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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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.

PLEB2.3. Fai presentacións breves, ben estruturadas, ensaiadas previamente e con apoio visual (por exemplo, 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas educativos ou ocupacionais do seu interese, organizando a 
información básica de maneira coherente, explicando as ideas principais brevemente e con claridade, e 
respondendo a preguntas sinxelas de oíntes articuladas de maneira clara e a velocidade media.

B2.2.  Pronunciar e entoar os enunciados de maneira clara e comprensible, aínda que as persoas 
interlocutoras poidan necesitar repeticións se se trata de palabras e estruturas pouco  frecuentes, en cuxa 
articulación poden cometerse erros que non interrompan a comunicación.

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.

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

PLEB4.2.  Escribe correspondencia formal básica, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades 
comerciais, fundamentalmente destinada a pedir ou dar información, solicitar un servizo ou realizar unha 
reclamación ou outra xestión sinxela, respectando as convencións formais e as normas de cortesía usuais neste 
tipo de textos.

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).

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.

B4.2.  Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves ou de lonxitude media, coherentes e 
de estrutura clara, sobre temas de interese persoal, ou asuntos cotiáns ou menos habituais, nun rexistro 
formal, neutro ou informal, utilizando adecuadamente os recursos de cohesión, as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación máis comúns, e amosando un control razoable de expresións e 
estruturas, e un léxico de uso frecuente, de carácter tanto xeral como máis específico dentro da propia 
área de especialización ou de interese.

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

B4.3. Saber manexar os recursos básicos de procesamento de textos para corrixir os erros ortográficos 
dos textos que se producen en formato electrónico, e adaptarse ás convencións comúns de escritura de 
textos en internet (por exemplo, abreviacións ou outros en chats).

PLEB5.1. 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.

B4.4. Seleccionar e achegar información necesaria e pertinente, axustando de maneira adecuada a 
expresión ao destinatario, ao propósito comunicativo, ao tema tratado e ao soporte textual, e expresando 
opinións e puntos de vista coa cortesía necesaria.

PLEB5.2. Produce textos escritos en diferentes soportes, sen erros ortográficos e de puntuación que impidan a 
comprensión, e utiliza o corrector informático para detectar e corrixir erros tipográficos e ortográficos.

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

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

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.

PLEB5.6. Comprende e utiliza un léxico relativamente rico e variado, o que implica, entre outros, o emprego de 
sinónimos de uso máis frecuente e de palabras de significación próxima para evitar a repetición léxica.
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B5.2. Recoñecer e utilizar as principais convencións de formato, tipográficas, ortográficas e de 
puntuación, e de uso de maiúsculas e minúsculas, así como abreviaturas e símbolos de uso común e máis
específico; e saber manexar os recursos básicos de procesamento de textos para corrixir os erros 
ortográficos dos textos que se producen en formato electrónico, e adaptarse ás convencións comúns de 
escritura de textos en internet (por exemplo, abreviacións ou outros en chats).

B5.3. Coñecer e utilizar para a comprensión e a produción do texto os aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos e actividades de estudo, traballo e lecer), condicións de vida
(hábitat e estrutura socioeconómica), relacións interpersoais (xeracionais, entre homes e mulleres, no 
ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamento (posturas, expresións faciais, uso da voz, 
contacto visual e proxémica) e convencións sociais (actitudes e valores), así como os aspectos culturais 
xerais que permitan comprender información e ideas presentes no texto (por exemplo, de carácter histórico
ou literario)

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

Avaliación

Procedementos:

-para a recuperación da 1ª avaliación: 
         → entrega de redaccións: (25%)

-write an article about a person whose style you admire. (+/- 120 words)

- Essay: “What are you going to do after 4th ESO?” (+/- 120 words)

       → Video: ”The most incredible story I’ve ever heard” (real or    imaginary)(2-3 mins)

(75%) 

-para a recuperación da 2ª avaliación: 
        → entrega de redaccións: (25%)

-For & against essay: Should we go back to school in June? (+/- 120 words)

-The future: “How do you imagine life after the confinement?” (+/- 120 words)

       → Video: “The rules of my school” Create a short video for a student starting high 

school next year explaining what are the most important rules s/he should take into 

account. (2-3 mins)(75%).

-para subir a nota da 2ª avaliación: 
        → entrega de redaccións: (25%)

- A letter to a friend (similar to the one on p. 113 of the Student’s Book)

-Summary of the video “The history of chocolate”.

-Text “review of a film” (interdisciplinary project with P.E.)

        → Video tasks: (75%)

-“Review of a film “ (interdisciplinary project with P.E.

-“Volleyball match analysis” (interdisciplinary project with P.E.)

Non se aceptarán entregas despois do 8 de xuño.

O resto das tarefas considéranse actividades de reforzo e ampliación e non 
serán avaliables. 

Instrumentos: rúbrica de expresión oral e rúbrica de expresión escrita

Cualificación
final

Os alumnos con algunha avaliación suspensa poderán recuperala cunha nota 

máxima de 5, sempre que entreguen e aproben as tarefas de recuperación, que 

se valorarán da seguinte maneira: vídeo -> 75% e redacción -> 25% dos puntos a 

recuperar. 

Os alumnos coa segunda avaliación aprobada, teñen a posibilidade de subir a 



nota dese trimestre ata un máximo de 2 puntos repartidos da seguinte maneira: 

ata 1,5 puntos para a entrega de vídeo(s) e ata 0.5 puntos para a entrega de 

redacción(s).

A nota final calcularase co 60% da nota da 1ª avaliación unha vez entregadas e 

aprobadas as tarefas de recuperación e o 40% da nota da 2ª avaliación unha vez 

entregadas e aprobadas as tarefas de recuperación (no caso dos suspensos) ou 

de reforzo (no caso dos aprobados). Se a nota media é igual ou superior a 5, o/a 

alumno/a aproba. En todos os casos, a media farase coas notas sen redondear. 

Proba
extraordinaria de

setembro

Proba escrita que inclúe catro destrezas (expresión escrita, compresión 
escrita, comprensión oral e coñecemento da lingua)

Entrega dun vídeo para avaliar a expresión oral

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:  

B2.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais 

monolóxicos ou dialóxicos breves e de estrutura simple e clara, utilizando, entre outros, 

procedementos como a adaptación da mensaxe a patróns da primeira lingua ou outras, 

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

B2.2. Manexar frases curtas, grupos de palabras e fórmulas para desenvolverse de xeito 

suficiente e comprensible en breves intercambios en situacións habituais e cotiás, 

interrompendo en ocasións o discurso para procurar expresións, articular palabras 

menos frecuentes e reparar a comunicación en situacións menos comúns.

B4.1. Escribir en papel ou en soporte electrónico textos breves, sinxelos e de estrutura 

clara sobre temas cotiáns ou de interese persoal, nun rexistro formal, neutro ou 

informal, utilizando adecuadamente os recursos básicos de cohesión, as convencións 

ortográficas básicas e os signos de puntuación máis comúns, cun control razoable de 

expresións e estruturas sinxelas e un léxico de uso frecuente. 

B4.2.  Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos breves e de 

estrutura simple (por exemplo, copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais 

propios de cada tipo de texto).

B4.3. Empregar para comunicarse mecanismos sinxelos de cohesión textual axustados ao

contexto e á intención comunicativa (repetición léxica, elipse, deíxe persoal, espacial e 

temporal, xustaposición, e conectores e marcadores discursivos frecuentes).

B4.4.  Escribir, en soporte impreso ou nas redes sociais, textos sinxelos e breves (notas, 

cartas persoais, postais, felicitacións, etc.), que conteñan información persoal ou relativa

á vida cotiá, de primeira necesidade ou do seu interese, a partir de modelos previos, 

usando as fórmulas básicas de saúdo e despedida propias do soporte utilizado, 

adaptando a presentación ao tipo de texto e usando frases e oracións ben estruturadas 

e cunha orde lóxica.

B5.1.  Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que resulte evidente o 

acento estranxeiro ou se cometan erros de pronunciación, sempre que non interrompan 

a comunicación, polos que as persoas interlocutoras teñan que solicitar repeticións de 

cando en vez.

B5.2. Valorar as linguas como medio para comunicarse e relacionarse con compañeiros e

compañeiras doutros países, como recurso de acceso á información, e como 

instrumento de enriquecemento persoal ao coñecer culturas e maneiras de vivir 

diferentes.
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B5.3. Producir textos escritos sen faltas de ortografía significativas en palabras e 

expresións habituais propias do nivel.

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 

tema, desenvolvemento e cambio temático, e pechamento textual). 

B5.7. Utilizar as experiencias lingüísticas e os coñecementos adquiridos en todas as 

linguas que coñece, para establecer similitudes e diferenzas coa nova lingua e 

desenvolver unha competencia comunicativa plurilingüe, e apreciar a riqueza persoal e 

social que proporciona ser unha persoa plurilingüe.

Criterios de cualificación: 75% vídeo, 25% redacción(s)

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
          -Alumnado de 4º ESO con inglés pendente de 2º ESO:

                -Exercicios marcados do libro de 2º ESO (Live Beat 2). (100%)

          -Alumnado de 4º ESO con inglés pendente de 3º ESO:

                → Entrega de redaccións: (25%)

       -Write an email to a friend (using the expressions in the guide) telling 
him/ her about your life during these days of lockout at home (100-120 
words)

      -Write about “your life when you were at primary school” (100-120 
words)

             → Video: “A perfect plan to spend holidays in O Salnés” (+/- 2 mins)(75%)
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 
Exercicios autocorrixibles online, entrega de redaccións, tarefas de 
comprensión lectora e/ou oral, realización de vídeos...

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Proposta de actividades a través das aulas virtuais que o alumnado debe 
entregar e que o profesorado corrixe proporcionando feedback 

Materiais e recursos Ordenador, aulas virtuais, correo electrónico, vídeo conferencias
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

A través da web do centro e das Aulas Virtuais para cada un dos 
cursos.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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