Estruturas sintácticas do discurso: Present perfect: affirmative, negative, questions. Present perfect with ever & 
never. 

 Vocabulario oral de uso común: computer programmer, sales assistant, vet, pilot, firefighter, yoga instructor, 
journalist, radio DJ, astronomer, film producer. Holidays: meet new people, have an accident, go abroad, get 
sunburned, explore a new place, forget your tickets or passport, buy souvenirs, miss a flight.  

 GRAMMAR- PRESENT PERFECT 

 GRAMMAR- PRESENT PERFECT (EVER / NEVER) 

 WRITING AN E-POSTCARD 

 ADVERBS OF MANNER 

 Escribir unha postal por mail sobre un lugar no que se pasaron as vacacións usando adverbios de modo 

 OBXETIVOS 

 Saber vocabulario relacionado aos postos de traballo. 

 Saber a forma e usar o present perfect. 

 Saber vocabulario relacionado con vacacións de verán. 

 Practicar o uso have/ has 

 Aprende a usar o present perfect co ever / never 

 Aprende a utilizar There has/ have been. 

 Ler un modelo da tarxeta por correo. 

 Aprende o uso de adverbios de modo. 
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 Escribir unha tarxeta por correo 
 
 
The great outdoors 
Contidos lingüísticos: 
 
• Estruturas sintácticas do discurso: Should / shouldn´t. Must / mustn´t. Have to + infinitive. 
• Vocabulario oral de uso común: pull, fight, throw, chase, push, kick, stand still, attack, defend, bite. Adjectives: 
afraid, brave, friendly, helpful, impatient, patient, polite, rude, shy, worried. 

 GRAMMAR- SHOULD / MUST 

 GRAMMAR- HAVE (GOT) TO + INFINITIVE 

 Escribir unhas recomendacións para alguén que visite o país. 

 WRITING ADVICE ON A FORUM 

 OBXETIVOS 

 Aprender vocabulario relativo ás etapas da vida. 

 Aprender a forma e o uso de should, para consellos, e must , para obrigas e prohibicións. 

 Frases e textos completos utilizando should/ must 

 Saber adxectivos para describir persoas e sentimentos. 

 Aprende o uso de have (got) to + infitive. 

 Frases completas e texto usando have (got) to + infitive.. 

 Aprende a usar o pronome relativo who 

 Escribir un post dando consellos nun foro. 
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Home Comforts 
Contidos lingüísticos: 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Quantifiers: affirmative, negative & questions. Indefinite pronouns. 

 Léxico oral de uso común: Everyday things: fridge, washing machine, hairdryer, central heating, shampoo, shower 
gel, microwave, deodorant, mirror, phone charger. TV programmes: chat show, cookery programme, crime series, 
news programme, quiz show, reality show, sitcom, soap opera, sports programme.  

 GRAMMAR- INDEFINITE PRONOUMS 

 I DON´T WATCH MANY SOAP OPERAS 

 GRAMMAR- QUANTIFIERS: SOME, ANY, A LOT OF, MUCH, MANY, (NOT) ENOUGH 

 WRITING A REPORT 

 Escoller un dos temas. Escribir unha enquisa e completala cos datos de 10-15 persoas. 

 OBXETIVOS 

 Aprender o vocabulario dos obxectos do cotián. 

 Ler e escoitar un texto sobre persoas que optaron por non vivir con determinados obxectos cotiáns. 

 Aprender pronomes indefinidos. 

 Aprender vocabulario relativo aos programas de televisión. 

 Escoitar parte dun concurso de televisión. 

 Aprende o uso de quantificadores 

 Ler un modelo de informe. 

 Aprender o uso de frases que expresan cantidade. 
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Bright ideas 
Contidos lingüísticos: 
• Estructuras sintáctico discursivas: Reflexive pronouns. Questions tags. Questions. 

 Léxico oral de uso común: Street furniture: bench, bike rack, bin, bus stop, fence, pavement, pedestrian crossing, 
post box, steps, street light Kitchen objects: fork, jug, kettle, knife, mug, plate, spoon, timer, tin opener, toaster 

 IT OPENS ITSELF WHEN IT STARTS TO RAIN 

 GRAMMAR- REFLEXIVE PRONOUNS 

 IT´S CLEVER, ISN´T IT? 

 GRAMMAR- QUESTION TAGS 

 WRITING AN ARTICLE 

 Escribir un artigo sobre os momentos máis destacados da vida, seguindo as instrucións do exercicio. 

 OBXETIVOS 

 Analizar as opinións dos produtos. 

 Aprender vocabulario sobre obxectos da rúa. 

 Saber pronomes reflexivos. 

 Aprender vocabulario relacionado cos utensilios de cociña. 

 Ler un modelo de informe. 

 Escribir un artigo sobre o destaque da vida de cada ún. 
 
 

 



 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 13 DE 21 CENTRO:IES ISIDRO PARGA PONDAL 

CURSO 2º ESO: 

MATERIA   INGLÉS 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAXE 
B1.2. Comprender instrucións moi básicas pro-

nunciadas lentamente e claramente, e seguir 
indicacións sinxelas e breves que conteñan 

vocabulario propio do nivel. 
 

PLEB1.2. Comprende instrucións e textos breves e sinxelos producidos en contextos 

reais e simulados, articulados con claridade, ritmo pausado e acentuación están-
dar, que conteñan vocabulario relativo a lugares, persoas, obxectos, acontece-

mentos e accións ligados a temas sinxelos e habituais na súa idade e no seu contex-
to escolar. 

B1.3. Identificar a información esencial, os pun-
tos principais e os detalles máis salientables en 
textos orais breves e ben estruturados, transmi-

tidos de viva voz ou por medios técnicos e ar-
ticulados a velocidade lenta, nun rexistro es-

tándar, e que versen sobre asuntos cotiáns en 
situacións habituais ou sobre temas xerais ou 

do propio campo de interese, sempre que  as  
condicións acústicas non distorsionen a men-

saxe e se poida volver escoitar o dito. 

PLEB1.3. Comprende o esencial en situación de comunicación, cara a cara ou gra-
vadas, 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, sem-

pre que se fale pausadamente e con claridade, e se poida escoitar máis dunha 
vez. 

 

B1.4. Comprender os puntos esenciais e os de-

talles máis relevantes en conversas cotiás, reais 
ou simuladas, que se refiran a necesidades 

prácticas ou materiais, sentimentos ou sensa-
cións físicas básicas, expresadas con certa na-
turalidade e boa articulación, se pode escoita-

las de novo ou solicitar que se repita ou se re-
formule o dito. 

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 de seu interese inmediato (por exemplo, sobre un tema curricular ou un-

ha profesión). 

B2.2. Producir textos breves e comprensibles, 
tanto en conversa cara a cara como por telé-

fono ou por outros medios técnicos, nun rexis-
tro neutro ou informal, cunha linguaxe sinxela, 

nos que se dea, se solicite e se intercambie 
información básica sobre temas de importan-

cia na vida cotiá e asuntos coñecidos ou de 

PLEB2.2. Amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira en diferentes 
situacións comunicativas, e manifesta interese e respecto polas achegas dos seus 

compañeiros e das súas compañeiras. 
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interese persoal ou educativo propios da súa 

idade e do seu nivel escolar, e se xustifiquen 
brevemente e de xeito básico os motivos de 

determinadas acción e de plans sinxelos, aín-
da que ás veces haxa interrupcións ou vacila-

cións, resulten evidentes as pausas e a refor-
mulación para organizar o discurso e para se-

leccionar expresións e estruturas, e o interlocu-
tor teña que solicitar ás veces que se lle repita 
o dito, e mesmo solicite axuda ao interlocutor 

para expresar adecuadamente o seu texto. 
B2.5. Manexar con certa fluidez frases curtas, 

grupos de palabras e fórmulas básicas para 
desenvolverse de xeito suficiente en breves 

intercambios en situacións habituais e cotiás, 
aínda que se interrompa o discurso para pro-

curar expresións e articular palabras menos 
frecuentes. 

PLEB2.5. Participa  en  conversas informais cunha pronuncia comprensible cara a 

cara, por teléfono ou por outros medios técnicos nas que establece contacto so-
cial, intercambia información e expresa opinión e puntos de vista, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá indicacións ou instrucións, ou discute 
os pasos que hai que seguir para realizar unha actividade conxunta. 

B2.7. Interactuar de xeito sinxelo en intercam-
bios claramente estruturados, utilizando fórmu-

las ou xestos simples para tomar ou ceder a 
quenda de palabra, aínda que se dependa 
en grande medida da actuación do interlocu-

tor. 
 

PLEB2.7. Toma parte nunha conversa formal ou entrevista moi sinxela de carácter 
educativo ou ocupacional moi habitual e traballado previamente, intercambiando 

información suficiente e básica de carácter persoal e sobre hábitos, gustos ou estu-
dos, preguntando sobre problemas prácticos e reaccionando de forma sinxela ante 
comentarios, sempre que poida pedir que se lle repitan os puntos clave se o necesi-

ta, e se o interlocutor coopera, falando amodo e con claridade, repetindo ou re-
formulando. 

 
B3.2. Comprender mensaxes breves e sinxelas 

que conteñan instrucións, indicacións e infor-
mación básica referida a necesidades inme-

diatas ou de carácter educativo ou ocupa-
cional moi básico, de estrutura moi sinxela, es-

pecialmente se contan con apoio visual. 

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 relacio-
nados con asuntos do seu interese, nos ámbitos persoal e educativo e ocupacional 

moi básico.  
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B3.4. Identificar e interpretar palabras e enun-

ciados 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 relacionas con outras 
materias do currículo. 

 

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 per-
soas, 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 adapta-
dos 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 ela-
borar textos escritos breves e de estrutura sim-

ple, por exemplo, copiando formatos, fórmulas 
e modelos convencionais propios de cada 

tipo de texto, identificando as ideas pertinen-
tes e necesarias, ou pondo unha idea principal 

en cada parágrafo. 

PLEB4.1. Utiliza estratexias que faciliten o proceso de escritura: segue modelos de 
textos de características similares, planifica o texto, elabora un borrador, corrixe tan-

to a ortografía como a orde das ideas e das palabras, etc. 

B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electróni-

co, textos breves, sinxelos e de estrutura clara 
sobre temas cotiáns ou de interese persoal, 
nun rexistro estándar ou informal,  utilizando 

adecuadamente os recursos básicos de cohe-
sión e  de coherencia, e  as  convencións or-

tográficas básicas, os signos de puntuación 
máis comúns, cun control razoable de expre-

sións e estruturas sinxelas, e un léxico de uso 
frecuente para a súa idade e o seu nivel esco-

lar;habituais na redacción de textos en soporte 
electrónico. 

PLEB4.2. Escribe textos moi breves en formato convencional con información sinxela 

e relevante sobre feitos moi coñecidos e habituais no ámbito educativo, describin-
do de xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e lugares. 
 

B4.4. Cubrir documentos básicos nos que se PLEB4.4. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en soporte impreso e dixital, en 
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solicite información persoal relativa a activida-

des diarias, intereses (deportes, música, etc,), 
gustos, etc. 

situacións de comunicación reais ou simuladas, relacionados con actividades e si-

tuacións da vida cotiá, do seu interese persoal ou sobre temas de actualidade de 
especial relevancia e facilmente comprensibles para a súa idade, respectando as 

convencións e as normas de cortesía, tamén cando se utilizan as redes sociais.  
 

B4.5. Escribir mensaxes sinxelas en diferentes 
soportes con información, instrucións e indica-

cións moi básicas relacionadas con activida-
des cotiás e de inmediata necesidade. 
 

PLEB4.5. Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén contacto 
social, real ou simulado (por exemplo, con amigos/as noutros países), se intercam-

bia información básica sobre si mesmo, e a súa vila (por exemplo, descrición en 
termos moisinxelos de sucesos importantes e experiencias persoais; instrucións sinxe-
las, aceptación e ofrecemento de suxestións, como cancelar, confirmar ou modifi-

car unha invitación ou uns plans), e se expresan opinións de xeito sinxelo.  
 

B4.6. Escribir correspondencia breve e sinxela 
en papel ou soporte dixital, na que se dea in-

formación persoal básica e se expresen gustos, 
sentimentos e opinións. 

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

ción. 

  
B5.2. Aplicar á comprensión e á produción de 

textos escritos as normas ortográficas básicas 
da palabra e da oración. 

PLB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente  para facer comprensible os tex-

tos, sen cometer erros moi básicos sobre as regularidades ortográficas máis relevan-
tes. 

B5.6. Levar a cabo as funcións demandadas 
polo propósito comunicativo, utilizando, con 
suficiente dominio para o seu nivel escolar, os 

expoñentes máis comúns e básicos desas fun-
cións e os patróns discursivos igualmente bási-

cos de uso máis frecuente. 

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 (ima-

xes, elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos básicos e partextuais). 

B5.7. Comprender e utilizar rutinas e o léxico 

propio do nivel en situacións comunicativas 
sinxelas reais ou simuladas. 

PLB5.7. Recoñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para 

comprender e elaborar textos sinxelos propios do seu nivel educativo.  

B5.8. Participar en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, recen-

sión de libros e películas, etc.) nos que se utili-

PLEB5.8. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, 
carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan va-

rias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos 
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cen varias linguas, tanto curriculares como ou-

tras presentes no centro docente, relaciona-
dos cos elementos transversais, evitando este-

reotipos lingüísticos ou culturais. 

ou culturais, e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe.  
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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 avaliación, ou media 

entre a primeira e segunda avaliación.   

 O teletraballo obrigatorio da terceira avaliación sumará ata  1  punto. A 
realización das tarefas voluntarias poderá subir ata 1 punto máis. 
. 

 APROBADO (5): 

 Aqueles alumnos suspensos  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 actividades propostas polo 

seu profesor no teletraballo do terceiro trimestre.  A presentación 

das tarefas de reforzo no teletraballo, en prazo e forma, será 

condición indispensable para poder superar a materia. 

 Aqueles alumnos con menos de 3  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  80 % das actividades propostas polo seu 

profesor no teletraballo do terceiro trimestre.  A presentación das 

tarefas de reforzo no teletraballo, en prazo e forma, será condición 

indispensable 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 and 

Vocabulary. 

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 sanitarias 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 
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avaliacións.   Incluiremos skills de Reading, Writing, Grammar and Vocabulary. 

 

Avaliación de  

materia 
pendentes 

Criterios de avaliación e cualificación: 

• Ter entregados os DOUS CADERNOS de repaso do ano pendente.  Para iso, 
volveremos a subir ás diferentes plataformas de ensino virtuais o caderno de 
recuperación da primeira parte do curso, feitos e entregados xa en febreiro, 
para aqueles alumnos que non o fixeron nese momento.   

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

A A entrega dos dous cadernos feitos suporá un 5 na nota de pendentes.   
Avisarase en Abalar Mobil destas circunstancias.   

• Se, ademais, o alumno presentouse ó exame da primeira parte do curso en 
febreiro terase en conta esa cualificación, sempre se o beneficia para subir 
de nota. 

 

 
 
 
 
 

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

Actividades 

Actividade 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, enquisa, artículo), 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. 
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5. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

En 2º ESO empregamos a páxina EdModo. 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. 

 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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