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1.  CONTIDOS MÍNIMOS  4º ESO (INGLÉS) 

 

STARTER UNIT 
 
           A. CONTIDOS LINGÜÍSTICOS: 

 Estruturas sintácticas do discurso: present simple/ present continuous, past continuous, will/ be going to, comparison of 

adjectives and adverbs, too, (not)...enough 

 Vocabulario de uso común referido a:  places in town, personality adjectives, food and animal world. 

B. OBXECTIVOS: 

 Repasar o vocabulario relacionado cos lugares da cidade, os adxectivos relacionados coa personalidade, a comida, e os 

adxectivos relacionados coa comida e co mundo animal. 

 Repasar os seguintes puntos gramaticais: contraste entre o Present Simple e o Present Continuous e entre o Past Simple e 

o Past Continuous, o futuro con will e be going to, os cuantificadores e os determinantes, e a comparación dos adxectivos 

e os adverbios. 

 Practicar o uso de fórmulas para intercambiar información persoal e da linguaxe de clase de forma axeitada. 

 Lectura dun texto sobre a importancia de aprender inglés e recoñecemento das características e convencións da linguaxe 

escrita  
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UNIT 1: TAKING RISKS 
 

           A. CONTIDOS LINGÜÍSTICOS: 

 

 Estruturas sintácticas do discurso: structures and tenses to talk about the future: future simple, future continuous, be 

going to, present simple and present continuous 

 Vocabulario de uso común referido a:  risks and dangers and personality adjectives 

 

B. OBXECTIVOS: 

 Aprender o vocabulario relacionado cos deportes de risco e os adxectivos que se utilizan para describir distintas 

experiencias. 

 Utilizar correctamente os tempos de futuro e o Future Continuous. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un folleto sobre o paracaidismo. 

 Escoitar de xeito comprensivo unha conversa sobre un festival de deportes de risco e unha entrevista. 

 Falar e dar opinións sobre actividades de risco.  

 Escribir sobre unha persoa que admiren prestando atención aos conectores de causa e efecto na oración inglesa. 
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UNIT 2: KINGS AND QUEENS 

 

           A. CONTIDOS LINGÜÍSTICOS: 

 Estruturas sintácticas do discurso: relative clauses, some/any/no compounds 

 Vocabulario de uso común referido a:  royalty, films and television 

 

B. OBXECTIVOS: 

 Aprender o vocabulario relacionado coa realeza, o cine e a televisión. 

 Utilizar correctamente as oracións especificativas e as oracións explicativas. 

 Utilizar correctamente os compostos de some, any e no. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma unha crítica da serie de televisión Xogo de tronos. 

 Escoitar de xeito comprensivo un debate sobre a lingua dothraki da serie Xogo de tronos e unha crítica dunha 

película. 

 Falar dunha  película ou serie de televisión utlizando o vocabulario estudiado. 

 Escribir unha crítica sobre unha película ou serie de televisión utilizando o vocabulario estudiado. 
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UNIT 3: IT’S A  MYSTERY! 

           A. CONTIDOS LINGÜÍSTICOS:  

 Estruturas sintácticas do discurso: contrast present perfect simple / past simple, contrast past perfect simple /past simple, 

used to 

 Vocabulario de uso común referido a:  mysteries and natural and supernatural phenomena 

 

B. OBXECTIVOS: 

 Aprender o vocabulario relacionado cos misterios, os fenómenos naturais e os sobrenaturais.  

 Utilizar correctamente o Present Perfect Simple, o Past Simple, o Past Perfect Simple e o used to. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma uns textos sobre misterios e dunhas descricións duns fenómenos naturais e 

sobrenaturais. 

 Escoitar de xeito comprensivo a un guía turístico falar sobre un misterio. 

 Falar sobre un fenómeno estraño. 

 Escribir unha historia prestando atención ao uso do Past Continuous, o Past Simple, o Past Perfect Simple e os conectores 

de secuencia. 
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UNIT 4: LIVING TOGETHER 

 

           A. CONTIDOS LINGÜÍSTICOS:  

 Estruturas sintácticas do discurso: zero, first, second and third conditional and time clauses 

 Vocabulario de uso común referido a:  social interacion and city life 

 

B. OBXECTIVOS: 

 Aprender vocabulario relacionado coas interaccións sociais e a vida na cidade. 

 Utilizar correctamente o primeiro, segundo e terceiro condicional, o condicional cero e as oracións temporais. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma unha infografía sobre as formigas.  

 Escoitar de xeito comprensivo un quiz sobre animais e un programa de radio sobre varios problemas nunha cidade. 

 Falar sobre problemas comúns nas cidades utilizando o vocabulario axeitado. 

 Escribir un correo electrónico sobre un problema, prestando atención ao uso do condicional e da linguaxe formal.  
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UNIT 5: MADE FOR YOU 

           A. CONTIDOS LINGÜÍSTICOS:  

 Estruturas sintácticas do discurso: present simple passive, past simple passive and future simple passive 

 Vocabulario de uso común referido a:  marketing and shopping 

 

B. OBXECTIVOS: 

 Aprender vocabulario relacionado co marketing e coas compras. 

 Utilizar a pasiva en presente, pasado e futuro. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma unha páxina web con información para consumidores. 

 Escoitar e comprender unha nova sobre o Día do Solteiro e unha conversa nunha tenda. 

 Participar nun role-play nunha tenda representando o papel de cliente e vendedor. 

 Escribir un artigo de opinión sobre as compras online ou en tenda, prestando atención ao uso da pasiva. 
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UNIT 6: SAVING OUR PLANET 

 

           A. CONTIDOS LINGÜÍSTICOS:  

 Estruturas sintácticas do discurso: reported speech: statements, questions and orders 

 Vocabulario de uso común referido a:  environment and recycling 

 

B. OBXECTIVOS: 

 Aprender vocabulario relacionado co medio ambiente e a reciclaxe. 

 Utilizar correctamente o estilo indirecto en oracións declarativas, preguntas e ordes. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un informe sobre a limpeza do mar e un texto sobre as illas Galápagos. 

 Escoitar e comprender unha entrevista radiofónica e unha enquisa sobre a reciclaxe. 

 Escribir un post sobre unha viaxe, incluíndo conectores copulativos. 
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UNIT 7: BE HEALTHY! 

 

           A. CONTIDOS LINGÜÍSTICOS:  

 Estruturas sintácticas do discurso: modal verbs: obligation, permission, ability, prohibition, possibility and advice and the 

use of ‘be able to’. 

 Vocabulario de uso común referido a:  environment and recycling 

 

B. OBXECTIVOS: 

 Aprender vocabulario relacionado coas partes do corpo e cos problemas de saúde. 

 Utilizar correctamente os verbos modais e ‘be able to’. 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un artigo online sobre un mozo que quedou en coma tras un accidente de tráfico. 

 Escoitar e comprender unha conversa sobre problemas de saúde. 

 Escribir un correo electrónico informal, prestando atención ás fórmulas ou expresións de apertura e de peche. 
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2.  CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

  
 B.1. 

▪ 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 transmitidos de viva voz ou por 
medios técnicos e articulados a unha velocidade media, sobre 
asuntos cotiáns, 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. 

▪ 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 
profesional. 

▪ 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. 

 

B.2 

▪ B2.3. Producir textos breves ou de lonxitude media, tanto en 

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAXE 
 

B.1. 
 

▪ 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). 

▪ 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. 

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

▪ 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. 

 

 

 

 

 
B.2 
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conversa cara a cara como por teléfono ou outros medios técni-
cos, nun rexistro formal, neutro ou informal, nos que se inter-
cambia información, ideas e opinións, se xustifican de maneira 
simple pero suficiente os motivos de accións e plans, e se for-
mulan hipóteses, aínda que ás veces haxa vacilacións para bus-
car expresións e pausas para reformular e organizar o discurso, 
e sexa necesario repetir o dito para axudar a persoa interlocuto-
ra a comprender algúns detalles.  

▪ B2.5. Interactuar de maneira sinxela pero efectiva en intercam-
bios claramente estruturados, utilizando estratexias de coope-
ración na interacción e fórmulas ou indicacións habituais para 
tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda que se poida necesi-
tar a axuda da persoa interlocutora. 

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

 

B.3 

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

▪ B3.4. Comprender a intención de comunicación, fórmulas de 
saúdo, despedida e outras convencións básicas de 

▪ 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. 

▪ PLEB2.5. Participa adecuadamente en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou por 
outros medios técnicos, sobre asuntos cotiáns ou menos habituais, nas que intercambia 
información e se expresa e xustifica brevemente opinións e puntos de vista; narra e describe de 
forma coherente feitos ocorridos no pasado ou plans de futuro reais ou inventados; formula 
hipóteses; fai suxestións; pide e dá indicacións ou instrucións con certo detalle; expresa e 
xustifica sentimentos, e describe aspectos concretos e abstractos de temas como, por exemplo, 
a música, o cine, a literatura ou os temas de actualidade. 

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

 

B.3 

▪ PLEB3.3. Entende o sentido xeral, os puntos principais e información relevante de anuncios e 
comunicacións de carácter público, institucional ou corporativo e claramente estruturados, 
relacionados con asuntos do seu interese persoal, educativo ou ocupacional (por exemplo, 
sobre lecer, cursos, bolsas e ofertas de traballo). 

▪ 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. 

▪ PLEB3.8. Comprende os aspectos xerais e os detalles máis relevantes de textos de ficción e 
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correspondencia de carácter persoal e formal, sempre que non 
conteña expresións idiomáticas, e poder reaccionar de xeito 
adecuado a felicitacións, invitacións, citas médicas, solicitude de 
información, etc. 

▪ B3.6. Ler con fluidez textos de ficción e literarios 
contemporáneos breves ou adaptados, ben estruturados, en 
rexistro estándar da lingua, con argumento lineal e con  
personaxes, situacións e relacións descritas de xeito claro e 
sinxelo. 

 

B.4 

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

▪ 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 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.  

▪ B4.4. Seleccionar e achegar información necesaria e pertinente, 
axustando de maneira adecuada a expresión ao destinatario, ao 

textos literarios contemporáneos breves, ben estruturados e nunha variante estándar da lingua, 
nos que o argumento é lineal e se pode seguir sen dificultade, e os personaxes e as súas 
relacións se describen de maneira clara e sinxela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.4 

▪ PLEB4.1. Escribe, nun formato convencional, informes breves e sinxelos nos que dá información 
esencial sobre un tema educativo ou ocupacional, ou menos habitual (por exemplo, un acciden-
te), describindo brevemente situacións, persoas, obxectos e lugares; narrando acontecementos 
nunha clara secuencia lineal, e explicando de maneira sinxela os motivos de certas accións. 

▪ 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. 

▪ 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.. 

▪ PLEB4.7. Toma notas, mensaxes e apuntamentos con información sinxela e relevante sobre 
asuntos habituais e aspectos concretos nos ámbitos persoal, educativo e ocupacional, dentro da 
súa especialidade ou área de interese. 



 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 14 DE 17 CENTRO:IES ISIDRO PARGA PONDAL 
CURSO 4º ESO: 

MATERIA   INGLÉS 

 

propósito comunicativo, ao tema tratado e ao soporte textual, e 
expresando opinións e puntos de vista coa cortesía necesaria. 

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

 

B.5 

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

▪ 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. 

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

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

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

B.5 

▪ PLEB5.1. Exprésase cunha pronunciación clara, aceptable e comprensible, e utiliza adecuada-
mente os esquemas fonolóxicos básicos, aínda que teña que repetir algunha vez por solicitude 
das persoas interlocutoras. 

▪ PLEB5.2. Produce textos escritos en diferentes soportes, sen erros ortográficos e de puntuación 
que impidan a comprensión. 

▪ PLEB5.4. Recoñece os elementos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua 
estranxeira, e establece relación entre aspectos da cultura propia e da cultura meta valorando 
positivamente as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

▪ PLEB5.5. Comprende e utiliza con corrección suficiente e adecuación sociolingüística os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, e frases feitas e locucións idiomáticas sinxelas e habituais da 
comunidade lingüística correspondente á lingua meta. 

▪ 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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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. 
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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 

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 4º ESO empregamos a Aula Virtual do cento. Poñémonos en contacto cos 
alumnos a través dos foros e mensaxería da aula virtual,  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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