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  Groas mínimos de consecución (GMC)  
 
 
 
 
 

Primeira Lingua Estranxeira. 1º de ESO 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

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

CCL, CAA, CCEC, CD 

Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa informal entre duas persoas, ou dunha 
gravación pedagóxica cando o tema lle resulta coñecido e o discurso estea articulado a velocidade baixa. 

CCL, CAA, CCEC, CD 

Comprende nunha conversación informal descricións, narracións, peticións de información, a expresión da 
vontade, a certeza e os desexos sobre asuntos prácticos da vida cotiá o do seu interese, cando se lle fala con 
claridade, amodo e directamente. 

CCL, CAA, CCEC, CD 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

Fai presentacións moi breves e ensaiadas e con apoio visual que lle permiten ilustralas con imaxes e seguir un 
guión sobre aspectos concretos e sinxelos de temas do seu interese e responde a preguntas breves. 

CCL, CAA, CCEC, CD 

Ofrece e obtén información básica en situacións habituais como viaxes, aloxamento, transporte, compras e lecer 
seguindo normas de cortesía básicas. 

CCL, CAA, CCEC, CD 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

Comprende, co apoio da imaxe, instrucións sinxelas e básicas de funcionamento e manexo de aparellos CCL, CAA, CCEC, CD 
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electrónicos ou de máquinas de uso común e coñecidos, e segue instrucións básicas e predicibles.   

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 sobre temas 
educativos o do seu interese, sempre que poida reler as seccións difíciles. 

CCL, CAA, CCEC, CD 

Atopa a información que necesita para a realización dunha tarefa en narracións breves moi sinxelas en lingua 
estándar, e en guias de lecer, dicionarios, catálogos, etc. 

CCL, CAA, CCEC, CD 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción  

Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 
 

Escribe notas e mensaxes (foros, chats), en situacións reais ou simuladas, nas que dá e solicita información sobre 
situacións, preferencias e sentimentos relacionadas con actividades da vida cotiá e do seu interese. 

CCL, CAA, CCEC, CD 

Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en soporte impreso o dixital relacionados coa vida cotiá e do seu 
interese persoal, respetando as normas de cortesía, e a etiqueta se utiliza as redes sociais. 

CCL, CAA, CCEC, CD 

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

CCL, CAA, CCEC, CD 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

Identifica sons básicos, produce con suficiente intelixibilidade léxico e estruturas básicas. CCL, CAA, CCEC, CD 

Utiliza as convencións orais básicas 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) 

CCL, CAA, CCEC, CD 
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Primeira Lingua Estranxeira. 2º de ESO 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa informal espontánea,relacionada coas actividades de aula,e de 
simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal con diversos fins comunicativos. 

CCL /CAA /CCEC /CD 

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. 

CCL/ CAA/ CCEC/CD 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

Fai presentacións breves e ensaiadas,ben estructuradas e con apoio visual,que lle permitan illustralas con imaxes e seguir un guíon 
sobre aspectos concretos e sinxelos de temas do seu interese ou relacionados cosseus estudos o a súa ocupación, e 
responde a preguntas breves e sinxelas de oíntes 

CCL/ CSC /CCEC/ CD 

Toma parte nunha conversa formal ou entrevista moi sinxela de caracter educativo ou ocupacional moi habitual e traballado 
previamente,intercambiando información suficiente e básica de carácter persoal e sobre hábitos,gustos ou estudos,preguntando 
sobre 
problemas prácticos e reaccionando de forma sinxela ante comentarios. 

CCL/ CSC/ CCEC/ CD 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

Comprende correspondencia persoal en calquera formato e en rexistro estándar na que de xeito sinxelo,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 o do seu interese. 

CCL /CAA/CCEC /CSC/CD 
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Segue,con axuda da imaxe,instruccións sinxelas de funcionamento e manexo de aparellos electrónicos,así como instruccións básicas 
e predecibles para a realixación de actividades e normas de seguridade. 

CCL /CAA/ CSC/ CCEC/CD  

. Comprende con fluidez textos de historias de ficción adaptados para o seu nivel. CCL /CAA/CCEC/CSC 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción  

Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 
 

Utiliza estratexias que faciliten o proceso de escritura:segue modeloos de textos de caracteristicas similares,planifica o texto,elabora 
un borrador,corrixe tanto a ortografía como a orde das ideas e das palabras,etc 

CCL / CAA/ CSC 

CD/ CCEC 

Escribe notas,anuncios e mensaxes breves en soporte impreso e dixital,en situación de comunicación reais ou 
simuladas,relacionados con actividades e situacións da vida cotiá e do seu interese persoal,respectando as convencións e as normas 
de cortesía 

CCL /CAA/ CCEC /CD/ CSC 

Fai unha presentación coidada dos textos escritos,en soporte impreso e dixital,utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos depuntuación 

CCL/ CAA/ CCEC 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

Procura utilizar as convencións orais e escritas básicas propias da lingua estranxeira no desenvolvemento do proceso comunicativo 
oral e escrito (saúdos, despedidas, fórmulas moi básicas de tratamento, etc.), e amosa respecto polas diferenzas que poidan existir 
en aspectos culturais como hábitos, horarios, etc. 

CCL / CAA/CSC/CCEC/CD 

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

CCL /CAA/ CSC/ CCEC / CD 
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Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO  

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

Capta correctamente todos os puntos principais e detalles relevantes de mensaxes orais. CCL / CAA /CSC/ CD/ CCEC 

Comprende o que se lle pregunta sobre asuntos persoais,educativos,ocupacionais ou do seu interese,e comentarios sinxelos e 
predicíbeis 

nunha conversación formal ou entrevista na que participa. 

CCL/CAA CSC/CCEC 

. Entende o esencial do que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estructuradas. CCL/CAA CSC/CCEC 
Identifica correctamente o sentido xeral e os puntos principais dunha 
conversación formal ou informal. CCL/CAA/ CSC/CCEC 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

Fai presentacións breves e ensaiadas ,ben estructuradas e con apoio 

visual,sobre aspectos concretos de temas do seu interese ou relacionados cos seus estudos ou ocupación, e 
responde sen dificultade preguntas breves. 

CCL/CAA/ CSC/CCEC CD 

Participa activamente en conversacións informais,cara a cara ou por teléfono ou 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,ou discute os pasos a seguir para realizar unha actividade conxunta. 

CCL/CAA CSC/CCEC CD 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

Entende o esencial de correspondencia formal na que é informado sobre asuntos do seu interese no contexto persoal,educativo ou 
ocupacional. 

CCL/CAA CSC/CCECCD 

Entende información especifica en páxinas Web e outros materiais de referencia ou consulta,claramente estructurados de temas 
do seu interese ou relacionados cos seus estudos ou ocupación. 

CCL/CAA CSC/CCECCD 

Comprende o esencial de historias de ficción breves e ben estructuradas e faise unha idea dos personaxes,das súas relacións e do 
argumento. 

CCL/CAA CSC/CCEC 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción  
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Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 
Escribe informes moi breves en formato convencional,con información sinxela e relevante sobre feitos habituais e os motivos de 
certas accións,describendo situacións,persoas,obxectos e lugares de modo sinxelo. 

CCL/CAA CSC/CCEC 

Escribe notas,anuncios e mensaxes breves relacionados con actividades da vida cotiá,do seu interese persoal e temas de 
actualidade. 

CCL/CAA CSC/CCE/CD 

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

CCL/CAA/ CSC/CCEC//CD 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

Aplica adecuadamente os signos de puntuación e as regras ortográficas 

básicas,na redacción de traballos e outros textos,para facerse comprensible case sempre. 

CCL/CAA/ CSC/CCEC 

Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender e 
elaborar textos sinxelos en rexistro estándar propios do seu nivel educativo,e comprende e utiliza estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado (imaxes e elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos e paratextuais). 

CCL/CAA CSC/CCEC 
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Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 
Reflexiona sobre o proceso de comprensión,sacando conclusións sobre a actitude do falante e sobre o contido e intuíndo o que non 
se coñece 

CCL/ CAA/ CSC/CCEC 

Distingue,con apoio visual ou escrito,as ideas principais en presentacións ben estructuradas sobre temas coñecidos relacionados co 
ámbito educativo ou ocupacional. 

CCL/CAA CSC/CCEC 

Identifica as ideas principais e detalles relevantes dunha conversa formal ou informal mal na que se tratan temas coñecidos ou d 
carácter xeral,cando o discurso está articulado con claridade. 

CCL/ CSC/ CCEC 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e menos habituais que 
poden xurdir durante unha viaxe noutros países,e sabe solicitar,información,axuda ou explicacións. 

CCL/CAA CSC/CCEC 

Toma parte en conversas formais,sobre temas habituais nestes contextos,intercambiando información pertinente sobre feitos 
concretos,expondo os seus puntos de vista de maneira sinxela e clara. 
. 

CCL/CAA CSC/CCEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 
Comprende correspondencia persoal,en calquera soporte,na que se 
describen con certo detalle feitos e experiencias,e se intercambian información,ideas e opinións sobre aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas xerais. 

CCL/CAA CSC/CCEC/CD 

Entende o suficiente de cartas,faxes ou correos electrónicos de carácter formal,oficial ou institucional. CCL/CAA CSC/CCEC 

Comprende os aspectos xerais e os detalles máis relevantes de textos de ficción e textos literarios contemporáneos breves. CCL/CAA CSC/CCEC 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 
Escribe notas,anuncios,mensaxes e comentarios breves,nos que solicita e se transmite información e opinións sinxelas ,respectando 
sempre as convencións e as normas de cortesía. 

CCL/CAA CSC/CCEC /CD 
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Escribe correspondencia persoal e participa en foros,blogs e chats nos que describe experiencias,impresións e sentimentos. CCL/CAA CSC/CCE/CD 

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

CCL CAA 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

GMC- PLEB5.2. Produce textos escritos en diferentes soportes,sen erros ortográficos e de puntuación,e utiliza o corrector 
informático para detectar e corrixir erros. 

CCL/CAA CSC/CCEC CD 

. Recoñece os elementos culturais máis relevantes dos países onde se fala a CCL/CAA 

Comprende e utiliza un léxico rico e variado,o que implica, o emprego de sinónimos de uso máis frecuente. CCL/CAA CSC/CCEC 
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Primeira Lingua Estranxeira. 1º de BACHARELATO 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

Comprende correctamente instruccións técnicas relativas á realización de actividades e normas 

de seguridade. 
CCL, CAA, CCEC, CD 

Comprende perfectamente todas as ideas principais e todos os detalles relevantes dunha 
presentación, charla ou conferencia que verse sobre temas do seu interese ou da súa 
especialidade. 

CCL, CAA, CCEC, CD 

Comprende perfectamente,nunha conversación informal ou unha discusión na que participa, 
tanto de viva voz coma por medios técnicos, información específica relevante sobre temas xerais 
ou do seu interese, e capta sentimentos como a sorpresa, o interese ou a indiferencia. 

CCL, CAA, CCEC, CD 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

Describe experiencias, sentimentos, reaccións, soños, esperanzas e ambicións; conta historias, así 
como o argumento de libros e películas, indicando a súas reaccións; da opinións  e  solicita  as  
dos demais sobre temas do seu interese; explica e xustifica as súas opinións e proxectos. 

CCL, CAA, CCEC, CD 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

Entende perfectamente a información concreta para a resolución de tarefas da clase ou 
traballos de investigación relacionados con temas da súa especialidade, así como información 
concreta relacionada con cuestións prácticas ou con temas do seu interese ou ocupacional en 
diferentes formatos. 

CCL, CAA, CCEC, CD 

Comprende perfectamente instrucións dunha certa extensión e complexidade dentro da súa área 

de interese ou da súa especialidade. 
CCL, CAA, CCEC, CD 
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Comprende perfectamente correspondencia persoal en calquera soporte, e mensaxes en foros e 
blogs, nos que se transmite información e ideas; faise preguntas sobre problemas e explicase con 
bastante precisión; describe de modo claro e detallado, experiencias, sentimentos, reaccións, 
feitos, plans e aspectos, tanto abstractos coma concretos, de temas do seu interese. 

CCL, CAA, CCEC, CD 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios, en calquera soporte, nos que transmite e 
solicita información relevante e opinións sobre aspectos persoais, académicos ou ocupacionais, 
respectando as convencións e normas de cortesía e de etiqueta. 

CCL, CAA, CCEC, CD 

Escribe correspondencia persoal e participa en foros e blog nos que transmite información e idea 
sobre temas abstractos e concretos, comproba información; pregunta sobre problemas e pode 
explicalos con razoábel precisión, e describe experiencias, sentimentos, reaccións, feitos, plans e 
unha serie de temas concretos relacionado cos seus intereses ou a súa especialidade. 

CCL, CAA, CCEC, CD 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

Fai 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. 

CCL, CAA, CCEC, CD 
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Primeira Lingua Estranxeira. 2º de BACHARELATO 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

Comprende instrucións,anuncios,declaracións e mensaxes detalladas,dados cara a cara ou por outros 
medios,sobre temas concretos,en linguaxe estándar e a velocidade normal. 

CCL // CAA// CSC 

CCEC//CD 

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 liñas de actuación e outros 
procedementos abstractos. 

CCL// CAA 

CSC // CCEC 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

Diferencia adecuadamente a produción do texto oral espontáneo do planificado, e considera as caracteristicas que 
este comparte coa lingua escrita(planificación, redundancia informativa,elementos de cohesión,etc) 

CCL // CAA 

CSC// CCEC 

Fai presentacións de certa duración sobre temas do seu interese educativo ou relacionados coa súa especialidade, 
cunha estructura clara e demostrando seguridade á hora de contestar preguntas do audítorio formuladas con 
claridade e a velocidade normal. 

CCL// CCEC 

CAA// CSC 

Participa na interacción verificando a comprensión propia e das demais persoas, e cooperando activamente na 
realización das tarefas de comunicación, cun bo grao de fluidez e claridade,malia algúns erros esporádicos. 

CCL // CAA 

CSC CCEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

Comprende a información ,a intención e as implicacións de notas e correspondencia persoal en calquera soporte, 
incluídos foros e blogs,nos que se transmitende forma detallada información,ideas e opinións sobre temas 
concretos e 

abstractos de carácter persoal e dentro da súa área de interese. 

CCL // CAA 

CSC // CCEC//CD 

Comprende instrucións extensas e complexas dentro da súa área de interese ou a súa especialidade, incluíndo 
detalles sobre condicións e advertencias. 

CCL // CAA 

CSC// CCEC 
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Entende, en soporte impreso e dixital, información detallada sobre temas da súa especialidade nos ámbitos 
educativo ou ocupacional, así como información 

concreta relacionada con cuestións prácticas en textos oficiais,institucionais ou corporativos. 

CCL // CAA 

CD // CCEC//CSC 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

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

CCL // CSC 

CAA // CCEC 

Escribe correspondencia persoal,en calquera soporte, e comunícase con seguridade en foros e blogs, trnsmitindo 
emoción,resaltando a importancia persoal de feitos e experiencias, e comentando de maneira persoal e detallada 
as noticias e os puntos de vista das persoas ás que se dirixe 

CCL // CAA 

CCEC// CD // CSC 

 
Escribe,en calquera soporte,cartas formais de carácter educativo ou profesional, nas que dá e solicita 
información,describe a súa traxectoria educativa ou profesional e as súas competencias, e explica e xustifica co 
detalle os motivoa das súas accións e dos seus plans,respectando as convencións formais e de cortesía propias 
destes textos. 

 CCL // CAA 

 CCSC // CSC//CD 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

Relacionase oralmente e por escrito comunicando con eficacia información,noticias,ideas e puntos de vista; ou 
solicitando ou transmitindo información relacionada con servizos ou outros ámbitos das relacións sociais. 

CCL // CAA 

CSC// CCEC 

Desenvólvese con seguridade en transaccións e xestións cotiás e menos habituais, cara a cara, por teléfono ou por 
outros medios técnicos,solicitando información detallada,ofrecendo explicacións claras, e desenvolvendo a súa 
argumentación de xeito satisfactorio na resolución dos problemas que xurdan 

CCL// CAA 

CSC//CCEC 
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Primeira Lingua Estranxeira. FPB1 
 

 
     

Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

                                                            ...Utiliza diferentes 
aspectos lingüísticos e paralingüísticos para comprender a escoita. CCL/CAA/ CCEC/ CD 

                                                                             

                     , seguindo un modelo.  

CCL/CAA/ CCEC/ CD 

                       utilizando diferentes tipos de organizadores tales como 

esquemas, resumos, mapas mentais, etc.  

CCL/CAA/ CCEC/ CD 

Identifica as ideas principais e secundarias, feitos e opinións CCL/CAA/ CCEC/ CD 

Produce traballos en papel ou dixital, tomando en conta                             

as normas que rexen o traballo escrito. 

CCL/CAA/ CCEC/ CD 



17 
 

 

Primeira Lingua Estranxeira. FPB2 
 
 

 

Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

Comprende as ideas principais e o significado global dun texto auditivo: título, 

intención, xeral. CCL/CAA/ CCEC/ CD 

Utiliza diferentes aspectos lingüísticos e paralingüísticos para comprender a escoita. CCL/CAA/ CCEC/ CD 

Exprésase claramente e con fluidez con pronunciación, ritmo, entoación e confianza. 

              

CCL/CAA/ CCEC/ CD 

Desenvólvese o discurso dunha forma organizada: inicia, progresa e péchase. 

 
CCL/CAA/ CCEC/ CD 

Fai breves presentacións seguindo un esquema estruturado e utilizando os recursos 

lingüísticos axeitados. 
CCL/CAA/ CCEC/ CD 

Identifica as ideas principais e secundarias, feitos e opinións, aspectos reais e 

imaxinarios. 

CCL/CAA/ CCEC/ CD 

Presenta traballo escrito claro e ordenado, adaptado á disposición pertinente. 

 

CCL/CAA/ CCEC/ CD 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 

Farase un seguemento continuado e exhaustivo das producións do 
alumnado aportando o necesario feedback para o afianzamento e a 
progresión dos contidos e as competencias. 

Instrumentos: 
 Observación diaria. 

 Lista de cotexo (V/F) de compresión de texto 
 Lista de cotexo (V/F) de compresión oral. 
 Probas de actividades gramaticais 
 Probas acvidades devocabulario 

 Rúbrica de valoración da produción escrita e/ou oral demandada 
 Rúbrica do proceso de creación da produción escrita. 

 Rúbrica de Comprensión oral e/ou escrita. 
 Cuestionario sobre convencións, normas e diferenzas culturais 

 

Cualificación final 

A cualificación final de curso obterase facendo a media da primeira e 
segunda avaliacións á cal se sumará ata dous puntos correspondentes ao 
traballo desenvolvido na terceira avaliación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba extraordinaria de setembro avaliará os contidos dados nas primeira e 
segunda avaliacións e aqueles incluídos a maiores no terceiro trimestre no caso do 
alumnado de 2º bacharelato 

 
 
 

 
Alumnado de 

materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 

O alumnado coa materia pendente de cursos anteriores será avaliado 
segundo os criterios do curso correspondente. 

Criterios de cualificación: 

A cualificación final obterase coa nota media das probas da primeira e 
segunda parte da materia( esta última será avaliada por medio das tarefas 
presentadas no terceiro trimestre).De non obter o aprobado, @s alumn@s 
farán un traballo final para recuperar a materia. 

Procedementos: 

Farase un seguemento continuado e exhaustivo das producións do 
alumnado aportando o necesario feedback para o afianzamento e a 
progresión dos contidos e as competencias. 

Instrumentos: 
 Observación diaria. 
 Lista de cotexo (V/F) de compresión de texto 
 Lista de cotexo (V/F) de compresión oral. 
 Probas de actividades gramaticais 
 Probas actividades devocabulario 
 Rúbrica de valoración da produción escrita e/ou oral demandada 
 Rúbrica do proceso de creación da produción escrita. 

 Rúbrica de Comprensión oral e/ou escrita. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades Realizaránse actividades de repaso e reforzo das avaliacións anteriores e 
ampliación en 2º bacharelato. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O equipo docente do IES Pino Manso mantén unha comunicación fluída entre os seus 
integrantes; lévase un control, tanto por parte dos titores como do profesorado en xeral, da 
realización que o alumnado leva a cabo das tarefas encomendadas. 
No caso de que estes non dispuxesen de medios técnicos, fornecéronse de portátiles e conexións, 
procedentes do noso centro, da Consellería e tamén do propio concello do Porriño. En 
consecuencia, a metodoloxía que se desenvolve contempla sempre a conectividade do noso 
alumnado. 

Materiais e recursos Libros de texto e exercicios, materiais de produción propia do profesorado, 
recursos na rede,powerpoints, redes sociais,webex,ferramentas 
informáticas,correo eléctrónico,etc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Información e publicidade 
 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
A información ao alumnado e as familias faráse a través do 
profesorado e titores do curso vía correo 
electrónico,ABALAR,telefónicamente e na aula virtual. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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