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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

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: 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. 

 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. 

 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 ou 

do propio campo de interese, sempre que as condicións acústicas 

sexan boas e se poida volver escoitar o que se dixo. 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 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 articuladas con claridade e pausadamente, relacionadas coas 

actividades de aula e con áreas de prioridade inmediata. 

 

 PLEB1.3. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información 

relevante en presentacións moi básicas sobre temas que estea a aprender 

ou do seu interese, sempre que poida escoitalas máis dunha vez. 

 

 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 
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 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. 

 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. 

discurso estea articulado con claridade, a velocidade baixa. 

 PLEB1.6. Identifica a información esencial do tema e da situación de 

comunicación de gravacións auténticas ou pedagóxicas sinxelas, sobre 

asuntos cotiáns ou do seu interese, articuladas pausadamente e con 

claridade, e cando as imaxes axuden á comprensión e se poida escoitar 

máis dunha vez. 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción  

 B2.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se 

cometan erros de pronuncia polos que os interlocutores teñan que 

solicitar repeticións de cando en vez. 

 B2.3. Utilizar as estratexias máis adecuadas para producir textos 

monolóxicos que aborden descricións, narracións e explicacións 

breves e sinxelas sobre acontecementos, experiencias, condicións 

de vida e coñecementos diversos, con certa fluidez e pronuncia 

intelixible, utilizando conectores textuais, e con dominio do 

vocabulario elemental para lograr a finalidade da comunicación. 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción  

 PLEB2.1. Na maioría das actividades de aula amosa unha actitude positiva 

polo uso da lingua estranxeira nas diferentes situación comunicativas, 

esforzándose por utilizala aínda que, ás veces, teña que recorrer a outras 

linguas para pedir axuda ou aclaracións. 

 PLEB2.2. Fai presentacións moi breves e ensaiadas comprensibles e con 

apoio visual 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. 
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 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, 

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. 

 

  PLEB2.5. 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. 

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 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. 

 B3.3. Identificar e interpretar palabras e enunciados clave sinxelos e 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

 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. 

 PLEB3.3. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario 
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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. 

 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. 

 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 ou solicitada en cartas, formularios, fichas, 

cuestionarios, anuncios, etc. 

 

de publicacións propias da súa idade ou de internet, formulados de xeito 

simple e claro, e relacionados con asuntos do seu interese, nos ámbitos 

persoal e educativo. 

 

 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. 

 

 

 

 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 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción  

 B4.1. Aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 
 
 PLEB4.1. Escribe notas e mensaxes (por exemplo, posts e chats en 
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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.). 

 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.  

 B4.3. Completar documentos básicos nos que se solicite 

información persoal.  

 B4.4. Escribir mensaxes sinxelas con información, instrucións e 

indicacións moi básicas relacionadas con actividades cotiás e de 

inmediata necesidade. 

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. 

 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. 

 

 PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e 

relativa aos seus datos, aos seus intereses ou ás súas afeccións. 

 

 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. 
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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. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e 

intercultural 

 B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se 

cometan erros de pronunciación polos que os interlocutores teñan 

que solicitar repeticións.   

 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 (xestos, expresións faciais, uso da 

voz e contacto visual) e ás convencións sociais (costumes e 

tradicións).   

 B5.3. Interactuar segundo as convencións sociais máis básicas da 

cultura estranxeira, e utilizar coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos básicos para a comprensión do texto oral e escrito. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

 PLEB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, e produce 

comprensiblemente trazos fonéticos que distinguen fonemas 

(nasalización, sonorización, etc.) e patróns moi básicos de ritmo, 

entoación e acentuación de palabras e frases. 

 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 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. 

 PLB5.3. Utiliza as convencións orais básicas propias da lingua estranxeira 

no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito (saúdos, 

rutinas para iniciar ou manter a quenda de palabra, fórmulas orais breves 
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 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 respecto ante as diferenzas.   

 B5.5. Valorar as linguas como medio para comunicarse e 

relacionarse con compañeiros e compañeiras doutros países, como 

recurso de acceso á información e como instrumento de 

enriquecemento persoal ao coñecer culturas e maneiras de vivir 

diferentes. 

 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. 

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

comunicativo, utilizando os expoñentes máis comúns e básicos 

desas funcións e os patróns discursivos de uso máis frecuente, e 

amosar control sobre un conxunto de estruturas gramaticais e 

modelos de oracións e frases dentro dun repertorio básico 

memorizado.  

para manter a atención, etc.). 

 

 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. 

 PLB5.5. Nas actividades de aula, reflexiona sobre a utilización para a 

comprensión e a elaboración de textos do coñecemento adquirido 

noutras linguas sobre elementos morfosintácticos e discursivos básicos e 

habituais no uso da lingua. 

 PLB5.6. Comunica con eficacia, comprendendo e utilizando 

adecuadamente as estruturas morfosintácticas básicas para realizar as 

funcións comunicativas propias seu nivel, e estratexias de comunicación e 

de redundancia do significado (imaxes, elementos paralingüísticos, 

cuasilingüísticos básicos e paratextuais). 

 

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

para comprender e elaborar textos sinxelos propios do seu nivel 
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 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.  

 B5.9. Participar en proxectos nos que se utilicen varias linguas, 

tanto curriculares como outras presentes no centro docente, 

relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais. 

educativo. 

 

 

 PLEB5.8. 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, 

evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que 

posúe como persoa plurilingüe. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

■Seguimento do traballo realizado polo alumnado: as tarefas realizadas 
dende a declaración do estado de alarma entregaranse a través de 
diferentes plataformas como: a aula virtual, o correo electrónico, 
videoconferencias, previamente establecidas en forma e prazo polo 
docente para a súa realización. O alumno terá axuda doutros medios, 
incluso en papel, se non pode acceder a medios telemáticos. 
As tarefas serán corrixidas individualmente, ou se poden autocorrixir 
cunha plantilla e compartir os datos co docente. 

■Observación directa: a través de videochamada. 

Instrumentos: 
As tarefas desta terceira avaliación estarán enfocadas ao reforzo e se é o 
caso recuperación das catro destrezas lingüísticas, así como o 
coñecemento da lingua adquirida ata a declaración do estado de alarma. 
Todas as tarefas deberán alcanzar un grao de consecución mínimo e serán 
avaliadas mediante rúbricas e escalas de valoración que reflictan o grao de 
adquisición dos estándares de aprendizaxe establecidos. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A nota final do curso obterase a partir de: 
-A nota da segunda avaliación como punto de partida (inglés é avaliación 
continua). 
- Terceira avaliación: 

 a) para aqueles alumnos/as que alcanzaran un mínimo de 5  seguindo os 
criterios das anteriores avaliacións (a 1ª e a 2ª), as súas tarefas serán 
valoradas cunha rúbrica que ten en conta 2 aspectos: a realización das 
tarefas e o grao de consecución das mesmas. Sendo un máximo de 2 
puntos. 

    Deste xeito o alumno/a poderá incrementara súa nota obtida durante a 
súa ensinanza presencial ata 1 punto(dependendo do número de tarefas 
entregadas dentro do prazo marcado) e ata outro punto máis dependendo 
do grao de consecución das tarefas. *Pódese ver a rúbrica no punto 6. 

 
b)aqueles alumnos/as que non alcanzaran un mínimo de de 5 na avaliación 
anterior, serán avaliados  a través de actividades de repaso, reforzo e 
avaliación. Os alumnos/as que entreguen todas as actividades dentro dos 
prazos establecidos e e amosen un grao mínimo de adquisición dos 
estándares establecidos, obterán unha nota de 5 ou superior. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O alumnado que necesite recuperar a materia na convocatoria 
extraordinaria de setembro recibirá en xuño un caderno con tarefas de 
repaso que deberá entregar o día do exame. 

A proba extraordinaria de setembro, ben sexa presencial ou de maneira 
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telemática dependendo da situación sanitaria do momento, versará sobre 
o contido traballado na primeira e segunda avaliacións. 

Para axudar ao alumnado estimamos dividir a nota do seguinte xeito: 

- 70% EXAME PRESENCIAL OU PROBA TELEMÁTICA(1+2 AVAL) 

 

- 30% CUADERNILLO (1+2 AVAL) 

 

Alumnado de 
materia pendente 

 

 

*En 1º de ESO non hai alumnado con materia pendente. 
e 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 
repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Comprensión de textos escritos  
- Comprensión de textos orais  
- Producción de textos escritos  
Actividades de reforzo, recuperación e ampliación sobre o 
coñecemento da lingua (aspectos gramaticais, vocabulario e linguaxe 
funcional) 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O departamento de Inglés continuará cunha metodoloxía 
comunicativa e humanística, favorecendo o pensamento autónomo e 
crítico, e tendo en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do 
alumnado. Neste caso temos en conta as súas necesidades, 
axudándolles no uso da tecnoloxía telemática, e favorecendo e 
valorando a súa independencia á hora de traballar sós na casa, 
facendo ás veces eles/elas mesmos/as autoaprendizaxe e 
autocorrección. 

Un número reducido de alumnos/as van recibir en papel as mesmas 
tarefas que os demáis por petición propia das familias. 

Materiais e recursos 

Aula virtual , correo electrónico, whatsapp, chamadas telefónicas e 
videoconferencias a través de Webex ( sempre dependendo da súa 
conectividade e da dos docentes). Tamén temos alumnado aos que se 
lles envían as tarefas en papel.  O alumnado segue a usar o libro de 
texto e se lle proporcionan os audios e vídeos na aula virtual e máis 
actividades de repaso en formatos Word ou Pdf.  

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado xa estivera informado dos criterios de avaliación 
anteriores nos taboleiros das súas aulas e asemade publicouse na 
páxina web do instituto. Mediante medios telemáticos, correo ou 
vídeoconferencia cos docentes se lles proporciona a información do 
que teñen que realizar. Cando se teña autorización publicarase na 
páxina web os documentos pertinentes. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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5. Contidos mínimos de 1ºESO 

. Inclúense os contidos 

mínimos da 1ª e 2ª 

avaliación, que serán 

obxecto de repaso e 

reforzo, para todos os 

alumnos.  

 

 Vocabulario  

 

 Números ordinais e cardinais. 

 Cores 

 A escola e as distintas materias. 

 Días da semana, estacións e meses do ano. 

 Países e nacionalidades  

 A familia 

 Actividades cotiás referentes á rutina diaria. 

 A hora 

 Animais   

 Partes do corpo  

 fogar: partes da casa, obxectos e tareas domésticas. 

 A Comida 

 Gramática   

 Verbo to be (present): afirmativo, negativo, interrogativo, respostas 

curtas  

 Verbo have got: afirmativo, negativo, interrogativo, respostas curtas. 

 Pronomes demostrativos  

 Pronomes e adxectivos posesivos, xenitivo saxón  

 Partículas interrogativas  
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 Present Simple: afirmativo, negativo, interrogativo, respostas curtas. 

 Present Continuous: afirmativo, negativo, interrogativo, respostas 

curtas.  

 Contables e incontables. 

 A/an/some/any 

 There is/are: afirmativo, negativo e interrogativo. 

 Preposicións de lugar e tempo. 

 

 Funcións comunicativas da lingua  

 Presentacións 

 Información persoal  

 Preguntar/responder  

 Descrición (animais e fogar) 

 Expresión escrita     

 Descrición da familia  

 Descrición da fin de semana típica/a rutina diaria  

 Descricións físicas  

 Descrición dunha fotografía (o tempo, as persoas, as actividades)  

 Descrición do fogar 

Compresión lectora 

 Lectura de textos adaptados ao nivel de primeiro de ESO sobre os temas 

de vocabulario tratados ao longo do curso de natureza diversa. 

Co apoio e petición 

da opinión dos 

alumnos inclúese 

materia nova que non 

é de repaso, e que 

non será avaliable 

como pertencente a 

 Vocabulario  

 Os sentimentos 

 Deportes  

 Lugares da cidade e medios de transporte 

 A roupa 
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3ª avaliación. (Sempre 

pensando en que 

para o curso vindeiro 

2020-2021, séra de 

axuda) 

 

 Gramática   

 Verbos modais: can/can’t; must/mustn’t. 

 Adverbios de modo 

 Verb to be (past): afirmativo, negativo e interrogativo. 

 There was/were. 

 Past Simple (verbos regulares e algúns irregulares): afirmativo 

 Funcións comunicativas da lingua  

 Gustos e preferencias   

 Conversas no restaurante, encargo de comida. 

 Dar instruccións e seguir orientacións para chegar a sitios da cidade 

 Compras nunha tenda. 

 

 Expresión escrita     

 Descrición dun deporte ou atleta favorito 

 Descrición da cidade  

 Descrición da fin de semana pasada 

Compresión lectora 

 Lectura de textos adaptados ao nivel de 1º ESO sobre temas de natureza 

diversa. 
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6 RÚBRICA PARA A VALORACIÓN DO TERCEIRO TRIMESTRE DO CURSO ACADÉMICO 2019-2020 

As tarefas realizadas dende a declaración do estado de alarma serán valoradas a través dunha 

rúbrica que se baseará en dous aspectos: a realización das mesmas e o seu grao de consecución. 

Deste xeito, o/a alumno/a poderá incrementar a nota obtida durante a ensinanza presencial ata 1 

punto dependendo do número de tarefas entregadas dentro dos prazos establecidos, e ata outro 

punto máis dependendo do grado de consecución das mesma, sendo un máximo de 2 puntos. 

  

TAREFAS ASIGNADAS GRAO DE CONSECUCIÓN 

Entregou o 100% das tarefas 

asignadas no prazo establecido. 

1 Alcanzou un grao de consecución 

moi satisfactorio nas tarefas 

asignadas. 

1 

Entregou o 75% das tarefas 

asignadas no prazo establecido. 

0.75 Alcanzou un grao de consecución 

satisfactorio. 

0.75 

Entregou o 50% das tarefas 

asignadas no prazo establecido. 

0.5 Alcanzou os estándares de 

aprendizaxe  imprescindibles. 

0.5 

Entregou o 25% das tarefas 

asignadas no prazo establecido. 

0.25 Non alcanzou o total dos 

estándares de aprendizaxe 

imprescindibles. 

0.25 

Non entregou as tarefas 

asignadas. 

0 Non alcanzou os estándares de 

aprendizaxe imprescindibles. 

0 

  

 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

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: 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 permiten 

inferencias do significado baseadas no contexto, uso dos 

coñecementos referenciais sobre o tema, así como identificación de 

palabras clave. 

 B1.2. Comprender instrucións moi básicas pronunciadas lentamente 

e claramente, e seguir indicacións sinxelas e breves que conteñan 

vocabulario propio do nivel. 

 B1.4. Comprender os puntos esenciais e os detalles máis relevantes 

en conversas cotiás, reais ou simuladas, que se refiran a 

necesidades prácticas ou materiais, sentimentos ou sensacións 

físicas básicas, expresadas con certa naturalidade e boa 

articulación, e que se poidan escoitar de novo ou solicitar que se 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 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. 

 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 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. 

 

 PLEB1.5. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa 
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reformule o dito. 

 B1.5. Recoñecer os puntos esenciais e a información principal de 

textos orais ou audiovisuais breves, articulados pausadamente e 

con claridade, que conteñan narracións e/ou descricións sinxelas, 

que traten sobre asuntos moi previsibles da vida cotiá ou moi 

coñecidos. 

 B1.6. Comprender transaccións moi básicas de bens e servizos 

(datos persoais, horarios e prezos), transmitidas de viva voz ou por 

medios técnicos, e articuladas con certa lentitude e claridade, 

sempre que as condicións acústicas sexan boas e se poidan escoitar 

máis dunha vez. 

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. 

 

 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. 

 

 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. 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

 B2.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas para producir textos 

monolóxicos que aborden descricións, narracións e explicacións 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

 PLEB2.1. Interactúa nas actividades de aula a maioría das veces ou 

intervén na lingua estranxeira, cunha pronuncia comprensible, e 
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breves e sinxelas sobre acontecementos, experiencias, condicións 

de vida e coñecementos diversos, con certa fluidez e pronuncia 

intelixible, utilizando conectores textuais e con dominio do 

vocabulario elemental, para lograr a finalidade da comunicación. 

 B2.2. Producir textos breves e comprensibles, tanto en conversa 

cara a cara como por teléfono ou por outros medios técnicos, nun 

rexistro neutro ou informal, cunha linguaxe sinxela, nos que se dea, 

se solicite e se intercambie información básica sobre temas de 

importancia na vida cotiá e asuntos coñecidos ou de interese 

persoal ou educativo propios da súa idade e nivel escolar, e se 

xustifiquen brevemente e de xeito básico os motivos de 

determinadas accións e de plans sinxelos, aínda que ás veces haxa 

interrupcións ou vacilacións, resulten evidentes as pausas e a 

reformulación para organizar o discurso e para seleccionar 

expresións e estruturas, e o interlocutor teña que solicitar que se lle 

repita o dito, e mesmo solicite axuda ao interlocutor para expresar 

o seu texto. 

 B2.3. Participar en conversas espontáneas relacionadas coas 

actividades de aula e en simulacións sobre temas cotiáns e de 

interese persoal con diversos fins comunicativos, establecendo 

persevera no seu uso aínda que cometa erros e teña que pedir axuda ou 

aclaracións. 

 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. 

 

  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. 

 

 PLEB2.5. Participa en conversas informais cunha pronuncia comprensible 

cara a cara, por teléfono ou por outros medios técnicos, nas que establece 

contacto social, intercambia información e expresa opinións e puntos de 

vista, fai invitacións e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá 

indicacións ou instrucións. 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 5 DE 28 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

contacto social en función da situación de comunicación, 

reformulando e rectificando se non se comprende, e pedindo 

aclaración se non entende algo. 

 B2.5. Manexar con certa fluidez frases feitas curtas, grupos de 

palabras e fórmulas básicas para desenvolverse de xeito suficiente 

en breves intercambios en situacións  cotiás, aínda que se 

interrompa o discurso para procurar expresións e palabras menos 

frecuentes. 

 B2.6. Intercambia información ou responde a preguntas directas 

simples e breves, relativas a información persoal, hábitos, gustos, 

estudos etc., en relación con ámbitos e temas inmediatos cos que 

xa estea familiarizado 

 PLEB2.6. Colabora coas demais persoas na interacción, verificando a 

comprensión propia e a das demais persoas mediante estratexias de 

compensación lingüísticas e non verbais, e cooperando activamente na 

realización das tarefas de comunicación, e manifesta interese e respecto 

polas achegas do seus compañeiros e das súas compañeiras. 

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

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 PLB3.1. Segue, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas de funcionamento 

e manexo de aparellos electrónicos ou de máquinas de uso común e 

coñecidos, así como instrucións básicas e predicibles para a realización de 

actividades e normas de seguridade. 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 6 DE 28 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

detalles relevantes do texto. 

 B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e 

os 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 asuntos cotiáns, temas 

coñecidos e previsibles de interese ou relevantes para os propios 

estudos, e que conteñan estruturas e un léxico básicos de uso 

común. 

 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. 

 B3.5. Comprender a información esencial de correspondencia 

persoal moi breve e sinxela en calquera soporte, identificando o 

rexistro formal ou informal, o propósito e as fórmulas de relación 

social, e outras convencións básicas propias deste tipo de texto. 

 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. 

 

 PLEB3.3. Entende información específica esencial en páxinas web e outros 

materiais de referencia 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. 

 

 PLB3.4. 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. 
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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, pondo una idea 

principal en cada parágrafo, etc.). 

 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 básicos de cohesión e de coherencia, e 

as convencións ortográficas básicas, os signos de puntuación máis 

comúns, cun control razoable de estruturas sinxelas e un léxico 

frecuente para a súa idade e nivel escolar; así como as convencións 

ortográficas máis habituais na redacción de textos electrónicos. 

 B4.3. Describir de forma moi sinxela lugares, obxectos e persoas, e 

narrar de xeito lineal feitos e experiencias sinxelas, así como expor 

información básica e previamente preparada relacionada con temas 

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

 

 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. 

 

 PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e 

relativa aos seus datos, aos seus intereses ou ás súas afeccións. 

 

 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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cotiáns ou con materias do currículo. 

 B4.4. Cubrir documentos básicos nos que se solicite información 

persoal relativa a actividades diarias, intereses (deportes, música, 

etc.), gustos, etc. 

 B4.6. Escribir correspondencia breve e sinxela en papel ou soporte 

dixital, na que se dea información persoal básica e se expresen 

gustos, sentimentos e opinións. 

 B4.7. 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. 

se describen en termos sinxelos sucesos importantes e experiencias 

persoais (por exemplo, unhas vacacións), se dan instrucións sinxelas, se 

fan e aceptan ofrecementos e suxestións e se expresan opinións de xeito 

sinxelo. 

 

 PLEB4.6. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte 

impreso e dixital, utilizando correctamente as convencións ortográficas e 

os signos de puntuación. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e 

intercultural 

 B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se 

cometan erros de pronunciación polos que os interlocutores teñan 

que solicitar repeticións.   

 B5.2. Aplicar á comprensión e á produción de textos escritos as 

normas ortográficas básicas da palabra e da oración. 

 B5.3. Incorporar á produción do textos oral e escrito os 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

 PLEB5.1. Utiliza a lingua estranxeira na maioría das súas intervencións nas 

actividades de aula, e na participación en simulacións con diversos fins 

comunicativos, facéndose comprender, producindo con suficiencia 

discriminativa trazos fonéticos significativos que distinguen fonemas, e 

recoñecendo e producindo comprensiblemente patróns básicos de ritmo, 

entoación e acentuación de palabras e frases. 
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coñecementos socioculturais e sociolingüísticos relativos a 

estruturas sociais, relacións interpersoais, patróns de actuación, 

comportamento e convencións sociais, respectando as normas de 

cortesía máis importantes nos contextos respectivos. 

 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 respecto ante as diferenzas.   

 B5.5. 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; apreciar a riqueza persoal e 

social que proporciona ser plurilingüe, e valorar as linguas como 

medio para comunicarse con compañeiros doutros países, como 

recurso de acceso á información e como instrumento de 

enriquecemento persoal ao coñecer culturas e maneiras de vivir 

diferentes. 

 B5.6. Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito 

comunicativo, utilizando os expoñentes máis comúns e básicos 

 PLB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente para facer 

comprensible os textos, sen cometer erros moi básicos sobre as 

regularidades ortográficas máis relevantes. 

 

 

 PLB5.3. Utiliza as convencións básicas propias da lingua estranxeira no 

desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito (saúdos, rutinas 

para iniciar ou manter a quenda de palabra, fórmulas orais breves para 

manter a atención, etc.). 

 

 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. 

 

 PLB5 5. Nas actividades de aula utiliza, para a comprensión e a 

elaboración de textos, o coñecemento adquirido noutras linguas sobre 

elementos morfolóxicos, sintácticos e discursivos, así como os procesos 
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desas funcións e os patróns discursivos de uso máis frecuente. 

 B5.7. Comprender e utilizar rutinas e o léxico propio do nivel en 

situacións comunicativas sinxelas reais ou simuladas. 

 B5.8. Participar en proxectos nos que se utilicen varias linguas, 

tanto curriculares como outras presentes no centro docente, 

relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais. 

de realización das actividades lingüísticas de comprensión e produción. 

 

 

 PLB5.6. Comunica con eficacia, comprendendo e utilizando 

adecuadamente as estruturas morfosintácticas básicas para realizar as 

funcións comunicativas propias seu nivel, e estratexias de comunicación e 

de redundancia do significado (imaxes, elementos paralingüísticos, 

cuasilingüísticos básicos e paratextuais). 

 

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

para comprender e elaborar textos sinxelos propios do seu nivel 

educativo. 

 

 PLEB5.8. 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, 

evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que 

posúe como persoa plurilingüe. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

■Seguimento do traballo realizado polo alumnado: as tarefas realizadas 
dende a declaración do estado de alarma entregaranse a través de 
diferentes plataformas como: a aula virtual, o correo electrónico, 
videoconferencias, previamente establecidas en forma e prazo polo 
docente para a súa realización. O alumno terá axuda doutros medios, 
incluso en papel, se non pode acceder a medios telemáticos. 
As tarefas serán corrixidas individualmente, ou se poden autocorrixir 
cunha plantilla e compartir os datos co docente. 

■Observación directa: a través de videochamada. 

Instrumentos: 
As tarefas desta terceira avaliación estarán enfocadas ao reforzo e se é o 
caso recuperación das catro destrezas lingüísticas, así como o 
coñecemento da lingua adquirida ata a declaración do estado de alarma. 
Todas as tarefas deberán alcanzar un grao de consecución mínimo e serán 
avaliadas mediante rúbricas e escalas de valoración que reflictan o grao de 
adquisición dos estándares de aprendizaxe establecidos. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A nota final do curso obterase a partir de: 
-A nota da segunda avaliación como punto de partida (inglés é avaliación 
continua). 
- Terceira avaliación: 

 a) para aqueles alumnos/as que alcanzaran un mínimo de 5  seguindo os 
criterios das anteriores avaliacións (a 1ª e a 2ª), as súas tarefas serán 
valoradas cunha rúbrica que ten en conta 2 aspectos: a realización das 
tarefas e o grao de consecución das mesmas. Sendo un máximo de 2 
puntos. 

    Deste xeito o alumno/a poderá incrementara súa nota obtida durante a 
súa ensinanza presencial ata 1 punto(dependendo do número de tarefas 
entregadas dentro do prazo marcado) e ata outro punto máis dependendo 
do grao de consecución das tarefas. *Pódese ver a rúbrica no punto 6. 

 
b)aqueles alumnos/as que non alcanzaran un mínimo de de 5 na avaliación 
anterior, serán avaliados  a través de actividades de repaso, reforzo e 
avaliación. Os alumnos/as que entreguen todas as actividades dentro dos 
prazos establecidos e e amosen un grao mínimo de adquisición dos 
estándares establecidos, obterán unha nota de 5 ou superior. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O alumnado que necesite recuperar a materia na convocatoria 
extraordinaria de setembro recibirá en xuño un caderno con tarefas de 
repaso que deberá entregar o día do exame. 

A proba extraordinaria de setembro, ben sexa presencial ou de maneira 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 13 DE 28 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

telemática dependendo da situación sanitaria do momento, versará sobre 
o contido traballado na primeira e segunda avaliacións. 

Para axudar ao alumnado estimamos dividir a nota do seguinte xeito: 

- 70% EXAME PRESENCIAL OU PROBA TELEMÁTICA(1+2 AVAL) 

 

- 30% CUADERNILLO (1+2 AVAL) 

 

Alumnado de 
materia pendente 

 

 

Criterios de avaliación: os criterios de avaliación para o alumnado de 
segundo curso con Inglés pendente serán os correspondentes a 1º de 
ESO (ver punto 7). 

Criterios de cualificación:  No caso do departamento de inglés temos feito 

un primeiro parcial, pero coa declaración do estado de alarma non 

puidemos levar a cabo o segundo que tiña que terse feito o 20 de marzo. O 

alumnado deberá entregar un cadernos con tarefas de recuperación. No 

caso do departamento de inglés, estas tarefas constituirán o 100% da nota 

final e avaliaranse dacordo a unha rúbrica que contemplará tanto a entrega 

das tarefas en prazo, coma o seu grao de consecución. 

P Procedementos e instrumentos de avaliación: cadernos de recuperación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Comprensión de textos escritos  
- Comprensión de textos orais  
- Producción de textos escritos  
Actividades de reforzo, recuperación e ampliación sobre o 
coñecemento da lingua (aspectos gramaticais, vocabulario e linguaxe 
funcional) 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O departamento de Inglés continuará cunha metodoloxía 
comunicativa e humanística, favorecendo o pensamento autónomo e 
crítico, e tendo en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do 
alumnado. Neste caso temos en conta as súas necesidades, 
axudándolles no uso da tecnoloxía telemática, e favorecendo e 
valorando a súa independencia á hora de traballar sós na casa, 
facendo ás veces eles/elas mesmos/as autoaprendizaxe e 
autocorrección. 

Un número reducido de alumnos/as van recibir en papel as mesmas 
tarefas que os demáis por petición propia das familias. 

Materiais e recursos 

Aula virtual , correo electrónico, whatsapp, chamadas telefónicas e 
videoconferencias a través de Webex ( sempre dependendo da súa 
conectividade e da dos docentes). Tamén temos alumnado aos que se 
lles envían as tarefas en papel.  O alumnado segue a usar o libro de 
texto e se lle proporcionan os audios e vídeos na aula virtual e máis 
actividades de repaso en formatos Word ou Pdf.  

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado xa estivera informado dos criterios de avaliación 
anteriores nos taboleiros das súas aulas e asemade publicouse na 
páxina web do instituto. Mediante medios telemáticos, correo ou 
vídeoconferencia cos docentes se lles proporciona a información do 
que teñen que realizar. Cando se teña autorización publicarase na 
páxina web os documentos pertinentes. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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5. Contidos mínimos de 2ºESO 

. Inclúense os contidos 

mínimos da 1ª e 2ª 

avaliación, que serán 

obxecto de repaso e 

reforzo, para todos os 

alumnos.  

 

 Vocabulario  

 Números ordinais e cardinais 

 A hora 

 Datos persoais 

 Emocións e sentimentos 

 Actividades de lecer 

 Medios de transporte 

 A roupa 

 Preposicións 

 Materias e material escolar 

 A música 

 O corpo  

 O tempo e os desastres naturais. 

 Gramática   

 Verbo to be (present and past simple): afirmativo, negativo, 

interrogativo, respostas curtas. 

 Present Simple: afirmativo, negativo, interrogativo, respostas curtas. 

 Present Continuous: afirmativo, negativo, interrogativo, respostas 

curtas.  

 Adverbios de frecuencia e tempo. 

 Contraste entre Present Simple e Present Continuous. 
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 Partículas interrogativas. 

 There is/are; there was/were. 

 Past Simple (regular and irregular verbs): afirmativo, negativo, 

interrogativo, respostas curtas. 

 Past Continuous: afirmativo, negativo, interrogativo, respostas curtas. 

 Modal verbs: can/can’t; must/mustn’t; should/shouldn’t. 

 Funcións comunicativas da lingua  

 Presentacións 

 Dar información persoal  

 Gustos e preferencias 

 Horarios e actividades diarias 

 Facer preguntas e responder 

 Falar do tempo 

 Expresión escrita     

 Descrición de fotografías 

 Cartas e e-mails informais 

 Descrición de eventos pasados  

Compresión lectora 

 Lectura de textos adaptados ao nivel de segundo de ESO sobre os temas 

de vocabulario tratados ao longo do curso de natureza diversa. 

Co apoio e petición 

da opinión dos 

alumnos inclúese 

materia nova que non 

é de repaso, e que 

non será avaliable 

como pertencente a 

3ª avaliación. (Sempre 

pensando en que 

para o curso vindeiro 

2020-2021, séra de 

 Vocabulario 

 Saúde 

 Alimentación 

 Animais 

 Tecnoloxía 

 Profesións 

 Gramática   
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axuda) 

 

 Comparativos e superlativos 

 Contables e incontables 

 Quantifiers: a/some/any; how much/ how many. 

 O futuro: will and going to 

 Funcións comunicativas da lingua  

 Dar consellos e facer suxestións 

 Facer plans e predicións 

 Expresión escrita     

 Descrición dos animais 

 Descrición de plans de futuro 

Compresión lectora 

 Lectura de textos adaptados ao nivel de 2º ESO sobre temas de natureza 

diversa. 
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6 RÚBRICA PARA A VALORACIÓN DO TERCEIRO TRIMESTRE DO CURSO ACADÉMICO 2019-2020 

As tarefas realizadas dende a declaración do estado de alarma serán valoradas a través dunha 

rúbrica que se baseará en dous aspectos: a realización das mesmas e o seu grao de consecución. 

Deste xeito, o/a alumno/a poderá incrementar a nota obtida durante a ensinanza presencial ata 1 

punto dependendo do número de tarefas entregadas dentro dos prazos establecidos, e ata outro 

punto máis dependendo do grado de consecución das mesma, sendo un máximo de 2 puntos. 

  

TAREFAS ASIGNADAS GRAO DE CONSECUCIÓN 

Entregou o 100% das tarefas 

asignadas no prazo establecido. 

1 Alcanzou un grao de consecución 

moi satisfactorio nas tarefas 

asignadas. 

1 

Entregou o 75% das tarefas 

asignadas no prazo establecido. 

0.75 Alcanzou un grao de consecución 

satisfactorio. 

0.75 

Entregou o 50% das tarefas 

asignadas no prazo establecido. 

0.5 Alcanzou os estándares de 

aprendizaxe  imprescindibles. 

0.5 

Entregou o 25% das tarefas 

asignadas no prazo establecido. 

0.25 Non alcanzou o total dos 

estándares de aprendizaxe 

imprescindibles. 

0.25 

Non entregou as tarefas 

asignadas. 

0 Non alcanzou os estándares de 

aprendizaxe imprescindibles. 

0 
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7 Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe (alumnado de 2º ESO con materia pendente do curso 
anterior) 

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: 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. 

 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. 

 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 ou 

do propio campo de interese, sempre que as condicións acústicas 

sexan boas e se poida volver escoitar o que se dixo. 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 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 articuladas con claridade e pausadamente, relacionadas coas 

actividades de aula e con áreas de prioridade inmediata. 

 

 PLEB1.3. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información 

relevante en presentacións moi básicas sobre temas que estea a aprender 

ou do seu interese, sempre que poida escoitalas máis dunha vez. 

 

 PLEB1.4. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa 

informal entre duas persoas que ten lugar na súa presenza, ou procedente 
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 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. 

 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. 

dunha gravación pedagóxica cando o tema lle resulta coñecido e o 

discurso estea articulado con claridade, a velocidade baixa. 

 PLEB1.6. Identifica a información esencial do tema e da situación de 

comunicación de gravacións auténticas ou pedagóxicas sinxelas, sobre 

asuntos cotiáns ou do seu interese, articuladas pausadamente e con 

claridade, e cando as imaxes axuden á comprensión e se poida escoitar 

máis dunha vez. 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

 B2.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se 

cometan erros de pronuncia polos que os interlocutores teñan que 

solicitar repeticións de cando en vez. 

 B2.3. Utilizar as estratexias máis adecuadas para producir textos 

monolóxicos que aborden descricións, narracións e explicacións 

breves e sinxelas sobre acontecementos, experiencias, condicións 

de vida e coñecementos diversos, con certa fluidez e pronuncia 

intelixible, utilizando conectores textuais, e con dominio do 

vocabulario elemental para lograr a finalidade da comunicación. 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

 PLEB2.1. Na maioría das actividades de aula amosa unha actitude positiva 

polo uso da lingua estranxeira nas diferentes situación comunicativas, 

esforzándose por utilizala aínda que, ás veces, teña que recorrer a outras 

linguas para pedir axuda ou aclaracións. 

 PLEB2.2. Fai presentacións moi breves e ensaiadas comprensibles e con 

apoio visual 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. 
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 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, 

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. 

 

  PLEB2.5. 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. 

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 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. 

 B3.3. Identificar e interpretar palabras e enunciados clave sinxelos e 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 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. 

 PLEB3.3. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario 
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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. 

 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. 

 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 ou solicitada en cartas, formularios, fichas, 

cuestionarios, anuncios, etc. 

 

de publicacións propias da súa idade ou de internet, formulados de xeito 

simple e claro, e relacionados con asuntos do seu interese, nos ámbitos 

persoal e educativo. 

 

 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. 

 

 

 

 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 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

 B4.1. Aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 
 
 PLEB4.1. Escribe notas e mensaxes (por exemplo, posts e chats en 
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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.). 

 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.  

 B4.3. Completar documentos básicos nos que se solicite 

información persoal.  

 B4.4. Escribir mensaxes sinxelas con información, instrucións e 

indicacións moi básicas relacionadas con actividades cotiás e de 

inmediata necesidade. 

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. 

 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. 

 

 PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e 

relativa aos seus datos, aos seus intereses ou ás súas afeccións. 

 

 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. 
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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. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e 

intercultural 

 B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se 

cometan erros de pronunciación polos que os interlocutores teñan 

que solicitar repeticións.   

 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 (xestos, expresións faciais, uso da 

voz e contacto visual) e ás convencións sociais (costumes e 

tradicións).   

 B5.3. Interactuar segundo as convencións sociais máis básicas da 

cultura estranxeira, e utilizar coñecementos socioculturais e 

sociolingüísticos básicos para a comprensión do texto oral e escrito. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

 PLEB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, e produce 

comprensiblemente trazos fonéticos que distinguen fonemas 

(nasalización, sonorización, etc.) e patróns moi básicos de ritmo, 

entoación e acentuación de palabras e frases. 

 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 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. 

 PLB5.3. Utiliza as convencións orais básicas propias da lingua estranxeira 

no desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito (saúdos, 

rutinas para iniciar ou manter a quenda de palabra, fórmulas orais breves 
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 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 respecto ante as diferenzas.   

 B5.5. Valorar as linguas como medio para comunicarse e 

relacionarse con compañeiros e compañeiras doutros países, como 

recurso de acceso á información e como instrumento de 

enriquecemento persoal ao coñecer culturas e maneiras de vivir 

diferentes. 

 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. 

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

comunicativo, utilizando os expoñentes máis comúns e básicos 

desas funcións e os patróns discursivos de uso máis frecuente, e 

amosar control sobre un conxunto de estruturas gramaticais e 

modelos de oracións e frases dentro dun repertorio básico 

memorizado.  

para manter a atención, etc.). 

 

 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. 

 PLB5.5. Nas actividades de aula, reflexiona sobre a utilización para a 

comprensión e a elaboración de textos do coñecemento adquirido 

noutras linguas sobre elementos morfosintácticos e discursivos básicos e 

habituais no uso da lingua. 

 PLB5.6. Comunica con eficacia, comprendendo e utilizando 

adecuadamente as estruturas morfosintácticas básicas para realizar as 

funcións comunicativas propias seu nivel, e estratexias de comunicación e 

de redundancia do significado (imaxes, elementos paralingüísticos, 

cuasilingüísticos básicos e paratextuais). 

 

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

para comprender e elaborar textos sinxelos propios do seu nivel 
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 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.  

 B5.9. Participar en proxectos nos que se utilicen varias linguas, 

tanto curriculares como outras presentes no centro docente, 

relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais. 

educativo. 

 

 

 PLEB5.8. 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, 

evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que 

posúe como persoa plurilingüe. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 
   

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

● B1.2. Identificar información xeral e específica relevante de 
textos sinxelos emitidos cara a cara ou por medios 
 audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos 
(información básica sobre algunha materia do currículo, temas 
do seu  interese ou ocupacionais propios da súa idade e 
do seu nivel escolar), pronunciadas con lentitude e claridade. 
   

● 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 ámbitos 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

PLEB1.1. Distingue, co apoio da  imaxe, as ideas principais e información 

relevante en presentacións sobre temas educativos, ocupacionais ou do 

seu interese (por  exemplo, sobre un tema curricular ou unha charla para 

organizar. 

  PLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de 

indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e articulados de 

xeito lento e claro (por exemplo, cambio de porta de embarque nun 

aeroporto, información sobre actividades nun  campamento de verán ou 

no contestador automático dun cine), sempre que as condicións acústicas 

sexan boas e o son non estea distorsionado. 

● 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). 

   

● PLEB1.4. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha 

conversa formal ou informal entre dúas ou máis persoas 
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persoal, público, educativo e ocupacional, sempre que as 
condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e que se poida 
volver escoitar o dito. 
   

● e B1.5. Comprender o sentido xeral e a información 
 específica de conversas claras e pausadas que teñen 
lugar na súa  presenza, nas que se describan, narren ou se 
dean opinións sobre  temas habituais para a súa idade e o seu 
nivel escolar, sempre que poida pedir información. 

● B1.6. Comprender preguntas, solicitude de informacións 

cambios moi evidentes de tema en situacións comunicativas 

cara a cara en que se lle pregunte sobre asuntos básicos e 

coñecidos persoais, educativos, ocupacionais ou do seu 

interese, sempre que poida pedir que se lle repita, aclare ou 

elabore algo do que se lle dixo. 

B1.7. Comprender o sentido xeral e a información específica sinxela de 

programas de televisión, tales como boletíns meteorolóxicos ou 

informativos, cando os comentarios conten cunapoio de imaxes moi 

redundantes. 

   

. 
 

interlocutoras que ten lugar na súa presenza, cando o tema lle resulte 

coñecido e o discurso está articulado con  claridade, a velocidade 

media e nunha variedade estándar da lingua. 

   

● PLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, 

descricións, narracións, puntos de  vista e opinións 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 reformular o dito. 
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Bloque 2. Produción de textos orais 

● B2.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para 
producir textos orais monolóxicos ou dialóxicos breves e de 
estrutura simple e clara, utilizando, entre outros, 
 procedementos como a adaptación da mensaxe a 
patróns da primeira lingua ou outras, ou o uso de elementos 
léxicos aproximados, se non  se dispón doutros máis precisos. 
  
   

● B2. 2. Manexar frases curtas, grupos de palabras e  fórmulas 
para desenvolverse de xeito suficiente e comprensible en breves 
intercambios en situacións habituais e cotiás, interrompendo en 
ocasións o discurso para procurar expresións, articular palabras 
menos frecuentes e reparar a comunicación en situacións 
menos comúns.    
 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

● PLEB2.1. Nas  actividades de aula, a maioría das veces interactúa ou 
intervén na lingua estranxeira e persevera no seu uso cunha actitude 
positiva, aínda que cometa erros e teña que pedir axuda ou 
 aclaracións, manifestando interese e respecto polas achegas 
dos  seus compañeiros e das súas compañeiras. 
   

● PLEB2.2. Interactúa para obter ou ofrecer bens e servizos relativos a 
necesidades inmediatas e cotiás, sempre que se fale amodo e con 
estruturas moi sinxelas e habituais,  e reacciona adecuadamente 
sempre que poida solicitar, mediante preguntas sinxelas e directas, a 
colaboración da persoa interlocutora para entender e facerse 
entender. 
 

 

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 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

● PLB3.1 . Identifica, con axuda da imaxe, instrucións de funcionamento e 

manexo de aparellos electrónicos ou de máquinas, así como instrucións para 

a realización de actividades e normas de seguridade (por exemplo, nun 

centro docente, un lugar público ou unha zona de lecer). 
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puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto. 
  
   

● 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. 
   

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

      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.   

 B3.5. Comprender correspondencia formal breve sobre 

cuestións prácticas relativas aos seus intereses nos ámbitos 

propios da súa idade e do seu nivel escolar. 

 B3.6. Ler con certa autonomía textos adaptados de certa 

lonxitude adecuados á idade, aos intereses e ao nivel escolar, 

seguindo a liña argumental, o carácter básico dos personaxes e 

● PLB3.2. 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. 

   

● PLB3.3. Capta as ideas principais de textos xornalísticos breves en calquera 

soporte, se os números, os nomes, as ilustracións e os títulos portan gran 

parte da mensaxe. 

   

● PLB3.4. 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 interese (por exemplo, sobre un tema curricular, un programa 

informático, unha cidade, un deporte ou o ambiente), sempre que 

poida reler as seccións difíciles. 

PLB3.5. Comprende correspondencia persoal en calquera formato na 

que se fala de si mesmo/a, se describen persoas, obxectos e lugares, 

se narran acontecementos pasados, presentes e futuros, reais ou 

imaxinarios, e se expresan sentimentos, desexos e opinións sobre 

temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

● PLB3.6. Entende o esencial de correspondencia formal na que se 
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as súas relacións. 

  
 

informa sobre asuntos do seu interese no contexto persoal, educativo 

ou ocupacional (por exemplo, sobre un curso de idiomas ou unha 

compra por internet). 

 

 

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.   
   

B4.2. Coñecer e 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). 

 B4.3. Empregar para comunicarse mecanismos sinxelos de 

cohesión textual axustados ao contexto e á intención 

comunicativa (repetición léxica, elipse, deíxe persoal, espacial e 

temporal, xustaposición, e conectores e marcadores discursivos 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

● PLB4.1. Escribe correspondencia formal básica e breve, dirixida a 
institucións públicas ou privadas ou entidades comerciais, solicitando 
ou dando a información requirida de xeito sinxelo e observando as 
convencións formais e normas de cortesía básicas deste tipo de 
textos. 
   

● PLB4.2. 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. 
   

● PLB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e 
relativa á súa formación, á súa ocupación, aos seus intereses ou ás 
súas afeccións (por exemplo, para subscribirse a unha publicación 
dixital, matricularse nun taller, ou asociarse a un club deportivo). 
   

● PLB4.4. Escribe notas e mensaxes  (mensaxes instantáneas, chats, 
etc.) onde se fan breves comentarios ou se dan instrucións 
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frecuentes). 

 B4.4. Escribir, en soporte impreso ou nas redes sociais, 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. 

 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. 

 

eindicacións relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá e 
do seu interese. 
   

● PLB4.5. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves nas redes sociais 
relacionados con actividades e situacións da vida cotiá, do seu 
interese persoal ou sobre temas de actualidade, respectando as 
convencións e as normas de cortesía. 
 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

● B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que 
resulte evidente o acento estranxeiro ou se cometan erros de 
pronunciación, sempre que non interrompan a comunicación, 
polos  que as persoas interlocutoras teñan que solicitar 
repeticións de cando en vez. 

Bloque 5. Coñecementos da lingua e consciencia plurilingüe e internacional 

● PLEB5.1. Desenvólvese na maioría  das actividades de aula facendo 
un esforzo por utilizar a lingua estranxeira, cunha pronunciación clara, 
aceptable e comprensible dos esquemas fónicos e fonolóxicos básicos, 
aínda que teñ que repetir algunha vez por solicitude das persoas 
interlocutoras, e pide axuda e aclaracións aos compañeiros e ás 
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● B5.2. Valorar as linguas como medio para comunicarse e 

 relacionarse con compañeiros e compañeiras doutros 
países, como  recurso de acceso á información, e como 
instrumento de enriquecemento persoal ao coñecer culturas e 
maneiras de vivir diferentes. 
   

B5.3. Producir textos escritos sen faltas de ortografía  significativas en 
palabras e expresións habituais propias do nivel. 
B5.4. Coñecer e utilizar, para a comprensión e a produción do texto oral 
monolóxico ou dialóxico e escrito, os aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, 
actividades de lecer, etc.), estruturas sociais, condicións de vida 
(contorno e estrutura social), relacións interpersoais (entre homes e 
mulleres, no traballo, no centro docente e nas institucións), 
comportamento (xestos, expresións faciais, uso da voz e contacto 
visual) e convencións sociais (costumes e tradicións), actuando coa 
debida propiedade e respectando as normas de cortesía máis 
importantes nos contextos respectivos. 
 

● B5.5. Na propia lingua, identificar diferenzas e semellanzas nos 
aspectos culturais visibles dos países onde se fala a lingua 
estranxeira e da propia cultura, coas diversas culturas do resto 
do alumnado, de ser o caso, amosando curiosidade e respecto 
perante as diferenzas. 
   

B5.6. Distinguir, e aplicar á comprensión e á  produción do texto, 
a función 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 

compañeiras cando  non progresa a comunicación. 
   

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

 
● PLEB5.3. Utiliza as convencións máis habituais propias da lingua 

estranxeira no desenvolvemento do proceso comunicativo (saúdos, 
rutinas para iniciar ou manter a quenda de palabra, fórmulas orais 
breves para manter a atención, facer preguntas por preferencias, 
expresar opinións, etc.) en rexisto estándar. 
   

 
● PLEB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos e 

visibles dos países nos que se fala a  lingua estranxeira, analizándoos 
comparativamente coas diversas culturas, de ser o caso, do resto do 
alumnado, e evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas. 
   

● PLB5 5.5. Identifica e utiliza 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. 
   

● PLB5.6. Domina as estruturas morfosintácticas e discursivas máis 
habituais para comprender e expresar en rexistros estándar intencións 
e significados mediante as funcións comunicativas propias do seu 
nivel, e reflexiona sobre a utilidade do coñecemento adquirido 
noutras linguas para  comprender e elaborar textos na lingua meta. 
   

● PLEB5.7. Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para 
comprender e elaborar textos sinxelos en rexistro estándar propios do 
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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).   

● B5.7. 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. 
   

    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; inferir do contexto e do cotexto, con apoio 
visual, os significados de palabras e expresións de uso menos frecuente 
ou máis específico, e comunicar información, opinións e puntos de vista 
breves, simples e directos en situacións habituais e cotiás, aínda que en 
situacións menos correntes haxa que adaptar a mensaxe. 
 
 

seu nivel educativo, e comprende e utiliza estratexias de 
comunicación e de redundancia do significado (imaxes e elementos 
paralingüísticos, cuasilingüísticos e paratextuais). 
   

● PLEB5.8. Explica o sentido dun texto, resumíndoo ou reformulándoo, 
na propia lingua, para un interlocutor próximo real ou simulado que 
descoñece a lingua  estranxeira, coa finalidade de facer o texto 
comprensible e garantir a relación fluída entre falantes e culturas, 
amosando respecto  perante as diferenzas. 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 10 DE 24 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

■Seguimento do traballo realizado polo alumnado: as tarefas realizadas 
dende a declaración do estado de alarma entregaranse a través de 
diferentes plataformas como:a aula virtual, o correo electrónico, 
videoconferencias, previamente establecidas en forma e prazo polo 
docente para a súa realización. O alumno terá axuda doutros medios, 
incluso en papel, se non pode acceder a medios telemáticos. 
As tarefas serán corrixidas individualmente, ou se poden autocorrixir 
cunha plantilla e compartir os datos co docente. 

■Observación directa: a través de videochamada 

Instrumentos: 
As tarefas desta terceira avaliación estarán enfocadas ao reforzo e se é o 
caso recuperación das catro destrezas lingüísticas, así como o 
coñecemento da lingua adquirida ata a declaración do estado de alarma. 
Todas as tarefas deberán alcanzar un grao de consecución mínimo e serán 
avaliadas mediante rúbricas e escalas de valoración que reflictan o grao de 
adquisición dos estándares de apendizaxe establecidos. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A nota final do curso obterase a partir de: 
-A nota da segunda avaliación como punto de partida(inglés é avaliación 
continua) 
- Terceira avaliación: 
 a) para aqueles alumnos/as que alcanzaran un mínimo de 5  seguindo os 
criterios das anteriores avaliacións (a 1ª e a 2ª), as súas tarefas serán 
valoradas cunha rúbrica que ten en conta 2 aspectos: a realización das 
tarefas e o grao de consecución das mesmas. Sendo un máximo de 2 
puntos. 
    Deste xeito o alumno/a poderá incrementara súa nota obtida durante a 
súa ensinanza presencial ata 1 punto(dependendo do número de tarefas 
entregadas dentro do prazo marcado) e ata outro punto máis dependendo  
do grao de consecución das tarefas. *Pódese ver a rúbrica no punto 6. 

 
b)aqueles alumnos/as que non alcanzaran un mínimo de de 5 na avaliación 
anterior, serán avaliados  a través de actividades de repaso, reforzo e 
avaliación. Os alumnos/as que entreguen todas as actividades dentro dos 
prazos establecidose e amosen un grao mínimo de adquisición dos 
estándares establecidos, obterán unha nota de 5 ou superior. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O alumnado que necesite recuperar a materia na convocatoria 
extraordinaria de setembro recibirá en xuño un caderno con tarefas de 
repaso que deberá entregar o día do exame. 

A proba extraordinaria de setembro, ben sexa presencial ou de maneira 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 12 DE 24 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

telemática dependendo da situación sanitaria do momento, versará sobre 
o contido traballado na primeira e segunda avaliacións. 

 

Para axudar ao alumnado estimamos dividir a nota entre 

70% EXAME PRESENCIAL  OU PROBA TELEMÁTICA(1+2 AVAL) 

   

30% CUADERNILLO (1+2 AVAL) 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
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: uso do 
contexto verbal e non verbal, e dos coñecementos previos sobre a 
situación (quen fala a quen, con que intencións, onde e cando), que 
permiten inferencias do significado baseadas no contexto; uso dos 
coñecementos referenciais sobre o tema, así como 
 identificación de palabras clave. 
   

● B1.2. Comprender instrucións moi básicas pronunciadas 
 lentamente e claramente, e seguir indicacións sinxelas e 
breves que conteñan vocabulario propio do nivel.   
   

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

● B1.4. Comprender os puntos esenciais e os detalles máis  relevantes 
en conversas cotiás, reais ou simuladas, que se refiran  a 
necesidades prácticas ou materiais, sentimentos ou sensacións 
 físicas básicas, expresadas con certa naturalidade e boa 
 articulación, se pode escoitalas de novo ou solicitar que se 
repita  ou se reformule o dito. 
   

● B1.5. Recoñecer os puntos esenciais e a información principal de 
textos orais ou audiovisuais breves, articulados pausadamente e con 
claridade, que conteñan narracións e/ou descricións moi sinxelas, 
que traten sobre asuntos moi previsibles da vida cotiá ou moi 
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coñecidos.   
   

● B1.6. Comprender transaccións moi básicas de bens e servizos (datos 
persoais, horarios e prezos), transmitidas de viva voz ou por medios 
técnicos, e articuladas con certa lentitude e  claridade, sempre 
que as condicións acústicas sexan boas e se poidan escoitar máis 
dunha vez. 
 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

● B2.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas para producir textos 
monolóxicos que aborden descricións, narracións e 
 explicacións breves e sinxelas sobre acontecementos, 
experiencias, condicións de vida e coñecementos diversos, con certa 
fluidez e pronuncia intelixible, utilizando conectores textuais e con 
dominio do vocabulario elemental, para lograr a finalidade da 
comunicación. 
   

● B2.2. Producir textos breves e comprensibles, tanto en conversa cara 
a cara como por teléfono ou por outros medios técnicos, nun 
rexistro neutro ou informal, cunha linguaxe sinxela,  nos que se 
dea, se solicite e se intercambie 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 
xustifiquen brevemente e de xeito básico os motivos de 
determinadas accións e de plans sinxelos, aínda que ás veces haxa 
interrupcións ou vacilacións, resulten evidentes as pausas e a 
reformulación para organizar o discurso e para 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.    
 

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 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.   
   

● B3.2. Comprender mensaxes breves e sinxelas que conteñan 
instrucións, indicacións e información básica referida a necesidades 
inmediatas ou de carácter educativo ou ocupacional moi básico, de 
estrutura moi sinxela, especialmente se contan con apoio visual. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 14 DE 24 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

   
● B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e 

os 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 asuntos cotiáns, temas 
 coñecidos e previsibles de interese ou relevantes para os 
propios  estudos, e que conteñan estruturas e un léxico 
básicos de uso  común e habitual. 
   

● B3.4. 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. 
   

● B3.5. Comprender a información esencial de correspondencia 
persoal moi breve e sinxela en calquera soporte, identificando o 
rexistro formal ou informal, o propósito e as fórmulas de relación 
social, e outras convencións básicas propias deste tipo de texto. 

             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, ou pondo una idea 
principal en cada parágrafo. 
   

● 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 básicos de cohesión e de coherencia, e 
as convencións ortográficas básicas, os signos de puntuación máis 
comúns, cun control razoable de expresións e estruturas sinxelas e 
un léxico de uso frecuente para a súa idade e o seu nivel escolar; así 
como  as convencións ortográficas máis habituais na redacción de 
textos en soporte electrónico. 
   

● B4.3. Describir de forma moi sinxela lugares, obxectos e persoas, e 
narrar  de xeito lineal feitos e experiencias sinxelas, así como expor 
información básica e previamente preparada relacionada con temas 
cotiáns ou con materias do currículo. 
   

● B4.4. Cubrir documentos básicos nos que se solicite información 
persoal relativa a actividades diarias, intereses (deportes, música, 
etc.),  gustos, etc. 
   

● B4.5. Escribir mensaxes sinxelas en diferentes soportes con 
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información,  instrucións e indicacións moi básicas relacionadas con 
actividades cotiás e de inmediata necesidade. 
   

● B4.6. Escribir correspondencia breve e sinxela en papel ou soporte 
dixital, na que se dea información persoal básica e se expresen 
 gustos, sentimentos e opinións.   
   

● B4.7. Presentar os textos escritos de maneira coidada (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. 
 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e 

internacional 

● B5.1.  Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se 
cometan erros de pronuncia polos que as persoas interlocutoras 
teñan que solicitar repeticións.   
   

● B5.2. Aplicar á comprensión e á produción de textos escritos as 
normas ortográficas básicas da palabra e da oración. 
   

● B5.3. Incorporar á produción do texto oral e escrito os 
coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos 
a estruturas sociais, relacións interpersoais, patróns de actuación, 
 comportamento e convencións sociais, respectando as 
normas de  cortesía máis importantes nos contextos respectivos. 
   

● B5.4. Na propia lingua, identificar diferenzas e semellanzas nos 
aspectos  culturais visibles dos países onde se fala a lingua 
estranxeira e  da propia cultura, e coas diversas culturas do resto do 
alumnado, de  ser o caso, amosando curiosidade e respecto perante 
as diferenzas.   
   

B5.5. Utilizar as experiencias e os coñecementos adquiridos en todas as 
linguas que coñece para establecer similitudes e diferenzas coa  nova 
lingua e desenvolver unha competencia comunicativa plurilingüe; apreciar 
a riqueza persoal e social que proporciona ser unha persoa 
 plurilingüe, e valorar as linguas como medio para comunicarse e 
relacionarse con compañeiros e compañeiras doutros países, como 
 recurso de acceso á información e como instrumento de 
enriquecemento persoal, ao coñecer culturas e maneiras de vivir 
diferentes. 
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Criterios de cualificación: 

No caso do departamento de inglés temos feita un primeiro parcial, pero 
coa declaración do estado de alarma non puidemos levar a cabo o 
segundo que tiña que terse feito o 20 de marzo. O alumnado deberá 
entregar un cadernos con tarefas de recuperación. No caso do 
departamento de inglésEstas tarefas constituirán o 100% da nota final e 
avaliaranse dacordo a unha rúbrica que contemplará tanto a entrega das 
tarefas en prazo, coma o seu grao de consecución. 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

Cadernos de recuperación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Comprensión de textos escritos  
- Comprensión de textos orais  
- Producción de textos escritos  
Actividades de reforzo, recuperación e ampliación sobre o 
coñecemento da lingua (aspectos gramaticais, vocabulario e 
linguaxe funcional) 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O departamento de Inglés continuará cunha metodoloxía 
comunicativa e humanística, favorecendo o pensamento autónomo e 
crítico, e tendo en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do 
alumnado. Neste caso temos en conta as necesidades e axúdándolles 
no uso da tecnoloxía telemática, e favorecendo e valorando a súa 
independencia na hora de traballar sos na casa, facendo eles/elas 
mesmos/as autoaprendizaxe e autocorrección. 

Un número reducido de alumnos/as van recibir en papel as mesmas 
tarefas que os demáis por petición propia das familias. 

 

Materiais e recursos 

Aula virtual , correo electrónico, whatsapp, chamadas telefónicas e 
videoconferencias a través de webex.( Sempre dependendo da súa 
conectividade e da dos docentes) Tamén temos alumnado aos que se 
lles envían as tarefas en papel.  O alumnado segue a usar o libro de 
texto e se lle proporcionan os audios e vídeos na aula virtual e máis 
actividades de repaso en formatos word ou pdf. 
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5.  Contido mínimos de 3ºESO 

. Inclúense os contidos 

mínimos da 1ª e 2ª 

avaliación, que serán 

obxecto de repaso e 

reforzo, para todos os 

alumnos.  

 

Vocabulario 

● Os sentimentos. 
   

● Vocabulario relacionado coas viaxes.   
●  Identificación de expresións que se utilizan para referirse a 

situacións que se dan nas viaxes. 

   
● Vocabulario relacionado cos logros persoais.     

   
● Expresións  relacionadas con diferentes tipos de actividades. 

   
● As viaxes. A equipaxe para unha viaxe. Identificación  de 

diferentes preparativs para as viaxes. 

   
● Lugares da cidade e os elementos urbanos .Adxectivos para 

describir os lugares da cidade. 

   
● Adxectivos para describir comida.Cartas de restaurantes. 

 

Gramática 

● Estrutura de uso do Past Simple e used to. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  
.  
O alumnado xa estivera informado dos criterios de avaliación 
anteriores nos taboleiros das súas aulas e asemade publicouse na 
páxina web do instituto. Mediante medios telemáticos, correo ou 
conferencia teñen a información do que teñen que realizar. Cando se 
teña autorización publicarase na páxina web os documentos 
pertinentes. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 19 DE 24 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

   

● Expresión de accións que comezan no pasado e teñen unha 

continuidade no presente: o Present Perfect Simple. Uso e 

formación da afirmativa, da negativa e da interrogativa.   
   

● Expresión de hábitos no pasado: used  to. 

   
● Expresión de experiencias no pasado: o Present Perfect Simple e o 

Past Simple.     
   

● Expresión de plans futuros con be going to, e de decisións 

espontáneas e predicións con will. Uso e formación. Future 

 Continuous. Present Continuous con valor de futuro. 

   
● Frases  condicionais formación e uso. 

   
● Uso dos pronomes de relativo.Defining relative clauses: formación e 

uso. 

 

Funcións comunicativas 

● Presentacións  formais e informais. 
   

● Uso de expresións relacionadas coa clase. 

   
● Preguntar e responder para obter información sobre un 

acontecemento do pasado. 

   
● Conversar sobre intereses persoales. 

   
● Planificar unha viaxe: qué levar, ónde ir qué facer. 

  

Comprensión lectora   
 
Comprensión de textos adaptados ao nivel de 3º ESO sobe os temas de 

vocabulario tratados ao longo do curso, de diferente natureza. 

Expresión escrita 

● Produción dun texto narrativo anecdótico empregando o Past 

 Simple e o Past Continuous, e os conectores de secuencia 

first of all, next, then after that, later, eventually, finally e in the 

end. 

   
● Produción dun artigo xornalístico para describir un evento, 

empregando os  adxectivos e adverbios de modo, e o grao 

superlativo en adxectivos e adverbios. 
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● Produción dun correo electrónico para describir plans de viaxe 

empregando be going to e facer predicións futuras (will), e uso da 

puntuación típica da linguaxe informal (raias, puntos suspensivos, 

parénteses e signos de exclamación). 

   
● Produción dun texto descritivo empregango there is,  there  are, 

cuantificadores e determinantes e palabras e expresións como like, 

for example e such  as. 

   
● Produción dunha crítica dun restaurante.    

 

 

Co apoio e petición 

da opinión dos 

alumnos inclúese 

materia nova que non 

é de repaso, e que 

non será avaliable 

como pertencente a 

3ª avaliación. (Sempre 

pensando en que 

para o curso vindeiro 

2020-2021, séra de 

axuda) 

 

Vocabulario 

● Relacións persoais. Adxectivos relacionados coa personalidade. 
   

● Expresións, adxectivos, substantivos e verbos relacionados coas 

reportaxes de actos de delincuencia.     
   

● Inventos.Aparellos eléctricos. 

 

Gramática 

● Uso de should  para dar e pedir consello, have to e must para falar 

de obrigas, don't have to para expresar a ausencia de obriga e 

mustn't para prohibicións.. Can e could para expresar habilidade ou 

posibilidade no presente e futuro, respectivamente. Can e could 

para pedir permiso. 
   

● Estrutura e usos da pasiva. Uso do Present Simple Passive para 

falar de accións do presente e do Past Simple Passive para falar de 

accións pasadas. 

   
● Formación e uso do Past Perfect Simple. Uso correcto dos tempos 

verbais Past Perfect Simple e Past Simple. 

 

 

Funcións comunicativas 

● Interacción oral co compañeiro/a para dar consellos sobre relacións 

interpersoais utilizando as expresións dadas.   
   

● Interacción oral co compañeiro/a para facer un informe de policía e 

describir un delito utilizando as expresións aprendidas. 
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Comprensión lectora   
 
Comprensión de textos adaptados ao nivel de 3º ESO sobe os temas de 

vocabulario tratados ao longo do curso, de diferente natureza. 

Expresión escrita 

● Produción dunha carta para pedir consello empregando o Present 

Simple  para presentar o problema, o Present  Simple  ou o Past 

Simple  para dar exemplos, os  modais  para dar consello,a 

presentación dos feitos, e as fórmulas lingüísticas para expresar 

opinións como I think, I feel, it seems e in my opinion. 
   

● Produción dun ensaio sobre un invento empregando conectores de 

adición como also, in addition, as well as e moreover para engadir 

información 
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6. RÚBRICA PARA A VALORACIÓN DO TERCEIRO TRIMESTRE DO CURSO ACADÉMICO 2019-2020 

As tarefas realizadas dende a declaración do estado de alarma serán valoradas a través dunha 

rúbrica que se baseará en dous aspectos: a realización das mesmas e o seu grao de consecución. 

Deste xeito, o/a alumno/a poderá incrementar a nota obtida durante a ensinanza presencial ata 1 

punto dependendo do número de tarefas entregadas dentro dos prazos establecidos, e ata outro 

punto máis dependendo do grado de consecución das mesma, sendo un máximo de 2 puntos. 

  

TAREFAS ASIGNADAS GRAO DE CONSECUCIÓN 

Entregou o 100% das tarefas 

asignadas no prazo establecido. 

1 Alcanzou un grao de consecución 

moi satisfactorio nas tarefas 

asignadas. 

1 

Entregou o 75% das tarefas 

asignadas no prazo establecido. 

0.75 Alcanzou un grao de consecución 

satisfactorio. 

0.75 

Entregou o 50% das tarefas 

asignadas no prazo establecido. 

0.5 Alcanzou os estándares de 

aprendizaxe  imprescindibles. 

0.5 

Entregou o 25% das tarefas 

asignadas no prazo establecido. 

0.25 Non alcanzou o total dos 

estándares de aprendizaxe 

imprescindibles. 

0.25 

Non entregou as tarefas 

asignadas. 

0 Non alcanzou os estándares de 

aprendizaxe imprescindibles. 

0 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

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

 

 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. 
   

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

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 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. 
 

 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. 
 

PLEB1.4. Capta os puntos principais e os detalles  salientables de 
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 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. 
   

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. 
 

 

mensaxes gravadas ou de viva voz, claramente articuladas, que 
conteñan instrucións, indicacións ou outra  información, mesmo 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). 

 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. 

 

 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

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

 B2.2. Pronunciar e entoar os enunciados de maneira clara e 

Bloque 2. Produción de textos orais: comprensión e interacción 

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

 PLEB2.2. Nas actividades de aula, a maioría das veces interactúa ou 
intervén na lingua estranxeira de xeito claro e comprensible, e 
persevera no seu uso cunha actitude positiva, aínda que cometa erros 
e teña que pedir axuda ou aclaracións, manifestando interese e 
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comprensible, aínda que as persoas interlocutoras poidan 
necesitar repeticións se se trata de palabras e estruturas pouco 
frecuentes, en cuxa articulación poden cometerse erros que non 
interrompan a comunicación. 
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.   
   

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

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

respecto polas achegas dos seus compañeiros/as. 
 

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 
 

 PLEB2.4. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e menos 
habituais que poden xurdir durante unha viaxe ou  estadía noutros 
países por motivos persoais, educativos ou  ocupacionais (transporte, 
aloxamento, comidas, compras, estudos, traballo, relacións coas 
autoridades, saúde e lecer), e sabe  solicitar atención, información, 
axuda ou explicacións, e facer unha reclamación ou unha xestión 
formal de maneira sinxela pero correcta e adecuada ao contexto. 
   

 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. 
 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 PLEB3.1. Nas actividades de lectura da aula, explica como sabe inferir 
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a comprensión do sentido xeral, a información esencial, os 
puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto. 
   

 B3.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas 
(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.). 
   

 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 
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. 
   

B3.5. Seguir instrucións básicas que lle permitan, por exemplo, pór en 
marcha, manexar ou instalar aparellos ou aplicacións informáticas 

significados a partir do seu coñecemento do mundo, do coñecemento 
doutros idiomas, do contexto lingüístico, dos apoios visuais (imaxes, 
tipografía, deseño, etc.), así como das características do medio en que 
aparece impresa a información (carteis, folletos, revistas, xornais, 
páxinas web, etc.). 

PLEB3.2. Procura e entende información específica de carácterconcreto en 
páxinas 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. 

 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. 

 PLEB3.5. 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 
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sinxelas (sempre que conteñan diagramas ou imaxes que faciliten a súa 
comprensión), entender unha prescrición médica, matricularse nun 
centro de estudos, 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. 
 

 

temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 
 

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

 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

 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 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

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

 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. 

 PLEB4.3. 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 
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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). 
   

 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. 
   

  B4.5. Tratar a información obtida de diversas fontes, seguindo 
os patróns discursivos habituais, para iniciar e concluír o texto 
escrito adecuadamente, organizar a información de xeito claro, 
ampliala con exemplos ou resumila con claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade ao texto orixinal. 
   

 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. 
 

 

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. 
 

 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. 
 

 PLEB4.5. Completa un cuestionario detallado con información persoal, 
educativa ou laboral (por exemplo, para facerse membro dunha 
asociación ou para solicitar unha bolsa). 
 

 PLEB4.6. Escribe o seu currículo en formato electrónico, seguindo, por 
exemplo, o modelo Europass. 
 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

 B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación de uso común, e recoñecer os significados e as 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

 PLEB5.1. Exprésase cunha pronunciación clara, aceptable e 
comprensible, e utiliza adecuadamente os esquemas fonolóxicos 
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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; 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). 
B5.3. Coñecer e utilizar para a comprensión e a produción do 
texto os aspectos socioculturais e sociolingüísticos 
 relativos á vida cotiá (hábitos e actividades de estudo, 
traballo e lecer), condicións de vida (hábitat e estrutura 
socioeconómica), relacións interpersoais (xeracionais, entre 
homes e mulleres, no ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), comportamento (posturas, expresións faciais, uso 
da voz, contacto visual e proxémica) e convencións sociais 
(actitudes e valores), así como os aspectos culturais xerais que 
permitan comprender información e  ideas presentes no 
texto (por exemplo, de carácter histórico ou literario). 
B5.4. Valorar as linguas como medio para comunicarse e 
relacionarse con compañeiros e compañeiras doutros países, 
como  recurso de acceso á información e como instrumento de 
enriquecemento persoal, ao coñecer culturas e maneiras de 
vivir diferentes. 
   

 B5.5. Recorrer aos coñecementos sintáctico-discursivos da 
propia lingua para identificar marcadores discursivos e tipo de 

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, e 
utiliza o corrector informático para detectar e corrixir erros 
tipográficos e ortográficos. 
 

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

 ↓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 para cumprir, de ser o caso, o 
papel de intermediario lingüístico e cultural, abordando con eficacia a 
resolución de  malentendidos interculturais, e 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. 
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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. 

  

B5.7. Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre os 
constituíntes e a organización de patróns sintácticos e 
discursivos de uso frecuente na comunicación oral e escrita, así 
como os seus significados asociados (por exemplo, unha 
estrutura interrogativa para expresar sorpresa); e distinguir a 
función ou as funcións comunicativas máis relevantes do texto e 
un repertorio dos seus expoñentes máis comúns, así como 
patróns discursivos de uso frecuente relativos á organización e á 
ampliación ou a reestruturación da información (por exemplo, 
nova fronte a coñecida; exemplificación e resumo). 

 
 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. 
 

PLEB5.7. 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; evita 
estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias  que posúe 
como persoa plurilingüe 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

■Seguimento do traballo realizado polo alumnado: as tarefas realizadas 
dende a declaración do estado de alarma entregaranse a través de 
diferentes plataformas como:a aula virtual, o correo electrónico, 
videoconferencias, previamente establecidas en forma e prazo polo 
docente para a súa realización. O alumno terá axuda doutros medios, 
incluso en papel, se non pode acceder a medios telemáticos. 
As tarefas serán corrixidas individualmente, ou se poden autocorrixir 
cunha plantilla e compartir os datos co docente. 

■Observación directa: a través de videochamada 

Instrumentos: 
As tarefas desta terceira avaliación estarán enfocadas ao reforzo e se é o 
caso recuperación das catro destrezas lingüísticas, así como o 
coñecemento da lingua adquirida ata a declaración do estado de alarma. 
Todas as tarefas deberán alcanzar un grao de consecución mínimo e serán 
avaliadas mediante rúbricas e escalas de valoración que reflictan o grao de 
adquisición dos estándares de apendizaxe establecidos 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A nota final do curso obterase a partir de: 
-A nota da segunda avaliación como punto de partida(inglés é avaliación 
continua) 
- Terceira avaliación: 
 a) para aqueles alumnos/as que alcanzaran un mínimo de 5  seguindo os 
criterios das anteriores avaliacións (a 1ª e a 2ª), as súas tarefas serán 
valoradas cunha rúbrica que ten en conta 2 aspectos: a realización das 
tarefas e o grao de consecución das mesmas. Sendo un máximo de 2 
puntos. 
    Deste xeito o alumno/a poderá incrementara súa nota obtida durante a 
súa ensinanza presencial ata 1 punto(dependendo do número de tarefas 
entregadas dentro do prazo marcado) e ata outro punto máis dependendo  
do grao de consecución das tarefas. *Pódese ver a rúbrica no punto 6. 

 
b)aqueles alumnos/as que non alcanzaran un mínimo de de 5 na avaliación 
anterior, serán avaliados  a través de actividades de repaso reforzo e 
avaliación. Os alumnos/as que entreguen todas as actividades dentro dos 
prazos establecidose e amosen un grao mínimo de adquisición dos 
estándares establecidos, obterán unha nota de 5 ou superior. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O alumnado que necesite recuperar a materia na convocatoria 
extraordinaria de setembro recibirá en xuño un caderno con tarefas de 
repaso que deberá entregar o día do exame. 

A proba extraordinaria de setembro, ben sexa presencial ou de maneira 
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telemática dependendo da situación sanitaria do momento, versará sobre 
o contido traballado na primeira e segunda avaliacións. 

 

Para axudar ao alumnado estimamos dividir a nota entre 

70% EXAME PRESENCIAL  OU PROBA TELEMÁTICA(1+2 AVAL) 

   

30% CUADERNILLO (1+2 AVAL) 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 
   

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

 B1.2. Identificar información xeral e específica relevante de textos 
sinxelos emitidos cara a cara ou por medios audiovisuais sobre 
temas concretos e coñecidos (información básica sobre algunha 
materia do currículo, temas do seu interese ou ocupacionais propios 
da súa idade e do seu nivel escolar), pronunciadas con lentitude e 
claridade. 
   

 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 ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional, 
sempre que as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e 
que se poida volver escoitar o dito. 
   

 B1.5. Comprender o sentido xeral e a información  específica de 
conversas claras e pausadas que teñen lugar na súa presenza, nas 
que se describan, narren ou se dean opinións sobre temas habituais 
para a súa idade e o seu nivel escolar, sempre que poida pedir 
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información. 
   

 B1.6. Comprender preguntas, solicitude de informacións e cambios 
moi evidentes de tema en situacións comunicativas cara a 
 cara en que se lle pregunte sobre asuntos básicos e 
coñecidos persoais, educativos, ocupacionais ou do seu interese, 
sempre que poida pedir que se lle repita, aclare ou elabore algo do 
que se lle dixo. 
   

B1.7. Comprender o sentido xeral e a información específica sinxela de 

programas de televisión, tales como boletíns meteorolóxicos ou 

informativos, cando os comentarios conten cun apoio de imaxes moi 

redundantes. 

Bloque 2. Produción de textos orais 

 B2.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para 
producir textos orais monolóxicos ou dialóxicos breves e de 
estrutura simple e clara, utilizando, entre outros, procedementos 
como a adaptación da mensaxe a patróns da primeira lingua ou 

 outras, ou o uso de elementos léxicos aproximados, se non  se 
dispón doutros máis precisos.   
   

B2. 2. Manexar frases curtas, grupos de palabras e  fórmulas para 
desenvolverse de xeito suficiente e comprensible en breves intercambios en 
situacións habituais e cotiás, interrompendo en ocasións o discurso para procurar 
expresións, articular palabras menos frecuentes e reparar a comunicación en 
situacións menos comúns 

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.   
   

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

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

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 orais: 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.   
   

 B4.2. Coñecer e 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). 
   

 B4.3. Empregar para comunicarse mecanismos sinxelos de 
 cohesión textual axustados ao contexto e á intención 
comunicativa  (repetición léxica, elipse, deíxe persoal, espacial e 
temporal, xustaposición, e conectores e marcadores discursivos 
frecuentes). 
   

 B4.4. Escribir, en soporte impreso ou nas redes sociais, 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. 
   

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. 
 

Criterios de cualificación: 

No caso do departamento de inglés temos feita un primeiro parcial, pero 
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coa declaración do estado de alarma non puidemos levar a cabo o 
segundo que tiña que terse feito o 20 de marzo. O alumnado deberá 
entregar un cadernos con tarefas de recuperación. No caso do 
departamento de inglésEstas tarefas constituirán o 100% da nota final e 
avaliaranse dacordo a unha rúbrica que contemplará tanto a entrega das 
tarefas en prazo, coma o seu grao de consecución. 
 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Cadernos de recuperación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Comprensión de textos escritos  
- Comprensión de textos orais  
- Producción de textos escritos  
Actividades de reforzo, recuperación e ampliación sobre o coñecemento da 
lingua (aspectos gramaticais, vocabulario e linguaxe funcional) 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O departamento de Inglés continuará cunha metodoloxía 
comunicativa e humanística, favorecendo o pensamento autónomo e 
crítico, e tendo en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do 
alumnado. Neste caso temos en conta as necesidades e axúdándolles 
no uso da tecnoloxía telemática, e favorecendo e valorando a súa 
independencia na hora de traballar sos na casa, facendo eles/elas 
mesmos/as autoaprendizaxe e autocorrección. 

Un número reducido de alumnos/as van recibir en papel as mesmas 
tarefas que os demáis por petición propia das familias. 

 

Materiais e recursos 

Aula virtual , correo electrónico, whatsapp, chamadas telefónicas e 
videoconferencias a través de webex.( Sempre dependendo da súa 
conectividade e da dos docentes) Tamén temos alumnado aos que se 
lles envían as tarefas en papel.  O alumnado segue a usar o libro de 
texto e se lle proporcionan os audios e vídeos na aula virtual e máis 
actividades de repaso en formatos word ou pdf. 
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5 Contidos mínimos de4ºESO  

. Inclúense os 

contidos mínimos da 

1ª e 2ª avaliación, 

que serán obxecto 

de repaso e reforzo, 

para todos os 

alumnos.  

 

Vocabulario 

 Risco e o perigo. Adxectivos para describir distintas experiencias. 

 A realeza. 

 Cine e televisión. 

 Misterios.Vocabulario relacionado con fenómenos naturais e 

sobrenaturais. 

 Interacción social. 

 A vida na cidade. 

 Mercadotecnia. 

 

Gramática 

 Uso do futuro con be going to  para falar de plans e con will para 

falar de predicións, decisións espontáneas e promesas, e do 

Present Simple con valor de futuro para falar de horarios. 

 Uso do Future Continuous para falar de accións que estarán 

transcorrendo nun momento dado do futuro. 

 Compostos con some, any, no every. 

 Oracións de relativo especificativas e explicativas. 

 Uso do Present Perfect Simple e do Past Simple. 

 Uso do Past Perfect Simple e  do Past Simple. Uso da expresión 

used to para falar de hábitos practicados no pasado. 

 Oracións condicionais:  cero, tipos 1, 2 e 3. 

 Uso da pasiva en presente, pasado e futuro. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  
O alumnado xa estivera informado dos criterios de avaliación 
anteriores nos taboleiros das súas aulas e asemade publicouse na 
páxina web do instituto. Mediante medios telemáticos, correo ou 
conferencia teñen a información do que teñen que realizar. Cando se 
teña autorización publicarase na páxina web os documentos 
pertinentes.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 17 DE 20 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

Funcións comunicativas 

 Entrevista a un compañeiro/a para que fale de si mesmo/a. 

 Práctica oral de conversas relacionadas coa concertación de citas 

ou encontros. 

 Preguntas e respostas sobre fenómenos estraños. 

 Diálogo con expresións relacionadas coas compras. 

 

Comprensión lectora   
 

Comprensión de textos adaptados ao nivel de 3º ESO sobe os temas de 

vocabulario tratados ao longo do curso, de diferente natureza. 

Expresión escrita 

Crítica de cine seguindo os pasos facilitados na sección. 

Produción dun suceso terrorífico, real ou inventado. Conectores de 

secuencia. 

Produción dun correo electrónico formal en que se fala dun problema. 

Produción dun texto para expresar unha opinión. Uso de expresións para 

ofrecer unha opinión, como in my opinion, etc. 

 
 

Co apoio e petición 

da opinión dos 

alumnos inclúese 

materia nova que 

non é de repaso, e 

que non será 

avaliable como 

pertencente a 3ª 

avaliación. (Sempre 

pensando en que 

para o curso 

vindeiro 2020-2021, 

séra de axuda) 

 

Vocabulario 

 O corpo humano. Problemas de saúde. 

 O medio natural. A reciclaxe. 

 O corpo humano. 

 Os sentidos. 

 

Gramática 

 Estilo  indirecto para reproducir o dito por outra persoa. 

 Verbos  modais may e might para falar de posibilidade e de 

can, could e be able to para expresar capacidade e posibilidade.  

 Verbos  modais should  para prestar consello,  must, have to 

e need to para falar sobre unha obriga ou necesidade e mustn’t 

para expresar prohibición. 

 

Funcións comunicativas 
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 Análisis dos datos dunha enquisa utilizando o estilo indirecto. 

 Práctica oral de conversas para conxecturar sobre problemas de 

saúde. 

 

Comprensión lectora   
 

Comprensión de textos adaptados ao nivel de 4º ESO sobe os temas de 

vocabulario tratados ao longo do curso, de diferente natureza. 

Expresión escrita 

 Producción dun comentario para expresar unha opinión sobre un 

lugar: conectores copulativos. 

 Análise da linguaxe típica empregada á hora de escribir un correo 

electrónico informal: fórmulas informais de saúdo e despedida. 

 Análise da estrutura da descrición dunha experiencia. 
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6. RÚBRICA PARA A VALORACIÓN DO TERCEIRO TRIMESTRE DO CURSO ACADÉMICO 2019-2020 

As tarefas realizadas dende a declaración do estado de alarma serán valoradas a través dunha 

rúbrica que se baseará en dous aspectos: a realización das mesmas e o seu grao de consecución. 

Deste xeito, o/a alumno/a poderá incrementar a nota obtida durante a ensinanza presencial ata 1 

punto dependendo do número de tarefas entregadas dentro dos prazos establecidos, e ata outro 

punto máis dependendo do grado de consecución das mesma, sendo un máximo de 2 puntos. 

TAREFAS ASIGNADAS GRAO DE CONSECUCIÓN 

Entregou o 100% das tarefas 

asignadas no prazo establecido. 

1 Alcanzou un grao de consecución 

moi satisfactorio nas tarefas 

asignadas. 

1 

Entregou o 75% das tarefas 

asignadas no prazo establecido. 

0.75 Alcanzou un grao de consecución 

satisfactorio. 

0.75 

Entregou o 50% das tarefas 

asignadas no prazo establecido. 

0.5 Alcanzou os estándares de 

aprendizaxe  imprescindibles. 

0.5 

Entregou o 25% das tarefas 

asignadas no prazo establecido. 

0.25 Non alcanzou o total dos 

estándares de aprendizaxe 

imprescindibles. 

0.25 

Non entregou as tarefas 

asignadas. 

0 Non alcanzou os estándares de 

aprendizaxe imprescindibles. 

0 

  

 

 

  

 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para 

comprender o sentido xeral, a información esencial, os puntos e 

ideas principias.  

 B1.2. 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 articulados a velocidade media ou normal, que 

traten de temas variados , nos ámbitos persoal, público, educativo e 

ocupacional ou laboral, sempre que as condicións acústicas sexan 

boas .  

 B1.3. 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. 

 B1.4. Comprender o sentido xeral, a información esencial, os puntos 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 PLEB1.1. Nas actividades de aula, reflexiona sobre o seu proceso de 

compresión, axustándoo e 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.  

 PLEB1.2. Comprende instrucións técnicas, dadas cara a cara ou por outros 

medios, relativas á realización de actividades e normas de seguridade no 

ámbito persoal (por exemplo, nunha instalación deportiva), público (por 

exemplo, nunha situación de emerxencia), educativo ou ocupacional (por 

exemplo, unha visita guiada a unha pinacoteca, ou sobre o uso de 

máquinas, dispositivos electrónicos ou programas informáticos). 

  
 

▪PLEB 1.3. Comprende, nunha conversa formal na que participa, no ámbito 
educativo ou ocupacional, información detallada e puntos de vista e opinións 
sobre temas da súa especialidade e relativos a actividades e procedementos 
cotiáns e menos habituais, sempre que poida expor preguntas para 
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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.  

 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, que conteñan variedade de expresións, estruturas e 

locucións idiomáticas frecuentes, e termos habituais e cultos de uso 

común non especializados. 

 B1.6. Distinguir e aplicar á comprensión do texto oral as funcións e 

os significados específicos xeralmente asociados a diversas 

estruturas sintácticas de uso común, segundo o contexto de 

comunicación (por exemplo, unha estrutura interrogativa para dar 

unha orde).  

 B1.7. Comprender a información esencial de conversas ou 

discusións en que se traten temas cotiáns xerais ou do seu interese  

comprobar que comprendeu o que o interlocutor quixo dicir e conseguir 
aclaracións sobre algúns detalles 
 PLEB1.4. Comprende as ideas principais e detalles relevantes dunha 

presentación, charla ou conferencia que verse sobre temas do seu 

interese ou da súa especialidade, sempre que o discurso estea articulado 

de maneira clara e en lingua estándar (por exemplo, unha presentación 

sobre a organización da universidade noutros países). 

 PLEB1.5. Comprende os puntos principais e detalles relevantes na maioría 

de programas de radio  relativos a temas de interese persoal ou da súa 

especialidade (por exemplo, entrevistas, documentais), cando se articulan 

de forma relativamente lenta e cunha pronuncia clara e estándar, e que 

traten temas coñecidos ou do seu interese. 

 PLEB1.6. Identifica os puntos principais e detalles relevantes dunha 

conversa formal ou informal de certa duración entre dúas ou máis persoas 

interlocutoras, que se produce ao seu ao redor, sempre que as condicións 

acústicas sexan boas, o discurso estea estruturado e non se faga un uso 

moi idiomático da lingua. 

 PLEB1.8. Comprende, nunha conversa informal ou nunha discusión na que 

participa, tanto de viva voz como por medios técnicos, información 

específica relevante sobre temas xerais ou do seu interese, e capta 
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relacionados co traballo, os estudos e o tempo de lecer, se as 

persoas participantes articulan con claridade, pausadamente e en 

lingua estándar, e se non hai interferencias acústicas.  

 B1.8. Recoñecer os significados e as intencións comunicativas 

expresas de patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de 

uso común e máis específicos, así como algunhas de carácter 

implícito (incluíndo o interese ou a indiferenza), cando a 

articulación é clara. 

 B1.9. Perseverar por acceder ao sentido do texto oral (cambiando o 

tipo de escoita, pedindo axuda ou escoitando varias veces os textos 

gravados) . 

 

sentimentos como a sorpresa, o interese ou a indiferenza, sempre que as 

persoas interlocutoras eviten un uso moi idiomático da lingua e se non 

haxa interferencias acústicas.  

 PLEB1.9. Entende, en transaccións e xestións cotiás e menos habituais, a 

exposición dun problema ou a solicitude de información respecto desta 

(por exemplo, no caso dunha reclamación), sempre que poida pedir 

confirmación sobre algúns detalles. 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión  

 B2.1. Facer un uso consciente dos patróns sonoros acentuais, 

rítmicos e de entoación de carácter xeral, para expresar distintos 

significados segundo as demandas do contexto. 

 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 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión  

 PLEB2.1. Participa con eficacia en conversas informais cara a cara , ou por 

outros medios técnicos, nas que describe con certo detalle feitos, 

experiencias, sentimentos e reaccións, soños, esperanzas e ambicións, e 

responde adecuadamente a sentimentos como a sorpresa, o interese ou a 

indiferenza; conta historias, indicando as súas reaccións; ofrece e 

interésase por opinións persoais sobre temas do seu interese; fai 
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expresión dalgunhas ideas máis complexas. 

 B2.3. Adecuar a produción do texto oral ás funcións comunicativas 

requiridas, seleccionando, dentro dun repertorio de expoñentes 

habituais, os máis adecuados ao propósito comunicativo, e os 

patróns discursivos típicos de presentación e organización da 

información, entre outros, o reforzo ou a recuperación do tema. 

 

comprensibles as súas opinións ou reaccións respecto das solucións 

posibles de problemas ou cuestións prácticas; expresa con amabilidade 

crenzas, acordos e desacordos, e explica e xustifica as súas opinións e os 

seus proxectos.  

 PLEB.2.3. Segue unha entrevista cun patrón estruturado de preguntas 

establecido con anterioridade, realizando preguntas complementarias ou 

respondendo a elas, sempre que se manteñan dentro ámbito predicible 

da interacción. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para 

comprender o sentido xeral, a información esencial, os puntos 

principais, os detalles e ideas relevantes do texto. 

 B3.3. Identificar as ideas principais, a información relevante e as 

implicacións xerais de textos de certa lonxitude. 

 B3.4. Distinguir e aplicar á comprensión do texto escrito as funcións 

e os significados específicos xeralmente asociados a diversas 

estruturas sintácticas de uso común, segundo o contexto de 

comunicación (por exemplo, unha estrutura interrogativa para dar 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 PLB3.1. Nas actividades de aula, explica como 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. 

 PLEB3.3. Entende, en manuais, enciclopedias e libros de texto, en soporte 

tanto impreso como dixital, información concreta para a resolución de 

tarefas da clase ou traballos de investigación relacionados con temas da 
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unha orde). 

 B3.6. Comprender correspondencia persoal breve en papel ou 

soporte dixital, redactada en lingua estándar e clara, que narre e 

describa acontecementos, sentimentos básicos ou desexos. 

 

súa especialidade, así como información concreta relacionada con 

cuestións prácticas ou con temas do seu interese educativo ou 

ocupacional, en páxinas web e outros textos informativos oficiais, 

institucionais, ou corporativos. 

 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 (por exemplo, sobre cómo redactar un 

traballo educativo seguindo as convencións internacionais). 

 PLEB3.6. Entende detalles relevantes e implicacións de anuncios e material de 

carácter publicitario sobre asuntos do seu interese persoal e educativo (por 

exemplo, folletos, prospectos, programas de estudos universitarios). 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

 B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas 

para elaborar textos escritos de estrutura clara e de certa lonxitude, 

por exemplo, desenvolvendo os puntos principais e ampliándoos 

coa información necesaria, a partir dun guión previo. 

 B4.2. Escribir, en calquera soporte, textos de estrutura clara sobre 

una serie de temas xerais e máis específicos relacionados cos 

propios intereses ou as especialidade, facendo descricións co 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 
 PLEB4.1. Escribe, en calquera soporte, 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. 

 PLEB4.2. Nas tarefas de expresión escrita, produce habitualmente textos 
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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. 

 B4.4. Utilizar con razoable corrección as estruturas 

morfosintácticas, os patróns discursivos e os elementos de conexión 

e de cohesión de uso común con fin de que o discurso estea ben 

organizado e cumpra adecuadamente a función ou funcións 

comunicativas correspondentes. 

 B4.5. Presentar os textos propios, en soporte impreso ou 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. 

 B4.7. Escribir cartas  informais a persoas ligadas ao seu ámbito 

persoal e profesional nas que pide ou transmite información sinxela 

de carácter inmediato, salientando os aspectos que se consideran 

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.)  

 PLEB4.7. Escribe correspondencia persoal e participa en foros e blogs nos 

que transmite información e ideas sobre temas abstractos e concretos, 

comproba información e pregunta sobre problemas e explícaos con 

razoable precisión, e describe, de maneira detallada, experiencias, 

sentimentos, reaccións, feitos, plans e unha serie de temas concretos 

relacionados cos seus intereses ou a súa especialidade. 
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importantes, empregando a estrutura e características propias 

deste tipo de texto (cabeceira, despedida, sinatura, marxes, etc.). 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e 

intercultural 

 B5.1. Discriminar e producir con certa fluidez patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de entoación de uso común e máis específicos, 

recoñecendo e dándolles os significados e as intencións 

comunicativas desexados. 

 B5.2. Utilizar eficazmente os compoñentes fonéticos, léxicos, 

estruturais e funcionais básicos da lingua estranxeira, en contextos 

reais ou simulados de comunicación. 

 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. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e 

intercultural 

 PLEB5.1. Desenvólvese na maioría das actividades de aula facendo un uso 

espontáneo da lingua estranxeira; reflexiona sobre o propio proceso de 

adquisición da lingua e transfire á lingua estranxeira coñecementos e 

estratexias de comunicación adquiridas noutras linguas. 

 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. 

 PLEB5.3. Utiliza a lingua estranxeira como instrumento de acceso á 

información procedente de diversas fontes (biblioteca, internet, etc.) e 

como ferramenta de aprendizaxe de contidos diversos, e, durante as 

actividades de aula, en situacións de comunicación reais ou simuladas, 

como medio de comunicación e entendemento entre persoas de 

procedencias, linguas e culturas distintas, evitando calquera tipo de 
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 B5.4. Coñecer e aplicar os trazos socioculturais e sociolingüísticos 

salientables das comunidades en que se utiliza a lingua meta, e as 

súas diferenzas con respecto ás culturas propias, relativas a 

situacións cotiás e menos habituais no ámbito persoal, público, 

educativo e ocupacional ou laboral, sobre a estrutura 

socioeconómica, as relacións interpersoais, de xerarquía e entre 

grupos, o comportamento (posturas e acenos, expresións faciais, 

uso da voz, contacto visual e códigos proxémicos), as convencións 

sociais (actitudes, valores e tabús), os costumes e os usos, e actuar 

en consecuencia, adaptándose adecuadamente ás características 

das persoas interlocutoras e da situación comunicativa na 

produción do texto oral e escrito. 

▪   B5.5. Amosar interese por establecer relacións entre a cultura propia 

e a cultura da lingua meta para cumprir o papel de intermediación 

cultural, e abordar con eficacia a resolución de malentendidos 

interculturais, esforzándose por superar comparacións ou xuízos 

estereotipados. 

 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 

discriminación e de estereotipos lingüísticos e culturais. 

 Explica valores e comportamentos propios dunha cultura a membros de 

outra diferente, consciente da importancia desta actividade de mediación 

intercultural. 

 PLEB5.5. Coñece algúns aspectos significativos históricos xeográficos e de 

produción cultural dos países onde se fala a lingua estranxeira, obtendo a 

información por diferentes medios, entre eles a biblioteca, internet e 

outras tecnoloxías da información e da comunicación. 

 Produce textos orais e escritos en diferentes soportes suficientemente 

cohesivos, coherentes e adecuados ao propósito comunicativo. 
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organizado e cumpra adecuadamente a función ou as funcións 

comunicativas. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

■Seguimento do traballo realizado polo alumnado: as tarefas realizadas 
dende a declaración do estado de alarma entregaranse a través de 
diferentes plataformas como:a aula virtual, o correo electrónico, 
videoconferencias, previamente establecidas en forma e prazo polo 
docente para a súa realización. O alumno terá axuda doutros medios, 
incluso en papel, se non pode acceder a medios telemáticos. 
As tarefas serán corrixidas individualmente, ou se poden autocorrixir 
cunha plantilla e compartir os datos co docente. 

■Observación directa: a través de videochamada, correo 

Instrumentos: 
As tarefas desta terceira avaliación estarán enfocadas ao reforzo e se é o 
caso recuperación das catro destrezas lingüísticas, así como o 
coñecemento da lingua adquirida ata a declaración do estado de alarma. 
Todas as tarefas deberán alcanzar un grao de consecución mínimo e serán 
avaliadas mediante rúbricas e escalas de valoración que reflictan o grao de 
adquisición dos estándares de apendizaxe establecidos. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A nota final do curso obterase a partir de: 
-A nota da segunda avaliación como punto de partida(inglés é avaliación 
continua) 
- Terceira avaliación: 
 a) para aqueles alumnos/as que alcanzaran un mínimo de 5  seguindo os 
criterios das anteriores avaliacións (a 1ª e a 2ª), as súas tarefas serán 
valoradas cunha rúbrica que ten en conta 2 aspectos: a realización das 
tarefas e o grao de consecución das mesmas. Sendo un máximo de 2 
puntos. 
    Deste xeito o alumno/a poderá incrementara súa nota obtida durante a 
súa ensinanza presencial ata 1 punto(dependendo do número de tarefas 
entregadas dentro do prazo marcado) e ata outro punto máis dependendo  
do grao de consecución das tarefas. *Pódese ver a rúbrica no punto 6. 

 
b)aqueles alumnos/as que non alcanzaran un mínimo de 5 na avaliación 
anterior, serán avaliados  a través de actividades de repaso, reforzo e 
avaliación. Os alumnos/as que entreguen todas as actividades dentro dos 
prazos establecidose e amosen un grao mínimo de adquisición dos 
estándares establecidos, obterán unha nota de 5 ou superior. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O alumnado que necesite recuperar a materia na convocatoria 
extraordinaria de setembro recibirá en xuño un caderno con tarefas de 
repaso que deberá entregar o día do exame. 

A proba extraordinaria de setembro, ben sexa presencial ou de maneira 
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telemática dependendo da situación sanitaria do momento, versará sobre 
o contido traballado na primeira e segunda avaliacións. 

 

Para axudar ao alumnado estimamos dividir a nota entre 

70% EXAME PRESENCIAL  OU PROBA TELEMÁTICA(1+2 AVAL) 

   

30% CUADERNILLO (1+2 AVAL) 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

+en 1ª 
Bacharelato non 

hai 

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  

- Comprensión de textos escritos  
- Comprensión de textos orais  
- Producción de textos escritos  
Actividades de reforzo, recuperación e ampliación sobre o 
coñecemento da lingua (aspectos gramaticais, vocabulario e 
linguaxe funcional) 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O departamento de Inglés continuará cunha metodoloxía 
comunicativa e humanística, favorecendo o pensamento autónomo e 
crítico, e tendo en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do 
alumnado. Neste caso temos en conta as necesidades e axúdándolles 
no uso da tecnoloxía telemática, e favorecendo e valorando a súa 
independencia na hora de traballar sos na casa, facendo eles/elas 
mesmos/as autoaprendizaxe e autocorrección. 

Un número reducido de alumnos/as van recibir en papel as mesmas 
tarefas que os demáis por petición propia das familias. 

 

Materiais e recursos 

Aula virtual , correo electrónico, whatsapp, chamadas telefónicas e 
videoconferencias a través de webex.( Sempre dependendo da súa 
conectividade e da dos docentes) Tamén temos alumnado aos que se 
lles envían as tarefas en papel.  O alumnado segue a usar o libro de 
texto e se lle proporcionan os audios e vídeos na aula virtual e máis 
actividades de repaso en formatos word ou pdf.  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  
O alumnado xa estivera informado dos criterios de avaliación 
anteriores nos taboleiros das súas aulas e asemade publicouse na 
páxina web do instituto. Mediante medios telemáticos, correo ou 
conferencia teñen a información do que teñen que realizar. Cando se 
teña autorización publicarase na páxina web os documentos 
pertinentes. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

5. Contido mínimos de 1ºBAC 

. Inclúense os contidos 

mínimos da 1ª e 2ª 

avaliación, que serán 

obxecto de repaso e 

reforzo, para todos os 

alumnos.  

 

 Vocabulario  

 Communication 

 Sufixos de nomes e adxectivos  e formación de substantivos 

 Palabras de tecnoloxía 

 Adxectivos e preposicións 

 Palabras relacionadas coa educación 

 Sufixos, e creación de palabra. Verbos con preposición 

 As cidades, lugares nas cidades 

 verbos frasais 

 Prefixos que forman substantivos 

 Expresións idiomáticas 

 Relacións persoais 

 Adxectivos relacionados coa parella 

 Verbos con preposición 

 Gramática   

 Tempos verbais en afirmativo, negativo, interrogativo e respostas 

curtas (present simple, present continuous, past simple, past 

continuous, present perfect simple, present perfect continuous, past 
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perfect, past perfect continuous, future tenses) 

 Comparativos e superlativos 

 Oracións de relativo (especificativas e explicativas) 

 Condicionais (first, second, third, mixed conditionals, unless) 

 Verbos modais e modal perfect verbs 

 Funcións comunicativas da lingua  

 Formulación de invitacións e plans 

 Aceptación/rexeitamento de invitacións, acordos e plans. 

 Expresión e petición de consellos 

 Expresión de opinión 

 Expresión de hábitos e rutinas, de información persoal 

 Descricións  fotografías 

 Comparación de situacións/fotografías/persoas 

 Expresión escrita     

 Produción de textos de razoable complexidade cun léxico e 

gramática axeitados e coidada presentación e corrección 

ortográfica sobre temas propostos da seguinte tipoloxía: 

 Ensaios e textos de opinión ( a favor e en contra) 

 Cartas e e-mails  informais 

 Narracións de experiencias ou evento 

 Narración experiencia persoal 

 Uso axeitado de conectores 

Compresión lectora 

 Lectura de textos adaptados ao nivel de primeiro de bacharelato 

sobre temas de natureza diversa. 

 

 

 

Co apoio e petición 

da opinión dos 

Vocabulario  
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alumnos inclúese 

materia nova que non 

é de repaso, e que 

non será avaliable 

como pertencente a 

3ª avaliación. (Sempre 

pensando en que 

para o curso vindeiro 

2020-2021, séra de 

axuda) 

 

 Xerundios e infinitivos 

 Formación de palabras 

 Verbos e nomes relativos aos cartos, aforrar e compras 

 Os deportes e un estilo de vida saudable 

 Formación de palabra, competicións 

 Gramática   

 Estilo indirecto (oracións enunciativas, interrogativas, 

imperativas) 

 A voz pasiva 

 O causativo 

 Uso do xerundio e o infinitivo 

 Funcións comunicativas da lingua  

 Entrevistas persoais 

 Toma de decisións 

 Expresión escrita     

 Texto informativo 

 Artigo de opinión 

Compresión lectora 

 Lectura de textos adaptados ao nivel de primeiro de bacharelato 

sobre temas de natureza diversa. 
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6.  RÚBRICA PARA A VALORACIÓN DO TERCEIRO TRIMESTRE DO CURSO ACADÉMICO 2019-2020 

As tarefas realizadas dende a declaración do estado de alarma serán valoradas a través dunha 

rúbrica que se baseará en dous aspectos: a realización das mesmas e o seu grao de consecución. 

Deste xeito, o/a alumno/a poderá incrementar a nota obtida durante a ensinanza presencial ata 1 

punto dependendo do número de tarefas entregadas dentro dos prazos establecidos, e ata outro 

punto máis dependendo do grado de consecución das mesma, sendo un máximo de 2 puntos. 

  

TAREFAS ASIGNADAS GRAO DE CONSECUCIÓN 

Entregou o 100% das tarefas 

asignadas no prazo establecido. 

1 Alcanzou un grao de consecución 

moi satisfactorio nas tarefas 

asignadas. 

1 

Entregou o 75% das tarefas 

asignadas no prazo establecido. 

0.75 Alcanzou un grao de consecución 

satisfactorio. 

0.75 

Entregou o 50% das tarefas 

asignadas no prazo establecido. 

0.5 Alcanzou os estándares de 

aprendizaxe  imprescindibles. 

0.5 

Entregou o 25% das tarefas 

asignadas no prazo establecido. 

0.25 Non alcanzou o total dos 

estándares de aprendizaxe 

imprescindibles. 

0.25 

Non entregou as tarefas 

asignadas. 

0 Non alcanzou os estándares de 

aprendizaxe imprescindibles. 

0 

  

 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

Os establecidos na programación entregada no mes de setembro Todos os estándares foron vistos na primeira e segunda avaliación. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 Seguimento do traballo realizado polo alumnado. as tarefas( en 

forma e prazo decididas polo docente) realizadas dende a 
declaración do estado de alarma entregaranse a través da  aula 
virtual ou o correo electrónico. 

 Observación directa a través de videochamadas. 
 Recopilación e rexistro docente das tarefas realizadas. 

 

Instrumentos: 
As tarefas desta terceira avaliación estarán enfocadas ao reforzo e 
recuperación das catro destrezas lingüísticas, así como o coñecemento da 
lingua adquirido ata a declaración do estado de alarma. Todos os contidos 
dos diferentes bloques e os estándares de aprendizaxe foron traballados 
nos dou primeiros trimestres.  Unha vez comprobado que todo o 
alumnado de segundo de Bacharelato ten os medios para continuar co 
curso a distancia, as tarefas entregadas( deben de ser o  número 
determinado polo docente) son avaliadas seguindo unha escala, pero 
sempre positivamente, é dicir, para subir a nota acadada nos trimestres 
anteriores, nunca para baixala. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
As tarefas: exames tipo abau, redaccións, listenings, e tarefas específicas 
para demostrar o coñecemento da lingua son avaliadas coas porcentaxes 
sinaladas na programacións , e a posterior media aritmética, e sempre 
entregadas no prazo establecido. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

  O alumnado que necesite recuperar a materia na convocatoria 
extraordinaria de setembro recibirá en xuño un caderno con tarefas de 
repaso que deberá entregar o día do exame. 

A proba extraordinaria de setembro, ben sexa presencial ou de maneira 
telemática dependendo da situación sanitaria do momento, versará sobre 
o contido traballado na primeira e segunda avaliacións. 

 

Para axudar ao alumnado estimamos dividir a nota entre 

70% EXAME PRESENCIAL  OU PROBA TELEMÁTICA(1+2 AVAL) 

   

30% CUADERNILLO (1+2 AVAL) 

 

Alumnado de 
Criterios de avaliación: 
Os mesmos indicados en 1º Bacharelato 
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materia 
pendente 

 
 

Criterios de cualificación: 
 
No caso do departamento  de inglés temos feita un primeiro parcial, pero 
coa declaración do estado de alarma non puidemos levar a cabo o segundo 
que tiña que terse feito  o 20 de marzo. O alumnado  deberá entregar un 
cadernos con tarefas de recuperación. No caso do departamento de inglés. 
Estas tarefas constituirán o 100% da nota final e avaliaranse dacordo a 
unha rúbrica que contemplará tanto a entrega das tarefas en prazo, coma 
o seu grao de consecución. 

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Cadernos de recuperación 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Comprensión de textos escritos  
- Comprensión de textos orais  
- Producción de textos escritos  
Actividades de reforzo, recuperación e ampliación sobre o 
coñecemento da lingua (aspectos gramaticais, vocabulario e 
linguaxe funcional) 

Metodoloxía  

O departamento de Inglés continuará cunha metodoloxía 
comunicativa e humanística, favorecendo o pensamento autónomo e 
crítico, e tendo en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do 
alumnado. Neste caso temos en conta as necesidades e axúdándolles 
no uso da tecnoloxía telemática, e favorecendo e valorando a súa 
independencia na hora de traballar sos na casa, facendo eles/elas 
mesmos/as autoaprendizaxe e autocorrección. 

 

Materiais e recursos 

Aula virtual , correo electrónico, whatsapp, chamadas telefónicas y 
videoconferencias a través de webex.  O alumnado segue a usar o 
libro de texto e se lle proporcionan os audios e vídeos na aula virtual e 
máis actividades de repaso en formatos word ou pdf. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  
O alumnado xa estivera informado dos criterios de avaliación 
anteriores nos taboleiros das súas aulas e asemade publicouse na 
páxina web do instituto. Mediante medios telemáticos, correo ou 
conferencia teñen a información do que teñen que realizar. Cando se 
teña autorización publicarase na páxina web os documentos 
pertinentes.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 B1.1. Aplicáronse as estratexias de escoita activa para a 
comprensión precisa das mensaxes recibidas. 

 B1.2. Identificouse a intención comunicativa básica de mensaxes 
directas ou recibidas mediante formatos electrónicos, valorando 
as situacións de comunicación e as súas implicacións no uso do 
vocabulario empregado. 

 B1.3. Identificouse o sentido global do texto oral que presenta a 
información de xeito secuenciado e progresivo en situacións 
habituais frecuentes e de contido predicible. 

 B1.4. Identificáronse trazos fonéticos e de entoación común e 
evidente que axuden a entender o sentido xeral da mensaxe. 

 

 Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 E1.1. Sabe aplicar as estratexias necesarias para a comprensión da 
mensaxes orais. 

 E1.2.Comprende a mensaxe oral recibida mediante formatos 
electrónicos, gracias ó coñecemento do vocabulario utilizado. 

 E1.3.Identifica o sentido xeral do texto oral tratando de predicir o 
contido. 

 E1.4. Capta o sentido xeral da mensaxe identificando a entoación. 

 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

 B2.1. Utilizáronse estratexias básicas de compensación para 
suplir carencias na lingua estranxeira, como a observación da 
persoa interlocutora e a procura da súa axuda para facilitar a 
bidirecionalidade da comunicación. 

 B2.2. 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. 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

 

 E2.1.Acada a función comunicativa a través da observación da persoa 
interlocutora 

 E2.2. Sabe utilizar o léxico e as estructuras gramaticais necesarias para 
o fin comunicativo. 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 B3.1.Leuse o texto recoñecendo os trazos esenciais do xénero, a 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
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súa intención, o seu contexto e a súa estrutura, e interpretando 
o seu contido global e específico sen necesidade de entender 
todos os seus elementos. 

 B3.2.Identificouse a intención comunicativa básica do texto, o 
sentido xeral, a información esencial e as partes principais, 
mesmo cando o texto se organiza de distinta maneira. 

 B3.3.Identificáronse estruturas gramaticais e oracións sinxelas, e 
un repertorio limitado de expresións, frases, palabras e 
marcadores de discurso básicos e lineais, en situacións habituais 
frecuentes e concretas de contido predicible. 

 B3.4.Completáronse frases, oracións e textos sinxelos 
atendendo ao propósito comunicativo, con estruturas 
gramaticais de escasa complexidade, en situacións habituais e 
concretas de contido predicible. 

 B3.5. Elaboráronse textos breves e sinxelos, adecuados a un 
propósito comunicativo, empregando os conectores máis 
frecuentes para enlazar as oracións. 

 B3.6.Respectáronse as normas gramaticais, ortográficas e 
tipográficas seguindo pautas sistemáticas e concretas de 
revisión e corrección  

 

 

 E3.1. Comprende e interpreta o sentido xeral do texto. 

 E3.2. Identifica o sentido xeral do texto, aínda que se varíe a súa 
organización. 

 E3.3. Identifica a gramática, léxico e expresións de textos sinxelos. 

 E3.4. Completa frases, oracións e textos sinxelos con estruturas 
gramaticais de escasa complexidade, en situacións habituais e 
concretas de contido predicible.. 

 E3.5. Sabe utilizar elementos deícticos para a elaboración de textos 
sinxelos. 

 E3.6. Respecta as estructuras gramaticais, ortográficas e tipográficas a 
través da revisión e correcció 

 

Bloque 4. Elaboración e interpretación e mensaxes escritas 

 B4.1.Elaborou textos breves e sinxelos con certo detalle en 
lingua inglesa relativos a situacións de comunicación habituais 
do ámbito persoal, público e profesional, aplicando estratexias 

Bloque 4. Elaboración e interpretación e mensaxes escritas 

 

E4.1.Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e 
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de lectura comprensiva e desenvolvendo estratexias 
sistemáticas de composición  

 

dixital, utilizando correctamente as convencións ortográficas e os signos de 
puntuación en textos relacionados co ámbito persoal, público e profesional, 
aplicando estrtexias de lectura comprensiva e desenvolvendoestratexias 
sistemáticas de composición.  

 

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

 B5.1.Identificáronse e valoráronse as normas de relación social 
e as normas de cortesía máis frecuentes dos países onde se fala 
a lingua estranxeira. 

 B5.2.Identificáronse e valoráronse os costumes ou as 
actividades cotiás da comunidade e do lugar de traballo onde se 
fala a lingua estranxeira  

 

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

 E5.1. Coñece e valora as normas sociais e de cortesía dunha cultura e 
unha lingua diferentes á súa. 

 E5.2. Coñece e valora os hábitos da comunidade e do lugar de traballo 
onde se fala a lingua estranxeira  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

■Seguimento do traballo realizado polo alumnado: as tarefas realizadas 
dende a declaración do estado de alarma entregaranse a través de 
diferentes plataformas como:a aula virtual, o correo electrónico, 
videoconferencias, previamente establecidas en forma e prazo polo 
docente para a súa realización. O alumno terá axuda doutros medios, 
incluso en papel, se non pode acceder a medios telemáticos. 

As tarefas serán corrixidas individualmente, ou se poden autocorrixir 
cunha plantilla e compartir os datos co docente. 

■Observación directa: a través de videochamada 

 

Instrumentos: 

As tarefas desta terceira avaliación estarán enfocadas ao reforzo e se é o 
caso recuperación das catro destrezas lingüísticas, así como o 
coñecemento da lingua adquirida ata a declaración do estado de alarma. 

Todas as tarefas deberán alcanzar un grao de consecución mínimo e serán 
avaliadas mediante rúbricas e escalas de valoración que reflictan o grao de 
adquisición dos estándares de apendizaxe establecidos. 
 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A nota final do curso obterase a partir de: 

-A nota da segunda avaliación como punto de partida(inglés é avaliación 
continua) 

- Terceira avaliación: 

a) para aqueles alumnos/as que alcanzaran un mínimo de 5 seguindo os 
criterios das anteriores avaliacións (a 1ª e a 2ª), as súas tarefas serán 
valoradas cunha rúbrica que ten en conta 2 aspectos: a realización das 
tarefas e o grao de consecución das mesmas. Sendo un máximo de 2 
puntos. 

Deste xeito o alumno/a poderá incrementara súa nota obtida durante a 
súa ensinanza presencial ata 1 punto(dependendo do número de tarefas 
entregadas dentro do prazo marcado) e ata outro punto máis dependendo  
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do grao de consecución das tarefas. *Pódese ver a rúbrica no punto 6. 

 

b)aqueles alumnos/as que non alcanzaran un mínimo de de 5 na avaliación 
anterior, serán avaliados a través de actividades de repaso, reforzo e 
avaliación. Os alumnos/as que entreguen todas as actividades dentro dos 
prazos establecidose e amosen un grao mínimo de adquisición dos 
estándares establecidos, obterán unha nota de 5 ou superior. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O alumnado que necesite recuperar a materia na convocatoria extraordinaria 

de setembro recibirá en xuño un caderno con tarefas de repaso que deberá 

entregar o día do exame. 

A proba extraordinaria de setembro, ben sexa presencial ou de maneira 

telemática dependendo da situación sanitaria do momento, versará sobre o 

contido traballado na primeira e segunda avaliacións. 

 

Para axudar ao alumnado estimamos dividir a nota entre 

70% EXAME PRESENCIAL OU PROBA TELEMÁTICA(1+2 AVAL) 

30% CUADERNILLO (1+2 AVAL) 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

*(non hai 
alumnado coa 

materia 
pendente) 

 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 7 DE 11 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Comprensión de textos escritos  
 Comprensión de textos orais  
 Producción de textos escritos  

Actividades de reforzo, recuperación e ampliación sobre o 
coñecemento da lingua (aspectos gramaticais, vocabulario e 
linguaxe funcional) 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O departamento de Inglés continuará cunha metodoloxía 
comunicativa e humanística, favorecendo o pensamento autónomo e 
crítico, e tendo en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do 
alumnado. Neste caso temos en conta as necesidades e axúdándolles 
no uso da tecnoloxía telemática, e favorecendo e valorando a súa 
independencia na hora de traballar sos na casa, facendo eles/elas 
mesmos/as autoaprendizaxe e autocorrección. 

Un número reducido de alumnos/as van recibir en papel as mesmas 
tarefas que os demáis por petición propia das familias. 
 

Materiais e recursos 

Aula virtual , correo electrónico, whatsapp, chamadas telefónicas e 
videoconferencias a través de webex.( Sempre dependendo da súa 
conectividade e da dos docentes) Tamén temos alumnado aos que se 
lles envían as tarefas en papel. O alumnado segue a usar o libro de 
texto e se lle proporcionan os audios e vídeos na aula virtual e máis 
actividades de repaso en formatos word ou pdf.  
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5. Contidos mínimos de FPB1 

 

Inclúense os 
contidos mínimos da 
1ª e 2ª avaliación, 
que serán obxecto 
de repaso e reforzo, 
para todos os 
alumnos.  

GRAMMAR: 

 To be (Present and Past) 
 To have got 
 ‘s: Possessive case 

 Present Simple / Frequency adverbs. 
 Present Continuous/ Time adverbs 

 Past Simple ( Regular and irregular verbs) 

VOCABULARY 

 Greetings and introductions 

 Numbers ( The time, dates, telephone numbers) 
 Spelling 

 Family 

 Possessive adjectives and pronouns 

 Jobs 

 Physical description and Personality 

 Daily routines 

 Question words ( Make questions) 
 Time prepositions 

 Clothes 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  

.  

O alumnado xa estivera informado dos criterios de avaliación anteriores 
nos taboleiros das súas aulas e asemade publicouse na páxina web do 
instituto. Mediante medios telemáticos, correo ou conferencia teñen a 
información do que teñen que realizar. Cando se teña autorización 
publicarase na páxina web os documentos pertinentes. 

 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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 Food 

 Places in a city 

READING 

 Physical description and personality 

 A day in the life.... ( Routines ) 
 Food 

 A family 

 Telling a story 

WRITING 

 Physical description and personality  
 E-mail about your/someone’s daily routine 

 Decribe a photo 

 What did you do...? 

 A recipe 

LISTENING 

 numbers/spelling 

 Physical appearance and personality 

 Food 

 Someone’s daily routine 
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6. RÚBRICA PARA A VALORACIÓN DO TERCEIRO TRIMESTRE DO CURSO ACADÉMICO 2019-

2020 

As tarefas realizadas dende a declaración do estado de alarma serán valoradas a través 

dunha rúbrica que se baseará en dous aspectos: a realización das mesmas e o seu grao de 

consecución. 

Deste xeito, o/a alumno/a poderá incrementar a nota obtida durante a ensinanza 

presencial ata 1 punto dependendo do número de tarefas entregadas dentro dos prazos 

establecidos, e ata outro punto máis dependendo do grado de consecución das mesma, 

sendo un máximo de 2 puntos. 

 

 

TAREFAS ASIGNADAS GRAO DE CONSECUCIÓN 

Entregou o 100% das tarefas 

asignadas no prazo establecido. 

1 Alcanzou un grao de consecución 

moi satisfactorio nas tarefas 

asignadas. 

1 

Entregou o 75% das tarefas 

asignadas no prazo establecido. 

0.75 Alcanzou un grao de consecución 

satisfactorio. 

0.75 

Entregou o 50% das tarefas 

asignadas no prazo establecido. 

0.5 Alcanzou os estándares de 

aprendizaxe  imprescindibles. 

0.5 

Entregou o 25% das tarefas 

asignadas no prazo establecido. 

0.25 Non alcanzou o total dos 

estándares de aprendizaxe 

imprescindibles. 

0.25 

Non entregou as tarefas 

asignadas. 

0 Non alcanzou os estándares de 

aprendizaxe imprescindibles. 

0 

  

 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

Os establecidos na programación entregada no mes de setembro on 
line. 

Todos os estándares foron vistos na primeira e segunda avaliación (que é a 
final.) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

■Seguimento do traballo realizado polo alumnado: as tarefas realizadas 
dende a declaración do estado de alarma entregaranse a través de 
diferentes plataformas como:a aula virtual, o correo electrónico, 
videoconferencias, previamente establecidas en forma e prazo polo 
docente para a súa realización. O alumno terá axuda doutros medios, 
incluso en papel, se non pode acceder a medios telemáticos. 
As tarefas serán corrixidas individualmente, ou se poden autocorrixir 
cunha plantilla e compartir os datos co docente. 

■Observación directa:  correo electrónico, ou chamadas. 

Instrumentos: 
As tarefas desta terceira avaliación estarán enfocadas  a recuperación das  
destrezas lingüísticas, así como o coñecemento da lingua adquirida ata a 
declaración do estado de alarma. 
Todas as tarefas deberán alcanzar un grao de consecución mínimo e serán 
avaliadas mediante rúbricas e escalas de valoración que reflictan o grao de 
adquisición dos estándares de apendizaxe establecidos. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

 
A nota final do curso obterase a partir de: 
 

 a) Partirase coa base da súa nota na avaliación de marzo. E subirán a nota 
sendo avaliados  a través de actividades de repaso, reforzo e avaliación. 
Os alumnos/as que entreguen todas as actividades dentro dos prazos 
establecidose e amosen un grao mínimo de adquisición dos estándares 
establecidos, obterán unha nota de 5 ou superior. 

 *Pódese ver a rúbrica no punto 6. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

* non hai en 2º fp 
esta convocatoria 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

* non temos 
alumnado coa 

materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA  DE 9 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

4 

 

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  

- Comprensión de textos escritos  
- Comprensión de textos orais  
- Producción de textos escritos  
Actividades de reforzo, recuperación e ampliación sobre o 
coñecemento da lingua (aspectos gramaticais, vocabulario e 
linguaxe funcional) 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O departamento de Inglés continuará cunha metodoloxía 
comunicativa e humanística, favorecendo o pensamento autónomo e 
crítico, e tendo en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do 
alumnado. Neste caso temos en conta as necesidades e axúdándolles 
no uso da tecnoloxía telemática, e favorecendo e valorando a súa 
independencia na hora de traballar sos na casa, facendo eles/elas 
mesmos/as autoaprendizaxe e autocorrección. 

Un número reducido de alumnos/as van recibir en papel as mesmas 
tarefas que os demáis por petición propia das familias. 

 

Materiais e recursos 

Aula virtual , correo electrónico, whatsapp, chamadas telefónicas e 
videoconferencias a través de webex.( Sempre dependendo da súa 
conectividade e da dos docentes) Tamén temos alumnado aos que se 
lles envían as tarefas en papel.  O alumnado segue a usar o libro de 
texto e se lle proporcionan os audios e vídeos na aula virtual e máis 
actividades de repaso en formatos word ou pdf. 
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5. Contidos mínimos 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  
O alumnado xa estivera informado dos criterios de avaliación 
anteriores nos taboleiros das súas aulas e asemade publicouse na 
páxina web do instituto. Mediante medios telemáticos, correo 
electrónico/aula virtual ou conferencia teñen a información do que 
teñen que realizar. Cando se teña autorización publicarase na páxina 
web os documentos pertinentes. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

5 Contido mínimos de 2º FP Básica. 

. Inclúense os contidos 

mínimos da 1ª e 2ª 

avaliación( que é a 

final), que serán 

obxecto de repaso e 

reforzo, para  os 

alumnos que deban 

recuperar.  

 

 Vocabulario  

 Mobiliario da casa 

 Lugares na cidade 

 Números ordinais e cardinais  

  A hora, os meses, os días da semana 

 O corpo humano 

 Os oficios 

 A familia 

 Nacionalidades e países 

 Verbos de accións cotiás 

 Gramática   

 O verbo to be (afirmativa, negativa e interrogativa) 

 O verbo have got (afirmativa, negativa e interrogativa) 

 Verbos en presente simple(afirmativa, negativa e interrogativa) 
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 There is/are ( negativa e interrogativa) 

 Xenitivo Saxón ( ‘s) 

 A orde dos adxectivos 

 Adxectivos posesivos e pronomes obxecto 

 Funcións comunicativas da lingua  

 Saudar e presentarse 

 Preguntar e dicir a hora 

 Describir accións cotiás 

 Describir a familia 

 Describir as partes da casa  

 Expresión escrita     

 Redactar textos guiados sinxelos de descrición da súa vida cotiá. 

 Escribir sobre a súa familia 

Compresión lectora 

 Textos moi sinxelos da vida diaria e da familia. 
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6  RÚBRICA PARA A VALORACIÓN DO TERCEIRO TRIMESTRE DO CURSO ACADÉMICO 2019-2020 

As tarefas realizadas dende a declaración do estado de alarma serán valoradas a través dunha 

rúbrica que se baseará en dous aspectos: a realización das mesmas e o seu grao de consecución. 

Deste xeito, o/a alumno/a poderá recuperar a nota obtida durante a ensinanza presencial ata 1 

punto dependendo do número de tarefas entregadas dentro dos prazos establecidos, e ata outro 

punto máis dependendo do grado de consecución das mesma, sendo un máximo de 2 puntos. 

  

TAREFAS ASIGNADAS GRAO DE CONSECUCIÓN 

Entregou o 100% das tarefas 

asignadas no prazo establecido. 

1 Alcanzou un grao de consecución 

moi satisfactorio nas tarefas 

asignadas. 

1 

Entregou o 75% das tarefas 

asignadas no prazo establecido. 

0.75 Alcanzou un grao de consecución 

satisfactorio. 

0.75 

Entregou o 50% das tarefas 

asignadas no prazo establecido. 

0.5 Alcanzou os estándares de 

aprendizaxe  imprescindibles. 

0.5 

Entregou o 25% das tarefas 

asignadas no prazo establecido. 

0.25 Non alcanzou o total dos 

estándares de aprendizaxe 

imprescindibles. 

0.25 

Non entregou as tarefas 

asignadas. 

0 Non alcanzou os estándares de 

aprendizaxe imprescindibles. 

0 

  

 

 

 

 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

CA1. Comprensión de textos orais 

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

 Comprensión de textos orais 
E1.1 Sabe situar as mensaxes no seu contexto. 
E1.2 Recoñece a idea principal. 
E1.3 Recoñece a finalidade da mensaxe. 
E1.4 Usa o vocabulario específico. 
E1.5 Sabe usar conectores. 
E1.6 Entende pronunciado clarmente o principal dun discurso. 
E1.7 Sabe seguir instruccións. 

   CA2.  Comprensión de textos escritos 

CA2.2 Léronse comprensivamente textos sinxelos. 

CA2.3 Interpretouse o contido global da mensaxe 

CA2.4 Relacionouse o texto co ámbito da área profesional a que se 

refira. 

CA2.5 Identificouse a terminoloxía utilizada. 

CA2.7 Interpretouse a mensaxe recibida a través de soportes 
telemáticos: correo electrónico, fax, etc. 
 

.  Comprensión de textos escritos 

E2.2 Comprende un texto lido. 
E2.3 Recoñece o sentido global do texto. 
E2.4 Sabe unir o texto ao ámbito de traballo. 
E2.5 Recoñece o léxico. 
E2.7 Recoñece a canle do texto escrito. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 12 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

CA3. Produción de textos orais: expresión 
 
CA3.1 Identificáronse os rexistros utilizados para a emisión da mensaxe. 
CA3.2 Comunicouse utilizando fórmulas, nexos e estratexias de 
interacción 
CA3.3 Utilizáronse normas de protocolo en presentacións. 
CA3.4 Describíronse feitos breves e imprevistos relacionados coa 
profesión. 
CA3.5 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. 
CA3.9 Xustificouse a aceptación ou o rexeitamento de propostas 
realizadas. 
CA3.11 Solicitouse a reformulación do discurso ou de parte del cando se 
considerou necesario. 

Produción de textos orais: expresión 
E3.1 Recoñece os rexistros adecuados. 
E3.2 Sabe detectar qué formulas e coordinadores usar. 
E3.3 Pode presentarse, seguindo protocolos. 
E3.4 Sabe improvisar sobre feitos relacionados co oficio. 
E3.5 Utiliza o léxico específico.  
E3.9 Nun diálogo sabe rexeitar e aceptar. 
E3.11 Sabe se o necesita pedir aclaración. 

CA4. Produción de textos escritos 
CA4.1 Redactáronse textos breves relacionados con aspectos cotiáns e 
profesionais. 
CA4.2 Organizouse a información coherentemente e con cohesión. 
CA4.5 Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico na 
formalización de documentos. 
CA4.7 Utilizáronse as fórmulas de cortesía propias do documento que 
se elabore. 

Produción de textos escritos 
E4.1 Escribe en calquera soporte texto breve relacionado coa súa contorna. 
E4.2 Redacta con conectores temporais e de unión. 
E4.5 Usa de forma adecuada o vocabulario específico. 
E4.7 Adecúa segundo o modelo(e-mails formais, cartas, fax...) as fórmulas que 
debe. 

CA5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

CA5.1 Definíronse os trazos máis salientables dos costumes da comunidade 
onde se fale a lingua estranxeira. 
CA5.2 Describíronse e aplicáronse as normas e os protocolos de relación social 
propios do país. 
CA5.3 Identificáronse as crenzas e os valores propios da comunidade onde se 
fale a lingua estranxeira. 
CA5.4 Identificáronse os aspectos socioprofesionais propios do sector, en 
calquera tipo de texto. 

Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 
E5.1  Sabe identificar as diferenzas dos costumes anglosaxóns. 
E5.2  Aplica protocolo de socialización do país estranxeiro. 
E5.3  Recoñece e respecta os valores anglosaxóns. 
E5.4 Identifica os aspectos propios de cada oficio, en calquera texto. 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

■Seguimento do traballo realizado polo alumnado: as tarefas realizadas 
dende a declaración do estado de alarma entregaranse a través de 
diferentes plataformas como:a aula virtual, o correo electrónico, 
videoconferencias, previamente establecidas en forma e prazo polo 
docente para a súa realización. O alumno terá axuda doutros medios, 
incluso en papel, se non pode acceder a medios telemáticos. 
As tarefas serán corrixidas individualmente, ou se poden autocorrixir 
cunha plantilla e compartir os datos co docente. 

■Observación directa: a través do correo electrónico ou chamadas 
individuais. 

Instrumentos: 
As tarefas desta terceira avaliación estarán enfocadas ao reforzo e se é o 
caso recuperación das catro destrezas lingüísticas, así como o 
coñecemento da lingua adquirida ata a declaración do estado de alarma. 
Todas as tarefas deberán alcanzar un grao de consecución mínimo e serán 
avaliadas mediante rúbricas e escalas de valoración que reflictan o grao de 
adquisición dos estándares de apendizaxe establecidos. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A nota final do curso obterase a partir de: 
-A nota da segunda avaliación como punto de partida(inglés é avaliación 
continua) 
- Terceira avaliación: 
 a) para aqueles alumnos/as que alcanzaran un mínimo de 5  seguindo os 
criterios das anteriores avaliacións (a 1ª e a 2ª), as súas tarefas serán 
valoradas cunha rúbrica que ten en conta 2 aspectos: a realización das 
tarefas e o grao de consecución das mesmas. Sendo un máximo de 2 
puntos. 
    Deste xeito o alumno/a poderá incrementara súa nota obtida durante a 
súa ensinanza presencial ata 1 punto(dependendo do número de tarefas 
entregadas dentro do prazo marcado) e ata outro punto máis dependendo  
do grao de consecución das tarefas. *Pódese ver a rúbrica no punto 6. 

 
b)aqueles alumnos/as que non alcanzaran un mínimo de 5 na avaliación 
anterior, serán avaliados  a través de actividades de repaso, reforzo e 
avaliación. Os alumnos/as que entreguen todas as actividades dentro dos 
prazos establecidose e amosen un grao mínimo de adquisición dos 
estándares establecidos, obterán unha nota de 5 ou superior. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

*Non hai en ciclos 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

*non hai 
alumnado coa 

materia 
pendente en 

ciclos 

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  

- Comprensión de textos escritos  
- Comprensión de textos orais  
- Producción de textos escritos  
Actividades de reforzo, recuperación e ampliación sobre o 
coñecemento da lingua (aspectos gramaticais, vocabulario e 
linguaxe funcional) 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O departamento de Inglés continuará cunha metodoloxía 
comunicativa e humanística, favorecendo o pensamento autónomo e 
crítico, e tendo en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do 
alumnado. Neste caso temos en conta as necesidades e axúdándolles 
no uso da tecnoloxía telemática, e favorecendo e valorando a súa 
independencia na hora de traballar sos na casa, facendo eles/elas 
mesmos/as autoaprendizaxe e autocorrección. 

Un número reducido de alumnos/as van recibir en papel as mesmas 
tarefas que os demáis por petición propia das familias. 

 

Materiais e recursos 

Aula virtual , correo electrónico, whatsapp, chamadas telefónicas e 
videoconferencias a través de webex.( Sempre dependendo da súa 
conectividade e da dos docentes) Tamén temos alumnado aos que se 
lles envían as tarefas en papel.  O alumnado segue a usar o libro de 
texto e se lle proporcionan os audios e vídeos na aula virtual e máis 
actividades de repaso en formatos word ou pdf. 
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5 RÚBRICA PARA A VALORACIÓN DO TERCEIRO TRIMESTRE DO CURSO ACADÉMICO 2019-2020 

As tarefas realizadas dende a declaración do estado de alarma serán valoradas a través dunha 

rúbrica que se baseará en dous aspectos: a realización das mesmas e o seu grao de consecución. 

Deste xeito, o/a alumno/a poderá incrementar a nota obtida durante a ensinanza presencial ata 1 

punto dependendo do número de tarefas entregadas dentro dos prazos establecidos, e ata outro 

punto máis dependendo do grado de consecución das mesma, sendo un máximo de 2 puntos. 

  

TAREFAS ASIGNADAS GRAO DE CONSECUCIÓN 

Entregou o 100% das tarefas 

asignadas no prazo establecido. 

1 Alcanzou un grao de consecución 

moi satisfactorio nas tarefas 

asignadas. 

1 

Entregou o 75% das tarefas 

asignadas no prazo establecido. 

0.75 Alcanzou un grao de consecución 

satisfactorio. 

0.75 

Entregou o 50% das tarefas 

asignadas no prazo establecido. 

0.5 Alcanzou os estándares de 

aprendizaxe  imprescindibles. 

0.5 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  
O alumnado xa estivera informado dos criterios de avaliación 
anteriores explicados polo docente na aula e asemade publicouse na 
páxina web do instituto. Mediante medios telemáticos, correo ou 
conferencia teñen a información do que teñen que realizar. Cando se 
teña autorización publicarase na páxina web os documentos 
pertinentes 
 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Entregou o 25% das tarefas 

asignadas no prazo establecido. 

0.25 Non alcanzou o total dos 

estándares de aprendizaxe 

imprescindibles. 

0.25 

Non entregou as tarefas 

asignadas. 

0 Non alcanzou os estándares de 

aprendizaxe imprescindibles. 

0 

  

 

6. Contidos mínimos 

6 Contido mínimos de 1º ciclo medio X.A. 

. Inclúense os contidos 

mínimos da 1ª e 2ª 

avaliación, que serán 

obxecto de repaso e 

reforzo, para todos os 

alumnos.  

 

 Vocabulario  

 Xerarquías no traballo e nomes de postos na oficina 

 Material de oficina 

 Números ordinais, cardinais e lugares nun edificio 

  A hora e verbos de actividades nunha oficina 

 Cores, meses e preposicións de lugar 

 Partes de funcionamento dun fax 

 Bancos e pagamentos 

 Chamar e recibir chamadas 

 A familia 

 Roupa e problemas na oficina 

 Verbos para concertar citas e rexeitar 

 O tempo metereolóxico 

 Os medios de transporte ( aeroportos) 

 Gramática   

 Tempos verbais en afirmativo, negativo, interrogativo e respostas 

curtas (present simple, present continuous, past simple, past 

continuous) 

 Comparativos e superlativos 

 There is/are 

 Condicionais (first) 

 Verbos modais  

 Funcións comunicativas da lingua  
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 Formulación de invitacións. 

 Aceptación/rexeitamento de invitacións. 

 Expresión e petición de informaciós varias. 

 Descriciónsde oficinas 

 Pedir e enviar materiais. 

 Descricións  de problemas e petición de axuda. 

 Formulación de queixas/ e resolver queixas. 

 Organizar reunións e viaxes. 

 Expresión escrita     

 Produción de textos de razoable complexidade cun léxico e 

gramática axeitados e coidada presentación e corrección 

ortográfica sobre temas propostos da seguinte tipoloxía: 

 tarxeta de traballo 

  e-mails  informais e semiformais (a compañeiros de traballo) 

Compresión lectora 

 Lectura de textos adaptados  sobre temas de natureza diversa. 

(Sobre todo mails formais e memorandums) 

 

 

 

Co apoio e petición 

da opinión dos 

alumnos inclúese 

materia nova que non 

é de repaso, e que 

non será avaliable 

como pertencente a 

3ª avaliación. (Sempre 

pensando en que 

para o curso vindeiro 

2020-2021, séra de 

axuda) 

Vocabulario  

 

 Hoteis 

 Coches de alquiler 

 Restaurantes 

 Trens 

 

 Gramática   

 Present perfect (e comparalo con pasado simple) 

 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 11 DE 12 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 Funcións comunicativas da lingua  

 Reservar cuarto nun hotel. 

 Reserva dunha viaxe en tren 

 Expresión escrita     

Diálogos de reserva. 

Compresión lectora 

 Lectura de textos adaptados  sobre temas de natureza diversa. 

 (especialmente mails e informacións de oficina) 

 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

CA1.1. Identificouse a idea principal da mensaxe 

CA1.2. Recoñeceuse a finalidade de mensaxes radiofónicas e doutro 
material gravado ou retransmitido pronunciado en lingua estándar, e 
identificouse o estado de ánimo e o ton da persoa falante. 

CA1.3. Extraeuse información de gravacións en lingua estándar 
relacionadas coa vida social, profesional ou académica. 

CA1.5. Identificáronse as ideas principais de declaracións e de 
mensaxes sobre temas concretos e abstractos, en lingua estándar e cun 
ritmo normal. 

CA1.8. Tomouse conciencia da importancia de comprender 
globalmente unha mensaxe, mesmo sen entender todos os seu 
elementos. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

E1.1. Recoñece a idea principal. 

E1.2.Recoñece a finalidade da mensaxe. 

E1.3. Entende información oral. 

E1.5. Identifica ideas principais. 

E1.8. É capaz de entender o sentido global. 

 

Bloque 2. Comprensión de textos escritos 

CA2.1. Léronse cun alto grao de independencia textos de diverso tipo. 

CA2.2. Interpretouse a correspondencia relativa á súa especialidade e 

Bloque 2. Comprensión de textos escritos. 

E2.1. Comprende un texto lido. 

E2.2. Comprende o significado doe términos dunha carta 
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captouse doadamente o significado esencial. 

CA2.4. Relacionouse o texto co ámbito do sector a que se refira. 

 

E2.4. Recoñece a canle do texto escrito. 

 

Bloque 3. Producción de textos orais 

CA3.1.Identificáronse os rexistros utilizados para a emisión da mensaxe. 

CA3.4. Utilizáronse normas de protocolo en presentacións formais e 
informais. 

CA3.5.Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión. 

CA3.9. Solicitouse a reformulación do discurso ou dunha parte del, en 
caso necesario. 

 

Bloque 3. Producción de textos orais 

E3.1. Recoñece os rexisttros adecuados. 

E3.4. Sigue os protocolos nas presentacións. 

E3.5. Utiliza o vocabulario propio da profesión. 

E3.9. Sabe reformular o discurso. 

 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos 

CA4.1. Redactáronse textos claros e detallados sobre unha variedade 
de temas relacionados coa súa especialidade, para o que se sintetizaron 
e se avaliaron as informacións e os argumentos procedentes de varias 
fontes. 

CA4.2. Organizouse a información con corrección, precisión, coherencia 
e cohesión e solicitouse ou facilitouse información xeral ou detallada. 

CA4.5. Aplicáronse as fórmulas establecidas e o vocabulario específico 
na formalización de documentos. 

Bloque 4. Producción de textos escritos 

E4.1. Escribe textos claros relacionados coa súa contorna 

E4.2. Redacta cós conectores adecuados 

E4.5. Aplica as reglas gramaticais e o vocabulario adecuado 

E4.7. Adecúa as fórmulas apropiadas ó modelo. 
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CA4.7. Utilizáronse as fórmulas de cortesía propias do documento 

que se elabore. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia plurilingüe e 
intercultural 

CA5.1.Definíronse os trazos máis salientables dos costumes e dos usos 
da comunidade onde se fale a lingua inglesa 

CA5.2.Describíronse os protocolos e as normas de relación social 
propios do país. 

CA5.3. Identificáronse os valores e as crenzas da comunidade en que se 
fale lingua inglesa. 

CA5.4.Identificáronse os aspectos socioprofesionais propios do sector 
en calquera tipo de texto.  

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e conciencia plurilingüe e intercultural 

E5.1. Identifica as diferencias das costumes anglosaxonas. 

E5.2. Aplica os protocolos sociais do país estranxeiro 

E5.3. Identifica os valores e as crenzas da comunidade en que se fale lingua 
inglesa. 

E5.4. Identifica os aspectos propios de cada oficio. 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

   
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 11 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

■Seguimento do traballo realizado polo alumnado: as tarefas realizadas 
dende a declaración do estado de alarma entregaranse a través de 
diferentes plataformas como:a aula virtual, o correo electrónico, 
videoconferencias, previamente establecidas en forma e prazo polo 
docente para a súa realización. O alumno terá axuda doutros medios, 
incluso en papel, se non pode acceder a medios telemáticos. 

As tarefas serán corrixidas individualmente, ou se poden autocorrixir 
cunha plantilla e compartir os datos co docente. 

■Observación directa: a través do correo electrónico ou chamadas 
individuais. 
 

Instrumentos: 

As tarefas desta terceira avaliación estarán enfocadas ao reforzo e se é o 
caso recuperación das catro destrezas lingüísticas, así como o 
coñecemento da lingua adquirida ata a declaración do estado de alarma. 

Todas as tarefas deberán alcanzar un grao de consecución mínimo e serán 
avaliadas mediante rúbricas e escalas de valoración que reflictan o grao de 
adquisición dos estándares de apendizaxe establecidos. 
 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:A nota final do 
curso obterase a partir de: 

-A nota da segunda avaliación como punto de partida(inglés é avaliación 
continua) 

- Terceira avaliación: 

a) para aqueles alumnos/as que alcanzaran un mínimo de 5 seguindo os 
criterios das anteriores avaliacións (a 1ª e a 2ª), as súas tarefas serán 
valoradas cunha rúbrica que ten en conta 2 aspectos: a realización das 
tarefas e o grao de consecución das mesmas. Sendo un máximo de 2 
puntos. 

Deste xeito o alumno/a poderá incrementara súa nota obtida durante a 
súa ensinanza presencial ata 1 punto(dependendo do número de tarefas 
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entregadas dentro do prazo marcado) e ata outro punto máis dependendo  

do grao de consecución das tarefas. *Pódese ver a rúbrica no punto 6. 

 

b)aqueles alumnos/as que non alcanzaran un mínimo de 5 na avaliación 
anterior, serán avaliados a través de actividades de repaso, reforzo e 
avaliación. Os alumnos/as que entreguen todas as actividades dentro dos 
prazos establecidose e amosen un grao mínimo de adquisición dos 
estándares establecidos, obterán unha nota de 5 ou superior. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

* Non hay en 
ciclos 

convocatoria de  
setembro 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

( non hai 
alumnado coa 

materia 
pendentes en 

ciclos) 

 

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  

 Comprensión de textos escritos  

 Comprensión de textos orais  

 Producción de textos escritos  

Actividades de reforzo, recuperación e ampliación sobre o 
coñecemento da lingua (aspectos gramaticais, vocabulario e 
linguaxe funcional) 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O departamento de Inglés continuará cunha metodoloxía comunicativa 

e humanística, favorecendo o pensamento autónomo e crítico, e tendo 

en conta os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado. Neste caso 

temos en conta as necesidades e axúdándolles no uso da tecnoloxía 

telemática, e favorecendo e valorando a súa independencia na hora de 

traballar sos na casa, facendo eles/elas mesmos/as autoaprendizaxe e 

autocorrección. 

Un número reducido de alumnos/as van recibir en papel as mesmas 

tarefas que os demáis por petición propia das familias. 
 

Materiais e recursos  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  

Aula virtual , correo electrónico, whatsapp, chamadas telefónicas e 
videoconferencias a través de webex.( Sempre dependendo da súa 
conectividade e da dos docentes) Tamén temos alumnado aos que se 
lles envían as tarefas en papel. O alumnado segue a usar o libro de 
texto e se lle proporcionan os audios e vídeos na aula virtual e máis 
actividades de repaso en formatos word ou pdf. 
 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 10 DE 11 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

5 RÚBRICA PARA A VALORACIÓN DO TERCEIRO TRIMESTRE DO CURSO ACADÉMICO 2019-2020 

As tarefas realizadas dende a declaración do estado de alarma serán valoradas a través dunha 

rúbrica que se baseará en dous aspectos: a realización das mesmas e o seu grao de consecución. 

Deste xeito, o/a alumno/a poderá incrementar a nota obtida durante a ensinanza presencial ata 1 

punto dependendo do número de tarefas entregadas dentro dos prazos establecidos, e ata outro 

punto máis dependendo do grado de consecución das mesma, sendo un máximo de 2 puntos. 

  

TAREFAS ASIGNADAS GRAO DE CONSECUCIÓN 

Entregou o 100% das tarefas 

asignadas no prazo establecido. 

1 Alcanzou un grao de consecución 

moi satisfactorio nas tarefas 

asignadas. 

1 

Entregou o 75% das tarefas 

asignadas no prazo establecido. 

0.75 Alcanzou un grao de consecución 

satisfactorio. 

0.75 

Entregou o 50% das tarefas 

asignadas no prazo establecido. 

0.5 Alcanzou os estándares de 

aprendizaxe  imprescindibles. 

0.5 

Entregou o 25% das tarefas 

asignadas no prazo establecido. 

0.25 Non alcanzou o total dos 

estándares de aprendizaxe 

imprescindibles. 

0.25 

Non entregou as tarefas 

asignadas. 

0 Non alcanzou os estándares de 

aprendizaxe imprescindibles. 

0 

  

 

 

 

 


