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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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.  

B1.3. Identificar a información esencial, os 
puntos principais e os detalles máis relevantes 
en textos orais breves e ben estruturados, 
transmitidos de viva voz ou por medios 
técnicos e articulados a velocidade lenta, nun 
rexistro están dar formal, e que versen sobre 
asuntos cotiáns en situacións habituais 
escolares e da familia ou do propio campo de 
interese, sempre que  as  condicións acústicas 
non distorsionen a mensaxe e se poida volver 
escoitar o dito.  

B1.4. Comprender os puntos esenciais e os 
detalles máis salientables en conversas 
sinxelas, reais ou simuladas, que se refiran a 
necesidades prácticas ou materiais, gustos ou 
sensacións físicas moi básicas, expresadas 
pausadamente e con boa articulación, e que 
se poidan escoitar de novo ou solicitar que se 
repita ou se reformule o dito. 

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. 

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. 

PLEB1.6. 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. 

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 

PLEB2.1. Na maioría das actividades 
de aula amosa unha actitude positiva 
polo uso da lingua estranxeira nas 
diferentes situacións comunicativas, 
esforzándose por utilizala aínda que, 
ás veces, teña que recorrer a outras 
linguas para pedir axuda ou 
aclaracións. 
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acontecementos, experiencias, condicións de 
vida e coñecementos diversos, con certa 
fluidez e pronunciación intelixible, utilizando 
conectores textuais, e con dominio do 
vocabulario elemental para lograr a finalidade 
da comunicación. 

PLEB2.2. Fai presentacións moi 
breves e ensaiadas comprensibles e 
con apoio visual de distintos soportes 
multimedia que lle permitan ilustralas 
con imaxes e seguir un guión sobre 
aspectos concretos e sinxelos de 
temas do seu interese ou 
relacionados cos seus estudos, e 
responde a preguntas breves e moi 
sinxelas dos oíntes sobre o contido 
das súas presentacións. 

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 instrucións básicas e avisos, 
obrigas e prohibicións (por exemplo, 
indicacións para chegar a un lugar, frecuencia 
da dose dun medicamento, manexo elemental 
de aparellos coñecidos, etc.).  

B3.3. 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 relacionas 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, 

PLEB3.1. Comprende, con axuda da 
imaxe, instrucións sinxelas e básicas 
de funcionamento e manexo de 
aparellos electrónicos ou de 
máquinas de uso común e coñecidos, 
e segue instrucións básicas e 
predicibles para a realización de 
actividades e normas de seguridade 
(por exemplo, nun centro docente, un 
lugar público ou unha zona de lecer). 

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. 

PLEB3.4. 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. 

PLEB3.6. Comprende con fluidez 
textos adaptados (por exemplo, en 
lecturas para a xente nova) de 
historias de ficción. 
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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.  

B3.6. Ler con certa autonomía textos 
adaptados de certa lonxitude adecuados á 
idade, aos intereses e ao nivel escolar.  

B4.1. Aplicar estratexias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves e de estrutura 
simple (por exemplo, copiando formatos, 
fórmulas e modelos convencionais propios de 
cada tipo de texto, identificando as ideas 
pertinentes e necesarias, poñendo unha idea 
principal en cada parágrafo, etc.). 

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. 

B4.6. 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. 

PLEB4.2. 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 (por 
exemplo, para subscribirse a unha 
publicación 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. 

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.  

B5.8. 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 

PLB5.1. 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. 

PLB5.6. Comunica con eficacia, 
comprendendo e utilizando 
adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas básicas para realizar 
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escolar.  as funcións comunicativas propias do 
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. 

 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

 Seguimento do traballo realizado polo alumnado. 
 Observación directa a través de videochamadas. 
 Recompilación 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. Todas elas 
serán avaliadas a través de 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 das seguintes porcentaxes: 
 

 Primeira avaliación: 40%  
 Segunda avaliación: 60%  
 Terceira avaliación:  

a. aqueles alumnos que alcanzasen un mínimo de 5 con 
referencia ás porcentaxes aplicadas nas anteriores 
avaliacións, serán valorados a través dunha rúbrica que se 
baseará en dous aspectos: a realización das tarefas de 
repaso e reforzo, e o seu grao de consecución. Deste xeito, 
o/a alumno/a poderá incrementar a nota obtida durante a 
ensinanza presencial ata un punto dependendo do número 
de tarefas entregadas dentro dos prazos establecidos, e ata 
outro punto máis dependendo do grao de consecución das 
mesmas. 
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b. aqueles alumnos que non acadasen un mínimo de 5 serán 
avaliados dunha das seguintes maneiras: 

b.1) A través das actividades de reforzo e 
recuperación. Os alumnos que entreguen todas as 
actividades dentro dos prazos establecidos e 
demostren un grao mínimo de adquisición dos 
estándares de aprendizaxe, obterán unha nota de 
5 ou superior.  

b.2) A través dunha proba telemática se o profesorado 
o considera oportuno. Neste caso, a nota final 
obteríase da seguinte maneira: 40% as actividades 
de recuperación, e 60% a proba escrita. 

b.3) A través dunha proba escrita presencial no caso de 
que as autoridades sanitarias e competentes 
decidan o regreso ás aulas. Neste caso, a nota final 
obteríase da seguinte maneira: 40% as actividades 
de recuperación, e 60% a proba escrita. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
O alumnado que necesite recuperar a materia na convocatoria 
extraordinaria de setembro recibirá 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, e 
representará o 100% da nota final. Para obter unha avaliación positiva, o 
alumno deberá acadar unha nota igual ou superior ao 5. 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

▪ 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 instrucións básicas e avisos, obrigas e prohibicións 
(por exemplo, indicacións para chegar a un lugar, frecuencia da dose 
dun medicamento, manexo elemental de aparellos coñecidos, etc.). 

▪ B3.3. 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. 
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▪ 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. 

 B3.6. Ler con certa autonomía textos adaptados de certa lonxitude 
adecuados á idade, aos intereses e ao nivel escolar. 

▪ 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 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. 

 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. 

▪ B5.7. Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito 
comunicativo, utilizando os expoñentes máis comúns e básicos desas 
funcións e os patróns discursivos igualmente básicos de uso máis 
frecuente, e amosar control sobre un conxunto de estruturas 
gramaticais e modelos de oracións e frases dentro dun repertorio 
básico memorizado. 

▪ B5.8. Comprender e utilizar un repertorio léxico oral básico suficiente 
para comunicar información, contidos elementais doutras materias do 
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currículo e opinións breves, simples e directas en situacións habituais e 
cotiás propias da súa idade e do seu nivel escolar. 

Criterios de cualificación: 
 
O alumnado que aínda non conseguise recuperar a materia pendente de 
anos anteriores, deberá entregar dous cadernos con tarefas de 
recuperación. Estas tarefas constituirán o 100% da nota final e avaliaranse 
tendo en conta tanto a entrega das tarefas en prazo, coma o seu grao de 
consecución. 

 

Aquel alumnado que non entregue as tarefas ou non consiga un grao 
mínimo de consecución será convocado a unha proba individual e 
telemática de carácter oral, que se celebrará no mes de xuño e cun peso 
do 100% da nota final. No caso de que as autoridades sanitarias e 
competentes decidan o regreso ás aulas, esta proba sería escrita e 
presencial.  

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
Cadernos de recuperación e, de ser o caso, unha proba oral telemática ou 
escrita presencial. 
 

2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 

 Comprensión de textos escritos, incluindo a lectura de libros 
virtuais. 

 Comprensión de textos orais, incluíndo vídeos elaborados pola 
asistente lingüística. 

 Produción de textos escritos. 
 Produción de textos orais a través de gravacións feitas polo 

alumnado.  
 Actividades de reforzo e recuperación 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 e aqueles que teñan unha Adaptación Curricular 
Individual. 
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As tarefas realizadas dende a declaración do estado de alarma serán 
realizadas a través de diferentes plataformas virtuais, 
principalmente Google Classroom e videoconferencias, previamente 
establecidas polo docente, e se establecerá un prazo de tempo 
razoable para a súa realización. Naqueles casos nos que o alumnado 
non dispoña de medios tecnolóxicos suficientes para participar a 
través destas plataformas, achegaráselle o material a través dun 
enderezo electrónico. A partir do 11 de maio, poderán deixarse as 
tarefas na conserxería do centro para o alumnado que o precise. 

 

O alumnado deberá entregar as tarefas polo mesmo medio, do 
mesmo xeito que o docente facilitará as correccións e explicacións 
oportunas adaptándose a situación individual de cada alumno. As 
videoconferencias realizaranse periodicamente para resolver as 
dúbidas que puidesen xurdir. 

Materiais e recursos 

 
Libro de texto Spectrum 1 (Student’s Book e Workbook), tarefas de 
elaboración propia subidas á plataforma virtual (Google Classroom) 
ou enviadas ao enderezo electrónico do alumno, Learner’s Bookshelf 
e Blinklerning (Oxford), e videoconferencias. 
 

3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  
 
As instrucións para esta terceira avaliación achegaranse ao 
alumnado e as familias a través de Google Classroom, e de ser 
necesario, a través de Abalar Móbil ou mesmo telefonicamente. 
 

Publicidade  https://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/ 
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1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  

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 
coñecidos.  

B1.6. Comprender transaccións moi básicas de 
bens e servizos (datos persoais, horarios e 

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 o seu 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. 

PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 
principais e información relevante en 
presentacións sobre temas educativos que estea 
a aprender, profesionais moi sinxelos ou do seu 
interese inmediato (por exemplo, sobre un tema 
curricular ou unha profesión).  

PLEB1.5. 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, 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. 
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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.  

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. 

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. 

B2.7. Interactuar de xeito sinxelo en 
intercambios claramente estruturados, 
utilizando fórmulas ou xestos simples para 
tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda que 
se dependa en grande  medida da actuación do 
interlocutor. 

PLEB2.5. 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, ou discute os pasos que hai que 
seguir para realizar unha actividade conxunta. 

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. 

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. 

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.  

PLB3.6. Comprende con fluidez textos de 
historias de ficción adaptados para o seu nivel. 
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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. 

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

PLB4.1. 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, etc. 

PLB4.2. 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.  

PLB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con 
información persoal e relativa aos seus datos, 
aos seus intereses ou ás súas afeccións. 

PLB4.6. Fai unha presentación coidada dos 
textos escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

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. 

B5.6. Levar a cabo as funcións demandadas 
polo propósito comunicativo, utilizando, con 
suficiente dominio para o seu nivel escolar, os 
expoñentes máis comúns e básicos desas 
funcións e os patróns discursivos igualmente 
básicos de uso máis frecuente. 

B5.7. Comprender e utilizar rutinas e o léxico 
propio do nivel en situacións comunicativas 
sinxelas reais ou simuladas. 

PLEB5.2. Escribe cun dominio ortográfico 
suficiente para facer comprensible os textos, sen 
cometer erros moi básicos sobre as 
regularidades ortográficas máis relevantes.  

PLEB5.3. Utiliza as convencións básicas 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, etc.) 

PLEB5.7. Coñece e utiliza un vocabulario oral e 
escrito básico e suficiente para comprender e 
elaborar textos sinxelos propios do seu nivel 
educativo. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
 

 Todas as actividades ou tarefas propostas son compartidas a través de 
Google Classroom ou, se fora necesario, a través do correo electrónico. 
En cada actividade especifícanse claramente as instrucións para levala 
a cabo e a data de entrega límite, que es, como mínimo, dunha semana 
dende a data da publicación da tarefa. Ademais, tamén se facilita o 
material extra necesario segundo a natureza da tarefa (vídeos, enlaces, 
etc.) 

 Faise un seguimento do traballo feito por cada alumno/a e realízanse 
as oportunas correccións que son compartidas co/a alumo/a. 

 Lévase a cabo un rexistro do traballo realizado polo alumnado a través 
de Google Classroom e/ou correos electrónicos e no caderno da 
profesora, anotando a entrega da tarefa, a data de entrega e o grao de 
consecución dos estándares de aprendizaxe. 
 

Instrumentos:  
 

As tarefas desta terceira avaliación están pensadas como reforzo e repaso dos 
contidos dados durante as dúas primeiras avaliacións e/ou deseñadas para 
practicar e mellorar algunha das catro destrezas lingüísticas básicas -
produción oral, comprensión oral, produción escrita e comprensión escrita-. 

 

Estas tarefas serán avaliadas empregando rúbricas analíticas que considera, 
tanta a propia realización das tarefas e a súa entrega en prazo, como o grao 
de adquisición dos estándares de aprendizaxe traballados. 

 

Cualificación 
final 

 
A nota final do curso obterase a partir das seguintes porcentaxes: 

 

 Primeira avaliación: 40%  
 Segunda avaliación: 60%  
 Terceira avaliación:  

a. aqueles alumnos que alcanzasen un mínimo de 5 con referencia ás 
porcentaxes aplicadas nas anteriores avaliacións, serán valorados 
a través dunha rúbrica que se baseará en dous aspectos: a 
realización das tarefas de repaso e reforzo, e o seu grao de 
consecución. Deste xeito, o/a alumno/a poderá incrementar a 
nota obtida durante a ensinanza presencial ata un punto 
dependendo do número de tarefas entregadas dentro dos prazos 
establecidos, e ata outro punto máis dependendo do grao de 
consecución das mesmas. 

b. aqueles alumnos que non acadasen un mínimo de 5 serán 
avaliados dunha das seguintes maneiras: 

b.1) A través das actividades de reforzo e recuperación. Os 
alumnos que entreguen todas as actividades dentro dos 
prazos establecidos e demostren un grao mínimo de 
adquisición dos estándares de aprendizaxe, obterán unha 
nota de 5 ou superior.  
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b.2) A través dunha proba telemática se o profesorado o 
considera oportuno. Neste caso, a nota final obteríase da 
seguinte maneira: 40% as actividades de recuperación, e 
60% a proba escrita. 

b.3) A través dunha proba escrita presencial no caso de que as 
autoridades sanitarias e competentes decidan o regreso 
ás aulas. Neste caso, a nota final obteríase da seguinte 
maneira: 40% as actividades de recuperación, e 60% a 
proba escrita. 

 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

 

O alumnado que necesite recuperar a materia na convocatoria 
extraordinaria de setembro recibirá 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, 
e representará o 100% da nota final. Para obter unha avaliación 
positiva, o alumno deberá acadar unha nota igual ou superior ao 5. 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

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. 

B3.6. Ler con certa autonomía textos adaptados de certa lonxitude 
adecuados á idade, aos intereses e ao nivel escolar. 

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. 
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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 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. 

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

 B5.6. Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, 
utilizando, con suficiente dominio para o seu nivel escolar, os expoñentes 
máis comúns e básicos desas funcións e os patróns discursivos igualmente 
básicos de uso máis frecuente.B5.7. Comprender e utilizar rutinas e o léxico 
propio do nivel en situacións comunicativas sinxelas reais ou simuladas. 

Criterios de cualificación: 
 

O alumnado que aínda non conseguise recuperar a materia pendente de anos 
anteriores, deberá entregar dous cadernos con tarefas de recuperación. Estas 
tarefas constituirán o 100% da nota final e avaliaranse tendo en conta tanto a 
entrega das tarefas en prazo, coma o seu grao de consecución. 

 

Aquel alumnado que non entregue as tarefas ou non consiga un grao mínimo 
de consecución será convocado a unha proba individual e telemática de 
carácter oral, que se celebrará no mes de xuño e cun peso do 100% da nota 
final. No caso de que as autoridades sanitarias e competentes decidan o 
regreso ás aulas, esta proba sería escrita e presencial.  

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

Cadernos de recuperación e, de ser o caso, unha proba oral telemática 
ou escrita presencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 19 DE 79 CENTRO: IES RIBEIRA DO LOURO 
MATERIA: INGLÉS 

 

  

 

 

 

 

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

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

 
Actividades de reforzo e repaso dos contidos dados durante as 
dúas primeiras avaliacións e/ou deseñadas para practicar e 
mellorar algunha das catro destrezas lingüísticas básicas 
(produción oral, comprensión oral, produción escrita e 
comprensión escrita). 
 Vídeo-tutoriais de elaboración propia (facendo uso de 

powerpoint, Screen-o-Matic ou Filmora). 
 Vídeos de libre uso de elaboración allea e explotación 

didáctica propia con Edpuzzle ou con formularios Google. 
 Produción de textos escritos: resumos, esquemas, textos 

de opinión... 
 Produción de textos orais -gravacións dos/as alumnos/as- 
 Xogos e exercicios interactivos de elaboración propia feitos 

con Bookwidget e de elaboración allea e uso público 
facilitando os enlaces necesarios cos que practicar o 
vocabulario. 

 Exercicios de práctica gramatical mediante fichas de 
elaboración propia ou enlaces a páxinas web de exercicios 
interactivos de uso libre. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e sen 
conectividade) 

 

As tarefas deseñadas dende a suspensión das clases presenciais 
se fan chegar ao alumnado a través da plataforma Google 
Classroom e, de ser necesario, envíanse por correo electrónico. A 
partir do 11 de maio, poderán deixarse as tarefas na conserxería 
do centro para o alumnado que o precise. Se establece un prazo 
de tempo razoable para a súa realización que nunca é inferior a 
unha semana.  
 

O alumnado deberá entregar as tarefas polo mesmo medio, do 
mesmo xeito que o docente facilitará as correccións e 
explicacións oportunas adaptándose a situación individual de 
cada alumno.  

 

Materiais e recursos 

 

 Os libros de texto do curso: Spectrum 2 de Oxford. 
 Material de elaboración propia ou elaborados pola 

asistente lingüística: vídeos explicativos e explotación 
didáctica dos mesmos, cuestionarios de Formularios de 
Google, fichas de repaso gramatical e de vocabulario, 
xogos interactivos feitos con Bookwidgets. 
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 Enlaces á material en rede de uso libre: fichas de 
Liveworksheet, vídeos de Youtube, exercicios de páxinas de 
aprendizaxe de inglés, etc. 

 

 
 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 
familias 

 
Co alumnado a comunicación ten lugar a través da aula virtual de Google 
Classroom e, cando é necesario, a través do correo electrónico ou por 
teléfono. 
Coas familias, por medio do/a titor/a ou a través do correo electrónico ou o 
servizo Abalar Móbil. 

 

Publicidade  https://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/ 
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3º ESO 

 

PROFESORADO: 

María Villar Castro 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 22 DE 79 CENTRO: IES RIBEIRA DO LOURO 
MATERIA: INGLÉS 

 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

PLEB 1.1.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 o traballo en 
equipo).  
 

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.  
 

PLEB 1.4. Identifica o sentido xeral e os 
puntos principais dunha conversa formal 
ou informal entre dúas ou máis persoas 
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. 

B2.3. Interactuar de xeito sinxelo en 
intercambios claramente estruturados, 
utilizando fórmulas ou xestos simples para 
tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda 
que se dependa en grande medida da 
actuación da persoa interlocutora. 

B2.7. Realizar unha presentación oral 
planificada de certa lonxitude sobre temas 
xerais e educativos propios da idade e do 
nivel de estudos, nunha secuencia lineal, 
apoiándose en notas e elementos gráficos, 
e respondendo a preguntas 

PLEB 2.1. 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.  
 

PLEB 2.5. Participa en conversas informais 
cara a cara ou por teléfono, ou por outros 
medios técnicos, nas que establece 
contacto social, intercambia información e 
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complementarias de carácter previsíbel. expresa opinións e puntos de vista, fai 
invitacións e ofrecementos, pide e ofrece 
cousas, pide e dá indicacións ou 
instrucións, ou discute os pasos que hai 
que seguir para realizar unha actividade 
conxunta. 

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. 

PLEB 3.4. 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. 

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). 

PLEB 4.2. 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. 

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 asociados 
(por exemplo, estrutura interrogativa para 
facer unha suxestión), e patróns 
discursivos de uso frecuente relativos á 
organización textual (introdución do 

PLEB 5.1.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 teña que 
repetir algunha vez por solicitude das 
persoas interlocutoras, e pide axuda e 
aclaracións aos compañeiros e ás 
compañeiras cando non progresa a 
comunicación.  
 

PLEB 5.2. Aplica adecuadamente os 
signos de puntuación elementais e as 
regras ortográficas básicas, na redacción 
de traballos e outros textos, para facerse 
comprensible case sempre. 
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tema, desenvolvemento e cambio 
temático, e pechamento textual). 
 

B5.9. Reformular o sentido dun texto, 
resumíndoo ou reformulándoo na propia 
lingua, explicándoo a un interlocutor 
próximo que descoñece a lingua 
estranxeira, coa finalidade de facer o 
texto comprensible e garantir a relación 
fluída entre falantes e culturas. 

 

 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:   
 
A observación directa do alumnado, mediante o caderno do 
profesor,   Google Classroom e Meet, permite facer un seguimento 
individualizado e, ó mesmo tempo, valorar o grao de consecución dos 
estándares de aprendizaxe mínimos para ter unha avaliación positiva. 

 

Instrumentos:  
 

As tarefas propostas desde o estado de alarma están deseñadas para 
traballar, dentro do noso enfoque comunicativo, as catro destrezas 
lingüísticas.  

  

Para valorar o seu grao de consecución empréganse rúbricas analíticas. 
 

Cualificación 
final 

 A nota final do curso obterase a partir das seguintes porcentaxes: 
 

 Primeira avaliación: 40%  
 Segunda avaliación: 60%  
 Terceira avaliación:  

a. aqueles alumnos que alcanzasen un mínimo de 5 con 
referencia ás porcentaxes aplicadas nas anteriores 
avaliacións, serán valorados a través dunha rúbrica que se 
baseará en dous aspectos: a realización das tarefas de 
repaso e reforzo, e o seu grao de consecución. Deste xeito, 
o/a alumno/a poderá incrementar a nota obtida durante a 
ensinanza presencial ata un punto dependendo do número 
de tarefas entregadas dentro dos prazos establecidos, e ata 
outro punto máis dependendo do grao de consecución das 
mesmas. 

b. aqueles alumnos que non acadasen un mínimo de 5 serán 
avaliados dunha das seguintes maneiras: 
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b.1) A través das actividades de reforzo e recuperación. 
Os alumnos que entreguen todas as actividades 
dentro dos prazos establecidos e demostren un grao 
mínimo de adquisición dos estándares de 
aprendizaxe, obterán unha nota de 5 ou superior.  

b.2) A través dunha proba telemática se o profesorado o 
considera oportuno. Neste caso, a nota final 
obteríase da seguinte maneira: 40% as actividades de 
recuperación, e 60% a proba escrita. 

b.3) A través dunha proba escrita presencial no caso de 
que as autoridades sanitarias e competentes decidan 
o regreso ás aulas. Neste caso, a nota final obteríase 
da seguinte maneira: 40% as actividades de 
recuperación, e 60% a proba escrita. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

 
O alumnado que necesite recuperar a materia na convocatoria 
extraordinaria de setembro recibirá 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, e 
representará o 100% da nota final. Para obter unha avaliación positiva, 
o alumno deberá acadar unha nota igual ou superior ao 5. 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 

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. 

 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. 

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

B3.5. 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. 

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 unha 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. 

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. 

B5.7. Comprender e utilizar rutinas e o léxico propio do nivel en 
situacións comunicativas sinxelas reais ou simuladas. 

Criterios de cualificación:  
 

O alumnado que aínda non conseguise recuperar a materia pendente 
de anos anteriores, deberá entregar dous cadernos con tarefas de 
recuperación. Estas tarefas constituirán o 100% da nota final e 
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avaliaranse tendo en conta tanto a entrega das tarefas en prazo, coma 
o seu grao de consecución. 

 

Aquel alumnado que non entregue as tarefas ou non consiga un grao 
mínimo de consecución será convocado a unha proba individual e 
telemática de carácter oral, que se celebrará no mes de xuño e cun 
peso do 100% da nota final. No caso de que as autoridades sanitarias e 
competentes decidan o regreso ás aulas, esta proba sería escrita e 
presencial.  
 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  
 
Cadernos de recuperación e, de ser necesario, unha proba oral 
telemática 

 

 

 

2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 
Actividades destinadas ó traballo das catro destrezas da lingua 
estranxeira: 
 Vídeos explicativos. 
 Presentacións PPT. 
 Formularios. 
 Actividades do libro dixital. 
 Xogos interactivos. 
 Redacción de textos. 
 Comprensión de textos. 
 Expresión oral do alumnado a través de gravacións. 
 Videoconferencias para explicar e resolver dúbidas. 
 Participación da auxiliar de conversa nas clases virtuais. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 
Enfoque comunicativo para que o alumnado sexa quen de 
empregar a lingua nos diversos contextos nos que se presenta. 

 

As tarefas súbense a Google Classroom e no caso do alumnado 
que non ten acceso a esta plataforma, mándanse a través do titor 
ou a través do correo electrónico. A partir do 11 de maio, poderán 
deixarse as tarefas na conserxería do centro para o alumnado que 
o precise. 
 

Materiais e recursos 

 
Exercicios do libro dixital Spectrum 3 (plataforma Blinklearning ou 
libro físico se non teñen acceso á plataforma),  fichas de repaso, 
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Formularios de Google, Google Sites, presentacións e vídeos 
elaborados a través de Screen-o-Matic (todo subido a Google 
Classroom) e Meet para realizar as videoconferencias. 
 

 

 

3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
A comunicación co alumnado ten lugar principalmente a través de 
Google Classroom, aínda que tamén se produce a través do correo 
electrónico ou mediante videoconferencia. 

 

No caso do alumnado con máis problemas de conectividade, a 
comunicación ten lugar a través do titor ou do espazo abalar. 
 

Publicidade  https://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/ 
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4º ESO 

 

PROFESORADO: 

Natalia Regueiro Leis 

María Villar Castro 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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. 

B1.5. 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. 

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

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. 
 

B2.6. 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.  

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 
respecto polas achegas dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 
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B3.1. 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. 
 

 

PLEB3.1. Nas actividades de lectura da 
aula, explica como sabe inferir 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.). 

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).  
 

B4.6. 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. 

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. 
 

PLEB4.3. 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 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. 

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

PLEB. 5.1. Exprésase cunha pronunciación 
clara, aceptable e comprensible, e utiliza 
adecuadamente os esquemas fonolóxicos 
básicos, aínda que teña que repetir 
algunha vez por solicitude das persoas 
interlocutoras. 
PLEB 5.3. 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 
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explicacións, e facer unha reclamación ou 
unha xestión formal de xeito sinxelo, pero 
correcta e adecuada ao contexto. 

 

 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

Observación directa, mediante o caderno do profesor, Google 
Classroom e Meet, co fin de facer un seguimento individualizado do 
alumnado e valorar o grao de consecución dos estándares mínimos. 
 

Instrumentos: 
 

As tarefas propostas desde o estado de alarma están deseñadas para 

traballar, dentro do noso enfoque comunicativo, as catro destrezas 
lingüísticas. 
Para valorar o seu grao de consecución empréganse rúbricas 

analíticas. 
 

Cualificación 
final 

  
A nota final do curso obterase a partir das seguintes porcentaxes: 

 

 Primeira avaliación: 40%  
 Segunda avaliación: 60%  
 Terceira avaliación:  

a. aqueles alumnos que alcanzasen un mínimo de 5 con 
referencia ás porcentaxes aplicadas nas anteriores avaliacións, 
serán valorados a través dunha rúbrica que se baseará en 
dous aspectos: a realización das tarefas de repaso e reforzo, e 
o seu grao de consecución. Deste xeito, o/a alumno/a poderá 
incrementar a nota obtida durante a ensinanza presencial ata 
un punto dependendo do número de tarefas entregadas 
dentro dos prazos establecidos, e ata outro punto máis 
dependendo do grao de consecución das mesmas. 

b. aqueles alumnos que non acadasen un mínimo de 5 serán 
avaliados dunha das seguintes maneiras: 

b.1) A través das actividades de reforzo e recuperación. 
Os alumnos que entreguen todas as actividades 
dentro dos prazos establecidos e demostren un 
grao mínimo de adquisición dos estándares de 
aprendizaxe, obterán unha nota de 5 ou superior.  

b.2) A través dunha proba telemática se o profesorado o 
considera oportuno. Neste caso, a nota final 
obteríase da seguinte maneira: 40% as actividades 
de recuperación, e 60% a proba escrita. 
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b.3) A través dunha proba escrita presencial no caso de 
que as autoridades sanitarias e competentes 
decidan o regreso ás aulas. Neste caso, a nota final 
obteriase da seguinte maneira: 40% as actividades 
de recuperación, e 60% a proba escrita. 

 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

O alumnado que necesite recuperar a materia na convocatoria 
extraordinaria de setembro recibirá 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, e 
representará o 100% da nota final. Para obter unha avaliación positiva, 
o alumno deberá acadar unha nota igual ou superior ao 5. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Non hai alumnado con esta materia pendente. 

Criterios de cualificación: 
 

Os que se contemplan na programación didáctica. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

Os que se contemplan na programación didáctica. 

 

 

2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 
Actividades destinadas ó traballo das catro destrezas da lingua 
estranxeira: 
 Vídeos explicativos. 
 Formularios. 
 Xogos interactivos. 
 Redacción de textos sinxelos. 
 Comprensión de textos. 
 Videoconferencias para explicar e resolver dúbidas. 
 Actividades de reforzo, recuperación e ampliación sobre o 

coñecemento da lingua (aspectos gramaticais, vocabulario e 
linguaxe funcional). 
 

 

 

 

 
Continuarase cunha metodoloxía comunicativa e humanística, 
favorecendo o pensamento autónomo e crítico, tendo en conta os 
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Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado.. 
 

As tarefas realizadas dende a declaración do estado de alarma 
serán realizadas a través de diferentes plataformas virtuais, 
principalmente Google Classroom, previamente establecidas polo 
docente, e se establecerá un prazo de tempo razoable para a súa 
realización. Naqueles casos nos que o alumnado non dispoña de 
medios tecnolóxicos suficientes para participar a través destas 
plataformas, achegaráselle o material a través dun enderezo 
electrónico. A partir do 11 de maio, poderán deixarse as tarefas na 
conserxería do centro para o alumnado que o precise. 

 

O alumnado deberá entregar as tarefas polo mesmo medio, do 
mesmo xeito que o docente facilitará as correccións e explicacións 
oportunas adaptándose a situación individual de cada alumno. As 
videoconferencias realizaranse periodicamente para resolver as 
dúbidas que puidesen xurdir. 

 

Materiais e recursos 

 
Libro de texto Spectrum 4 (Student’s Book e Workbook) Fichas de 
repaso, presentacións e vídeos explicativos (elaborados mediante 
Screen-o-Matic), Formularios de Google (todo subido a Google 
Classroom) e Meet. 
 

 
 

3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
As instrucións para esta terceira avaliación achegaranse ao alumnado a 
través de Google Classroom, do seu correo electrónico, do grupo de clase 
de WhatsApp e de ser necesario, telefonicamente. 

 

Publicidade  https://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/ 
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1º Bacharelato 

 

PROFESORADO: 

Luis Álvarez Estévez 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

 

 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.  

 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 
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 e televisión relativos a temas de interese 
persoal ou da súa especialidade (por exemplo, 
entrevistas, documentais, series e películas), 
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. 

 PLEB1.7. Identifica os puntos principais e 
detalles relevantes dunha conversa formal ou 
informal de certa duración entre dúas ou máis 
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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 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. 

 

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. 

B2.7. Realizar una presentación oral planificada 
de certa lonxitude sobre temas xerais e 
educativos propios da idade e do nivel de 
estudos, nunha secuencia lineal, apoiándose en 
notas e elementos gráficos, e respondendo a 
preguntas complementarias de carácter 
previsíbel. 

 

 PLEB2.1. Participa con eficacia en conversas 
informais cara a cara ou por teléfono, 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, así como o argumento de libros e 
películas, indicando as súas reaccións; ofrece e 
interésase por opinións persoais sobre temas 
do seu interese; fai 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.2.8. Coopera na interacción verificando 
a comprensión propia e das demais persoas, e 
cooperando activamente na realización das 
tarefas de comunicación. 

B3.3. 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 que traten temas tanto abstractos 
como concretos dentro do propio campo de 
especialización ou interese, nos ámbitos 
persoal, público, educativo ou ocupacional ou 

 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. 
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laboral, sempre que se poidan reler as seccións 
difíciles. 

 

 PLEB3.2. Comprende o sentido xeral, os 
puntos principais e os detalles máis relevantes 
en noticias e artigos xornalísticos ben 
estruturados e de certa lonxitude, nos que se 
adoptan puntos de vista concretos sobre temas 
de actualidade ou do seu interese, redactados 
nunha variante estándar da lingua. 

 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 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. 

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 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. 

 

 PLEB4.1. Escribe, en calquera soporte, 
informes breves nos que dá información 
pertinente sobre un tema educativo, 
ocupacional, ou menos habitual (por exemplo, 
un problema xurdido durante unha viaxe), 
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 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.)  

 PLEB4.3. Completa un cuestionario 
detallado con información persoal, educativa 
ou laboral (por exemplo, para tomar parte nun 
concurso internacional, ou para solicitar unhas 
prácticas en empresas). 

 PLEB4.4. Escribe, nun formato 
convencional e en calquera soporte, un 
currículo detallando e ampliando a información 
que considera relevante en relación co 
propósito e o destinatario específicos. 
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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 organizado e cumpra adecuadamente 
a función ou as funcións comunicativas. 

B5.9. Participar en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, etc.) nos que se 
utilicen varias linguas, tanto curriculares como 
outras presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos transversais, 
evitando estereotipos lingüísticos ou culturais. 

 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. 

 

 

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

 Seguimento do traballo realizado polo alumnado. 
 Observación directa a través de vídeo-chamadas. 
 Recompilación 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. Todas elas 
serán avaliadas a través de 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 das seguintes porcentaxes: 
 

 Primeira avaliación: 40%  
 Segunda avaliación: 60%  
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 Terceira avaliación:  
a. aqueles alumnos que alcanzasen un mínimo de 5 con 

referencia ás porcentaxes aplicadas nas anteriores 
avaliacións, serán valorados a través dunha rúbrica que se 
baseará en dous aspectos: a realización das tearefas de 
repaso e reforzo, e o seu grao de consecución. Deste xeito, 
o/a alumno/a poderá incrementar a nota obtida durante a 
ensinanza presencial ata un punto dependendo do número 
de tarefas entregadas dentro dos prazos establecidos, e ata 
outro punto máis dependendo do grao de consecución das 
mesmas. 

b. aqueles alumnos que non acadasen un mínimo de 5 serán 
avaliados dunha das seguintes maneiras en función do que 
o/a profesor/a considere mais beneficioso para o/a 
alumno/a: 

b.1) A través das actividades de reforzo e recuperación. 
Os alumnos que entreguen todas as actividades 
dentro dos prazos establecidos e demostren un grao 
mínimo de adquisición dos estándares de 
aprendizaxe, obterán unha nota de 5 ou superior.  

b.2) A través dunha proba telemática se o profesorado o 
considera oportuno. Neste caso, a nota final 
obteríase da seguinte maneira: 40% as actividades de 
recuperación, e 60% a proba escrita. 

b.3) A través dunha proba escrita presencial no caso de 
que as autoridades sanitarias e competentes decidan 
o regreso ás aulas. Neste caso, a nota final obteríase 
da seguinte maneira: 40% as actividades de 
recuperación, e 60% a proba escrita. 

 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

 

O alumnado que necesite recuperar a materia na convocatoria 
extraordinaria de setembro recibirá 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, e 
representará o 100% da nota final. Para obter unha avaliación positiva, 
o alumno deberá acadar unha nota igual ou superior ao 5. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

▪ B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para 
comprender o sentido xeral, a información esencial, os puntos 
principais, os detalles relevantes do texto, a información, as ideas e as 
opinións, tanto implícitas como explícitas, claramente sinalizadas. 

▪ B3.2. Distinguir tanto a función ou as funcións comunicativas 
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principais do texto como as implicacións facilmente discernibles; 
apreciar as intencións comunicativas derivadas do uso de expoñentes 
das devanditas funcións, e identificar os propósitos comunicativos 
xerais asociados a distintos formatos, patróns e estilos discursivos 
típicos. 

▪ B3.3. 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 que traten temas tanto abstractos como concretos 
dentro do propio campo de especialización ou interese, nos ámbitos 
persoal, público, educativo ou ocupacional ou laboral, sempre que se 
poidan reler as seccións difíciles. 

▪ 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 unha orde). 

▪ B3.5. Ler con fluidez textos de ficción e literarios contemporáneos, 
auténticos ou adaptados, e relacionados cos propios intereses e as 
necesidades no ámbito persoal, público e educativo, ben estruturados 
en rexistro estándar da lingua, e escritos de xeito claro e sinxelo. 

▪ 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. 

▪ 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 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. 

▪ B4.3. Adecuar a produción do texto escrito 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. 

▪ 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 
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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. 

▪ B4.6. Elaborar resumos e sintetizar información e argumentos 
partindo de diferentes fontes, e escribir notas recapitulativas, con 
claridade, exactitude, coherencia e fidelidade ao texto orixinal. 

▪ B4.7. Escribir cartas formais e 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 importantes, empregando a estrutura e características 
propias deste tipo de texto (cabeceira, despedida, sinatura, marxes, 
etc.). 

▪ 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. 

▪ 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 
organizado e cumpra adecuadamente a función ou as funcións 
comunicativas. 

▪ B5.7. Coñecer e saber seleccionar e utilizar léxico oral e escrito 
común e máis especializado cando se conta con apoio visual ou 
contextual, relacionado cos propios intereses e as propias necesidades 
nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional ou laboral, e 
expresións e modismos de uso habitual. 

▪ B5.8. Resumir ou parafrasear un texto para facelo intelixible a quen 
necesita esta mediación por descoñecemento ou coñecemento 
insuficiente da lingua meta. 

Criterios de cualificación: 
 

O alumnado que aínda non conseguise recuperar a materia pendente 
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de anos anteriores, deberá entregar dous cadernos con tarefas de 
recuperación. Estas tarefas constituirán o 100% da nota final e 
avaliaranse tendo en conta tanto a entrega das tarefas en prazo, coma 
o seu grao de consecución. 

 

Aquel alumnado que non entregue as tarefas ou non consiga un grao 
mínimo de consecución será convocado a unha proba individual e 
telemática de carácter oral, que se celebrará no mes de xuño e cun 
peso do 100% da nota final. No caso de que as autoridades sanitarias e 
competentes decidan o regreso ás aulas, esta proba sería escrita e 
presencial.  

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
Cadernos de recuperación e, de ser o caso, unha proba oral telemática 
ou escrita presencial. 

 

 

 

 

 

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Comprensión de textos escritos, incluíndo a lectura de libros 
virtuais. 

 Comprensión de textos orais, incluíndo vídeos elaborados 
pola asistente lingüística. 

 Produción de textos escritos, incluíndo resumos. 
 Produción de textos orais a través de gravacións feitas polo 

alumnado e conversas levadas a cabo nas clases virtuais.  
 Actividades de reforzo e recuperación sobre o coñecemento 

da lingua (aspectos gramaticais, vocabulario e linguaxe 
funcional). 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 
Continuarase cunha metodoloxía comunicativa e humanística, 
favorecendo o pensamento autónomo e crítico, e tendo en conta 
os diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado. 
 

As tarefas realizadas dende a declaración do estado de alarma 
serán realizadas a través de diferentes plataformas virtuais, 
principalmente Google Classroom, videoconferencias e 
BlinkLearning, previamente establecidas polo docente, e se 
establecerá un prazo de tempo razoable para a súa realización. 
Naqueles casos nos que o alumnado non dispoña de medios 
tecnolóxicos suficientes para participar a través destas 
plataformas, achegaráselle o material a través dun enderezo 
electrónico. A partir do 11 de maio, poderán deixarse as tarefas na 
conserxería do centro para o alumnado que o precise. 
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O alumnado deberá entregar as tarefas polo mesmo medio, do 
mesmo xeito que o docente facilitará as correccións e explicacións 
oportunas adaptándose a situación individual de cada alumno. As 
videoconferencias realizaranse periodicamente para resolver as 
dúbidas que puidesen xurdir. 
 

Materiais e recursos 

 
Libro en papel, tarefas subidas ás diferentes plataformas virtuais 
(Google Classroom e Blink Learning, Oxford) ou enviadas ao 
enderezo electrónico do alumno, Learner’s Bookshelf (Oxford), e 
videoconferencias. 

 

 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
As instrucións para esta terceira avaliación achegaranse ao 
alumnado e as familias a través de Google Classroom, do correo 
electrónico e de ser necesario ou mesmo telefónicamente se fose 
necesario. 
 

Publicidade  https://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/ 
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2º Bacharelato 

 

PROFESORADO: 

María Jesús García Arias 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

▪  B1.2. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias adecuadas para comprender o 
sentido xeral; a información esencial; os 
puntos principais; os detalles relevantes; 
información, ideas e opinións tanto 
implícitas como explicitas do texto, 
formuladas de maneira clara; e matices 
como a ironía ou o humor, ou o uso 
poético ou estético da lingua cando a 
imaxe facilita a comprensión. 

▪  B1.3. 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, estrutura 
interrogativa para expresar admiración). 

▪  B1.4. Comprender o esencial de 
conversas ou debates sobre temas 
educativos ou profesionais da súa área de 
interese, desenvolvidos nunha linguaxe sen 
usos idiomáticos, e extraer información 
específica relevante aínda que non se 
comprenda a totalidade dos textos. 

▪  B1.5. Recoñecer os significados e 
intencións comunicativas expresas de 
patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación de uso común e máis 
específicos, así como algunhas de carácter 
implícito (incluíndo a ironía e o humor), 
cando a articulación é clara. 

▪  B1.6. Ientificar as ideas principais, 
información detallada e implicacións xerais 
de textos de certa lonxitude, ben 
organizados e lingüisticamente complexos, 
nunha variedade de lingua estándar e 
articulados a velocidade normal, que 
traten temas tanto concretos como 
abstractos, incluso se son de carácter 
técnico cando estean dentro do propio 
campo de especialización ou de interese 
nos ámbitos persoal, público, educativo e 

PLEB1.1. 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 (por exemplo, 
declaracións ou mensaxes institucionais).  

PLEB1.2. Identifica as ideas principais, os 
detalles relevantes e as implicacións xerais 
de conversas e debates relativamente 
extensos e animados entre varias persoas 
interlocutoras que teñen lugar na súa 
presenza, sobre temas xerais, de 
actualidade ou do seu interese, sempre 
que o discurso estea estruturado e non se 
faga un uso moi idiomático da lingua. 

PLEB1.3. Comprende, en debates e 
conversas informais sobre temas habituais 
ou do seu interese, a postura ou punto de 
vista das persoas interlocutoras, así como 
algúns sentidos implícitos e matices como 
a ironía ou o humor. 

PLEB1.4. 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, sempre que 
poida confirmar o que o interlocutor quixo 
dicir e conseguir aclaracións sobre os 
aspectos ambiguos. 

PLEB1.5. Comprende a liña argumental, as 
ideas principais, os detalles relevantes e as 
implicacións xerais en presentacións, 
conferencias ou seminarios de certa 
extensión e complexidade sobre temas 
educativos ou profesionais da súa área de 
interese, tanto concretos como abstractos, 
sempre que haxa marcadores que 
estruturen o discurso e guíen a 
comprensión. 

PLEB1.6. Comprende o contido da 
información da maioría do material 
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laboral/profesional, sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e se 
poidan confirmar certos detalles. 

▪  B1.7. Comprender as ideas principais e as 
específicas máis relevantes de textos 
gravados ou audiovisuais emitidos en 
lingua estándar, con claridade na fala, e 
sen condicións externas que dificulten a 
comprensión. 

gravado ou retransmitido nos medios de 
comunicación, relativo a temas de interese 
persoal, identificando o estado de ánimo, o 
ton e mesmo o humor do falante, sempre 
que o discurso estea articulado con 
claridade, nunha variedade de lingua 
estándar e a velocidade normal. 

▪  B2.3. Utilizar correctamente, sen erros que 
conduzan a malentendidos, as estruturas 
morfosintácticas, os patróns discursivos e os 
elementos de coherencia e de cohesión de 
uso común e máis específico, 
seleccionándoos en función do propósito 
comunicativo no contexto concreto (por 
exemplo, o uso da voz pasiva en 
presentacións de carácter educativo, ou de 
frases de relativo para facer unha descrición 
detallada). 

▪  B2.6. Expresarse con relativa facilidade e 
naturalidade, e cun grao de fluidez que 
permita desenvolver o discurso sen moita 
axuda do interlocutor, aínda que poidan 
darse algúns problemas de formulación que 
retarden algo o discurso ou que requiran 
expor de maneira distinta o que se quere 
dicir. 

▪ B2.7. Xestionar a interacción de maneira 
eficaz en situacións habituais, respectando e 
tomando a quenda de palabra con 
amabilidade e cando se desexa, e axustando 
a propia contribución á dos interlocutores, 
percibindo as súas reaccións, e defenderse 
en situacións menos rutineiras, e mesmo 
difíciles (por exemplo, cando a persoa 
interlocutora acapara a quenda de palabra, 
ou cando a súa contribución é escasa e hai 
que encher as lagoas comunicativas ou 
animala a participar). 

PLEB2.1. Diferencia adecuadamente a 
produción do texto oral espontáneo 
(sintaxe limitada, estratexias de 
compensación, negociación do significado 
co interlocutor, etc.) do planificado, e 
considera as características que este 
comparte coa lingua escrita (planificación, 
redundancia informativa, elementos de 
cohesión, etc.). 

PLEB2.5. 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. 

▪  B3.1. Uso de diferentes estratexias de 
lectura 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 

PLEB3.1. Entende detalles relevantes e 
implicacións de anuncios e material de 
carácter publicitario sobre asuntos do seu 
interese persoal (por exemplo, carteis, 
folletos, pancartas ou grafitti), educativo 
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regras de formación de palabras para inferir 
significados e a organización da información 
e o tipo de texto. 

▪  B3.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias 
adecuadas para comprender o sentido xeral, 
a información esencial, os puntos principais, 
os detalles relevantes; información, ideas e 
opinións tanto implícitas como explícitas do 
texto, se están claramente sinalizadas; e 
matices como a ironía ou o humor, ou o uso 
poético ou estético da lingua, formulados de 
xeito claro. 

▪  B3.3. Seguir instrucións de certa 
complexidade e extensión tanto do ámbito 
público como do propio da especialidade, 
aínda que sexa necesario apoiarse para a 
comprensión en soportes visuais como 
debuxos, bosquexos e outros. 

▪  B3.4. Identificar as ideas principais, 
información detallada e implicacións xerais 
de textos de certa lonxitude, ben 
organizados e lingüisticamente complexos, 
nunha variedade de lingua estándar e que 
traten de temas tanto concretos como 
abstractos, mesmo se son de carácter 
técnico, cando estean dentro do propio 
campo de especialización ou de interese, nos 
ámbitos persoal, público, educativo e laboral 
ou profesional, sempre que se poidan reler 
as seccións difíciles. 

▪ B3.5. Recoñecer globalmente e con detalle a 
liña argumental no tratamento do asunto 
presentado en xornais, revistas, guías, 
páxinas web e novelas, e distinguir entre 
información, opinión e persuasión, así como 
comprender en textos literarios as relacións 
entre os personaxes e os motivos que os 
impulsan a actuar. 

(por exemplo, carteis científicos) ou 
profesional (por exemplo, boletíns 
informativos ou documentos oficiais). 

PLEB3.2. Comprende a información, a 
intención e as implicacións de notas e 
correspondencia persoal en calquera 
soporte, incluídos foros e blogs, nos que se 
transmiten e se xustifican de xeito 
detallado información, ideas e opinións 
sobre temas concretos e abstractos de 
carácter persoal e dentro da súa área de 
interese. 

PLEB3.3. Comprende instrucións extensas e 
complexas dentro da súa área de interese 
ou a súa especialidade, incluíndo detalles 
sobre condicións e advertencias, sempre 
que poida volver ler as seccións difíciles 
(por exemplo, sobre instrumentos de 
medición ou de procedementos 
científicos). 

PLEB3.4. Comprende os detalles relevantes 
e as implicacións de correspondencia 
formal de institucións públicas ou 
entidades privadas como universidades, 
empresas ou compañías de servizos, sobre 
temas concretos e abstractos de carácter 
persoal e educativo, dentro da súa área de 
interese ou a súa especialidade. 

PLEB3.7. Comprende os aspectos 
principais, detalles relevantes, algunhas 
ideas implícitas e o uso poético da lingua 
en textos literarios que presenten unha 
estrutura accesible e unha linguaxe non 
moi idiomática, e nos que o 
desenvolvemento do tema ou da historia, 
os personaxes centrais e as súas relacións, 
ou o motivo poético, estean claramente 
sinalizados con marcadores lingüísticos 
doadamente recoñecibles. 

▪  B4.1. Utilizar estratexias que faciliten un 
estilo de escritura sinxelo e fluído, evitando 
o uso de palabras ou estruturas das que non 
se estea seguro e seguindo adecuadamente 
o proceso de escritura: planificación do 
texto, selección das ideas pertinentes ao 
propósito comunicativo, presentación das 

PLEB4.2. Describe un tema, un texto, un 
suceso ou un evento dando unha idea xeral 
que permita recoñecelo con claridade, 
explicando as súas partes ou circunstancias, 
e ofrecendo unha opinión persoal 
argumentada. 

PLEB4.3. Completa un cuestionario detallado 
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ideas segundo o tipo de texto, organización 
adecuada en parágrafos, e revisión da 
coherencia, a cohesión, a ortografía, a 
puntuación e as concordancias. 

▪  B4.2. Coñecer, seleccionar e aplicar as 
estratexias máis adecuadas para elaborar 
textos escritos ben estruturados e de certa 
lonxitude; por exemplo, integrando de 
maneira apropiada información relevante 
procedente de fontes diversas, ou 
reaxustando o rexistro ou o estilo (incluíndo 
léxico, estruturas sintácticas e patróns 
discursivos) para adaptar o texto ao 
destinatario e ao contexto específicos. 

 ▪ B4.3. Escribir, en calquera soporte, textos 
ben estruturados sobre unha ampla serie de 
temas relacionados cos propios intereses ou 
a especialidade, facendo descricións claras e 
detalladas; sintetizando información e 
argumentos extraídos de diversas fontes e 
organizándoos de maneira lóxica; e 
defendendo un punto de vista sobre temas 
xerais, ou máis específico, indicando os 
proles e os contras das opcións, utilizando 
para iso os elementos lingüísticos adecuados 
para dotar o texto de cohesión e coherencia, 
e manexando un léxico adaptado ao 
contexto e ao propósito comunicativo que 
se persegue. 

▪  B4.4. Planificar e articular o texto escrito 
segundo a función ou as funcións 
comunicativas principais e secundarias en 
cada caso, seleccionando os expoñentes das 
devanditas funcións segundo os seus 
matices de significación, e os patróns 
discursivos dos que se dispón para presentar 
e organizar a información, deixando claro o 
que se considera importante (por exemplo, 
mediante estruturas enfáticas), ou os 
contrastes ou as digresións con respecto ao 
tema principal. 

▪  B4.5. Elaborar resumos e notas 
recapitulativas, con claridade, exactitude, 
coherencia e fidelidade ao texto orixinal. 

▪  B4.6. Presentar os textos escritos de 

con información persoal, educativa ou 
laboral (por exemplo, para matricularse 
nunha universidade, solicitar un traballo, 
abrir unha conta bancaria ou tramitar un 
visado). 

PLEB4.4. Escribe, en calquera soporte ou 
formato, un currículo detallado, xunto cunha 
carta de motivación (por exemplo, para 
ingresar nunha universidade estranxeira, ou 
presentarse como candidato/a a un posto de 
traballo).  

PLEB4.5. Toma notas co suficiente detalle 
durante unha conferencia, unha charla ou 
un seminario, e elabora un resumo con 
información relevante e as conclusións 
adecuadas, sempre que o tema estea 
relacionado coa súa especialidade e o 
discurso estea ben estruturado. 

PLEB4.6. 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 ocupacionais, 
respectando as convencións e as normas de 
cortesía. 

PLEB4.7. Escribe correspondencia persoal, 
en calquera soporte, e comunícase con 
seguridade en foros e blogs, transmitindo 
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.  

PLEB4.8. Escribe, en calquera soporte, cartas 
formais de carácter educativo ou profesional 
dirixidas a institucións públicas ou privadas e 
a empresas, nas que dá e solicita 
información, describe a súa traxectoria 
educativa ou profesional e as súas 
competencias, e explica e xustifica co 
suficiente detalle os motivos das súas 
accións e dos seus plans (por exemplo, carta 
de motivación para matricularse nunha 
universidade estranxeira, ou para solicitar un 
posto de traballo), respectando as 
convencións formais e de cortesía propias 
deste tipo de textos. 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 50 DE 79 CENTRO: IES RIBEIRA DO LOURO 
MATERIA: INGLÉS 

 

  

 

maneira coidadosa (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. 

 

▪  B5.1. Discriminar e reproducir patróns 
sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación 
de uso común e máis específicos, 
axustándose debidamente a algunha 
variedade estándar da lingua, e 
seleccionalos en función das propias 
intencións comunicativas, incluíndo a 
expresión sinxela da ironía e do humor. 

▪  B5.2. Axustarse con consistencia aos 
patróns ortográficos, de puntuación e de 
formato de uso común, e algúns de carácter 
máis específico. 

▪  B5.5. Coñecer e saber seleccionar e utilizar 
léxico oral e escrito común e expresións e 
modismos de uso habitual, e máis 
especializado segundo os propios intereses e 
as necesidades no ámbito persoal, público, 
educativo e laboral ou profesional, así como 
un reducido repertorio de palabras e 
expresións, e as connotacións máis 
discernibles, que permita un uso 
humorístico, poético ou estético sinxelo do 
idioma. 

▪  B5.7. Resumir ou parafrasear un texto para 
facelo intelixible a quen necesite desta 
mediación por descoñecemento ou 
coñecemento insuficiente da lingua meta. 

PLEB5.1. Comprende e faise comprender 
con certa confianza e fluidez en situacións 
de comunicación informais e formais 
habituais, con matices como a ironía e o 
humor, sempre que as persoas 
interlocutoras pronuncien con claridade e 
eviten un uso moi idiomático. 

PLEB5.3. Intervén oralmente con distintos 
propósitos comunicativos, con eficacia 
intercultural. 

PLEB 5.4. Entende os detalles do que se lle 
di en transaccións e xestións que xorden 
mentres viaxa, organiza a viaxe ou trata 
coas autoridades, así como en situacións 
menos habituais en hoteis, tendas, 
axencias de viaxes, centros de saúde, 
traballo ou estudos (por exemplo, para 
recibir asistencia sanitaria como turista ou 
como residente, cambiar unha reserva de 
hotel, anular billetes ou cambiar un artigo 
defectuoso), sempre que poida pedir 
confirmación.  

PLEB5.6. Exprésase oralmente e por 
escrito, en diferentes soportes, con certa 
densidade léxica, evitando repeticións 
innecesarias co uso de sinónimos e 
palabras de significado próximo, e 
recoñece un léxico máis especializado se 
conta con apoio visual ou contextual. 

PLEB5.7. Comprende textos extensos en 
lingua estándar transmitidos por canles, 
entendendo (aínda que non os comparta) 
os matices de sentido e de opinión ante 
puntos de vista e posturas concretas e 
actitudes que responden a crenzas, 
costumes e valores propios da cultura da 
lingua meta. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

 Seguimento do traballo realizado polo alumnado. 
 Observación directa a través de vídeo-chamadas. 
 Recompilación 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. Todas elas 
serán avaliadas a través de 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 das seguintes porcentaxes: 
 

 Primeira avaliación: 40%  
 Segunda avaliación: 60%  
 Terceira avaliación:  

a. Aqueles alumnos que alcanzasen un mínimo de 5 con 
referencia ás porcentaxes aplicadas nas anteriores 
avaliacións, serán valorados a través dunha rúbrica que se 
baseará en dous aspectos: a realización das tarefas de 
repaso e reforzo, e o seu grao de consecución. Deste xeito, 
o/a alumno/a poderá incrementar a nota obtida durante a 
ensinanza presencial ata un punto dependendo do número 
de tarefas entregadas dentro dos prazos establecidos, e ata 
outro punto máis dependendo do grao de consecución das 
mesmas. 

b. Aqueles alumnos que non acadasen un mínimo de 5 serán 
avaliados dunha das seguintes maneiras: 

b.1) A través das actividades de reforzo e recuperación. 
Os alumnos que entreguen todas as actividades 
dentro dos prazos establecidos e demostren un 
grao mínimo de adquisición dos estándares de 
aprendizaxe, obterán unha nota de 5 ou superior.  

b.2) A través dunha proba telemática se o profesorado o 
considera oportuno. Neste caso, a nota final 
obteríase da seguinte maneira: 40% as actividades 
de recuperación, e 60% a proba escrita. 

b.3) A través dunha proba escrita presencial no caso de 
que as autoridades sanitarias e competentes 
decidan o regreso ás aulas. Neste caso, a nota final 
obteríase da seguinte maneira: 40% as actividades 
de recuperación, e 60% a proba escrita. 
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Proba 
extraordinaria 

de 

xuño 

 

A proba extraordinaria de xuño, ben sexa presencial ou de maneira 
telemática dependendo da situación sanitaria do momento, versará 
sobre o contido traballado na primeira e segunda avaliacións, e 
representará o 100% da nota final. Para obter unha avaliación positiva, 
o alumno deberá acadar unha nota igual ou superior ao 5. 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 

Non hai alumnado con esta materia pendente. 

Criterios de cualificación: 
 

Os que se contemplan na programación didáctica. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
Os que se contemplan na programación didáctica. 

 

 

 

 

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 

 Comprensión de textos escritos. 
 Comprensión de textos orais, incluíndo vídeos elaborados 

pola asistente lingüística. 
 Produción de textos escritos, incluíndo resumos. 
 Actividades de reforzo e recuperación sobre o coñecemento 

da lingua (aspectos gramaticais, vocabulario e linguaxe 
funcional): rephrasing, formularios de Google, fill in the 
gaps, multiple choice, corrección de erros, tradución, 
formación de palabras. 

 

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. 

Todas as tarefas faranse chegar aos alumnos ben a través das 
plataformas virtuais establecidas, ou a través do correo 
electrónico no caso de carencias tecnolóxicas salientables. A 
partir do 11 de maio, poderán deixarse as tarefas na conserxería 
do centro para o alumnado que o precise. 

O alumnado deberá entregar as tarefas polo mesmo medio, do 
mesmo xeito que o docente facilitará as correccións e 
explicacións oportunas adaptándose a situación individual de 
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cada alumno. As videoconferencias realizaranse periodicamente 
para resolver as dúbidas que puidesen xurdir. 

Materiais e recursos 

 

Libro de texto Key 2 (Student’s Book e Workbook) e capturas de 
pantalla do libro dixital, tarefas de elaboración propia subidas a 
Google Classroom ou enviadas ao enderezo electrónico do 
alumno e videoconferencias. 

 

 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

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

 

As instrucións para esta terceira avaliación achegaranse ao 
alumnado e as familias a través de Google Classroom,, por correo 
electrónico ou mesmo telefonicamente se fose necesario. 

 

Publicidade  https://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 54 DE 79 CENTRO: IES RIBEIRA DO LOURO 
MATERIA: INGLÉS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º FPB COMERCIO  

COMUNICACIÓN E SOCIEDADE II 

 

PROFESORADO: 

María Villar Castro 
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1. Resultados de Aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Resultados de Aprendizaxe 

CA1.3 - Identificouse o sentido global e 
as ideas principais do texto oral e de 
estruturas gramaticais básicas en 
oracións sinxelas, de situacións habituais 
frecuentes e de contido predicible e 
concreto. 

CA1.6 - Utilizáronse estruturas 
gramaticais básicas e marcadores de 
discurso para iniciar, enlazar, ordenar e 
finalizar o discurso en situacións 
habituais frecuentes e aspectos 
concretos. 

CA2.1 - Dialogouse seguindo un guión 
sobre temas e aspectos concretos e 
frecuentes do ámbito persoal, público e 
profesional. 

CA3.1 - Leuse o texto recoñecendo os 
trazos esenciais do xénero, a 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. 

CA3.5 - Elaboráronse textos breves e 
sinxelos, adecuados a un propósito 
comunicativo, empregando os 
conectores máis frecuentes para enlazar 
as oracións. 

CA3.7 - Amosouse unha actitude 
reflexiva e crítica acerca da información 
que supoña calquera tipo de 
discriminación. 

RA2- Mantén conversas sinxelas e breves en 
lingua inglesa en situacións habituais e 
concretas, cara a cara ou por medios 
técnicos, do ámbito persoal, público e 
profesional, empregando estratexias de 
comunicación básica. 

RA3- Elabora textos breves e sinxelos con 
certo detalle en lingua inglesa relativos a 
situacións de comunicación habituais do 
ámbito persoal, público e profesional, 
aplicando estratexias de lectura comprensiva 
e desenvolvendo estratexias sistemáticas de 
composición. 
 

CA1.6 - Utilizouse a terminoloxía 
gramatical correcta na comprensión das 
actividades gramaticais propostas e na 
súa resolución. 

RA1 -  Utiliza estratexias comunicativas para 
interpretar e comunicar información oral en 
lingua galega e en lingua castelá, no ámbito 
laboral e  
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CA2.1 - Valoráronse e analizáronse as 
características principais dos tipos de 
textos en relación coa súa adecuación 
para o traballo que se desexe realizar e 
en función da súa finalidade. 
 

 CA2.4 - Resumiuse o contido dun texto 
escrito, extraendo a idea principal, as 
secundarias e o propósito comunicativo, 
revisando e reformulando as 
conclusións obtidas. 
 

 CA2.5 - Analizouse a estrutura de 
diversos textos escritos de uso 
académico ou profesional, recoñecendo 
os usos e os niveis da lingua, e pautas 
de elaboración. 
 

 CA2.6 - Aplicáronse as principais 
normas gramaticais e ortográficas na 
redacción de textos, de xeito que o 
texto final resulte claro, preciso e 
adecuado ao formato e ao contexto 
comunicativo. 

 CA2.9 - Seguíronse pautas de 
presentación de traballos escritos tendo 
en conta o contido, o formato e o 
público destinatario, utilizando un 
vocabulario correcto segundo as normas 
lingüísticas e a finalidade. 

 CA3.1 - Describíronse os movementos 
literarios en lingua castelá no período 
considerado, recoñecendo as obras máis 
representativas. 

CA3.4 - Aplicáronse estratexias de 
análise de textos literarios, 
recoñecendo os temas e os motivos, os 
elementos simbólicos e a 
funcionalidade dos recursos estilísticos 
máis significativos. 
 

 CA3.5 - Informouse sobre un autor ou 
unha autora, un período ou unha obra 
da literatura en lingua castelá, 
recollendo de forma analítica a 

noutros contextos, aplicando os principios 
da escoita activa, estratexias razoadas de 
composición e as normas lingüísticas 
correctas en cada caso. 

 

RA2 -  Utiliza estratexias comunicativas 
para comunicar información escrita en 
lingua galega e en lingua castelá, no 
ámbito laboral e noutros contextos, 
aplicando á composición autónoma de 
textos de progresiva complexidade 
estratexias de análise, síntese e 
clasificación, de xeito estruturado. 

 

RA5 -  Coñece e valora a situación 
sociolingüística das distintas linguas do 
Estado español e as principais características 
das variedades xeográficas da lingua galega e 
da lingua castelá, así como as distintas 
etapas, desde comezos do século XX, da 
historia social da lingua galega e da lingua 
castelá, valorando a función do estándar, a 
necesidade de normalizar a lingua galega e 
rexeitando os prexuízos lingüísticos. 
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información correspondente. 
 

 CA5.1 - Identificouse a situación 
sociolingüística das distintas linguas do 
Estado español, valorando a diversidade 
lingüística como un elemento de 
enriquecemento cultural e 
outorgándolle a todas as linguas o 
mesmo valor e a mesma función 
comunicativa. 
 

 CA5.2 - Recoñécese a variedade interna 
das linguas castelá e galega como 
símbolo da riqueza do noso patrimonio 
lingüístico. 

 

CA1.1 - Discrimináronse as 
consecuencias para a organización das 
sociedades actuais das correntes 
ideolóxicas que a cimentaron, 
situándoas no tempo e no espazo. 

CA1.2 - Valorouse o modelo globalizado 
actual de relacións económicas 
mediante o estudo das transformacións 
económicas producidas como 
consecuencia das innovacións 
tecnolóxicas e os sistemas organizativos 
da actividade produtiva. 

CA1.10 - Desenvolvéronse 
comportamentos acordes co 
desenvolvemento do propio esforzo e o 
traballo colaborativo. 
 

CA2.6 - Elaborouse información pautada 
e organizada para a súa utilización en 
situacións de traballo colaborativo e 
contraste de opinión. 

  

 

RA1 -  Infire as características esenciais das 
sociedades contemporáneas a partir do 
estudo da súa evolución histórica, analizando 
os trazos básicos da súa organización social, 
política e económica en distintos momentos, 
e a sucesión de transformacións e conflitos 
acaecidos. 

RA2 -  Valora os principios básicos do sistema 
democrático analizando as súas institucións e 
as organizacións políticas e económicas en 
que se manifesta, inferindo pautas de 
actuación para acomodar o seu 
comportamento ao cumprimento dos 
devanditos principios. 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

No caso do 2º curso de Formación Profesional Básica, cando se 
declarou o estado de alarma, xa estabamos no 3º trimestre, polo tanto 
xa fixeramos os exames de recuperación correspondentes ós dous 
trimestres anteriores e só nos faltaba facer algunha proba 
correspondente á última avaliación.  

O 80% do alumnado tiña xa acadados os Resultados de Aprendizaxe 
mínimos para superar a materia. Aqueles que aínda non foran quen de 
superalos, tiveron a oportunidade de facelo a través das tarefas 
propostas nese período que serviron de recuperación e valoráronse 
positivamente no caso do alumnado que xa tiña a materia aprobada. 

A observación sistemática, mediante o caderno do profesor, 
videoconferencia e Google Classroom, permitiu facer un seguimento 
do alumnado e, ó mesmo tempo,  valorar o grao de consecución dos 
Resultados de Aprendizaxe (RA). 

Instrumentos: 

As tarefas programadas para esta 3ª avaliación permitiron que o 
alumnado acadase os RA mínimos que se valoraron empregando unha 
rúbrica analítica. 

Cualificación 
final 

A cualificación de final de módulo estableceuse en base a dous 
escenarios posibles:  

a. Para o alumnado cos RA mínimos adquiridos, calculouse facendo 
a media das dúas avaliacións e sumando ata 1 punto pola 
entrega e grao de consecución das tarefas encomendadas. 

b. O alumnado que non fora quen de acadar os RA mínimos tivo a 
posibilidade de entregar as tarefas podendo acadar unha 
cualificación de 5 ou superior, dependendo do desenvolvemento 
das mesmas. 

Proba 
extraordinaria 

de xuño  

Durante o estado de alarma decidiuse que se houbese algún/nha 
alumno/a que non acadase os mínimos, avaliaríanse as tarefas 
realizadas, que substituirían ó exame global de xuño, e suporían o 
100% da cualificación final. 

Deseñouse unha rúbrica coas seguintes porcentaxes para poder 
avalialas: 

 30% entrega de tarefas na data acordada. 
 60% grado de consecución dos RA. 
 10% presentación da tarefa de xeito preciso e claro. 

No caso do alumnado que non recuperase a materia deste xeito, 
podería realizar unha proba presencial, se as autoridades competentes 
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o autorizasen, en xuño. De non seres posible, se lles avaliaría mediante 
unha proba telemática. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Non hai alumnado co módulo de Comunicación e Sociedade I 
pendente. 

Criterios de cualificación: 

Os que se contemplan na programación didáctica. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  

Os que se contemplan na programación didáctica. 

 

2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades dirixidas á consecución dos RA imprescindibles: 

 Vídeos explicativos. 
 Formularios. 
 Xogos interactivos. 
 Redacción de textos e resumos. 
 Comprensión de textos. 
 Videoconferencias para explicar e resolver dúbidas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Metodoloxía ecléctica para adaptarse ás distintas necesidades 
que presenta o alumnado. 

Todos os materiais están subidos en Google Classroom e ademais, 
aquel alumnado que non ten acceso, recibe o traballo a través do 
correo electrónico. A partir do 11 de maio, poderán deixarse as 
tarefas na conserxería do centro para o alumnado que o precise. 

Materiais e recursos 

Fichas de repaso, presentacións, vídeos, xogos interactivos 
(mediante Educaplay), Formularios de Google (todo subido a 
Google Classroom) e Hangouts para resolver dúbidas. 

 

3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través de Google Classroom e correo electrónico. Infórmase tamén á 
titora do avance e problemas que poidan xurdir entre o alumnado. 

Publicidade  https://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/ 
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1º CICLO MEDIO  

DE  

XESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

PROFESORADO: 

Luis Álvarez Estévez 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Resultados de aprendizaxe 

CA1.1 - Situouse 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 instrucións 
orais e seguíronse as indicacións. 

RA1 Recoñece información profesional e 
cotiá contida en discursos orais emitidos en 
lingua estándar, e analiza o contido global 
da mensaxe en relación cos recursos 
lingüísticos correspondentes.  

CA2.1 - Seleccionáronse os materiais de 
consulta e dicionarios. 

CA2.3 - Interpretouse o contido global 
da mensaxe. 

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

CA2.6 - Realizáronse traducións de 
textos sinxelos utilizando material de 
apoio, en caso necesario. 

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

RA2 Interpreta información profesional 
contida en textos escritos, ao analizar 
comprensivamente os seus contidos.  

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. 

RA3 Emite mensaxes orais claras e ben 
estruturadas, e participa como axente activo 
en conversas profesionais.  
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CA3.4 - Describíronse feitos breves e 
imprevistos relacionados coa profesión. 

CA3.5 - Utilizouse correctamente a 
terminoloxía da profesión. 

CA3.6 - Expresáronse sentimentos, ideas 
ou opinións. 

CA3.7 - Enumeráronse as actividades da 
tarefa profesional. 

CA3.8 - Describiuse e secuenciouse un 
proceso de traballo da competencia 
propia. 

CA3.9 - Xustificouse a aceptación ou o 
rexeitamento de propostas realizadas. 

CA3.10 - Argumentouse a elección 
dunha determinada opción ou dun 
procedemento de traballo. 

CA3.11 - Solicitouse a reformulación do 
discurso ou de parte del cando se 
considerou necesario. 

CA4.1 - Redactáronse textos breves 
relacionados con aspectos cotiáns e 
profesionais. 

CA4.2 - Organizouse a información 
coherentemente e con cohesión. 

CA4.3 - Realizáronse resumos de textos 
relacionados co propio contorno 
profesional. 

CA4.4 - Formalizouse documentación 
específica do campo profesional propio. 

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

CA4.6 - Resumíronse as ideas principais 
de informacións dadas, utilizando os 
seus propios recursos lingüísticos. 

CA4.7 - Utilizáronse as fórmulas de 
cortesía propias do documento que se 
elabore. 

RA4 Elabora textos sinxelos en lingua 
estándar, e relaciona as regras gramaticais 
coa súa finalidade.  

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

RA5 Aplica actitudes e comportamentos 
profesionais en situacións de comunicación, 
e describe as relacións características do 
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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. 

CA5.5 - Aplicáronse as normas de 
relación social e os protocolos propios 
do país da lingua estranxeira. 

país da lingua estranxeira.  

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 

 Seguimento do traballo realizado polo alumnado. 
 Observación directa a través de vídeo-chamadas. 
 Recompilación 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. Todas elas 
serán avaliadas a través de 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 das seguintes porcentaxes: 
 

 Primeira avaliación: 40%  
 Segunda avaliación: 60%  
 Terceira avaliación:  

a. aqueles alumnos que alcanzasen un mínimo de 5 con 
referencia ás porcentaxes aplicadas nas anteriores 
avaliacións, serán valorados a través dunha rúbrica que se 
baseará en dous aspectos: a realización das tarefas de 
repaso e reforzo, e o seu grao de consecución. Deste xeito, 
o/a alumno/a poderá incrementar a nota obtida durante a 
ensinanza presencial ata un punto dependendo do número 
de tarefas entregadas dentro dos prazos establecidos, e ata 
outro punto máis dependendo do grao de consecución das 
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mesmas. 
b. aqueles alumnos que non acadasen un mínimo de 5 serán 

avaliados dunha das seguintes maneiras: 
b.1) A través das actividades de reforzo e recuperación. 

Os alumnos que entreguen todas as actividades 
dentro dos prazos establecidos e demostren un 
grao mínimo de adquisición dos estándares de 
aprendizaxe, obterán unha nota de 5 ou superior.  

b.2) A través dunha proba telemática se o profesorado o 
considera oportuno. Neste caso, a nota final 
obteríase da seguinte maneira: 40% as actividades 
de recuperación, e 60% a proba escrita. 

b.3) A través dunha proba escrita presencial no caso de 
que as autoridades sanitarias e competentes 
decidan o regreso ás aulas. Neste caso, a nota final 
obteríase da seguinte maneira: 40% as actividades 
de recuperación, e 60% a proba escrita. 

Proba 
extraordinaria 

de xuño 

 
Para aquel alumnado que non supere a materia na convocatoria 
ordinaria de xuño ou perdese o dereito a avaliación continua, se as 
autoridades sanitarias o autorizan, realizarase unha proba presencial a 
cal tería un valor do 100% da nota final. Para preparar dita proba se lles 
entregará un caderno con tarefas de recuperación, nas que se baseará a 
mesma. 
Se as autoridades sanitarias desaconsellasen a realización desta proba 
presencial o alumnado suspenso será avaliado a través deste caderno 
ou dunha proba telemática se así o considera oportuno o profesorado, 
contando un 100% da nota final. 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 

Neste momento non hai alumnado con inglés pendente de 1CMXA. 

Criterios de cualificación: 
 

Os que se contemplan na programación didáctica. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
Os que se contemplan na programación didáctica. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 

 Comprensión de textos escritos, incluíndo lectura de libros 
virtuais. 

 Comprensión de textos orais, incluíndo vídeos elaborados 
pola asistente lingüística. 

 Produción de textos escritos, incluíndo resumos. 
 Produción de textos orais a través de gravacións feitas polo 

alumnado e conversas levadas a cabo nas clases virtuais.  
 Actividades de reforzo e recuperación de coñecemento da 

lingua (gramática, vocabulario e linguaxe funcional). 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Continuarase cunha metodoloxía comunicativa e humanística, 
favorecendo o pensamento autónomo e crítico, tendo en conta os 
diferentes ritmos de aprendizaxe do alumnado. 

 

As tarefas realizadas dende a declaración do estado de alarma 
serán realizadas a través de diferentes plataformas virtuais, 
principalmente Google Classroom e videoconferencias, 
previamente establecidas polo docente, e establecerase un prazo 
de tempo razoable para a súa realización. Naqueles casos nos que 
o alumnado non dispoña de medios tecnolóxicos suficientes para 
participar a través destas plataformas, achegaráselle o material a 
través dun enderezo electrónico. A partir do 11 de maio, poderán 
deixarse as tarefas na conserxería do centro para o alumnado que 
o precise. 

 

O alumnado deberá entregar as tarefas polo mesmo medio, do 
mesmo xeito que o docente facilitará as correccións e explicacións 
oportunas adaptándose a situación individual de cada alumno. As 
videoconferencias realizaranse periodicamente para resolver as 
dúbidas que puidesen xurdir. 

 

Materiais e recursos 

 

Libro de texto Office Administration (Ed. Burlington), tarefas 
subidas á Google Classroom ou enviadas ao enderezo electrónico 
do alumno e videoconferencias. 

 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

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

 

As instrucións para esta terceira avaliación achegaranse ao alumnado 
e ás familias a través de Google Classroom ou do correo electrónico. 

Publicidade  https://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/ 
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1º CICLO SUPERIOR  

DE  

ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 

 

PROFESORADO: 

Guillermo Comesaña Casal 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Resultados de aprendizaxe 

1.1 Identificouse a idea principal da mensaxe. 

1. Recoñece información profesional e cotiá 
contida en discursos orais emitidos por 
calquera medio de comunicación en lingua 
estándar, e interpreta con precisión o contido 
da mensaxe. 

1.2 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. 

 

1.3 Identificáronse os puntos de vista e as 
actitudes da persoa falante. 

 

1.4 Comprendeuse con todo detalle o que se di 
en lingua estándar, mesmo nun ambiente con 
ruído de fondo.  

2.1 Léronse cun alto grao de independencia 
textos de diverso tipo, adaptando o estilo e a 
velocidade da lectura ás finalidades, e 
utilizáronse fontes de referencia acaídas de xeito 
selectivo. 

2. Interpreta información profesional contida 
en textos escritos complexos e analiza 
comprensivamente os seus contidos. 

2.2 Interpretouse a correspondencia relativa á 
súa especialidade e captouse doadamente o 
significado esencial.  

2.3 Interpretáronse con todo detalle textos 
extensos e de relativa complexidade 
relacionados ou non coa súa especialidade, con 
posibilidade de volver ler as seccións difíciles. 

 

2.4 Identificouse con rapidez o contido e a 
importancia de noticias, artigos e informes sobre 
unha ampla serie de temas profesionais, e 
decidiuse sobre a oportunidade dunha análise 
máis fonda. 

 

2.5 Realizáronse traducións de textos complexos 
utilizando material de apoio, en caso necesario. 

 

2.6 Interpretáronse mensaxes técnicas recibidas 
a través de soportes telemáticos (correo 
electrónico, fax, etc.).  

2.7 Interpretáronse instrucións extensas e 
complexas que estean dentro da súa 
especialidade.  
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3.1 Utilizáronse normas de protocolo en 
presentacións formais e informais. 

 

3. Emite mensaxes orais claras e ben 
estruturadas, e analiza o contido da 
situación, adaptándose ao rexistro lingüístico 
da persoa interlocutora 

3.2 Expresáronse e defendéronse con claridade 
puntos de vista, e achegáronse explicacións e 
argumentos axeitados.  

3.3 Argumentouse con todo detalle a elección 
dunha determinada opción ou dun 
procedemento de traballo elixido  

3.4 Solicitouse a reformulación do discurso ou 
dunha parte del, en caso necesario 

 

4.1 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. 

4. Elabora documentos e informes propios do 
sector e relaciona os recursos lingüísticos cos 
seus propósitos. 

 

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

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

4.4 Resumíronse artigos, manuais de instrucións 
e outros documentos escritos, e utilizouse un 
vocabulario amplo para evitar a repetición 
frecuente. 

 

4.5 Utilizáronse as fórmulas de cortesía propias 
do documento que se elabore. 

 

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

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

5. Aplica actitudes e comportamentos 
profesionais en situacións de comunicación e 
describe as relacións típicas características do 
país da lingua inglesa. 

 

5.3 Aplicáronse os protocolos e as normas de 
relación social do país de lingua inglesa 

 

5.4 Recoñecéronse os marcadores lingüísticos da 
procedencia rexional. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos e instrumentos: 
 

En relación coas unidades traballadas e cualificadas nas dúas primeiras 
avaliacións: 

Para o alumnado que non superase os resultados de aprendizaxe 
nas dúas primeiras avaliacións, procederase ao envío de 
actividades, puntuables e semanais, correspondentes a cada tema, 
con data de entrega. Ditas actividades serán revisadas polo 
profesor e devoltas ao alumnado corrixidas e puntuadas. (Ver 
apartado 3) 

Se a situación o permitise, farase unha proba presencial de 
recuperación. De non ser posible, e se os medios técnicos permiten 
e garanten unha proba xusta, esta farase de maneira telemática. 
Esta proba farase entre o 5 e o 10 de xuño. 

As tarefas terán un peso do 40%, e o exame o 60%. No caso de non 
poder realizarse o exame, as tarefas valerán o 100% da nota. Para 
o alumnado que voluntariamente participase por xa estar 
aprobado, escollerase a nota maior, elixindo entre a acadada na 
primeira ou segunda avaliación, e a obtida no período de reforzo. 

En relación ás unidades restantes: 

Enviarase material e actividades e farase a indicación do traballo a 
realizar. 

Semanalmente (ou con outra periodicidade) procederase a 
propoñer actividades puntuadas con data de entrega do tema 
tratado. 

Por ser o inglés unha materia de coñecemento acumulativo, 
considerando que o avance en novos contidos supón unha 
continua volta atrás e un repaso constante do xa traballado, e por 
considerar que todos teñen dereito a ampliar os seus 
coñecementos na materia, todo o alumnado realizará na primeira 
parte desta terceira avaliación actividades de traballo en materia 
nova. De todos xeitos, estas tarefas só poderán ser tidas en conta 
de maneira positiva na avaliación do alumnado. 

No entanto, na segunda parte da avaliación, o alumnado coas 
primeiras avaliacións suspensas centrarase no repaso e práctica 
específica do traballado nas dúas primeiras avaliacións, facendo 
actividades de repaso e recuperación distintas do resto do 
alumnado. A avaliación destas tarefas só poderá ser tida en conta 
de maneira positiva, como se especifica no apartado anterior. 
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Cualificación final 

Para a superación do módulo hai que acadar valoración positiva nos 
criterios de avaliación imprescindibles da primeira e da segunda 
avaliacións. Entenderase que esta valoración é positiva cando se 
acade unha nota igual o superior a 5 puntos. Este criterio seguirase 
unicamente co alumnado que non teña perda do dereito á 
avaliación continua. 

A nota da terceira avaliación para o alumnado suspenso nas dúas 
primeiras avaliacións obterase segundo un dos seguintes puntos: 

1) A través das actividades de reforzo e recuperación. Os 
alumnos que entreguen todas as actividades dentro dos 
prazos establecidos e demostren un grao mínimo de 
adquisición dos estándares de aprendizaxe, obterán unha nota 
de 5 ou superior. 

2) A través dunha proba telemática se o profesorado o considera 
oportuno. Neste caso, a nota final obteríase da seguinte 
maneira: 40% as actividades de recuperación, e 60% a proba 
escrita. 

3) A través dunha proba escrita presencial no caso de que as 
autoridades sanitarias  competentes decidan o regreso ás 
aulas. Neste caso, a nota final obteríase da seguinte maneira: 
40% as actividades de recuperación, e 60% a proba escrita. 

Proba 
extraordinaria de 

xuño 

Se o resultado final non é cinco ou máis, haberá a oportunidade de facer 
unha proba extraordinaria de recuperación con anterioridade ao 20 de 
xuño, que coincidirá coa proba de avaliación do alumnado con perda do 
dereito á avaliación continua.  

Alumnado de 
materia pendente 

O alumnado de 2º curso do ciclo co módulo de Inglés pendente de 1º xa 
foi avaliado con anterioridade á situación de confinamento e cualificado 
con aprobado na segunda avaliación celebrada a principios de abril. 

Alumnado con 
perda do dereito á 
avaliación continua 

Criterios de avaliación: os que figuran no epígrafe 1. 

Criterios de cualificación: 

O alumnado con perda do dereito á avaliación continua terá que realizar 
unha proba sobre os criterios de avaliación considerados mínimos 
esixibles da primeira e segunda avaliación. Esta proba será telemática no 
caso de que non se poida realizar de xeito presencial. Non serán tidos en 
conta a efectos de cualificación as actividades realizadas por este 
alumnado nin ningún exame previo ao exame final, que será o que conte 
para a nota.  

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Exame final sobre contidos mínimos, igual que para o alumnado que 
suspendese o curso na 3ª avaliación, segundo se especifica no apartado 3. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades 

Recuperación e repaso das dúas primeiras avaliacións suspensas, ou 
repaso e reforzo se están aprobadas. As unidades traballadas na primeira 
e segunda avaliación son da 1 á 10.  

O tipo de probas de expresión escrita traballadas na 1ª e 2ª avaliación 
son: a elaboración de presentacións, elaboración e envío de correos 
electrónicos sobre os seguintes temas: presentación , pedir un 
presuposto, dar un presuposto, facer unha invitación a unha reunión e 
contestala, cancelar e reprogramar unha reunión.  Os contidos 
gramaticais, funcionais e de vocabulario son os que figuran en cada 
unidade traballada, tanto no libro de texto coma no de exercicios, e o 
alumnado ten coñecemento deles. 

A ampliación de actividades das unidades 11 á 20 non serán avaliables. 
Terase en conta o traballo realizado nestas materias en positivo e cunha 
valoración máxima de dous puntos sobre a media das unidades xa 
avaliadas: un punto para a entrega completa das tarefas, e un punto para 
a calidade de execución destas. 

O profesor asignará, corrixirá e devolverá semanalmente ao alumnado 
tarefas consistentes en: 

 Exercicios de comprensión lectora. 

 Exercicios de comprensión oral (con audio e solucións para auto-
corrección). 

 Exercicios de expresión oral (gravación de audios que despois se 
envían)    Exercicios de ampliación e repaso de vocabulario e gramática 

 Exercicios de expresión escrita (redacción de cartas e correos 
electrónicos, elaboración dun CV, redacción de textos diversos...). 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado deste curso conta cun ordenador e conexión a internet 
que permite a realización e o seguimento das tarefas. Algún alumno 
comenta dificultades de conexión e de uso de equipamentos, pero ningún 
alega imposibilidade para seguir o plan de traballo. A comunicación co 
alumnado realízase a través de correo electrónico. A corrección e os 
comentarios sobre o traballo do alumnado, a través de Google Drive. 

Semanalmente entrégaselles o plan de traballo e as actividades para 
entregar ao finalizar a semana. Durante este tempo o alumnado pode 
preguntar para aclarar dúbidas de calquera tipo. 

Para compensar as posibles situacións de malas condicións de traballo 
(mala conectividade, pouco tempo diario de dispoñibilidade de equipos, 
etc.) danse prazos amplos de entrega de traballos, que poderán ser 
flexibles atendendo ás circunstancias. A partir do 11 de maio, poderán 
deixarse as tarefas na conserxería do centro para o alumnado que o 
precise. 

Materiais e 
recursos 

Libro de texto: Business Administration and Finance (Ed. Burlington) 

Ordenador e conexión a internet. 

Vídeos explicativos dos temas e de resolución de exercicios. 

Arquivos de audio para  arealización de probas de comprensión oral. 
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Exercicios proporcionadas polo libro de texto e outros acadados polo 
profesor doutras fontes, principalmente libros e páxinas web. Algunhas 
páxinas usadas para a elaboración das actividades: 

https://www.bbc.com/news/business 

https://www.vox.com/ 

 

Páxinas web para consulta directa do alumnado, con actividades de 
estudo, práctica e autocorrección de exercicios de gramática e 
vocabulario. Algunhas das páxinas recomendadas: 

https://learnenglish.britishcouncil.org/ 

https://agendaweb.org/ 

https://www.perfect-english-grammar.com/ 

https://www.english-4u.de/ 

 

 

4. Información e publicidade 

Información 
ao alumnado 
e ás familias 

O alumnado, todo maior de idade, está informado directamente por 
medio de correo electrónico de que se ben se suspendían as clases de 
maneira presencial continuaríase co traballo desde casa aproveitando os 
recursos dispoñibles da mellor maneira posible para continuar coa 
formación e recuperar os resultados negativos das dúas primeiras 
avaliacións. En metade do proceso realizouse unha acción de 
comprobación de conectividade e seguimento do traballo, estando o 
100% do alumnado ao tanto da situación. 

Publicidade  https://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/business
https://www.vox.com/
https://learnenglish.britishcouncil.org/
https://agendaweb.org/
https://www.perfect-english-grammar.com/
https://www.english-4u.de/
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1. Criterios de avaliación e Resultados de aprendizaxe 

Criterio de avaliación Resultados de aprendizaxe 

 Comprende mensaxes orais profesionais e 
cotiáns de progresiva complexidade. 

1. Recoñece información profesional 
e cotiá contida en todo tipo de 
discursos orais emitidos por calquera 
medio de comunicación en lingua 
estándar, interpretando o contido da 
mensaxe. 

 Identifica as ideas principais e secundarias de 
textos orais.  

Retén o contido dos discursos orais e utilízao 
posteriormente.  

Mostra Interese por comprender. 
 

Comprende de forma xeral e especifica textos 
escritos profesionais e cotiáns, utilizando 
coñecementos lingüísticos e non lingüísticos para 
deducir significados de palabras ou expresións 
descoñecidas e para aplicar a súa comprensión a 
outras situacións de comunicación.   

2. Interpreta información 
profesional contida en textos 
escritos, analizando de forma 
comprensiva os seus contidos. 

Comprende textos en diferentes soportes. 
 

Comprende a terminoloxía específica da área de 
Administración e Xestión.  

Amosa interese por comprender textos 
pertencentes a ámbitos variados, profesionais, 
noticias, artigos divulgativos, así como textos que 
potencien o achegamento á cultura de fala 
inglesa. 

 

Ten autonomía na utilización dos recursos 
necesarios para comprender textos relacionados 
coa profesión.  

Produce discursos coherentes para responder a 
diferentes necesidades de comunicación, 
especialmente relacionadas co mundo da 
empresa como: presentacións orais, descricións, 
narracións, explicacións e discusións, expresión 
de ideas e opinións persoais, conversacións 
telefónicas. 

3. Emite mensaxes orais claros e ben 
estruturados, analizando o contido 
da situación e adaptándose ao 
rexistro lingüístico do interlocutor 
ou da interlocutora. 

Utiliza a terminoloxía específica da área 
administrativa e comercial  

Ten unha actitude positiva cara á utilización da 
lingua estranxeira con diferentes finalidades e en 
situacións de comunicación variadas  

Exprésase oralmente con corrección utilizando a 
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pronuncia e entoación adecuada para facilitar e 
mellorar a interacción comunicativa para lograr 
unha comunicación eficaz. 

Participa activa e respectuosamente en 
intercambios lingüísticos, en situacións reais ou 
simuladas: role-play  

Elabora textos escritos utilizando estratexias 
tales como esquemas e xera ideas para 
responder a diversas finalidades: cartas, cv, 
cartas de presentación, e-mails, facturas, 
pedidos... 

4. Elabora documentos e informes 
propios do sector ou da vida 
académica e cotiá, relacionando os 
recursos lingüísticos co propósito do 
mesmo. 

Adecúa os textos ao contexto comunicativo, 
utilizando adecuadamente a terminoloxía 
específica do sector.  

Elabora textos escritos seleccionando 
información procedente de fontes impresas e 
dixitais, utilizando vocabulario sinxelo e  con 
suficiente corrección gramatical en soporte papel 
ou dixital para a realización dunha tarefa. 

 

Utiliza recursos informáticos, dixitais ou impresos 
para desenvolver e progresar na aprendizaxe 
autónoma  

 Valora e aproveita as oportunidades de 
aprendizaxe tanto dentro como fose da aula 
beneficiándose de todas as posibilidades 
ofertadas polo centro para favorecer e ampliar 
unha aprendizaxe integral. 

 

Valora e mostra interese e respecto cara á 
realidade plurilingüe e pluricultural. 

5. Aplica actitudes e 
comportamentos profesionais en 
situacións de comunicación, 
describindo as relacións típicas 
características do país da lingua 
estranxeira. 

Valora as normas socioculturais e de protocolo 
nas relacións internacionais.  

Amosa interese por comunicarse con outros 
falantes en inglés a través dos medios  

que proporcionan as tecnoloxías da 
comunicación. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos e Instrumentos: 

En relación cos temas cualificados nas dúas primeiras avaliacións: 

Para o alumnado que non superase os resultados de aprendizaxe nas 
dúas primeiras avaliacións, procederase ao envío de actividades tanto 
prácticas como de razoamento teórico, puntuables e semanais, 
correspondentes a cada tema, con data de entrega. Ditas actividades 
serán revisadas polo profesor e devoltas ao alumnado corrixidas e 
puntuadas. (Ver apartado 3) 

Se a situación o permitise, farase unha proba presencial de 
recuperación. De non ser posible, e se os medios técnicos permiten e 
garanten unha proba xusta, esta farase de maneira telemática. Esta 
proba farase entre o 5 e o 10 de xuño. 

 As tarefas terán un peso do 50%, e o exame do outro 50%. No caso de 
non poder realizarse o exame, as tarefas valerán o 100% da nota.  Para 
o alumnado que voluntariamente participase por xa estar aprobado, 
escollerase a nota maior, elixindo entre a acadada na primeira ou 
segunda avaliación, e a obtida no período de reforzo. 

En relación aos temas restantes: 

 Enviarase material e actividades e farase a indicación do traballo a 
realizar. 

Semanalmente (ou con outra periodicidade) procederase a propoñer 
actividades puntuadas con data de entrega do tema tratado. 

Por ser o inglés unha materia de coñecemento acumulativo, 
considerando que o avance en novos contidos supón unha contínua 
volta atrás e un repaso constante do xa traballado, e por considerar 
que todos teñen dereito a ampliar os seus coñecementos na materia, 
todo o alumnado realizará na primeira parte desta terceira avaliación 
actividades de traballo en materia nova. De todos xeitos, estas tarefas 
só poderán ser tidas en conta de maneira positiva na avaliación do 
alumnado. 

No entanto, na segunda parte da avaliación, o alumnado coas 
primeiras avaliacións suspensas centrarase no repaso e práctica 
específica do traballado nas dúas primeiras avaliacións,  facendo 
actividades de repaso e recuperación distintas do resto do alumnado. 
A avaliación destas tarefas só poderá ser tida en conta de maneira 
positiva, como se especifica no apartado anterior.  

Cualificación final 

Para a superación do módulo hai que acadar valoración positiva nos 
criterios de avaliación imprescindibles da primeira e da segunda 
avaliacións. Entenderase que esta valoración é positiva cando se acade 
unha nota igual o superior a 5 puntos en cada unha das probas dúas 
avaliacións. Este criterio seguirase unicamente co alumnado que non 
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teña perda do dereito á avaliación continua. 

Para o cálculo da nota final procederase do seguinte xeito, segundo a 
rúbrica acordada e comunicada a todo o profesorado e os acordos do 
departamento: 

 Primeiro: calcularase a nota media das puntuacións das unidades 
avaliadas asignándolle un valor do 40% da nota á 1ª avaliación e 
un 60% á 2ª avaliación. 

 Segundo: no caso de facerse un exame de recuperación 
(presencial ou telemático) o resultado do mesmo fará media co do 
apartado anterior. 

 Terceiro: a esa nota media poderanse sumar ata 2 puntos polo 
traballo realizado dos temas non cualificados presencialmente (un 
por a entrega e outro por a calidade).  

 Se o resultado final non é cinco ou máis, haberá a oportunidade de 
facer unha proba de recuperación con anterioridade ao 20 de 
xuño, que coincidirá coa proba de avaliación do alumnado con 
perda do dereito á avaliación continua. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

O alumnado de 2º curso do ciclo co módulo de Inglés pendente de 1º 
xa foi avaliado con anterioridade á situación de confinamento e 
cualificado con aprobado na segunda avaliación celebrada a principios 
de abril. 

Alumnado con 
perda da 

avaliación 
continua 

Criterios de avaliación: os que figuran no epígrafe 1. 

Criterios de cualificación: 

O alumnado con perda do dereito á avaliación continua terá que 
realizar unha proba sobre os criterios de avaliación considerados 
mínimos esixibles da primeira e segunda avaliación. Esta proba será 
telemática no caso de que non se poida realizar de xeito presencial. 
Non serán tidos en conta a efectos de cualificación as actividades 
realizadas por este alumnado nin ningún exame previo ao exame final, 
que será o que conte para a nota. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Exame final sobre contidos mínimos, igual que para o alumnado que 
suspendese o curso na 3ª avaliación. 

 

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

no seu caso, ampliación) 

Actividades 
Recuperación e repaso das dúas primeiras avaliacións suspensas, ou 
repaso e reforzo se están aprobadas. 

As unidades traballadas na primeira e segunda avaliación son da 1 á 
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6.  

O tipo de probas de expresión escrita traballadas na 1ª e 2ª 
avaliación son: a elaboración de presentacións, envío de correos 
electrónicos e cartas, elaboración dun perfil profesional (que pode ir 
incluído nun C.V.) redacción de textos sobre temas variados: o 
traballo en rede, auto-emprego, previsións de futuro, descrición de 
tendencias a partir da interpretación dun gráfico, reglas de etiqueta 
e protocolo, recomendacións, comparación de lugares e negocios, a 
pegada da sociedade e da economía na natureza, a historia dunha 
empresa.  

Os contidos gramaticais, funcionais e de vocabulario son os que 
figuran en cada unidade traballada e o alumnado ten coñecemento 
deles. 

A ampliación de actividades das unidades 7 a 10 non serán 
avaliables. Terase en conta o traballo realizado nestas materias en 
positivo e cunha valoración máxima de dous puntos sobre a media 
das unidades xa avaliadas: un punto para a entrega completa das 
tarefas,  e un punto para a calidade de execución destas. 

O profesor asignará, corrixirá e devolverá semanalmente ao 
alumnado tarefas consistentes en: 

- Exercicios de comprensión lectora 
- Exercicios de comprensión oral (con audio e solucións para 

auto-corrección) 
- Exercicios de expresión oral (gravación de audios que 

despois se envían) 
- Exercicios de ampliación e repaso de vocabulario e 

gramática 
- Exercicios de expresión escrita (redacción de cartas e 

correos electrónicos, elaboración dun CV, redacción de 
textos diversos...) 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o noso alumnado conta cun ordenador e conexión a internet 
que permite a realización e seguimento das tarefas. Algún alumno 
comenta dificultades de conexión e de uso de equipamentos, pero 
ningún alega imposibilidade para seguir o plan de traballo. A 
comunicación co alumnado realízase a través de correo electrónico. 
A corrección  e os comentarios sobre o traballo do alumnado, a 
través de Google Drive. 

Semanalmente entrégaselles o plan de traballo e as actividades 
para entregar ao finalizar a semana. Durante este tempo o 
alumnado pode preguntar para aclarar dúbidas de calquera tipo  

Para compensar as posibles situacións de malas condicións de 
traballo (mala conectividade, pouco tempo diario de 
dispoñibilidade de equipos, etc.) danse prazos amplos de entrega 
de traballos, que poderán ser flexibles atendendo ás circunstancias. 
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A partir do 11 de maio, poderán deixarse as tarefas na conserxería 
do centro para o alumnado que o precise. 

Materiais e 
recursos 

Libro de texto: International Express Intermediate (Ed. Oxford) 

Ordenador e conexión a internet. 

Vídeos explicativos dos temas e de resolución de exercicios. 

Arquivos de audio para a realización de probas de comprensión 
oral. 

Exercicios proporcionadas polo libro de texto e outros acadados 
polo profesor doutras fontes, principalmente libros e páxinas web. 
Algunhas páxinas usadas para a elaboración das actividades: 

https://www.portinfo.co.uk/ 

https://www.bbc.com/news/business 

https://www.vox.com/ 

https://www.foreign-trade.com/ 

Páxinas web para consulta directa do alumnado, con actividades de 
estudo, práctica e autocorrección de exercicios de gramática e 
vocabulario. Algunhas das páxinas recomendadas:  

https://learnenglish.britishcouncil.org/ 

https://agendaweb.org/ 

https://www.perfect-english-grammar.com/ 

https://www.english-4u.de/ 

 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

O noso alumnado é maior de idade, así que a comunicación é 
directa.  

Están dados de alta en G Suite, e cada un deles ten a súa conta 
de correo do instituto. 

Utilizamos distintos canles de comunicación: 

- Correo electrónico. 
- Mensaxería de comunicados de Google Classroom. 
- Videoconferencias Google Meet. 
- Chamadas telefónicas. 

Publicidade http://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/  

 

 

https://www.portinfo.co.uk/
https://www.bbc.com/news/business
https://www.vox.com/
https://www.foreign-trade.com/
https://learnenglish.britishcouncil.org/
https://agendaweb.org/
https://www.perfect-english-grammar.com/
https://www.english-4u.de/
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/

