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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS:
 -Identificar  a  información  esencial,  os  puntos  principais  e  os
detalles máis relevantes.
-Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas.
-Coñecer e utilizar os aspectos socioculturais e sociolingüísticos
adquiridos.
-Distinguir as funcións comunicativas máis relevantes e os seus
expoñentes máis comúns, e patróns discursivos frecuentes.
-Aplicar  coñecementos  sobre  os  constituíntes  e  patróns
sintácticos e discursivos frecuentes na comunicación oral, e os
seus significados asociados.
-Recoñecer léxico oral común e inferir os significados de palabras
e expresións menos frecuentes ou máis específicas.
-Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación
comúns,  e  recoñecer  os  seus  significados  e  intencións
comunicativa

Bloque 1 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS:
B1.1. Capta os puntos principais e detalles relevantes de indicacións,
anuncios, mensaxes e comunicados breves. 
B1.2.  Entende  o  esencial  en  transaccións  e  xestións  cotiás  e
estruturadas.
B1.3. Identifica o sentido xeral e puntos principais dunha conversación.
B1.4. Comprende descricións, narracións, puntos de vista e opinións
nunha conversación informal.
B1.5.  Comprende  preguntas  e  comentarios  sinxelos  e  predicibles
nunha conversación formal ou entrevista.
B1.6.  Distingue  as  ideas  principais  e  información  relevante  en
presentacións.
B1.7. Identifica a información esencial de contidos audiovisuais.

Bloque 2 - PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS. EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN:
 -Producir textos breves e comprensibles cunha linguaxe sinxela. 
-Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas.
-Manexar  frases  curtas,  grupos  de  palabras  e  fórmulas  para
desenvolverse en breves intercambios.
-Interactuar  de  maneira  sinxela  en  intercambios  claramente
estruturados.
-Incorporar  os  aspectos  socioculturais  e  sociolingüísticos
adquiridos.
-Levar  a  cabo  as  funcións  para  o  propósito  comunicativo,
utilizando os seus expoñentes máis comúns e patróns discursivos
de uso máis frecuente.
-Mostrar control  sobre estruturas sintácticas de uso habitual,  e

Bloque  2  -  PRODUCIÓN  DE  TEXTOS  ORAIS:  EXPRESIÓN  E
INTERACCIÓN:
B2.1. Fai presentacións breves e ensaiadas e responde a preguntas
breves e sinxelas sobre o seu contido. 
B2.2.  Desenvólvese  correctamente  en  transaccións  cotiás  seguindo
normas de cortesía.
B2.3. Participa en conversacións informais cara a cara ou por teléfono
ou outros medios técnicos, en que establece contacto social.
B2.4. Toma parte nunha conversación formal, reunión ou entrevista.
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empregar  mecanismos  sinxelos  axustados  ao  contexto  e  á
intención comunicativa.
-Coñecer e utilizar léxico oral suficiente en situacións habituais e
cotiás.
-Pronunciar e entoar de maneira clara e intelixible.

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:
-Identificar  a  información  esencial,  os  puntos  principais  e  os
detalles máis relevantes. 
-Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas.
-Coñecer e utilizar os aspectos socioculturais e sociolingüísticos
adquiridos.
-Distinguir as funcións comunicativas máis relevantes e os seus
expoñentes máis comúns, e patróns discursivos frecuentes.
-Aplicar  coñecementos  sobre  os  constituíntes  e  patróns
sintácticos e discursivos frecuentes na comunicación escrita, e os
seus significados asociados.
-Recoñecer  léxico  escrito  común  e  inferir  os  significados  de
palabras e expresións menos frecuentes ou máis específicas.
-Recoñecer as principais convencións ortográficas, tipográficas e
de puntuación, abreviaturas e símbolos de uso común e os seus
significados asociados.

Bloque 3 - COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:
B3.1. Identifica instrucións de funcionamento e manexo de aparellos ou
para a realización de actividades, e normas de seguridade. 
B3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario
de revistas ou Internet.
B3.3. Comprende correspondencia persoal en calquera formato.
B3.4. Entende o esencial de correspondencia formal.
B3.5. Capta as ideas principais de textos xornalísticos breves.
B3.6. Entende información específica esencial en páxinas web e outros
materiais de referencia ou consulta.
B3.7.  Comprende  o  esencial  de  historias  de  ficción  breves  e  ben
estruturadas.

Bloque 4 - PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN
E INTERACCIÓN:
-Producir textos breves, sinxelos e de estrutura clara. 
-Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas.
-Incorporar  os  aspectos  socioculturais  e  sociolingüísticos
adquiridos.
-Levar  a  cabo  as  funcións  demandadas  polo  propósito
comunicativo,  utilizando  os  seus  expoñentes  máis  comúns  e
patróns discursivos de uso máis frecuente.
-Mostrar control  sobre estruturas sintácticas de uso habitual,  e

Bloque 4  -  PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:  EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN:
B4.1. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal.
B4.2. Escribe breves comentarios, instrucións e indicacións.
B4.3.  Escribe  notas,  anuncios  e  mensaxes  breves  respectando  as
convencións e normas de cortesía e de etiqueta.
B4.4.  Escribe  informes  moi  breves  en  formato  convencional  con
información sinxela e relevante
.B4.5. Escribe correspondencia persoal
.B4.6.  Escribe  correspondencia  formal  básica  e  breve,  dirixida  a
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empregar  mecanismos  sinxelos  axustados  ao  contexto  e  á
intención comunicativa.
-Coñecer e utilizar léxico oral suficiente en situacións habituais e
cotiás.
-Coñecer  e  aplicar  os  signos  de  puntuación  elementais  e  as
regras ortográficas básicas, e as convencións ortográficas máis
habituais.

institucións públicas ou privadas, ou entidades comerciais.

BLOQUE 5.  COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA
PLURILINGÜE E INTERCULTURAL:
-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.

 -Producir   textos   escritos sen faltas de ortografía significativas
en palabras e expresións habituais propias do nivel.

BLOQUE  5.  COÑECEMENTO  DA  LINGUA  E  CONSCIENCIA
PLURILINGÜE E INTERCULTURAL:
-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.

-Aplica  adecuadamente  os  signos  de  puntuación  elementais  e  as
regras ortográficas básicas, na redacción de traballos e outros textos,
para facerse comprensible case sempre.

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

Avaliación

Procedementos: 
Revisión do traballo do alumnado consistente na realización de
actividades de repaso, reforzo e recuperación propostas na Aula
Virtual así como a valoración do grao de participación tanto nestas
actividades  como  a  través  do  correo  electrónico  e  nas
videoconferencias.

Instrumentos:  
Táboas  de  rexistro  e  descriptores  de  logro  tanto  das  tarefas
realizadas e do grao de corrección destas así como do grao de
participación e interese por parte do alumnado.

Cualificación
final

1. Alumnado coa segunda avaliación aprobada:

A  correcta  realización  das  actividades  requeridas  poderá
incrementar  a  cualificación  obtida  na  segunda  avalición  ata  2
puntos, segundo o seguinte cadro:

-Entrega do material proposto: 0´5 puntos.
-Corrección das tarefas escritas e de comprensión oral: 0´5 puntos.
-Participación nas actividades da aula virtual,  a través do correo
electrónico e as videoconferencias: 0´5 puntos.
-Tarefas  escritas  e/ou  orais  do  libro  de  lectura  pertinente  e/ou
doutras lecturas ou textos: 0´5 puntos.

A NON participación nas actividades propostas  non se penalizará.
Polo  tanto,  o  alumnado  que  se  atope  neste  suposto  obterá  a
mesma cualificación que na segunda avaliación. 

2. Alumnado coa segunda avaliación suspensa:

A cualificación  destes alumnos poderá alcanzar unha puntuación
máxima de 6 puntos segundo o seguinte cadro:

-Entrega do material proposto: 3 puntos.
-Corrección das tarefas escritas e de comprensión oral:  1 punto.
-Participación nas actividades da aula virtual,  a través do correo
electrónico e as videoconferencias:1 punto.
-Tarefas  escritas  e/ou  orais  do  libro  de  lectura  pertinente  e/ou
doutras lecturas ou textos: 1 punto.

Proba
extraordinaria
de setembro

O alumnado que non supere a materia na terceira evaluación, terá
que  realizar  o  plan  de  actividades  de  recuperación  proposto  e
examinarse en setembro dos contidos tratados ata a interrupción
das clases presenciais o 13 de Marzo. 
Esta  proba  desenvolverase  de  forma presencial  ou  telemática  ,
segundo as instruccións da consellería na data fixada pola Xefatura
de Estudos.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso e reforzo)

Actividades 

Actividades  de repaso, reforzo e consolidación dos contidos
estudados   nas   anteriores  avaliacións   para  todo  o  grupo,
incluindo  aquel   alumnado  que ten a materia suspensa  e
necesita  recuperala.
As  actividades  son  variadas  :  de  comprensión  lectora,
vocabulario, gramática, expresión escrita e comprensión  oral
tendo  sempre  en  conta  e,  na  medida  do  posible,  as  catro
destrezas linguísticas e os estándares de aprendizaxe.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

O traballo  lévase a cabo mediante tarefas colgadas na Aula
Virtual que o alumnado realiza e envía por dous medios: correo
electrónico ou aula virtual.  Asemade, as dúbidas que poidan
xurdir  son  aclaradas  a  través  do  correo  electrónico  e  as
videoconferencias semanais.
Co fin de garantir que todo o alumnado poida dispor de estos
medios  para  estar  conectados  durante  a  fase  de  ensino  a
distancia, o centro facilita equipo  informático e conexión a todo
o alumnado do grupo que o solicitou ou manifestou  problemas
técnicos  tras varias consultas  por parte da súa  titora. 

Materiais e recursos

Libro de texto e de exercicios do alumnado así como enlaces
a  diversas  páxinas  educativas   e  material  seleccionado
destas.
Emprégase  a Aula  Virtual  para colgar as  tarefas  asignadas
e o correo electrónico e a plataforma  de   jitsi  meet   para
comunicarse  co alumnado e  resolver  dúbidas  así   como
facer as aclaracións  oportunas.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Emprégase a Aula  Virtual e o correo eléctronico para manter
informado e conectado ó alumnado así como para facilitar a
comunicación e o envío das tarefas. Asemade, faise uso  da
aplicación jitsi meet para facer videoconferencias  e escoitar as
dúbidas  que o alumnado  poida ter e facer as  aclaracións
oportunas. 
En  canto  á  comunicación  coas  familias,  utilízase  abalar  así
como o correo electrónico e a web do centro.

Publicidade Publicación  obrigatoria na páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Bloque 1. Comprensión de textos orais

1.  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 ou 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 se poida volver

a escoitar. 

2.  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.

3.  Coñecer  e  utilizar  para  a  comprensión  do  texto  os  aspectos

socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos á vida cotiá (hábitos

de  estudo  e  de  traballo,  actividades  de  lecer),  condicións  de  vida

(contorna,  estrutura  social),  relacións  interpersoais  (entre  homes  e

mulleres,  no  traballo,  no  centro  educativo,  nas  institucións),

comportamento (xestos, expresións faciais, uso da voz, contacto visual), e

Bloque 1. Comprensión de textos orais

1. Capta os puntos principais e os detalles relevantes de indicacións, anuncios,

mensaxes e comunicados breves e articulados de maneira lenta e clara (p. e.

cambio de porta de embarque nun aeroporto, información sobre actividades nun

campamento de verán, ou no contestador automático dun cinema), sempre que

as condicións acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado. 

2.  Entende  o  esencial  do  que  se  lle  di  en  transaccións  e  xestións  cotiás  e

estruturadas (p. e. en hoteis, tendas, albergues, restaurantes, centros de lecer,

de estudos ou traballo).

3. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversación formal ou

informal entre dous ou máis interlocutores que ten lugar na súa presenza, cando

o  tema  lle  resulta  coñecido  e  o  discurso  está  articulado  con  claridade,  a

velocidade media e nunha variedade estándar da lingua.

4.  Comprende,  nunha  conversación  informal  na  que  participa,  descricións,

narracións, puntos de vista e opinións sobre asuntos prácticos da vida diaria e

sobre  temas  do  seu  interese,  cando  se  lle  fala  con  claridade,  amodo  e

directamente e se o interlocutor está disposto a repetir ou reformular o que dixo.
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convencións sociais (costumes, tradicións).

3. Distinguir a función ou funcións comunicativas máis relevantes do texto

e un repertorio dos seus expoñentes máis comúns, así como os patróns

discursivos de uso frecuente relativos á organización textual (introdución

do tema, desenvolvemento e cambio temático, e peche textual).

4. Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre os constituíntes

e a organización de patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na

comunicación  oral,  así  como  os  seus  significados  asociados  (p.  e.

estrutura interrogativa para facer unha suxestión).

5.  Recoñecer  léxico  oral  de  uso común relativo  a  asuntos  cotiáns  e  a

temas xerais ou relacionados cos propios intereses, estudos e ocupacións,

e inferir  do  contexto  e do cotexto,  con apoio  visual,  os  significados  de

palabras e expresións de uso menos frecuente ou máis específico.

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

1. Producir textos breves e comprensibles, tanto en conversación cara a

cara como por teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou

informal,  cunha  linguaxe  sinxela,  nos  que se dá,  solicita  e  intercambia

información sobre temas de importancia na vida cotiá e asuntos coñecidos

ou  de  interese  persoal,  educativo  ou  ocupacional,  e  se  xustifican

brevemente os motivos de determinadas accións e plans,  aínda que ás

veces haxa interrupcións ou vacilacións, resulten evidentes as pausas e a

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

1. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben estruturadas e con apoio visual (p.

e. transparencias ou PowerPoint),  sobre aspectos concretos de temas do seu

interese ou relacionados cos seus estudos ou ocupación, e responde preguntas

breves e sinxelas dos oíntes sobre o seu contido. 

2.  Participa en conversacións informais cara a cara ou por teléfono ou outros
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reformulación  para  organizar  o  discurso  e  seleccionar  expresións  e

estruturas, e o interlocutor teña que solicitar ás veces que se lle repita o

que se dixo. 

2. 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.

3.  Levar  a  cabo as  funcións  demandadas  polo  propósito  comunicativo,

utilizando  os  expoñentes  máis  comúns  das  devanditas  funcións  e  os

patróns  discursivos  de  uso  máis  frecuente  para  organizar  o  texto  de

maneira sinxela coa suficiente cohesión interna e coherencia con respecto

ao contexto de comunicación.

4. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estruturas sintácticas de

uso  habitual,  e  empregar  para  comunicarse  mecanismos  sinxelos  o

bastante  axustados  ao  contexto  e  á  intención  comunicativa  (repetición

léxica,  elipse,  deíxe  persoal,  espacial  e  temporal,  xustaposición,  e

conectores e marcadores conversacionais frecuentes).

5.  Coñecer  e utilizar  un repertorio  léxico oral  suficiente para comunicar

información,  opinións  e  puntos  de  vista  breves,  simples  e  directos  en

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.
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situacións  habituais  e  cotiás,  aínda  que  en situacións  menos  correntes

haxa que adaptar a mensaxe.

6. Pronunciar e entoar de maneira clara e intelixible, aínda que ás veces

resulte evidente o acento estranxeiro, ou se cometan erros de pronuncia

esporádicos  sempre  que  non  interrompan  a  comunicación,  e  os

interlocutores teñan que solicitar repeticións de cando en vez.

7. Interactuar de maneira sinxela en intercambios claramente estruturados,

utilizando fórmulas ou xestos simples para tomar ou ceder a quenda de

palabra,  aínda  que  se  dependa  en  gran  medida  da  actuación  do

interlocutor.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

1.  Identificar  a  información  esencial,  os  puntos  máis  relevantes  e  os

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 relevantes

para os propios estudos e ocupacións, e que conteñan estruturas sinxelas

e un léxico de uso común.

2.  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.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

1.  Identifica,  con  axuda  da  imaxe,  instrucións  para  a  realización  de

actividades  e  normas  de  seguridade  (p.  e.  nun  centro  escolar,  nun  lugar

público ou nunha zona de lecer).

2.  Entende  os  puntos  principais  de  anuncios  e  o  material  publicitario  de

revistas ou Internet formulados de maneira simple e clara, e relacionados con

asuntos do seu interese, nos ámbitos persoal, académico e ocupacional. 

3. Comprende correspondencia persoal en calquera formato na que se fala
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3.  Recoñecer,  e  aplicar  á  comprensión  do  texto,  os  constituíntes  e  a

organización de estruturas sintácticas de uso frecuente na comunicación

escrita,  así  como  os  seus  significados  asociados  (p.  e.  estrutura

interrogativa para facer unha suxestión).

4. Recoñecer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotiáns e a

temas xerais ou relacionados cos propios intereses, estudos e ocupacións,

e inferir  do  contexto  e do cotexto,  con apoio  visual,  os  significados  de

palabras e expresións de uso menos frecuente ou máis específico.

5.  Recoñecer  as  principais  convencións  ortográficas,  tipográficas  e  de

puntuación, así como as abreviaturas e os símbolos de uso común (p. e. &,

%,), e os seus significados asociados.

dun  mesmo;  se  describen  persoas,  obxectos  e  lugares;  se  narran

acontecementos  pasados,  presentes  e  futuros,  reais  ou  imaxinarios,  e  se

expresan sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou

do seu interese.

4.  Capta  as  ideas  principais  de  textos  xornalísticos  breves  en  calquera

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

parte da mensaxe. 

5. Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais

de referencia ou consulta claramente estruturados sobre temas relativos a

materias académicas, asuntos ocupacionais, ou do seu interese (p. e. sobre

un tema curricular, un programa informático, unha cidade, un deporte ou o

medio ambiente), sempre que poida reler as seccións difíciles.

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción

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

estrutura clara sobre temas cotiáns ou do seu interese, nun rexistro  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.

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción

1. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa á súa

formación, ocupación, intereses ou afeccións (p. e. para subscribirse a unha

publicación dixital, matricularse nun taller, ou asociarse a un club deportivo).
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2. Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos

breves e de estrutura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas e modelos

convencionais propios de cada tipo de texto. 

3. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estruturas sintácticas de

uso  habitual,  e  empregar  para  comunicarse  mecanismos  sinxelos  o

bastante  axustados  ao  contexto  e  á  intención  comunicativa  (repetición

léxica,  elipse,  deixe  persoal,  espacial  e  temporal,  xustaposición,  e

conectores e marcadores discursivos frecuentes). 

4. Coñecer e utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar

información,  opinións  e  puntos  de  vista  breves,  simples  e  directos  en

situacións habituais e cotiás, aínda que en situacións menos correntes e

sobre temas menos coñecidos haxa que adaptar a mensaxe.

5.  Coñecer  e  aplicar,  de  maneira  adecuada  para  facerse  comprensible

case sempre, os signos de puntuación elementais (p. e. punto, coma) e as

regras  ortográficas  básicas  (p.  e.  uso  de  maiúsculas  e  minúsculas,  ou

separación  de  palabras  ao  final  de  liña),  así  como  as  convencións

ortográficas máis habituais na redacción de textos en soporte electrónico

(p. e. sms, WhatsApp).

2. Escribe  notas  e  mensaxes  (sms,  WhatsApp,  chats),  nos  que  se  fan

breves  comentarios  ou  se  dan  instrucións  e  indicacións  relacionadas  con

actividades e situacións da vida cotiá e do seu interese.

3.  Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén o contacto

social (p. e. con amigos noutros países), intercambia información, describe en

termos sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais (p. e. a vitoria

nunha competición); da instrucións, fai e acepta ofrecementos e suxestións

(p.  e.  cancelan,  confirman  ou  modifican  unha  invitación  ou  uns  plans),  e

expresa opinións de maneira sinxela.
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2. Avaliación e cualificación
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Avaliación

Procedementos: 

A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión da actividade lectiva presencial será continua e acentuará
o seu carácter diagnóstico e formativo para valorar os avances realizados e os atrasos que se puideran producir con obxecto de
planificar  as medidas de recuperación que sexan necesarias e programar o  vindeiro  curso.  Nesta fase non presencial,  a
avaliación das actividades realizadas só poderá ter un valor positivo para a cualificación do alumnado.

As actividades propostas e entregadas servirán como  instrumentos para avaliar ao alumnado. Estas actividades serán variadas
para desenvolver as catro destrezas do idioma:

• uso do idioma (gramática, vocabulario, crucigramas, quizzes)
• comprensión oral  (audios e vídeos con diferentes explotacións: matching, multiple choice, fill in the blanks)
• comprensión escrita (textos breves con preguntas de multiple choice, matching, etc)
• expresión oral (experiencias, opinións, desexos, etc)
• expresión escrita (textos sinxelos sobre si mesmos e emails)

Ao finalizar a 3ª avaliación emitirase un informe individual do traballo realizado polo alumnado que inclúa información sobre os
atrasos que se puidese ter producido, que será tido en conta para a programación do curso 2020-2021.

Instrumentos:
• Os criterios e estándares de avaliación na presente adaptación da programación do curso.
• Táboas de observacion das tarefas de destrezas indicadas anteriormente.  Valorarase a entrega e cumprimento das

mesmas.
• Rúbrica de entrega de actividades con escala de puntuación. 
• Proba libro de lectura

Cualificación final

• Alumnado coa segunda avaliación suspensa:
A través dos materiais propostos, o alumnado debe conseguir a asimilación dos estándares imprescindibles establecidos nesta
documento,  a través dos criterios de avaliación correspondentes.  Se estes se cumpriron,  para calcular a nota da terceira
avaliación seguiranse os seguintes criterios de cualificación:

-Entrega do material proposto: 3 puntos
-Corrección das tarefas escritas e de comprensión oral: 1 punto
-Proba oral ou escrita do Graded Reader: 1 puntos
-Participación (aula virtual, correo electrónico, Padlet, videoconferencias): 1 puntos
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A cualificación  destes alumnos  pode  alcanzar unha puntuación máxima de 6 puntos.

• Alumnado coa segunda avaliación aprobada: 
A NON participación nas actividades propostas  non se penalizará. Polo tanto, o alumnado que se atopen neste suposto obterá a
mesma calificación que na segunda avaliación. 
A correcta realización das actividades requeridas poderá  incrementar a calificación da segunda avaliación ata 2 puntos sobre a
nota obtida, segundo os seguintes criterios de cualificación:

-Entrega do material proposto: 0,5 punto
-Corrección das tarefas escritas e de comprensión oral: 0,5 punto
-Proba escrita ou oral do Graded Reader (libro de lectura): 0,5 puntos
-Participación (aula virtual, correo electrónico, Padlet, videoconferencias): 0,5 punto

Proba  extraordinaria  de
setembro

O exame da convocatoria de setembro realizarase de forma presencial ou telemática , segundo as instruccións da consellería .
Estas probas estarán baseada nos contidos tratados ata a interrupción das clases presenciais o 13 de Marzo.

Alumnado  de  materia
pendente

Criterios de avaliación:

Aplicaranse os criterios de avaliación correspondentes ao curso de 1º da ESO establecidos na  súa programación.

Criterios de cualificación:

Para a avaliacion final ordinaria da materia de pendentes suspensos vanse ter en conta os seguintes criterios :

-Exercicios e traballos entregados  correspondentes a ao curso de referencia durante a 3ª avaliación e tendo en consideración a
corrección destas tarefas: 4 puntos
-Material  de reforzo de materia pendente entregado durante as 1ª e 2ª avaliacións e correxidos daquela ou durante a 3ª
avaliación en caso de nos teren  realizado durante os  dous trimestres previos: 1 punto.
-Material adicional de reforzo da terceira avaliación: 1 punto
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Os alumnos aprobados nas convocatorias de novembro e febrero conservarán as cualificacións obtidas nesas avaliacións.

Procedementos e instrumentos de avaliación:

Proporciónase ao alumnado con materia pendente tarefas de repaso e recuperación de diferentes tipos: vocabulario, gramática,
comprensión e expresión escrita. 
Como instrumentos de avaliación, terase en conta a consecución dos estándares de aprendizaxe imprescindibles de 1º ESO a
través dos criterios de avaliación correspondentes. Empregarase unha rúbrica para levar un rexistro da entrega dos traballos.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Para o alumnado coa materia suspensa e aprobados con nota 5-6: exercicios de repaso e recuperación das unidades 1,
2, 3 e 4 así como contribución no Padlet virtual (diferentes temáticas: películas, música, personaxes, etc) para comentar
oralmente nas videoconferencias semanais.

Para alumnado coa materia aprobada (nota de 7 ou superior): exercicios de ampliación (unidade 5 --vocabulario,
gramática,  comprensión  escrita  e  oral,  expresion  escrita),  actividades  de  investigación  na  web  (web  discovery
activities) e contribucións ao Padlet virtual (diferentes temáticas: películas, música, personaxes, etc) para comentar
oralmente nas videconferencias semanais.

Metodoloxía  (alumnado  con
conectividade  e  sen
conectividade)

Dende o inicio do confinamento se fixo un seguimento do alumnado desconectado, a través das titoras/es, para
intentar solucionar a súa falta de recursos técnicos, se era o caso.
Ademais,  o  centro  está  a desenvolver  o  Plan específico de recuperación do vínculo escolar  e  de reforzo para
identificar  ao  alumnado  desconectado  por  diversas  circunstancias  ou  non  localizable,para  axudarlles  a
reincorporarse.
A xefatura de estudos solicita semanalmente e / ou quincenalmente un plan de traballo de tódalas materias do curso para
publicar na páxina web do instituto. A continuación, os titores avisan ás familias por Abalar da publicación das actividades.
Cada semana proporciónase o material de recuperación / reforzo e ampliación na aula virtual. Facemos unha sesión
semanal por videoconferencia, na que se preguntan dúbidas e se emprega a lingua inglesa para facer actividades de
speaking (normalmente sobre os temas propostos no Padlet).
Ao finalizar a semana deben enviar por correo electrónico as tarefas propostas.

Materiais e recursos

• Fast Track 2: Student's Book and Workbook
• Web discovery activities (material dixital Fast Track 2)
• E-readers de Burlington
• Enlaces  web  para  repaso  e  ampliación  de  contidos:  agendaweb.org,  learnenglishteens,  islcollective,

isabelperez.com, etc.
• Padlet virtual: https://es.padlet.com/digv81/4vbu54y61jthfj5z 
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4. Información e publicidade

Información  ao  alumnado  e  ás
familias

A xefatura de estudos publica semanalmente e / ou quincenalmente os plans de traballo de tódolos cursos e tódalas
materias na páxina web do centro. A continuación, os titores informan ás familias. A maiores, póñome en contacto con
tódolos grupos a través dos seus emails para informarlles da publicación das tarefas na aula virtual e dos temas a
preparar para a videoconferencia da semana.

Publicidade Publicación  na páxina web do centro: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesterratrasancos/ 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Bloque 1. Comprensión de textos orais

1.  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 ou 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 se poida volver

a escoitar. 

2.  Recoñecer  léxico  oral  de  uso común relativo  a  asuntos  cotiáns  e  a

temas xerais ou relacionados cos propios intereses, estudos e ocupacións,

e inferir  do  contexto  e do cotexto,  con apoio  visual,  os  significados  de

palabras e expresións de uso menos frecuente ou máis específico.

Bloque 1. Comprensión de textos orais

1. Capta os puntos principais e os detalles relevantes de indicacións, anuncios,

mensaxes e comunicados breves e articulados de maneira lenta e clara (p. e.

cambio de porta de embarque nun aeroporto, información sobre actividades nun

campamento de verán, ou no contestador automático dun cinema), sempre que

as condicións acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado. 

2.  Entende  o  esencial  do  que  se  lle  di  en  transaccións  e  xestións  cotiás  e

estruturadas (p. e. en hoteis, tendas, albergues, restaurantes, centros de lecer,

de estudos ou traballo).

3. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversación formal ou

informal entre dous ou máis interlocutores que ten lugar na súa presenza, cando

o  tema  lle  resulta  coñecido  e  o  discurso  está  articulado  con  claridade,  a

velocidade media e nunha variedade estándar da lingua.
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Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

1. Producir textos breves e comprensibles, tanto en conversación cara a

cara como por teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro

ou  informal,  cunha  linguaxe  sinxela,  nos  que  se  dá,  solicita  e

intercambia información sobre temas de importancia na vida cotiá e

asuntos coñecidos ou de interese persoal, educativo ou ocupacional, e

se xustifican brevemente os motivos de determinadas accións e plans,

aínda  que  ás  veces  haxa  interrupcións  ou  vacilacións,  resulten

evidentes  as pausas e a reformulación para organizar  o discurso e

seleccionar expresións e estruturas, e o interlocutor teña que solicitar

ás veces que se lle repita o que se dixo. 

2. 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.

3. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estruturas sintácticas de

uso habitual,  e empregar  para  comunicarse  mecanismos  sinxelos  o

bastante axustados ao contexto e á intención comunicativa (repetición

léxica,  elipse,  deíxe  persoal,  espacial  e  temporal,  xustaposición,  e

conectores e marcadores conversacionais frecuentes).

4. Coñecer e utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

1. Desenvólvese correctamente en xestións e transaccións cotiás, como son as

viaxes, o aloxamento, o transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de

cortesía básicas (saúdo e tratamento).

2. Participa en conversacións informais cara a cara ou por teléfono ou outros

medios técnicos, nas que establece contacto social e intercambia información.
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información, opinións e puntos de vista breves, simples e directos en

situacións habituais e cotiás, aínda que en situacións menos correntes

haxa que adaptar a mensaxe.

5. Pronunciar e entoar de maneira clara e intelixible, aínda que ás veces

resulte  evidente  o  acento  estranxeiro,  ou  se  cometan  erros  de

pronuncia esporádicos sempre que non interrompan a comunicación, e

os interlocutores teñan que solicitar repeticións de cando en vez.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

1. Identificar  a  información  esencial,  os  puntos  máis  relevantes  e  os

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 relevantes para os propios estudos e ocupacións, e que conteñan

estruturas sinxelas e un léxico de uso común.

2. Recoñecer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotiáns e a

temas  xerais  ou  relacionados  cos  propios  intereses,  estudos  e

ocupacións,  e inferir  do contexto e do cotexto,  con apoio visual,  os

significados de palabras e expresións de uso menos frecuente ou máis

específico.

3.  Recoñecer  as  principais  convencións  ortográficas,  tipográficas  e  de

puntuación, así como as abreviaturas e os símbolos de uso común (p. e. &,

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

1.  Entende  os  puntos  principais  de  anuncios  e  o  material  publicitario  de

revistas ou Internet formulados de maneira simple e clara, e relacionados con

asuntos do seu interese, nos ámbitos persoal, académico e ocupacional.

2. Comprende correspondencia persoal en calquera formato na que se fala

dun  mesmo;  se  describen  persoas,  obxectos  e  lugares;  se  narran

acontecementos  pasados,  presentes  e  futuros,  reais  ou  imaxinarios,  e  se

expresan sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou

do seu interese.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 5 DE 12

CENTRO:IES TERRA DE TRASANCOS
CURSO:2º PMAR
MATERIA:INGLÉS



Camiño Real s/n
15570 Narón (A Coruña)
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es
web: www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos

                                                                                                                                                                                                    

%,), e os seus significados asociados.

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción

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

de estrutura clara sobre temas cotiáns ou do seu interese, nun rexistro

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.

2. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estruturas sintácticas de

uso habitual,  e empregar  para  comunicarse  mecanismos  sinxelos  o

bastante axustados ao contexto e á intención comunicativa (repetición

léxica,  elipse,  deixe  persoal,  espacial  e  temporal,  xustaposición,  e

conectores e marcadores discursivos frecuentes). 

3. Coñecer e utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar

información, opinións e puntos de vista breves, simples e directos en

situacións habituais e cotiás, aínda que en situacións menos correntes

e sobre temas menos coñecidos haxa que adaptar a mensaxe.

4.  Coñecer  e  aplicar,  de  maneira  adecuada  para  facerse  comprensible

case sempre, os signos de puntuación elementais (p. e. punto, coma) e as

regras  ortográficas  básicas  (p.  e.  uso  de  maiúsculas  e  minúsculas,  ou

separación  de  palabras  ao  final  de  liña),  así  como  as  convencións

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción

1. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa á súa

formación, ocupación, intereses ou afeccións (p. e. para subscribirse a unha

publicación dixital, matricularse nun taller, ou asociarse a un club deportivo). 

2. Escribe notas e mensaxes (sms, WhatsApp, chats), nos que se fan breves

comentarios ou se dan instrucións e indicacións relacionadas con actividades

e situacións da vida cotiá e do seu interese.

3. Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén o contacto

social (p. e. con amigos noutros países), intercambia información, describe en

termos sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais (p. e. a vitoria

nunha competición); da instrucións, fai e acepta ofrecementos e suxestións

(p.  e.  cancelan,  confirman  ou  modifican  unha  invitación  ou  uns  plans),  e

expresa opinións de maneira sinxela.
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ortográficas máis habituais na redacción de textos en soporte electrónico

(p. e. sms, WhatsApp).
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

A  avaliación  das  aprendizaxes  desenvolvidas  a  partir  da  suspensión  da
actividade  lectiva  presencial  será  continua  e  acentuará  o  seu  carácter
diagnóstico e formativo para valorar os avances realizados e os atrasos que se
puideran producir con obxecto de planificar as medidas de recuperación que
sexan necesarias e programar o vindeiro curso. Nesta fase non presencial, a
avaliación das actividades realizadas só poderá ter un valor positivo para a
cualificación do alumnado.

As  actividades  propostas  e  entregadas  servirán  como   instrumentos  para
avaliar  ao alumnado.  Estas actividades serán variadas para desenvolver  as
catro destrezas do idioma:

• uso do idioma (gramática, vocabulario, crucigramas, quizzes)
• comprensión  oral   (audios  e  vídeos  con  diferentes  explotacións:

matching, multiple choice, fill in the blanks)
• comprensión escrita  (textos breves con preguntas de multiple  choice,

matching, etc)
• expresión oral (información sobre si mesmos)
• expresión escrita (pequenos textos sobre si mesmos)

Ao finalizar a 3ª avaliación emitirase un informe individual do traballo realizado
polo  alumnado  que  inclúa  información  sobre  os  atrasos  que  se  puidese  ter
producido, que será tido en conta para a programación do curso 2020-2021.

Instrumentos:

• Os  criterios  e  estándares  de  avaliación  na  presente  adaptación  da
programación do curso.

• Táboas  de  observación  das  tarefas  de  destrezas  indicadas
anteriormente. Valorarase a entrega e cumprimento das mesmas.

• Rúbrica de entrega de actividades con escala de puntuación. 
• Textos breves e sinxelos con preguntas de comprensión.

Cualificación
final

• Alumnado coa segunda avaliación suspensa:
A través dos materiais propostos, o alumnado debe conseguir  a  asimilación
dos estándares imprescindibles establecidos nesta documento,  a través dos
criterios de avaliación correspondentes. Se estes se cumpriron, para calcular a
nota da terceira avaliación seguiranse os seguintes criterios de cualificación:

-Entrega do material proposto: 3 puntos
-Corrección das tarefas escritas e de comprensión oral: 1 punto
-Proba oral ou escrita do Graded Reader: 1 puntos
-Participación  (aula  virtual,  correo  electrónico,  Padlet,  videoconferencias):  1
puntos

A cualificación  destes alumnos  pode  alcanzar unha puntuación máxima de 6
puntos.
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• Alumnado coa segunda avaliación aprobada: 
A NON participación nas actividades propostas  non se penalizará. Polo tanto, o
alumnado  que  se  atope  neste  suposto  obterá  a  mesma calificación  que  na
segunda avaliación. 
A  correcta  realización  das  actividades  requeridas  poderá   incrementar  a
calificación da segunda avaliación ata en 2 puntos sobre a nota obtida, segundo
os seguintes criterios de cualificación:

-Entrega do material proposto: 0,5 punto
-Corrección das tarefas escritas e de comprensión oral: 0,5 punto
-Proba escrita ou oral de pequenas lecturas: 0,5 puntos
-Participación (aula virtual, correo electrónico, videoconferencias): 0,5 punto

Proba
extraordinaria
de setembro

O exame da  convocatoria  de  setembro  realizarase  de  forma  presencial  ou
telemática  ,  segundo as  instruccións  da  consellería  .  Estas  probas  estarán
baseada nos contidos tratados ata a interrupción das clases presenciais o 13
de Marzo.

Alumnado  de
materia
pendente

Criterios de avaliación:

Aplicaranse os criterios de avaliación correspondentes ao curso de 1º da ESO
establecidos na  súa programación.

Criterios de cualificación:

Para a avaliación final ordinaria da materia de pendentes suspensos vanse ter
en conta os seguintes criterios :

-Exercicios  e  traballos  entregados  correspondentes  ao curso  de referencia
durante a 3ª avaliación e tendo en consideración a corrección destas tarefas: 4
puntos
-Material  de  reforzo  de  materia  pendente  entregado  durante  as  1ª  e  2ª
avaliacións e corrixidos daquela ou durante a 3ª avaliación en caso de nos
teren  realizado durante os  dous trimestres previos: 1 punto.
-Material adicional de reforzo da terceira avaliación: 1 punto

Os alumnos aprobados nas convocatorias de novembro e febreiro conservarán
as cualificacións obtidas nesas avaliacións.

Procedementos e instrumentos de avaliación:

Proporciónase ao alumnado  tarefas de repaso e recuperación de diferentes
tipos: vocabulario, gramática, comprensión e expresión escrita. 
Como  instrumentos  de  avaliación,  terase  en  conta  a  consecución  dos
estándares de aprendizaxe imprescindibles de 1º ESO a través dos criterios de
avaliación correspondentes. Empregarase unha rúbrica para levar un rexistro
da entrega dos traballos.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Realizaranse  actividades  de  reforzo  e  recuperación  para  todo  o
alumnado  (tanto  aprobados  como  suspensos)  dos  temas  e  contidos
vistos  nas clases presenciais (temas 1 e 2 do libro ademáis de contidos
de reforzo como números, cores, abecedario, rutinas diarias, as horas,
verbos  comúns,  os  días  da  semana).  Serán  actividades  variadas  de
vocabulario, gramática, comprensión e expresión escrita e oral.

Metodoloxía
(alumnado  con
conectividade  e  sen
conectividade)

Dende  o  inicio  do  confinamento  se  fixo  un  seguimento  do  alumnado
desconectado, a través das titoras/es, para intentar solucionar a súa falta de
recursos técnicos, se era o caso.
Ademais, o centro está a desenvolver o Plan específico de recuperación
do  vínculo  escolar  e  de  reforzo para  identificar  ao  alumnado
desconectado por diversas circunstancias ou non localizable,para axudarlles
a reincorporarse.
A xefatura de estudos solicita semanalmente e / ou quincenalmente un plan
de traballo de tódalas materias do curso para publicar na páxina web do
instituto.  A  continuación,  os  titores  avisan  ás  familias  por  Abalar  da
publicación das actividades.
Cada  semana  proporciónase  o  material  de  recuperación  /  reforzo  e
ampliación  na  aula  virtual.  Facemos  unha  sesión  semanal  por
videoconferencia,  na  que  se  preguntan  dúbidas  e  se  emprega  a  lingua
inglesa para facer actividades de speaking (normalmente sobre os temas
propostos no Padlet).
Ao  finalizar  a  semana  deben  enviar  por  correo  electrónico  as  tarefas
propostas.

Materiais e recursos
 Fichas  de  repaso  de  vocabulario,  gramática  e  textos  de  comprensión
escrita de páxinas web: islcollective, agendaweb.org, isabezperez.com
 Tarefas de comprensión oral de adelescorner.org e mansioningles.com
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4. Información e publicidade

Información  ao
alumnado  e  ás
familias

A xefatura  de  estudos  publica  semanalmente  e  /  ou  quincenalmente  os
plans de traballo de tódolos cursos e tódalas materias na páxina web do
centro. A continuación, os titores informan ás familias. A maiores, póñome
en contacto con tódolos grupos a través dos seus emails para informarlles
da publicación das tarefas na aula virtual e dos temas a preparar para a
videoconferencia da semana.

Publicidade Publicación   na  páxina  web  do  centro:
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesterratrasancos/ 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

▪ B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a com-
prensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as ideas princi-
pais, ou os detalles relevantes do texto. 
 

▪ B1.3. Comprender os puntos principais e información específica en mensa-
xes e anuncios públicos breves, claros e sinxelos, que conteñan instrucións, 
indicacións ou outra información, sempre que as condicións acústicas sexan 
boas e o son non estea distorsionado. 
 

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

▪ B1.7. Comprender o sentido xeral e a información específica sinxela de pro-
gramas de televisión, tales como boletíns meteorolóxicos ou informativos, 
cando os comentarios conten cun apoio de imaxes moi redundantes. 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

▪ PLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de indicacións, 
anuncios, mensaxes e comunicados breves e articulados de xeito lento e claro (por 
exemplo, cambio de porta de embarque nun aeroporto, información sobre actividades 
nun campamento de verán ou no contestador automático dun cine), sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado. 
  

▪ PLEB1.3. Entende o esencial do que se lle di en transaccións e xestións cotiás e 
estruturadas (por exemplo, en hoteis, tendas, albergues, restaurantes, e centros de 
lecer, de estudos ou de traballo). 
 

 

▪ PLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, na-
rracións, puntos de vista e opinións sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre 
temas do seu interese, cando se lle fala con claridade, amodo e directamente, e se a 
persoa interlocutora está disposta a repetir ou reformular o dito. 
 

▪ PLEB1.7. Identifica a información esencial de programas de televisión sobre asun-
tos cotiáns ou do seu interese articulados amodo e con claridade (por exemplo, noti-
cias, documentais ou entrevistas), cando as imaxes axudan á comprensión. 
 

 

 
Bloque 2. Produción de textos orais 
 

 
B2. 2. Manexar frases curtas, grupos de palabras e fórmulas para desenvol-
verse de xeito suficiente e comprensible en breves intercambios en situacións 
habituais e cotiás, interrompendo en ocasións o discurso para procurar expre-
sións, articular palabras menos frecuentes e reparar a comunicación en situa-

Bloque 2. Produción de textos orais 
 

▪ PLEB2.2. Interactúa para obter ou ofrecer bens e servizos relativos a necesidades 
inmediatas e cotiás, sempre que se fale amodo e con estruturas moi sinxelas e habi-
tuais, e reacciona adecuadamente sempre que poida solicitar, mediante preguntas 
sinxelas e directas, a colaboración da persoa interlocutora para entender e facerse 
entender. 
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cións menos comúns. 
 
B2.3. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente estruturados, 
utilizando fórmulas ou xestos simples para tomar ou ceder a quenda de pala-
bra, aínda que se dependa en grande medida da actuación da persoa interlo-
cutora. 
 

B2.4. Participar en conversas nas que se establece contacto social, intercám-
biase información sobre temas sinxelos e habituais, onde se fan ofrecementos 
ou suxestións, se dan instrucións, e se expresan sentimentos, opinións, acor-
do e desacordo, sempre que de cando en vez lle repitan ou lle volvan a formu-
lar o que din. 
 

 

 

 

▪ PLEB2.3. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben estruturadas e con apoio vi-
sual (por exemplo, transparencias de PowerPoint), que lle permitan ilustralas con 
imaxes e seguir un guión sobre aspectos concretos de temas do seu interese ou re-
lacionados cos seus estudos ou a súa ocupación, e responde a preguntas breves e 
sinxelas de oíntes sobre o contido destas. 
 

▪ PLEB2.4. Desenvólvese correctamente en xestións e transaccións cotiás, como 
son as viaxes, o aloxamento, o transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de 
cortesía básicas (saúdo e tratamento). 
 

 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 
B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas (identificación do 
tema dun texto coa axuda de elementos textuais e non textuais, uso dos coñe-
cementos previos sobre o tema, inferencia de significados polo contexto, por 
comparación de palabras ou frases similares nas linguas que xa coñece, etc.), 
para a comprensión do sentido xeral, a información esencial, os puntos e as 
ideas principais, ou os detalles relevantes do texto. 
 

 

B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles 
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, bre-
ves e ben estruturados, escritos nun rexistro formal, informal ou neutro, que 
traten de asuntos cotiáns, de temas de interese ou salientables para os pro-
pios estudos e as ocupacións, e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico 
básico de uso común e habitual. 
 

B3.4. Comprender correspondencia persoal breve e sinxela na que se descri-
ben persoas, obxectos e lugares, se narran acontecementos sinxelos e se 
expresan sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou 
do seu interese. 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 

▪ PLEB3.1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións de funcionamento e manexo 
de aparellos electrónicos ou de máquinas, así como instrucións para a realización de 
actividades e normas de seguridade (por exemplo, nun centro docente, un lugar pú-
blico ou unha zona de lecer). 
 

▪ PLEB3.3. Capta as ideas principais de textos xornalísticos breves en calquera so-
porte, se os números, os nomes, as ilustracións e os títulos portan gran parte da 
mensaxe. 
 

▪ PLEB3.4. Entende información específica esencial en páxinas web e outros mate-
riais de referencia, ou consulta claramente estruturados sobre temas relativos a ma-
terias 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. 
 

▪ PLEB3.5. Comprende correspondencia persoal en calquera formato na que se fala 
de si mesmo/a, se describen persoas, obxectos e lugares, se narran acontecementos 
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B3.6. Ler con certa autonomía textos adaptados de certa lonxitude adecuados 
á idade, aos intereses e ao nivel escolar, seguindo a liña argumental, o carác-
ter básico dos personaxes e as súas relacións 
 

 

pasados, presentes e futuros, reais ou imaxinarios, e se expresan sentimentos, dese-
xos e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 
 

▪ PLEB3.7. Comprende o esencial (por exemplo, en lecturas para a mocidade) de 
historias de ficción breves e ben estruturadas, e faise unha idea do carácter dos per-
sonaxes, das súas relacións e do argumento. 
 

 
Bloque 4. Produción de textos orais: expresión e interacción 
 

▪ B4.1. Escribir en papel ou en soporte electrónico textos breves, sinxelos e de 
estrutura clara sobre temas cotiáns ou de interese persoal, neutro ou informal, 
utilizando adecuadamente os recursos básicos de cohesión, as convencións 
ortográficas básicas e os signos de puntuación máis comúns, cun control ra-
zoable de expresións e estruturas sinxelas e un léxico de uso frecuente. 
 

 

▪ 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). 
 

▪ B4.5. Presentar os textos escritos de xeito coidado (con atención a marxes, 
riscaduras, liñas dereitas, letra clara, letras maiúsculas e minúsculas cando 
corresponda, separación de palabras ao final de liña, etc.), en soporte impreso 
e dixital, adecuados ao propósito comunicativo e valorando a importancia da 
presentación nas comunicacións escritas. 

Bloque 4. Produción de textos orais: expresión e interacción 
 

▪ PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa á súa 
formación, á súa ocupación, aos seus intereses ou ás súas afeccións (por exemplo, 
para subscribirse a unha publicación dixital, matricularse nun taller, ou asociarse a un 
club deportivo). 

▪ PLEB4.6. Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén o contac-
to social (por exemplo, con amigos/as noutros países), se intercambia información, se 
describen en termos sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais (por exe-
mplo, a participación nunha competición), se dan instrucións, se fan e aceptan ofre-
cementos e suxestións (por exemplo, cancelación, confirmación ou modificación dun-
ha invitación ou duns plans), e se expresan opinións de xeito sinxelo. 
 

▪ PLEB4.7. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e 
dixital, utilizando correctamente as convencións ortográficas e os signos de puntua-
ción. 
 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultu-
ral 
 

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

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 
 

▪ PLEB5.1. Desenvólvese na maioría das actividades de aula facendo un esforzo por 
utilizar a lingua estranxeira, cunha pronunciación clara, aceptable e comprensible dos 
esquemas fónicos e fonolóxicos básicos, aínda que 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. 
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▪ B5.2. Valorar as linguas como medio para comunicarse e relacionarse con 
compañeiros e compañeiras doutros países, como recurso de acceso á infor-
mación, e como instrumento de enriquecemento persoal ao coñecer culturas e 
maneiras de vivir diferentes. 
 

▪ B5.3. Producir textos escritos sen faltas de ortografía significativas en pala-
bras e expresións habituais propias do nivel. 
 

▪ B5.4. Coñecer e utilizar, para a comprensión e a produción do texto oral 
monolóxico ou dialóxico e escrito, os aspectos socioculturais e sociolingüísti-
cos relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de lecer, 
etc.), estruturas sociais, condicións de vida (contorno e estrutura social), rela-
cións interpersoais (entre homes e mulleres, no traballo, no centro docente e 
nas institucións), comportamento (xestos, expresións faciais, uso da voz e 
contacto visual) e convencións sociais (costumes e tradicións), actuando coa 
debida propiedade e respectando as normas de cortesía máis importantes nos 
contextos respectivos 

 

▪ B5.8. Recoñecer e utilizar léxico oral e escrito de uso común relativo a asun-
tos cotiáns e a temas xerais ou relacionados cos propios intereses, os estudos 
e as ocupacións; inferir do contexto e do cotexto, con apoio visual, os signifi-
cados de palabras e expresións de uso menos frecuente ou máis específico, e 
comunicar información, opinións e puntos de vista breves, simples e directos 
en situacións habituais e cotiás, aínda que en situacións menos correntes 
haxa que adaptar a mensaxe. 
 

 

 

 

▪ PLEB5.2. Aplica adecuadamente os signos de puntuación elementais e as regras 
ortográficas básicas, na redacción de traballos e outros textos, para facerse com-
prensible case sempre. 
 

▪ PLEB5.3. Utiliza as convencións máis habituais propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso comunicativo (saúdos, rutinas para iniciar ou manter a 
quenda de palabra, fórmulas orais breves para manter a atención, facer preguntas 
por preferencias, expresar opinións, etc.) en rexistro estándar. 
 

▪ PLEB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos e visibles dos 
países onde se fala a lingua estranxeira, analizándoos comparativamente coas diver-
sas culturas do resto do alumnado, de ser o caso, evitando estereotipos e valoracións 
etnocéntricas. 
 

▪ PLEB5.5. Identifica e utiliza os expoñentes máis comúns propios do seu nivel para 
realizar as funcións comunicativas, así como os patróns discursivos de uso máis fre-
cuente para o propósito comunicativo. 
 

▪ PLEB5.7. Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender e 
elaborar textos sinxelos en rexistro estándar propios do seu nivel educativo, e com-
prende e utiliza estratexias de comunicación e de redundancia do significado (imaxes 
e elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos e paratextuais). 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  

O procedemento de avaliación adecuarase ás adaptacións metodolóxicas 

realizadas durante o terceiro trimestre do curso 2019-2020.  

A avaliación da materia realizarase atendendo ao carácter continuo da mesma, a 

partir das avaliacións anteriores e ás actividades desenvoltas durante este perío-

do, sempre que iso favoreza ao alumno ou alumna. 

A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión das activi-

dades lectivas presenciais será continua e acentuará o seu carácter diagnóstico e 

formativo para valorar os avances realizados e os atrasos que se puidesen pro-

ducir con obxecto de planificar as medidas de recuperación que sexan necesa-

rias e programar o vindeiro curso. 

A avaliación das actividades realizadas na fase non presencial so poderá ter 

valor positivo para a cualificación do alumnado.  

O tipo de actividades realizadas vai ser principalmente de Uso do idioma( cruci-

gramas , gramaticais, quizzes ), Escoita ( Audio e videos : multiple choice, True-

False, preguntas,.. ) Expresión Oral ( Experiencias, opinións,libros de lectura,.. ), 

Comprensión escrita ( multiple choice, True-False, preguntas,.. ), aspectos socio-

culturais do mundo anglosaxón ( quizzes dos paises anglófonos, música e visua-

lización de reportaxes on-line con preguntas incrustadas).  

Emitirase un informe individual valorativo do traballo realizado polos alumnos e 

alumnas, que inclúa os atrasos que puidesen terse producido nun plan de recu-

peración destes. Dito informe será tido en conta de cara a programación do curso 

2020-2021. 

 

Instrumentos: 
A avaliación realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros 

trimestres así como as actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu 

caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o 

terceiro trimestre. 

Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescin-

dibles nos dous primeiros trimestres do curso, propóñense actividades que lles 

axuden a adquirilas e superar o curso, co obxectivo de que os alumnos e alum-

nas poidan continuar o seu itinerario formativo. 

Os instrumentos da 3ª avaliación, de carácter formativo ,consisten en :  
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 Rúbrica de entrega de actividades con escala de puntuación. 

 Rúbrica de avaliación da actitude e participación, recollida na programa-

ción do departamento. 

 Táboas de observación das tarefas das distintas destrezas : 

 Speaking ( a través de actividades nas aulas telemáticas e proba oral do 

libro de lectura online ). Farase uso da guía de proba oral segundo a Rú-

brica de avaliación da expresión oral recollida na programación do depar-

tamento. 

 Listening ( exercicios entregados e pantallazos de audicións on-line ). Va-

lorarase  a comprensión e  cumplimento da tarefa. 

 Reading ( entrega de exercicios de comprensión de textos do libro de 

exercicios dixital e de outras fontes ). Valorarase  a comprensión e  cum-

plimento da tarefa. 

 Writing ( Tarefas  de expresión escrita ). Terase en conta a adecuación, 

coherencia e organización da tarefa de acordo coas táboas de cualifica-

ción das tarefas escritas recollidas na  Rúbrica de avaliación da expre-

sión escrita da programación do departamento. 
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Cualificación final 

 
1. Alumnado con resultados positivos nos primeiros trimestres do curso.   
Aquelas alumnas e alumnos que acadaron unha puntuación de 5 ou máis na 
segunda avaliación, poderán  incrementar a cualificación obtida na segunda 
avalición ata 2 puntos. Para a cualificación final, sumaráselles  a esa nota a 
puntuación obtida nas citadas actividades, do seguinte xeito: 

 ENTREGA DO MATERIAL PROPOSTO : 0.5 puntos 
 CORRECCIÓN DAS TAREFAS ESCRITAS E DE COMPRENSIÓN 

ORAL: 0.5 puntos 
 PARTICIPACIÓN NAS ACTIVIDADES  NA  AULA VIRTUAL, A TRAVÉS 

DO E- MAIL, PADLET  E NAS VIDEOCONFERENCIAS: 0.5 puntos 
 TAREFAS  ESCRITAS OU ORAIS SOBRE COMPOSICIÓNS DE 

EXPRESIÓN ESCRITA E / OU DO GRADED READER  OU OUTRAS 
LECTURAS OU TEXTOS : 0.5 puntos 

 
A NON participación nas actividades propostas  non se penalizará. Polo tanto, o 
alumnado que se atopen neste suposto obterá a mesma cualificación que na 
segunda avaliación.  
  

2.Alumnado que NON acadou resultados positivos nos dous primeiros tri-
mestres do curso. 

 ENTREGA DO MATERIAL  PROPOSTO : 3 puntos  
 CORRECCIÓN DAS TAREFAS ESCRITAS E DE COMPRENSIÓN 

ORAL: 1 punto 
 PROBA ORAL OU ESCRITA DO GRADED READER  E / OU OUTRAS 

LECTURAS: 1 punto 

 PARTICIPACIÓN NAS ACTIVIDADES  NA AULA VIRTUAL, A TRAVÉS 
DO E- MAIL, PADLET E DAS VIDEOCONFERENCIAS: 1 punto 

 
A cualificación  destes alumnos  pode  alcanzar un máximo de 6 puntos. 
 

 

 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O exame da convocatoria de setembro realizarase de forma presencial ou 
telemática , segundo as instruccións da consellería . Estas probas estarán 
baseada nos contidos tratados ata a interrupción das clases presenciais o 13 de 
Marzo. 
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Alumnado de 
materia pendente 

 

 
Criterios de avaliación 

Este alumnado, ao non poder ser avaliado a través dunha proba presencial, vai 

selo pola realización de actividades que permitan unha avaliación obxectiva.  

 
 Os alumnos  xa aprobados nas convocatorias de novembro e febrero conserva-
rán as cualificacións obtidas nesas avaliacións.  

 
 

 
 

Criterios de cualificación: 
Para a avaliacion final ordinaria da materia de pendentes , vanse ter en conta os 
seguintes criterios : 

 Exercicios e traballos entregados  correspondentes a ao curso de 
referencia durante a 3ª avaliación e tendo en consideración a corrección 
destas tarefas: 4 puntos 
 

 Material de reforzo de materia pendente entregado durante as 1ª e 2ª 
avaliacións e correxidos daquela ou durante a 3ª avaliación en caso de 
nos teren  realizado durante os  dous trimestres previos: 1 punto 
 

 Material adicional de reforzo da terceira avaliación : 1 punto 
. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
O procedemento de avaliación adecuarase ás adaptacións metodolóxicas reali-

zadas durante o terceiro trimestre do curso 2019-2020. A avaliación realizarase 

tendo en conta os instrumentos xa descritos no apartado de criterios de cualifica-

ción,que consisten en actividades de reforzo. 
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1. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Para o alumnado coa materia suspensa e aprobado con nota 5-6: exercicios 
de repaso e recuperación das unidades 1, 2, 3, 4 e 5, así como contribucións 
do Padlet virtual  (o mundo anglosaxón, música, personaxes, etc) para co-
mentar oralmente nas videoconferencias semanais.  

 Uso da língua: actividades de vocabulario e gramática : tempos 
vebais, modais, oracións condicionais e pasiva. 

 Comprensión escrita : textos con tarefas sobre o contido. 
 Expresión escrita : Tarefas sobre a temática tratada. 
 Comprensión Oral : Videos e audios de distintos contidos. 
 Expresión oral : Tarefas para expresión de opinións e 

experiencias nas aulas telemáticas semanais . 
 Competencia sociocultural : quizzes, lecturas, cancións e vídeos 

sobre os países anglófonos. 
 
Para alumnado coa materia aprobada con nota 7 ou máis : Exercicios de 
comprensión oral e escrita. Ademáis, terán actividades de ampliación : 
Tarefas de ampliación temática sociocultural: Vídeos, gramática e 
vocabulario presentados de forma integrada para facer on-line de forma 
autoavaliable así como contribucións ao Padlet virtual (diferentes temáticas: 
películas, música, personaxes, etc) para comentar oralmente nas 
videconferencias semanais. 
 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado do curso ten conectividade.  Cada semana proporciónase 
o material de recuperación / reforzo e ampliación na aula virtual. Facemos 
unha sesión semanal por videoconferencia, na que se preguntan dúbidas e 
se emprega a lingua inglesa para facer actividades de speaking 
(normalmente sobre os temas propostos no Padlet). Ao finalizar a semana 
deben enviar por correo electrónico as tarefas correspondentes. 

O centro conta con un Plan específico de recuperación do vínculo e de re-
forzo, para tentar recuperar a conectividade no  caso en que ésta se inte-
rrumpise. 

 

Materiais e recursos 

• Smart Planet 3: Student's Book and Workbook (acceso dixital) 
• Material de reforzo e ampliación Smart Planet 3 
• E-readers de Burlington 
• Enlaces web para repaso e ampliación de contidos: agendaweb.org,    
learnenglishteens, islcollective, isabelperez.com, etc. 
• Padletvirtual na clase de 3ºB: 
https://padlet.com/digv81/6rwgbsb6pu35q2xb 
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1. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A xefatura de estudos publica semanalmente e / ou quincenalmente os plans 
de traballo de tódolos cursos e tódalas materias na páxina web do centro. A 
continuación, os titores informan ás familias. A maiores,  existe o contacto 
contacto con tódolos grupos a través de Abalar e/ ou email  para informarlos 
da publicación das tarefas na aula virtual e dos temas a preparar para a 
videoconferencia da semana. 
 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS  ORAIS:

-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.

-Comprender  os  puntos  principais  e  información  específica  en
mensaxes e anuncios públicos breves, claros e sinxelos.

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

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS  ORAIS:

-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).

-Entende  o esencial do que se lle di en transaccións e xestións cotiás
e estruturadas .

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN:

-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.

-Participar en conversas básicas sobre temas predicibles e con
propósitos comunicativos propios da súa idade (invitar,  ofrecer
axuda,  propor,  reaccionar  perante  invitacións  e  propostas),  e
expresar sentimentos e opinións de forma básica.

BLOQUE  2:  PRODUCIÓN  DE  TEXTOS  ORAIS:  EXPRESIÓN  E
INTERACCIÓN:

-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.

-Participa en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou por
outros medios técnicos, nas que establece contacto social, intercambia
información e expresa opinións e puntos de vista.
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:

-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.

-Comprender correspondencia persoal breve e sinxela na que se
describen  persoas,  obxectos  e  lugares,  se  narran
acontecementos sinxelos e se expresan sentimentos, desexos e
opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese.

-Ler con certa autonomía textos adaptados de certa lonxi- tude
adecuados á idade, aos intereses e ao nivel escolar, seguindo a
liña  argumental,  o  carácter  básico  dos  personaxes  e  as  súas
relacións.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:

-Entende os puntos principais  de anuncios e material  publicitario  de
revistas  ou  de  internet  formulados  de  xeito  simple  e  claro,  e
relacionados  con  asuntos  do  seu  interese,  nos  ámbitos  persoal,
educativo e ocupacional.

-Capta as ideas principais de textos xornalísticos breves en calquera
soporte, se os números, os nomes, as ilustracións e os títulos portan
gran parte da mensaxe.

-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 .
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BLOQUE  4:  PRODUCIÓN  DE  TEXTOS  ESCRITOS:
EXPRESIÓN E INTERACCIÓN:

-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
común, cun control razoable de expresións e estruturas sinxelas
e un léxico de uso frecuente.

-Coñecer  e aplicar  estratexias  adecuadas para  elaborar  textos
escritos  breves  e  de  estrutura  simple  (por  exemplo,  copiando
formatos, fórmulas e mo- delos convencionais propios de cada
tipo de texto).

-Presentar os textos escritos de xeito coidado (con atención a
marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, letras maiúsculas e
minúsculas cando corresponda, separación de palabras ao final
de  liña,  etc.),  en  soporte  impreso  e  dixital,  adecuados  ao
propósito  comunicativo  e  valorando  a  importancia  da
presentación nas comunicacións escritas.

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN:

-Aplica estratexias de produción para a redacción de textos sinxelos.

-Escribe notas, mensaxes, anuncios, posts e correspondencia formal e
informal breve con información sinxela e relevante.

-Escribe  textos  utilizando  un  léxico  adecuado,  convencións
ortográficas, de puntuación e formato correctos e ben estruturados.

BLOQUE  5.  COÑECEMENTO  DA LINGUA E  CONSCIENCIA
PLURILINGÜE E INTERCULTURAL:

BLOQUE  5.  COÑECEMENTO  DA  LINGUA  E  CONSCIENCIA
PLURILINGÜE E INTERCULTURAL:
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-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.

 -Producir   textos   escritos sen faltas de ortografía significativas
en palabras e expresións habituais propias do nivel.

-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.

-Aplica  adecuadamente  os  signos  de  puntuación  elementais  e  as
regras ortográficas básicas, na redacción de traballos e outros textos,
para facerse comprensible case sempre.

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

Avaliación

Procedementos: 
Revisión do traballo do alumnado consistente na realización de
actividades de repaso e recuperación e, no seu caso, ampliación
propostas  na  Aula  Virtual  así  como  a  valoración  do  grao  de
participación  tanto  nestas  actividades como a  través  do correo
electrónico e nas videoconferencias.

Instrumentos:
Táboas  de  rexistro  e  descriptores  de  logro  tanto  das  tarefas
realizadas e do grao de corrección destas así como do grao de
participación e interese por parte do alumnado.

Cualificación
final

1. Alumnado coa segunda avaliación aprobada:

A  correcta  realización  das  actividades  requeridas  poderá
incrementar  a  cualificación  obtida  na  segunda  avalición  ata  2
puntos, segundo o seguinte cadro:

-Entrega do material proposto: 0´5 puntos.
-Corrección das tarefas escritas e de comprensión oral: 0´5 puntos.
-Participación nas actividades da aula virtual,  a través do correo
electrónico e as videoconferencias: 0´5 puntos.
-Tarefas  escritas  e/ou  orais  do  libro  de  lectura  pertinente  e/ou
doutras lecturas ou textos: 0´5 puntos.

A NON participación nas actividades propostas  non se penalizará.
Polo  tanto,  o  alumnado  que  se  atope  neste  suposto  obterá  a
mesma cualificación que na segunda avaliación. 

2. Alumnado coa segunda avaliación suspensa:

A cualificación  destes alumnos poderá alcanzar unha puntuación
máxima de 6 puntos segundo o seguinte cadro:

-Entrega do material proposto: 3 puntos.
-Corrección das tarefas escritas e de comprensión oral:  1 punto.
-Participación nas actividades da aula virtual,  a través do correo
electrónico e as videoconferencias:1 punto.
-Tarefas  escritas  e/ou  orais  do  libro  de  lectura  pertinente  e/ou
doutras lecturas ou textos: 1 punto.

Proba
extraordinaria
de setembro

O alumnado que non supere a materia na terceira evaluación, terá
que  realizar  o  plan  de  actividades  de  recuperación  proposto  e
examinarse en setembro dos contidos tratados ata a interrupción
das clases presenciais o 13 de Marzo. 
Esta  proba  desenvolverase  de  forma presencial  ou  telemática  ,
segundo as instruccións da consellería na data fixada pola Xefatura
de Estudos.
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Alumnado de
materia

pendente

 Criterios de avaliación:
 O alumnado de materia pendente terá que cumprir os criterios de
avaliacion mínimos establecidos para o curso de referencia do que
se examina.
 Criterios de cualificación:
 Para a avaliacion final ordinaria de pendentes do alumnado coa
materia  suspensa  vanse  ter  en  conta  os  seguintes  criterios  de
cualificación:

-Exercicios  e traballos  entregados  correspondentes  ao curso de
referencia  durante a 3ª avaliación e tendo en consideración a
corrección destas tarefas: 4 puntos.
-Material de reforzo da materia pendente entregado durante as 1ª
e 2ª avaliacións e correxidos  daquela  ou durante a 3ª  avaliación
en  caso  de  nos  teren  realizado  durante  os  dous  trimestres
previos: 1 punto.

-Material  adicional  de reforzo da terceira avaliación: 1 punto.

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Revisión  do  traballo  de  reforzo  da  materia  pendente  entregado
durante a primeira e segunda avaliacións.
Revisión  do  traballo  do  alumnado  consistente  na  realización  de
actividades de repaso, recuperación e consolidación propostas na
Aula Virtual na fase de ensino a distancia, así como a valoración do
grao de participación tanto nestas actividades como a través do
correo electrónico e nas videoconferencias.
Os instrumentos utilizados serán táboas de rexistro e descriptores
de logro das tarefas realizadas e do grao de corrección destas así
como do grao de evolución do alumnado.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso e reforzo)

Actividades 

Actividades  de repaso, reforzo e consolidación dos contidos
estudados  nas  anteriores  avaliacións  para todo o grupo.,
incluindo  aquel   alumnado  que ten a materia suspensa  e
necesita  recuperala. 
As  actividades   son  variadas  :  de  comprensión  lectora,
vocabulario, gramática, expresión escrita e comprensión  oral
tendo  sempre  en  conta  e,  na  medida  do  posible,  as  catro
destrezas linguísticas e os estándares de aprendizaxe.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

O traballo  lévase a cabo mediante tarefas colgadas na Aula
Virtual que o alumnado realiza e envía por dous medios: correo
electrónico ou aula virtual.  Asemade, as dúbidas que poidan
xurdir  son  aclaradas  a  través  do  correo  electrónico  e  as
videoconferencias semanais.
Co fin de garantir que todo o alumnado poida dispor de estos
medios  para  estar  conectados  durante  a  fase  de  ensino  a
distancia, o centro facilita equipo  informático e conexión a todo
o alumnado do grupo que o solicitou ou manifestou  problemas
técnicos  tras varias consultas  por parte do seu titor.

Materiais e recursos

Libro de texto e de exercicios do alumnado así como enlaces
a  diversas  páxinas  educativas   e  material  seleccionado
destas.
Emprégase  a Aula  Virtual  para colgar as  tarefas  asignadas
e o correo electrónico e a plataforma  de   jitsi  meet   para
comunicarse  co alumnado e  resolver  dúbidas  así   como
facer as aclaracións  oportunas.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Emprégase a Aula  Virtual e o correo eléctronico para manter
informado e conectado ó alumnado así como para facilitar a
comunicación e o envío das tarefas. Asemade, faise uso  da
aplicación jitsi meet para facer videoconferencias  e escoitar as
dúbidas  que o alumnado  poida ter e facer as  aclaracións
oportunas. 
En  canto  á  comunicación  coas  familias,  utilízase  abalar  así
como o correo electrónico e a web do centro.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 Comprensión de textos orais 

Identifica a idea principal e información máis relevante de presentacións, 
charlas, exposicións ou noticias. 
 

Distingue, con apoio visual ou escrito, as ideas principais e  información relevante 
en presentacións ou charlas ben estruturadas e de exposición clara sobre temas 
coñecidos ou do seu interese relacionados co  ámbito educativo ou ocupacional 

Comprende a idea principal e información específica de conversas 
formais e informais. 
 

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. 
 

Comprende mensaxes orais, transmitidas de viva voz ou por medios 
técnicos, transaccións e xestións cotiás. 
 

Entende o que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas (por 
exemplo, en bancos, tendas, hoteis, restaurantes,  transportes,  centros  doente  e  
lugares de  traballo) ou menos habituais (por exemplo, nunha farmacia, un hospital, 
nunha comisaría ou nun organismo público), se pode pedir confirmación dalgúns 
detalles. 
 

 
Produción de textos orais 

 

Desenvólvese en transaccións e xestións cotiás de forma correcta. 

 

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

Participa en intercambios comunicativos en contextos habituais 
achegando información pertinente. 
 

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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Exprésase correctamente en conversas nas que participa, utilizando 
estruturas ben definidas e unha pronuncia clara. 

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

 

 Comprensión de textos escritos 

Comprende o sentido xeral e detalles específicos de textos en 
diferentes soportes. 

 

Procura  e  entende información específica de carácter concreto en páxinas web e 
outros materiais de referencia ou consulta claramente estruturados (por  exemplo,  
enciclopedias, dicionarios, monografías, presentacións) sobre temas relativos a 
materias educativas ou asuntos ocupacionais relacionados coa súa especialidade 
ou cos seus intereses, e analiza a información tendo en conta varios criterios 
(autoría, fiabilidade da páxina que o publica, datas, etc.) que axuden a avaliar a 
credibilidade do material. 
 

Identifica a información relevante de instrucións, indicacións ou 
normas. 

 

Localiza con facilidade información específica de carácter concreto en textos 
xornalísticos en calquera soporte, ben estruturados e de extensión media, tales 
como noticias glosadas; recoñece ideas significativas de artigos divulgativos 
sinxelos, e identifica as conclusións principais en textos de carácter claramente  
argumentativo, sempre que poida reler as seccións difíciles. 
 

 

 Produción de textos escritos 

Aplica estratexias de produción para a redacción de textos sinxelos. 
 

Toma notas, mensaxes e apuntamentos con información sinxela e relevante sobre 
asuntos habituais e aspectos concretos nos ámbitos persoal, educativo e 
ocupacional, dentro da súa especialidade ou área de interese. 
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     Escribe textos de diferentes xéneros, utilizando un léxico adecuado, 
convencións  ortográficas, de puntuación e formato correctos e ben 
estruturados. 

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

 Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural . 

Identifica e coñece elementos propios da cultura dos países obxecto de 
estudo 

Recoñece os elementos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua 
estranxeira, e establece relación entre aspectos da cultura propia e da cultura meta 
para cumprir, de ser o caso, o papel de intermediario lingüístico e cultural, 
abordando con eficacia a resolución de malentendidos interculturais, e valorando 
positivamente as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

 

Comprende e utiliza expresións propias do idioma de estudo  
Comprende  e   utiliza con corrección suficiente e adecuación sociolingüística os 
recuros lingüísticos propios do seu nivel, e frases feitas e locucións idiomáticas  
sinxelas  e  habituais da comunidade lingüística correspondente á lingua meta. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  

O procedemento de avaliación adecuarase ás adaptacións metodolóxicas 

realizadas durante o terceiro trimestre do curso 2019-2020.  

A avaliación da materia realizarase atendendo ao carácter continuo da mesma, a 

partir das avaliacións anteriores e ás actividades desenvoltas durante este 

período, sempre que iso favoreza ao alumno ou alumna. 

A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión das 

actividades lectivas presenciais será continua e acentuará o seu carácter 

diagnóstico e formativo para valorar os avances realizados e os atrasos que se 

puidesen producir, co obxecto de planificar as medidas de recuperación que 

sexan necesarias e programar o vindeiro curso. 

A avaliación das actividades realizadas na fase non presencial so poderá ter 

valor positivo para a cualificación do alumnado.  

O tipo de actividades realizadas vai ser principalmente de: Uso do idioma  ( 

crucigramas , gramaticais, quizzes ), Escoita ( Audio e videos : multiple choice, 

True-False, preguntas,.. ) Expresión Oral ( Experiencias, opinións,libros de 

lectura,.. ), Comprensión escrita ( multiple choice, True-False, preguntas,.. ), 

aspectos socioculturais do mundo anglosaxón ( quizzes dos paises anglófonos, 

música e visualización de reportaxes on-line con preguntas incrustadas).  

Emitirase un informe individual valorativo do traballo realizado polos  alumnos e 

alumnas, que inclúa os atrasos que puidesen terse producido nun plan de 

recuperación destes. Dito informe será tido en conta de cara a programación do 

curso 2020-2021. 

 

 

Instrumentos: 
 

A avaliación realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros 

trimestres así como as actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu 

caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o 

terceiro trimestre. 

Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias 

imprescindibles nos dous primeiros trimestres do curso, propóñense actividades 

que lles axuden a adquirilas e superar o curso, co obxectivo de que os alumnos e 

alumnas poidan continuar o seu itinerario formativo. 
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Os instrumentos da 3ª avaliación, de carácter formativo ,consisten en :  

 Rúbrica de entrega de actividades con escala de puntuación. 

 Rúbrica de avaliación da actitude e participación recollida na 

programación do departamento. 

 Táboas de observación das tarefas das distintas destrezas : 

a) Speaking ( a través de actividades nas aulas telemáticas e proba oral online ). 

Terase en conta o uso de estratexias de comunicación para a interacción, 

comprende e segue instruccións e farase uso da guía de proba oral segundo a 

Rúbrica de avaliación da expresión oral recollida na programación do 

departamento. 

b) Listening ( exercicios entregados e pantallazos de audicións on-line ). 

Valorarase  a comprensión e  cumplimento da tarefa. 

c) Reading ( entrega de exercicios de comprensión de textos do libro de 

exercicios dixital e de outras fontes ). Valorarase  a comprensión e  cumplimento 

da tarefa. 

d) Writing ( Tarefas  de expresión escrita ). Estas destrezas son practicadas de 

forma integrada en páxinas Web como a do British Council. Terase en conta a 

adecuación, coherencia e organización da tarefa de acordo coas táboas de 

cualificación das tarefas escritas recollidas na  Rúbrica de avaliación da 

expresión escrita da programación do departamento. 

 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 

1. Alumnado con resultados positivos nos primeiros trimestres do curso.   
Aquelas alumnas e alumnos que acadaron unha puntuación de 5 ou máis na 
segunda avaliación, poderán  incrementar a cualificación obtida na segunda 
avalición ata 2 puntos. Para a cualificación final, sumaráselles  a esa nota a 
puntuación obtida nas citadas actividades, do seguinte xeito: 

 ENTREGA DO MATERIAL PROPOSTO : 0.5 puntos 
 CORRECCIÓN DAS TAREFAS ESCRITAS E DE COMPRENSIÓN 

ORAL: 0.5 puntos 
 PARTICIPACIÓN NAS ACTIVIDADES  NA  AULA VIRTUAL, A TRAVÉS 

DO E- MAIL  E NAS VIDEOCONFERENCIAS: 0.5 puntos 
 TAREFAS  ESCRITAS OU ORAIS SOBRE COMPOSICIÓNS DE 

EXPRESIÓN ESCRITA E / OU DO GRADED READER  OU OUTRAS 
LECTURAS OU TEXTOS : 0.5 puntos 

 
A NON participación nas actividades propostas  non se penalizará. Polo tanto, o 
alumnado que se atopen neste suposto obterá a mesma cualificación que na 
segunda avaliación.  



 
 
 

ADAPTACIÓN DA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 8 DE 11 CENTRO: 
CURSO: 
MATERIA: 

 

  

 

  

2.Alumnado que NON acadou resultados positivos nos primeiros trimestres 
do curso. 

 ENTREGA DO MATERIAL  PROPOSTO : 3 puntos  
 CORRECCIÓN DAS TAREFAS ESCRITAS E DE COMPRENSIÓN 

ORAL: 1 punto 
 PROBA ORAL OU ESCRITA DO GRADED READER  E / OU OUTRAS 

LECTURAS: 1 punto 

 PARTICIPACIÓN NAS ACTIVIDADES  NA AULA VIRTUAL, A TRAVÉS 
DO E- MAIL E NAS VIDEOCONFERENCIAS: 1 punto 

 
A cualificación  destes alumnos  pode  alcanzar un máximo de 6 puntos. 
 

 

 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
As probas da convocatoria de setembro realizaranse de forma presencial ou 
telemática , segundo as instruccións da consellería . Estas probas estarán 
baseada nos contidos tratados ata a interrupción das clases presenciais o 13 de 
Marzo. 

 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación:  

Este alumnado, non poder ser avaliado a través de probas presenciais. En 

consecuencia, éstas van ser substituídas pola realización de actividades que 

permitan unha avaliación obxectiva.  

 
 Os alumnos  xa aprobados nas convocatorias de novembro e febrero  manteñen  
as cualificacións obtidas nesas avaliacións.  

 
 
 

Criterios de cualificación: 
Para a avaliacion final ordinaria da materia de pendentes , vanse ter en conta os 
seguintes criterios : 

 Exercicios e traballos entregados  correspondentes a ao curso de 
referencia durante a 3ª avaliación e tendo en consideración a corrección 
destas tarefas: 4 puntos 

 Material de reforzo de materia pendente entregado durante as 1ª e 2ª 
avaliacións e correxidos daquela ou durante a 3ª avaliación en caso de 
nos teren  realizado durante os  dous trimestres previos: 1 punto 

 Material adicional de reforzo da terceira avaliación : 1 punto 
.Os alumnos aprobados nas convocatorias de novembro e febrero conservarán 

as cualificacións obtidas nesas avaliacións.  
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Procedementos e instrumentos de avaliación: 
O procedemento de avaliación adecuarase ás adaptacións metodolóxicas 

realizadas durante o terceiro trimestre do curso 2019-2020. A avaliación 

realizarase tendo en conta os instrumentos xa descritos no apartado de criterios 

de cualificación,que consisten en actividades de reforzo. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Para o alumnado coa materia suspensa e aprobado con nota 5-6: exercicios 
de repaso e recuperación das unidades 1, 2, 3, 4 e 5  (o mundo anglosaxón, 
música, personaxes, etc) para comentar oralmente nas videoconferencias 
semanais.  

 Uso da língua: actividades de vocabulario e gramática : tempos 
vebais, modais, oracións condicionais e pasiva. 

 Comprensión escrita : textos con tarefas sobre o contido. 
 Expresión escrita : Tarefas sobre a temática tratada. 
 Comprensión Oral : Videos e audios de distintos contidos. 
 Expresión oral : Tarefas para expresión de opinións e 

experiencias nas aulas telemáticas semanais . 
 Competencia sociocultural : quizzes, lecturas, cancións e vídeos 

sobre os países anglófonos. 
Para alumnado coa materia aprobada (con nota 7 ou máis) : Exercicios de 
comprensión oral e escrita. Ademáis, terán actividades de ampliación : 

 Tarefas de ampliación temática sociocultural : Vídeos, 
gramática e vocabulario presentados de forma integrada para 
facer on-line de forma autoavaliable . 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado do curso ten conectividade. Cada semana proporciónase o 
material de recuperación / reforzo e ampliación na aula virtual. Ao finalizar a 
semana deben enviar por correo electrónico as tarefas propostas. 

Facemos unha sesión semanal por videoconferencia, na que se preguntan 
dúbidas e se emprega a lingua inglesa para facer actividades de speaking 
(normalmente sobre os temas propostos ou relacionados coas  tarefas que 
fan previamente). Ao finalizar a semana deben enviar por correo electrónico 
as tarefas correspondentes. 

O centro conta con un Plan específico de recuperación do vínculo e de 
reforzo, para tentar recuperar a conectividade no  caso en que ésta se 
interrumpise 

 

Materiais e recursos 

Smart Planet 4:  Workbook  dixital e student´s book ( consulta) 

Material de reforzo e ampliación Smart Planet 3 

E-readers de Burlington 

Enlaces web para repaso e ampliación de contidos:  learnenglishteens, 
islcollective, etc. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A xefatura de estudos publica semanalmente e / ou quincenalmente os plans 
de traballo de tódolos cursos e tódalas materias na páxina web do centro. A 
continuación, os titores informan ás familias. A maiores, póñome en contacto 
con tódolos grupos a través de Abalar e en algún casos do email para 
informarlles da publicación das tarefas na aula virtual e dos temas a preparar 
para a videoconferencia da semana. 

  

Publicidade  A páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
Bloque 1: Comprensión de textos orais

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para comprender
o sentido xeral,  a información esencial,  os puntos principais, os detalles
relevantes ou a información, as ideas e as opinións, tanto implícitas como
explícitas do texto, se están claramente sinaladas.

B1.2.  Identificar  as  ideas  principais,  a  información  relevante  e  as
implicacións xerais  de textos de certa lonxitude,  ben organizados e con
estruturas lingüísticas de certa complexidade, nunha variedade de lingua
estándar e articulados a velocidade media ou normal, que traten de temas
tanto  concretos  como  abstractos  dentro  do  propio  campo  de
especialización ou de interese, nos ámbitos persoal, público, educativo e
ocupacional ou laboral, sempre que as condicións acústicas sexan boas e
se poidan confirmar certos detalles.

B1.3. Comprender o esencial de conversas ou debates reais entre varias
persoas interlocutoras, e de descricións e narracións breves reproducidas
por  medio  de  dispositivos  multimedia  (radio,  televisión,  vídeo,  internet,
etc.),  expresadas  nunha  linguaxe  sen  sentidos  implícitos  nin  usos
idiomáticos.

B1.4.  Comprender  o  sentido  xeral,  a  información  esencial,  os  puntos
principais  e os detalles máis relevantes de textos orais  transmitidos por
medios técnicos, claramente estruturados e en lingua estándar, articulados
a velocidade lenta, sempre que as condicións acústicas sexan boas e se
poida volver escoitar o que se dixo. 

B1.5. Recoñecer as fórmulas de contacto social e as normas de cortesía, e
as  utilizadas  para  iniciar  e  terminar  o  discurso,  así  como  a  intención
comunicativa  das  persoas  que  as  utilizan  en  situacións  comunicativas
variadas, relativas a temas coñecidos ou de interese persoal, emitidos en
lingua  estándar,  nun  rexistro  neutro,  formal  ou  informal,  que  conteñan

Bloque 1: Comprensión de textos orais

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).

PLEB1.6.  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.
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variedade de expresións, estruturas e locucións idiomáticas frecuentes, e
termos habituais e cultos de uso común non especializados.

B1.6.  Distinguir  e aplicar  á comprensión do texto oral  as funcións e os
significados  específicos  xeralmente  asociados  a  diversas  estruturas
sintácticas  de  uso  común,  segundo  o  contexto  de  comunicación  (por
exemplo, unha estrutura interrogativa para dar unha orde). 

B1.7. Comprender a información esencial de conversas ou discusións en
que  se  traten  temas  cotiáns  xerais  ou  do  seu  interese  (necesidades
materiais,  sensacións  físicas  e  sentimentos,  opinións  e  experiencias
persoais) relacionados co traballo, os estudos e o tempo de lecer, se as
persoas participantes articulan con claridade, pausadamente e en lingua
estándar, e se non hai interferencias acústicas. 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

B2.2. Amosar a fluidez necesaria para manter a comunicación e garantir o
obxectivo  comunicativo  principal  da  mensaxe,  aínda  que  poida  haber
algunhas  pausas,  para  buscar  palabras  e  vacilacións  na  expresión
dalgunhas ideas máis complexas.

B2.4. Producir textos atendendo á súa planificación e utilizando estratexias
de comunicación como o uso de circunloquios, paráfrases ou substitucións
léxicas que permiten sacar proveito dos medios lingüísticos dispoñibles.

B2.5.  Construír  textos  coherentes  e  ben  estruturados  sobre  temas  de
interese  persoal,  ou  asuntos  cotiáns  ou  menos  habituais,  nun  rexistro
formal,  neutro  ou  informal,  utilizando  adecuadamente  os  recursos  de
cohesión máis comúns, e amosando un control razoable de expresións e

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

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.2.3.  Segue  unha  entrevista  cun  patrón  estruturado  de  preguntas
establecido  con  anterioridade,  realizando  preguntas  complementarias  ou
respondendo  a  elas,  sempre  que  se  manteñan  dentro  ámbito  predicible  da
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estruturas, e un léxico de uso frecuente,  de carácter tanto xeral como máis
específico. 

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.

interacción. 

PLEB.2.5. Fai presentacións ben estruturadas e de certa duración sobre un tema
educativo (por exemplo,  o deseño dun aparello  ou dispositivo,  ou sobre unha
obra artística ou literaria), coa suficiente claridade como para que se poida seguir
sen dificultade a maior parte do tempo e cuxas ideas principais estean explicadas
cunha razoable precisión, e responde a preguntas complementarias da audiencia
formuladas con claridade e a velocidade normal.

PLEB.2.7. Toma parte adecuadamente, aínda que ás veces teña que pedir que
lle  repitan  ou  aclaren  algunha  dúbida,  en  conversas  formais,  entrevistas  e
reunións  de  carácter  educativo  ou  ocupacional,  intercambiando  información
relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas cotiáns e
menos habituais nestes contextos, pedindo e dando instrucións ou solucións a
problemas  prácticos,  expondo  os  seus  puntos  de  vista  con  claridade,  e
xustificando con certo detalle e de maneira coherente as súas opinións, os seus
plans e as súas suxestións sobre futuras actuacións.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

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

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

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.

PLEB3.5.  Comprende  información  relevante  en  correspondencia  formal  de
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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. 

institucións públicas  ou entidades privadas como universidades,  empresas ou
compañías de servizos (por exemplo, carta de admisión a un curso).

PLEB3.6.  Entende detalles relevantes e implicacións de anuncios e material de
carácter  publicitario  sobre  asuntos  do  seu  interese  persoal  e  educativo  (por
exemplo, folletos, prospectos, programas de estudos universitarios).

PLEB3.7.  Segue sen dificultade a liña argumental  de historias de ficción e de
novelas  curtas  claramente  estruturadas,  de  linguaxe  sinxela  e  directa,  nunha
variedade estándar da lingua, e comprende o carácter dos personaxes e as súas
relacións, cando uns e outras están descritos claramente e co suficiente detalle.

PLEB3.8. Comprende correspondencia persoal en calquera soporte, e mensaxes
en foros e blogs, nas que se transmiten información e ideas, se pregunta sobre
problemas e se explican con razoable precisión, e se describen de maneira clara
e detallada, experiencias, sentimentos,reaccións, feitos, plans e aspectos tanto
abstractos como concretos de temas do seu interese.

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción

B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para
elaborar  textos  escritos  de  estrutura  clara  e  de  certa  lonxitude,  por
exemplo,  desenvolvendo  os  puntos  principais  e  ampliándoos  coa
información necesaria, a partir dun guión previo.

B4.2. Escribir,  en calquera soporte,  textos de estrutura clara sobre una
serie  de  temas  xerais  e  máis  específicos  relacionados  cos  propios
intereses ou as especialidade, facendo descricións co suficiente detalle;
redactando en palabras propias, e organizando de maneira coherente,
información  e  ideas  extraídas  de  diversas  fontes,  e  xustificando  as
propias  opinións  sobre  temas  xerais,  ou  máis  específicos,  utilizando
elementos de cohesión e coherencia e un léxico de uso común, ou máis
específico, segundo o contexto de comunicación.

B4.4.  Utilizar  con razoable  corrección as estruturas  morfosintácticas,  os

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción

PLEB4.1. Escribe, en calquera soporte, informes breves nos que dá información
pertinente  sobre  un  tema  educativo,  ocupacional,  ou  menos  habitual  (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)
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patróns  discursivos e os elementos  de conexión  e de cohesión  de uso
común  con  fin  de  que  o  discurso  estea  ben  organizado  e  cumpra
adecuadamente a función ou funcións comunicativas correspondentes.

B4.5. Presentar os textos propios, en soporte impreso ou dixital, de xeito
coidado (con atención ás marxes,  riscaduras,  liñas  dereitas,  letra  clara,
etc.) atendendo non só á corrección ortográfica da palabra, senón tamén
ao uso de maiúsculas e minúsculas, e signos de puntuación.

B4.7. Escribir cartas 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.).

PLEB4.6. Escribe notas, anuncios, mensaxes que transmite e solicita información
relevante  e  opinións  sobre  aspectos  persoais,  educativos  u  ocupacionais,
respectando as convencións e as normas de cortesía.

PLEB4.7. Escribe correspondencia persoal e participa en foros e blogs nos que
transmite  información  e  ideas  sobre  temas  abstractos  e concretos,  comproba
información e pregunta sobre problemas e explícaos con razoable precisión, e
describe,  de  maneira  detallada,  experiencias,  sentimentos,  reaccións,  feitos,
plans e unha serie de temas concretos relacionados cos seus intereses ou a súa
especialidade.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión da actividade lectiva presencial será continua e acentuará
o seu carácter diagnóstico e formativo para valorar os avances realizados e os atrasos que se puideran producir con obxecto de
planificar  as medidas de recuperación que sexan  necesarias e programar o  vindeiro  curso.  Nesta fase non presencial,  a
avaliación das actividades realizadas só poderá ter un valor positivo para a cualificación do alumnado.

As actividades propostas e entregadas servirán como  instrumentos para avaliar ao alumnado. Estas actividades serán variadas
para desenvolver as catro destrezas do idioma:

• uso do idioma (gramática, vocabulario, crucigramas, quizzes)
• comprensión oral  (audios e vídeos con diferentes explotacións: matching, multiple choice, fill in the blanks)
• comprensión escrita (textos breves con preguntas de multiple choice, matching, etc)
• expresión oral (experiencias, opinións, desexos, etc)
• expresión escrita (composicións de opinión, emails, etc)

Ao finalizar a 3ª avaliación emitirase un informe individual do traballo realizado polo alumnado que inclúa información sobre os
atrasos que se puidese ter producido, que será tido en conta para a programación do curso 2020-2021.

Instrumentos:

• Os criterios e estándares de avaliación na presente adaptación da programación do curso.
• Táboas de observacion das tarefas de destrezas indicadas anteriormente.  Valorarase a entrega e cumprimento das

mesmas.
• Rúbrica de entrega de actividades con escala de puntuación. 
• Proba libro de lectura

Cualificación final

• Alumnado coa segunda avaliación suspensa:
A través dos materiais propostos, o alumnado debe conseguir a asimilación dos estándares imprescindibles establecidos nesta
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documento,  a través dos criterios de avaliación correspondentes.  Se estes se cumpriron,  para calcular a nota da terceira
avaliación seguiranse os seguintes criterios de cualificación:

-Entrega do material proposto:  3 puntos
-Corrección das tarefas escritas e de comprensión oral: 1 punto
-Proba oral ou escrita do Graded Reader: 1 punto
-Participación (aula virtual, correo electrónico, Padlet, videoconferencias): 1 punto

A cualificación  destes alumnos  pode  alcanzar unha puntuación máxima de 6 puntos.

• Alumnado coa segunda avaliación aprobada: 
A NON participación nas actividades propostas  non se penalizará. Polo tanto, o alumnado que se atope neste suposto obterá a
mesma calificación que na segunda avaliación. 
A correcta realización das actividades requeridas poderá  incrementar a calificación da segunda avaliación ata 2 puntos sobre a
nota obtida, segundo os seguintes criterios de cualificación:

-Entrega do material proposto: 0,5 punto
-Corrección das tarefas de comprensión e expresión escrita, uso da lingua e de comprensión oral: 0,5 punto
-Proba escrita ou oral do Graded Reader (libro de lectura): 0,5 puntos
-Participación (aula virtual, correo electrónico, Padlet, videoconferencias): 0,5 puntos

Proba  extraordinaria  de
setembro

O exame da convocatoria de setembro realizarase de forma presencial ou telemática , segundo as instruccións da consellería .
Estas probas estarán baseada nos contidos tratados ata a interrupción das clases presenciais o 13 de Marzo.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Para o alumnado coa materia suspensa e aprobado con nota 5-6: exercicios de repaso e recuperación das unidades 1, 2,
3, 4 e 5 así como contribucións no Padlet virtual (diferentes temáticas: películas, música, poemas, etc) para comentar
oralmente nas videoconferencias semanais.

Para alumnado coa materia aprobada (con nota 7 ou máis) : exercicios de ampliación (unidade 6 -vocabulario, gramática,
comprensión escrita e oral, expresion escrita), e contribucións ao Padlet virtual (diferentes temáticas: películas, música,
poemas, etc) para comentar oralmente nas videconferencias semanais.

Metodoloxía  (alumnado  con
conectividade  e  sen
conectividade)

Dende o inicio do confinamento fixemos un seguimento do alumnado desconectado, a través das titoras/es, para
intentar solucionar a súa falta de recursos técnicos, se era o caso.
Ademais,  o  centro  está  a desenvolver  o  Plan específico de recuperación do vínculo  escolar  e  de reforzo para
identificar  ao  alumnado  desconectado  por  diversas  circunstancias  ou  non  localizable,para  axudarlles  a
reincorporarse.
A xefatura de estudos solicita semanalmente e / ou quincenalmente un plan de traballo de tódalas materias do curso para
publicar na páxina web do instituto. A continuación, os titores avisan ás familias por Abalar da publicación das actividades.
Cada semana proporciónase o material de recuperación / reforzo e ampliación na aula virtual. Facemos unha sesión
semanal por videoconferencia, na que se preguntan dúbidas e se emprega a lingua inglesa para facer actividades de
speaking (normalmente sobre os temas propostos no Padlet).
Ao finalizar a semana deben enviar por correo electrónico as tarefas propostas.

Materiais e recursos

• Trends 1: Student's Book and Workbook 
• Enlaces web para repaso e ampliación de contidos: learnenglisteens, vídeos de gramática en youtube, etc.
• E-readers de Burlington

• Padlet virtual: https://padlet.com/digv81/4tt9hz5phi3xdyue 
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4. Información e publicidade

Información  ao  alumnado  e  ás
familias

A xefatura de estudos publica semanalmente e / ou quincenalmente os plans de traballo de tódolos cursos e tódalas
materias na páxina web do centro. A continuación, os titores informan ás familias. A maiores, póñome en contacto con
tódolos grupos a través dos seus emails para informarlles da publicación das tarefas na aula virtual e dos temas a
preparar para a videoconferencia da semana.

Publicidade Publicación  na páxina web do centro: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesterratrasancos/ 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 Comprensión de textos orais 

PLEB 1.3 

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.  

 PLEB 1.5 

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.  

PLEB 1.6 

Comprende o contido da información da maioría do material 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.  

 
BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 
PLEB 2.1 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.).  

PLEB 2.2 

Fai presentacións de certa duración sobre temas do seu interese educativo ou relacionados coa súa 
especialidade (por exemplo, o desenvolvemento dun experimento científico, ou unha análise de 
aspectos históricos, sociais ou económicos), cunha estrutura clara que axuda os oíntes a fixárense nos 
aspectos máis importantes, e demostrando seguridade á hora de contestar preguntas do auditorio 
formuladas con claridade e a velocidade normal. 

 Comprensión de textos escritos 

PLEB 3.2 

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. 

PLEB 3.4 
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.  

PLEB 3.5 Entende, en textos de referencia e consulta, en soporte tanto impreso como dixital, información 
detallada sobre temas da súa especialidade nos ámbitos educativo ou ocupacional, así como 
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información concreta relacionada con cuestións prácticas en textos informativos oficiais, institucionais 
ou corporativos  

 

Comprende a información, as ideas e as opinións implícitas en noticias e artigos xornalísticos e de 
opinión ben estruturados e de certa lonxitude que tratan dunha variedade de temas de actualidade ou 
máis especializados, tanto concretos como abstractos, dentro da súa área de interese, e localiza con 
facilidade detalles relevantes neses textos. PLEB 3.6 

 BLOQUE 4. PRODUCION DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
PLEB 4.1 Escribe informes en formato convencional e de estrutura clara relacionados coa súa especialidade (por 

exemplo, o desenvolvemento e as conclusións dun experimento, sobre un intercambio lingüístico, unhas 
prácticas ou un traballo de investigación), ou menos habituais (por exemplo, un problema xurdido 
durante unha estadía no estranxeiro), desenvolvendo un argumento, razoando a favor ou en contra dun 
punto de vista concreto, explicando as vantaxes e as desvantaxes de varias opcións, e achegando 
conclusións xustificadas.  

PLEB 4.2 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.  

PLEB 4.6 
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.  

PLEB 4.7 
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.  

PLEB 4.8 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.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
O procedemento de avaliación adecuarase ás adaptacións metodolóxicas 

realizadas durante o terceiro trimestre do curso 2019-2020.  

A avaliación da materia realizarase atendendo ao carácter continuo da mesma, a 

partir das avaliacións anteriores e ás actividades desenvoltas durante este 

período, sempre que iso favoreza ao alumno ou alumna. 

A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión das 

actividades lectivas presenciais será continua e acentuará o seu carácter 

diagnóstico e formativo para valorar os avances realizados e os atrasos que se 

puidesen producir e co obxecto de planificar as medidas de recuperación que 

sexan necesarias e programar o vindeiro curso. 

A avaliación das actividades realizadas na fase non presencial so poderá ter valor 

positivo para a cualificación do alumnado.  

O tipo de actividades realizadas son principalmente de resumos de textos,  

Comprensión do texto de tipo True-False, sinónimos, Fonética ,Transformacións 

, Composicións de distintos tipos de textos e Conectores , adaptándose deste 

xeito ao tipo de exame das probas Abau. 

 

Instrumentos: 
A avaliación realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros 

trimestres así como as actividades de recuperación, repaso, reforzo e ampliación 

das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro trimestre. 

Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias 

imprescindibles nos dous primeiros trimestres do curso, propóñense actividades 

que lles axuden a adquirilas e superar o curso, co obxectivo de que os alumnos e 

alumnas poidan continuar o seu itinerario formativo. 

Os instrumentos da 3ª avaliación, de carácter formativo ,consisten en :  

 Rúbrica de entrega de actividades con escala de puntuación. 

 Rúbrica de avaliación da actitude e participación recollida na 

programación do departamento. 

Táboas de observación con énfase nas destrezas que van ser requeridas nas 

Probas Abau : Reading e Writing así como nas tarefas de Transformacións 

gramaticais e Fonética. As composicións entregadas serán puntuadas segundo 

as táboas de cualificación recollidas na  Rúbrica de avaliación da expresión escrita 

da programación do departamento. 
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Cualificación 
final 

1. Alumnado con resultados positivos nos primeiros trimestres do curso.   
Aquelas alumnas e alumnos que acadaron unha puntuación de 5 ou máis na 
segunda avaliación, poderán  incrementar a cualificación obtida na segunda 
avalición ata 2 puntos. Para a cualificación final, sumaráselles  a esa nota a 
puntuación obtida nas citadas actividades, do seguinte xeito: 

 ENTREGA DO MATERIAL PROPOSTO : 0.5 puntos 
 CORRECCIÓN DAS TAREFAS  ENTREGADAS DE COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS, FONÉTICA   E TRANSFORMACIÓNS GRAMATICAIS.  
0.5 puntos 

 PARTICIPACIÓN NAS ACTIVIDADES  NA  AULA VIRTUAL, A 
TRAVÉS DO E- MAIL  E NAS VIDEOCONFERENCIAS: 0.5 puntos 

 TAREFAS  ESCRITAS SOBRE COMPOSICIÓNS DE EXPRESIÓN 
ESCRITA : 0.5 puntos 

 
A NON participación nas actividades propostas  non se penalizará. Polo tanto, o 
alumnado que se atopen neste suposto obterá a mesma cualificación que na 
segunda avaliación.  
  
2. Alumnado que NON acadou resultados positivos nos primeiros 
trimestres do curso. 

 ENTREGA DO MATERIAL  PROPOSTO : 2 puntos  
 CORRECCIÓN DAS TAREFAS  ENTREGADAS DE COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS, FONÉTICA   E TRANSFORMACIÓNS GRAMATICAIS.  
1 puntos 

 COMPOSICIÓNS DE EXPRESIÓN ESCRITA: 2 puntos 
 PARTICIPACIÓN NAS ACTIVIDADES  NA AULA VIRTUAL, A 

TRAVÉS DO E- MAIL E NAS VIDEOCONFERENCIAS: 1 punto 
 
A cualificación  destes alumnos  pode  alcanzar un máximo de 6 puntos. 
 
 

Proba 
extraordinaria 

de 

Recuperación da 
materia  

As probas da convocatoria  realizarase de forma presencial ou telemática , 
segundo as instruccións da consellería . Estas probas estarán baseada nos 
contidos tratados ata a interrupción das clases presenciais o 13 de Marzo. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  

Este alumnado non pode ser avaliado a través dunhas probas presenciais. Éstas 

van ser substituídas pola realización de actividades que permitan unha avaliación 

obxectiva.  

 
Os alumnos aprobados na convocatoria de Febrero conservarán as 
cualificacións obtidas, que son o resultado da media desa convocatoria e a de 
novembro.  

 

 

Criterios de cualificación: 
Para a avaliacion final ordinaria da materia de pendentes , vanse ter en conta os 
seguintes criterios : 

 Exercicios e traballos entregados  correspondentes a ao curso de 
referencia durante a 3ª avaliación e tendo en consideración a corrección 
destas tarefas: 4 puntos 
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 Material de reforzo de materia pendente entregado durante as 1ª e 2ª 

avaliacións e correxidos daquela ou durante a 3ª avaliación en caso de 
nos teren  realizado durante os  dous trimestres previos: 1 punto 
 

 Material adicional de reforzo da terceira avaliación : 1 punto 
. 

 

 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
O procedemento de avaliación adecuarase ás adaptacións metodolóxicas 

realizadas durante o terceiro trimestre do curso 2019-2020. A avaliación 

realizarase tendo en conta os instrumentos xa descritos no apartado de criterios 

de cualificación,que consisten en actividades de reforzo. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

A tipoloxía das actividades tanto para alumnos aprobados como suspensos 
na segunda avaliación é a mesma. Están baseadas no modelo do exame de 
Abau : Resume, preguntas de comprensión de texto tipo True- False, 
sinónimos, fonética, transformacións , conectores e Composicións. Como o 
uso da língua é moi amplo neste nível, na maioría das actividades 
combínase reforzó e ampliación. 

Adicionalmente, os alumnos coa materia suspensa realizarán exercicios 
específicos de repaso e recuperación de distintos contidos. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado do curso ten conectividade. Cada semana proporciónase 
o material de recuperación / reforzo e ampliación na aula virtual. Ao finalizar 
a semana deben enviar por correo electrónico as tarefas propostas. 

Facemos unha sesión semanal por videoconferencia, na que se preguntan 
dúbidas e se  fan actividades onde a corrección é inmediata e ademáis 
posibilita obter información sobre o progreso dos alumnos. Ao finalizar a 
semana deben enviar por correo electrónico as tarefas propostas. Para os 
exercicios máis mecánicos proporciónaselles un solucionario para a sú a 
corrección e autoavaliación. 

 

Materiais e recursos 
Libro de texto e Recursos de English Trends 2 
Textos e exercicios de distintas fontes. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A xefatura de estudos publica semanalmente e / ou quincenalmente os 
plans de traballo de tódolos cursos e tódalas materias na páxina web do 
centro. A continuación, os titores informan ás familias. A maiores, póñome 
en contacto  a través do email para informarlles da publicación das tarefas 
na aula virtual e das tarefas a preparar para a videoconferencia da semana. 
As familias son informadas a través de Abalar e do Titor do grupo. 

Publicidade  Na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

 CA 1.1 Aplicáronse as estratexias de escoita activa para a 
comprensión precisa das mensaxes recibidas
  CA 1.3 Identificouse o sentido global do texto oral que presenta 
a información de xeito secuenciado e progresivo en situacións 
habituais frecuentes e de contido predicible.
CA 1.6 Utilizáronse estruturas gramaticais básicas adaptadas a 
contextos diferentes (formal, non formal e situacións 
profesionais), e un repertorio esencial e restrinxido de 
expresións, frases e palabras de situacións habituais frecuentes 
e de contido altamente predicible segundo o propósito 
comunicativo do texto.
CA 1.7 Expresouse con certa claridade, usando unha entoación e
unha pronuncia comprensible, aceptándose as pausas e as 
dúbidas frecuentes.

RA1 Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral en
lingua inglesa, elaborando presentacións orais de pouca extensión, ben
estruturadas, relativas a situacións habituais de comunicación cotiá e 
frecuente de ámbito persoal, público ou profesional.

C1.1 Ideas principais en chamadas, mensaxes, ordes e 
indicacións moi claras.
C1.4 Léxico, expresións e frases sinxelas frecuentes para se 
desenvolver en transaccións e xestións cotiás dos ámbitos 
persoal ou profesional.
C1.5 Recursos gramaticais. Tempos e formas verbais en 
presente e pasado; verbos principais, modais e auxiliares. 
Funcións comunicativas asociadas a situacións habituais e 
frecuentes. Elementos lingüísticos fundamentais. Marcadores do 
discurso para iniciar, ordenar e finalizar.
C1.6 Pronuncia de fonemas ou grupos fónicos de carácter básico
que presenten maior dificultade.

BC1 Comprensión e produción de textos orais básicos en lingua 
inglesa.

C1.8 Estratexias fundamentais de comprensión e escoita activa.
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CA 2.3 Utilizáronse estratexias básicas de compensación para 
suplir carencias na lingua estranxeira, como a observación da 
persoa interlocutora e a procura da súa axuda para facilitar a 
bidirecionalidade da comunicación.
CA 2.4 Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e un repertorio
esencial e restrinxido de expresións, frases, palabras e 
marcadores de discurso lineais, segundo o propósito 
comunicativo do texto.
CA 2.5 Expresouse con certa claridade, utilizando unha 
entoación e unha pronuncia comprensibles, aceptándose as 
pausas e as dúbidas frecuentes, nun rexistro formal ou neutro e 
sempre que as condicións acústicas sexan boas e a mensaxe 
non estea distorsionada.

RA 2 Participa en conversas en lingua inglesa utilizando unha linguaxe 
sinxela e clara en situacións habituais frecuentes dos ámbitos persoal 
ou profesional, activando estratexias de comunicación básicas.

C2.2 Elaboración de mensaxes e textos sinxelos en lingua 
inglesa.
C2.3 Comprensión da información global e da idea principal de 
textos básicos cotiáns, dos ámbitos persoal, público ou 
profesional.
C2.4 Léxico frecuente para se desenvolver en transaccións e 
xestións cotiás e sinxelas dos ámbitos persoal, público ou 
profesional.
C2.5 Composición de textos escritos moi breves, sinxelos e ben 
estruturados.

BC 2 Participación en conversas en lingua inglesa.

CA 3.1 Leuse o texto de xeito comprensivo, recoñecendo os seus
trazos básicos, o seu contido global, e analizouse a súa intención
e o seu contexto.
CA 3.2 Identificáronse as ideas fundamentais e a intención 
comunicativa básica do texto.
CA 3.5 Elaboráronse textos breves e adecuados a un propósito 
comunicativo, seguindo modelos estruturados.

RA 3 Elabora textos escritos breves e sinxelos en lingua inglesa, en 
situacións de comunicacións habituais e frecuentes dos ámbitos 
persoal, público ou profesional, desenvolvendo estratexias estruturadas
de composición, e aplica estratexias de lectura comprensiva.
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Revisión do traballo do alumnado consistente na realización de
actividades de repaso, reforzo e recuperación propostas na Aula
Virtual así como a valoración do grao de participación tanto nestas
actividades como a través do correo electrónico.

A avaliación do alumnado será do seguinte modo:

1. Alumnado coa segunda avaliación aprobada na materia de
inglés:

A  correcta  realización  das  actividades  requeridas  poderá
incrementar  a  cualificación  obtida  na  segunda  avalición  ata  2
puntos, segundo o seguinte cadro:

-Entrega do material proposto: 0´5 puntos.
-Corrección das tarefas escritas e de comprensión oral: 0´5 puntos.
-Participación nas actividades da aula virtual,  a través do correo
electrónico e as videoconferencias: 0´5 puntos.
-Tarefas  escritas  e/ou  orais  do  libro  de  lectura  pertinente  e/ou
doutras lecturas ou textos: 0´5 puntos.

A NON participación nas actividades propostas  non se penalizará.
Polo  tanto,  o  alumnado  que  se  atope  neste  suposto  obterá  a
mesma cualificación que na segunda avaliación. 

2. Alumnado coa segunda avaliación suspensa na materia de
inglés:

A cualificación destes alumnos poderá alcanzar unha puntuación
máxima de 6 puntos segundo o seguinte cadro:

-Entrega do material proposto: 3 puntos.
-Corrección das tarefas escritas e de comprensión oral:  1 punto.
-Participación nas actividades da aula virtual,  a través do correo
electrónico e as videoconferencias:1 punto.
-Tarefas  escritas  e/ou  orais  do  libro  de  lectura  pertinente  e/ou
doutras lecturas ou textos: 1 punto.

Instrumentos:
Táboas  de  rexistro  e  descriptores  de  logro  tanto  das  tarefas
realizadas  como  do  grao  de  corrección  destas  e  do  grao  de
participación e interese por parte do alumnado.

Cualificación
final

A materia  de  inglés  terá  un peso dun tercio  da  nota  dentro  do
módulo de Comunicación e Sociedade 1.

1. Alumnado co módulo aprobado na 2ª avaliación:
A realización das tarefas propostas na Aula Virtual permitirá sumar 
ata 2 puntos á nota obtida na segunda avaliación.
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2. Alumnado co módulo suspenso na 2ª avaliación:
-Valoración das actividades de recuperación que terán un peso do
60% da nota.
-Valoración das dúas primeiras avaliacións que terán un peso de
20% cada unha.

Proba
extraordinaria
de setembro

O alumnado que non supere a materia na terceira evaluación, terá
que  realizar  o  plan  de  actividades  de  recuperación  proposto  e
examinarse en setembro dos contidos tratados ata a interrupción
das clases presenciais o 13 de Marzo. 
Esta  proba  desenvolverase  de  forma presencial  ou  telemática  ,
segundo as instruccións da consellería na data fixada pola Xefatura
de Estudos.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Actividades  de repaso,  reforzo e recuperación dos contidos
estudados   nas   anteriores  avaliacións   para  todo  o  grupo,
incluindo  aquel   alumnado  que ten a materia suspensa  e
necesita  recuperala. 
As  actividades   son  variadas  :  de  comprensión  lectora,
vocabulario, gramática, expresión escrita e comprensión  oral
tendo  sempre  en  conta  e,  na  medida  do  posible,  as  catro
destrezas linguísticas e os estándares de aprendizaxe.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

O traballo  lévase a cabo mediante tarefas colgadas na Aula
Virtual que o alumnado realiza e envía por dous medios: correo
electrónico ou aula virtual.
Co fin de garantir que todo o alumnado poida dispor de estos
medios  para  estar  conectados  durante  a  fase  de  ensino  a
distancia, o centro facilita equipo  informático e conexión a todo
o alumnado do grupo que o solicitou ou manifestou  problemas
técnicos  tras varias consultas  por parte do seu titor. 

Materiais e recursos

Libro de texto e de exercicios do alumnado así como enlaces
a  diversas  páxinas  educativas  e  material  seleccionado
destas.
Emprégase  a Aula  Virtual  para colgar as  tarefas  asignadas
e  o  correo  electrónico  para  comunicarse   co  alumnado  e
resolver dúbidas  así  como  facer as aclaracións  oportunas
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Emprégase a Aula  Virtual e o correo eléctronico para manter
informado e conectado ó alumnado así como para facilitar a
comunicación e  o envío  das tarefas  e facer  as   aclaracións
oportunas. 
En  canto  á  comunicación  coas  familias,  utilízase  abalar  así
como o correo electrónico e a web do centro.

Publicidade Publicación  obrigatoria na páxina web do centro.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

  CA 1.1 Aplicáronse as estratexias de escoita activa para a 
comprensión precisa das mensaxes recibidas
  CA 1.3 Identificouse o sentido global do texto oral que presenta 
a información de xeito secuenciado e progresivo en situacións 
habituais frecuentes e de contido predicible.
CA 1.6 Utilizáronse estruturas gramaticais básicas adaptadas a 
contextos diferentes (formal, non formal e situacións 
profesionais), e un repertorio esencial e restrinxido de 
expresións, frases e palabras de situacións habituais frecuentes 
e de contido altamente predicible segundo o propósito 
comunicativo do texto.
CA 1.7 Expresouse con certa claridade, usando unha entoación e
unha pronuncia comprensible, aceptándose as pausas e as 
dúbidas frecuentes.

RA1 Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral en
lingua inglesa, elaborando presentacións orais de pouca extensión, ben
estruturadas, relativas a situacións habituais de comunicación cotiá e 
frecuente de ámbito persoal, público ou profesional.

C1.1 Ideas principais en chamadas, mensaxes, ordes e 
indicacións moi claras.
C1.4 Léxico, expresións e frases sinxelas frecuentes para se 
desenvolver en transaccións e xestións cotiás dos ámbitos 
persoal ou profesional.
C1.5 Recursos gramaticais. Tempos e formas verbais en 
presente e pasado; verbos principais, modais e auxiliares. 
Funcións comunicativas asociadas a situacións habituais e 
frecuentes. Elementos lingüísticos fundamentais. Marcadores do 
discurso para iniciar, ordenar e finalizar.
C1.6 Pronuncia de fonemas ou grupos fónicos de carácter básico
que presenten maior dificultade.
C1.8 Estratexias fundamentais de comprensión e escoita activa.

BC1 Comprensión e produción de textos orais básicos en lingua 
inglesa.
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CA 2.3 Utilizáronse estratexias básicas de compensación para 
suplir carencias na lingua estranxeira, como a observación da 
persoa interlocutora e a procura da súa axuda para facilitar a 
bidirecionalidade da comunicación.
CA 2.4 Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e un repertorio
esencial e restrinxido de expresións, frases, palabras e 
marcadores de discurso lineais, segundo o propósito 
comunicativo do texto.
CA 2.5 Expresouse con certa claridade, utilizando unha 
entoación e unha pronuncia comprensibles, aceptándose as 
pausas e as dúbidas frecuentes, nun rexistro formal ou neutro e 
sempre que as condicións acústicas sexan boas e a mensaxe 
non estea distorsionada

RA 2 Participa en conversas en lingua inglesa utilizando unha linguaxe 
sinxela e clara en situacións habituais frecuentes dos ámbitos persoal 
ou profesional, activando estratexias de comunicación básicas.

C2.2 Elaboración de mensaxes e textos sinxelos en lingua 
inglesa.
C2.3 Comprensión da información global e da idea principal de 
textos básicos cotiáns, dos ámbitos persoal, público ou 
profesional.
C2.4 Léxico frecuente para se desenvolver en transaccións e 
xestións cotiás e sinxelas dos ámbitos persoal, público ou 
profesional.
C2.5 Composición de textos escritos moi breves, sinxelos e ben 
estruturados.

BC 2 Participación en conversas en lingua inglesa.

CA 3.1 Leuse o texto de xeito comprensivo, recoñecendo os seus
trazos básicos, o seu contido global, e analizouse a súa intención
e o seu contexto.
CA 3.2 Identificáronse as ideas fundamentais e a intención 
comunicativa básica do texto.
CA 3.5 Elaboráronse textos breves e adecuados a un propósito 
comunicativo, seguindo modelos estruturados.
CA 3.6 Utilizouse o léxico esencial axeitado para situacións 

RA 3 Elabora textos escritos breves e sinxelos en lingua inglesa, en 
situacións de comunicacións habituais e frecuentes dos ámbitos 
persoal, público ou profesional, desenvolvendo estratexias estruturadas
de composición, e aplica estratexias de lectura comprensiva.
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frecuentes e para o contexto dos ámbitos persoal ou profesional.
C3.2 Propiedades básicas do texto.
C3.3 Estratexias e técnicas de compresión de lectura.
C3.4 Estratexias de planificación e de corrección escrita.
C3.8 Coherencia espazo-temporal e cohesión a través do uso de 
recursos sinxelos para iniciar, desenvolver ou rematar un texto 
escrito.
C3.11Estruturas gramaticais básicas:

BC3 Interpretación e elaboración de mensaxes sinxelas escritas en 
lingua inglesa.

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

Avaliación

Procedementos:
Revisión do traballo do alumnado consistente na realización de
actividades de repaso e recuperación e, no seu caso, ampliación
propostas  na  Aula  Virtual  así  como  a  valoración  do  grao  de
participación  tanto  nestas  actividades como a  través  do correo
electrónico.

A avaliación do alumnado na materia de inglés será do seguinte
modo:

1.  Alumnado  coa  materia  de  inglés  aprobada  na  segunda
avaliación:

A  correcta  realización  das  actividades  requeridas  poderá
incrementar  a  cualificación  obtida  na  segunda  avalición  ata  2
puntos, segundo o seguinte cadro:

-Entrega do material proposto: 0´5 puntos.
-Corrección das tarefas escritas e de comprensión oral: 0´5 puntos.
-Participación nas actividades da aula virtual,  a través do correo
electrónico e as videoconferencias: 0´5 puntos.
-Tarefas  escritas  e/ou  orais  do  libro  de  lectura  pertinente  e/ou
doutras lecturas ou textos: 0´5 puntos.

A NON participación nas actividades propostas  non se penalizará.
Polo  tanto,  o  alumnado  que  se  atope  neste  suposto  obterá  a
mesma cualificación que na segunda avaliación. 

2.  Alumnado  coa  materia  de  inglés  suspensa  na  segunda
avaliación:

A cualificación destes alumnos poderá alcanzar unha puntuación
máxima de 6 puntos segundo o seguinte cadro:

-Entrega do material proposto: 3 puntos.
-Corrección das tarefas escritas e de comprensión oral:  1 punto.
-Participación nas actividades da aula virtual,  a través do correo
electrónico e as videoconferencias:1 punto.
-Tarefas  escritas  e/ou  orais  do  libro  de  lectura  pertinente  e/ou
doutras lecturas ou textos: 1 punto.

Instrumentos:
Táboas  de  rexistro  e  descriptores  de  logro  tanto  das  tarefas
realizadas como do grao de corrección de estas e do grao de
participación e interese por parte do alumnado.

Cualificación
final

A materia  de  inglés  terá  un peso dun tercio  da  nota  dentro  do
módulo de Comunicación e Sociedade 1. A cualificación final do
módulo farase do seguinte modo:
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1. Alumnado co módulo aprobado na 2ª avaliación:
A realización das tarefas propostas na Aula Virtual permitirá sumar
ata 2 puntos á nota obtida na segunda avaliación.

2. Alumnado co módulo suspenso na 2ª avaliación:
-Valoración das actividades de recuperación que terán un peso do
60% da nota.
-Valoración das dúas primeiras avaliacións que terán un peso de
20% cada unha.

Proba
extraordinaria
de setembro

O alumnado que non supere a materia na terceira evaluación, terá
que  realizar  o  plan  de  actividades  de  recuperación  proposto  e
examinarse en setembro dos contidos tratados ata a interrupción
das clases presenciais o 13 de Marzo. 
Esta  proba  desenvolverase  de  forma presencial  ou  telemática  ,
segundo as instruccións da consellería na data fixada pola Xefatura
de Estudos.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Actividades  de repaso, reforzo e consolidación dos contidos
estudados  nas  anteriores  avaliacións  para todo o grupo.,
incluindo  aquel   alumnado  que ten a materia suspensa  e
necesita   recuperala.  As  actividades   son  variadas  :  de
comprensión lectora, vocabulario, gramática, expresión escrita
e comprensión  oral, tendo sempre en conta e, na medida do
posible,  as  catro  destrezas  linguísticas  e  os  estándares  de
aprendizaxe.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

O traballo  lévase a cabo mediante tarefas colgadas na Aula
Virtual que o alumnado realiza e envía por dous medios: correo
electrónico ou aula virtual.  Asemade, as dúbidas que poidan
xurdir son aclaradas a través do correo electrónico.
Co fin de garantir que todo o alumnado poida dispor de estos
medios  para  estar  conectados  durante  a  fase  de  ensino  a
distancia, o centro facilita equipo  informático e conexión a todo
o alumnado do grupo que o solicitou ou manifestou  problemas
técnicos  tras varias consultas  por parte da súa titora.

Materiais e recursos

Libro de texto e de exercicios do alumnado así como enlaces
a diversas páxinas educativas e material seleccionado destas.
Emprégase  a Aula  Virtual  para colgar as  tarefas  asignadas
e  o  correo  electrónico  para  comunicarse   co  alumnado  e
resolver dúbidas  así  como  facer as aclaracións  oportunas
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Emprégase a Aula  Virtual e o correo eléctronico para manter
informado e conectado ó alumnado así como para facilitar a
comunicación e  o envío  das tarefas  e facer  as   aclaracións
oportunas. 
En  canto  á  comunicación  coas  familias,  utilízase  abalar  así
como o correo electrónico e a web do centro.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1. Resultados de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Resultado de aprendizaxe

 1.1. Aplicáronse sistema camente as  estratexias de escoita ac va

para  a  comprensión global  e  específica das  mensaxes  recibidas,  sen

necesidade de entender todos os seus elementos.

 1.2. Iden ficouse a  intención comunica va de mensaxes directas

ou empregando un repertorio limitado de expresións, frases, palabras e

marcadores de discurso,  estruturadores (de apertura,  con nuidade e

pechamento).

 1.3.  Iden ficouse o  sen do global e as ideas principais do texto

oral  e  de  estruturas  grama cais  básicas  en  oracións  sinxelas,  de

situacións habituais frecuentes e de con do predicible e concreto

 1.7.  Expresouse  a  información  usando  unha  entoación  e  unha

pronuncia razoables, aceptándose as pautas e pequenas vacilacións

 1.11. Iden ficáronse as principais ac tudes e os comportamentos

profesionais  en  situacións  de  comunicación  habituais  do  ámbito

profesional.

RA 1.  U liza estratexias para interpretar e comunicar información oral en

lingua  inglesa, aplicando  os  principios  da  escoita  ac va  e  elaborando

presentacións  orais  de  pouca  extensión,  claras  e  estruturadas,  rela vas  a

temas e aspectos concretos, frecuentes e co áns dos ámbitos persoal, público

e profesional

 2.1.  Dialogouse  seguindo  un  guión  sobre  temas  e  aspectos

concretos e frecuentes do ámbito persoal, público e profesional.

RA 2.  Mantén conversas  sinxelas  e  breves  en lingua inglesa  en  situacións

habituais e concretas, cara a cara ou por medios técnicos, do ámbito persoal,
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

Ao  longo  do  curso,  tanto  na  fase  de  ensino  presencial,  como  na  fase  a  distancia,

u lizouse a plataforma educa va EDMODO, onde o alumnado conta con material  e

recursos,  así  como  as  instruccións  da  profesora  para  realizar  as  tarefas

correspondentes.

 Audicións- Probas escritas de elección múl ple.
 Roleplays realizados na aula.
 Ac vidades escritas de  comprensión lectora autoavaliables.
 Ac vidades de vocabulario e gramá ca autoavaliables.
 Probas online de gramá ca.

Instrumentos:

- Táboas de observación e rúbricas

- Probas  online de elección múl ple e de gap-filling.

- Tarefas escritas de comprensión oral e escrita, así como de expresión escrita.

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:

Para calcular a cualificación da avaliación parcial previa á realización da FCT do alumnado que

ten suspensa a materia na primeira avaliación, adxudicarase un 40 % á nota da 1ª avaliación e

un 6o% á nota da segunda avaliación. Neste período hai unha fase presencial, entre o 8 de

xaneiro e o 12 de marzo, e outra fase non presencial  de recuperación e reforzo (14

abril-12  maio),  A materia  de  Inglés  aínda  non  estaba  avalíada,  e  forma  parte  do

módulo Comunicación e Sociedade II.

A cualificación da segunda avaliación se calculará da seguinte maneira:

1- Entrega das ac vidades e tarefas propostas, tanto nas clases presenciais como  na

fase a distancia- 4 puntos

2- Corrección das tarefas escritas e de comprensión oral- 1 punto

3-  Par cipación  nas  clases  presenciais,  nas  ac vidades  en  Edmodo,  no  correo

electrónico e nas videoconferencias- 1 punto.

A cualificación máxima de Inglés para o alumnado que suspendeu a primeira avaliación

e entregue estas ac vidades de recuperación é 6 .

Unha vez ob da a cualificación de Inglés na avaliación parcial de módulos de 2º curso,



calcularase a cualificación do ámbito Comunicación e Sociedade II, nunha proporción

de 1/3 Inglés e 2/3 Lingua Galega e Castelá, e Sociedade.

Ac vidades de
recuperación

para a avaliación
final

O alumnado que non supere o  módulo  Comunicación e Sociedade II  na  avaliación

parcial de módulos previa á FCT (Proxecto), terá que realizar o plan de ac vidades de

recuperación dende o 14 de maio ata a finalización das clases no mes de xuño, cando

terá lugar a avaliación final do ciclo. A nota máxima será de 6 puntos, ao entenderse

que son con dos mínimos, e se seguirán os mesmos criterios de cualificación que na

avaliación parcial.

Alumnado de
materia pendente

Criterios de avaliación:

Aquel  alumnado que non acadou un aprobado na cualificación  da  primeira avaliación
no  Ámbito  de   Comunicación  e  sociedade  de  Electricidade e  Electrónica  en  2  FPB,
poderá superar o módulo de Comunicación e Sociedade de 1 FPB coa realización de
ac vidades, a través da plataforma educa va Edmodo, para recuperar as aprendizaxes
e  competencias  non  adquiridas  anteriormente.  Desta  maneira,  inténtase  non
prexudicar aos alumnos, posibilitándolles a recuperación do módulo pendente.

Criterios de cualificación:

Inglés cons túe un terzo do módulo de Comunicación e Sociedade I, ao igual que no

módulo de 2º, e contarase nesta proporción.

As  porcentaxes  que  se  aplicarán  en  Inglés  serán  as  seguintes:

1- Entrega das ac vidades de reforzo, repaso e recuperación entre o día 14 de abril e 13

de maio- 4 puntos

2- Corrección das tarefas escritas e de comprensión oral- 1 punto

3-  Par cipación  nas   ac vidades  en  Edmodo,  no  correo  electrónico  e  nas

videoconferencias- 1 punto.

Procedementos e instrumentos de avaliación:

Ac vidades  de  recuperación  e  reforzo  publicadas  na  plataforma educa va  Edmodo

dende o día 14 de abril ata o día 13 de maio.

Os instrumentos serán os mesmos que os aplicados no curso de referencia: probas de

elección mú ple, tarefas escritas de comprensión oral e escrita e ac vidades de repaso

de léxico e  gramá ca.
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3. Metodoloxía e ac vidades do 2º trimestre (repaso, reforzo e
recuperación)

Ac vidades 

Presenciais:

 Ac vidades e tarefas realizadas no ensino presencial dende o 8 de xaneiro ata o 12 

de marzo

A distancia (14 de abril- 13 maio):

 Ac vidades de repaso do léxico e gramá ca vistos dende inicios de curso ata o 12 de

marzo.

 Probas online de tempos verbais

 Audicións

Presencial e a distancia:

 Proxecto da empresa (iniciado en febreiro e rematado en maio)

Metodoloxía
(alumnado con

conec vidade e sen
conec vidade)

Empregouse a plataforma educa va Edmodo para a realización das ac vidades, así como

para a comunicación, xunto co correo electrónico e Abalar. 

Asemade, u lizouse a aplicación JITSI  para establecer contacto co alumnado, escoitar as

súas dúbidas directamente,  e realizar as explicacións necesarias.

Ao longo deste período contactouse co alumnado tamén por correo electrónico e  a través

de Abalar para mantelo informado e conectado, así como para facilitar o envío das tarefas. 

O  centro  facilitou  equipo  informá co  e  conexión  a  todo  o  alumnado  do  grupo  que  o

solicitou ou manifestou problemas técnicos, tras varias consultas por parte da súa tora.

Materiais e recursos

Libro de texto e libro de texto dixital -

h ps://online.flippingbook.com/view/965668/  e  libro  de  exercicios

h ps://online.flippingbook.com/view/533890/ 

EDMODO-   grupo  Basic  Voca onal  Training  2  1920-  ac vidades  de  vocabulario,  lectura,

comprensión oral e expresión escrita,así como probas en línea.

PADLET- Proxecto colabora vo www.padlet.com JOB ADS

CANVA-www.canva.com para diseños nos proxectos e tarefas.

Tests Kahoot- h ps://kahoot.com/schools-u/ 

JITSI- h ps://meet.jit.si/BasicVoca onalTraining1920 para comunicación y explicaciones.
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4. Información e publicidade

Información ao

alumnado e ás

familias

Abalar

Correo electrónico

Edmodo- www.edmodo.com  (grupo Basic Voca onal Training 2 1920)

JITSI - BasicVocationalTraining1920 

Páxina web do centro

Publicidade Publicación na páxina web do centro.
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1. Resultados de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación                                    Resultado de aprendizaxe

 1.1. Aplicáronse sistema camente as  estratexias de escoita ac va

para  a  comprensión global  e  específica  das  mensaxes  recibidas,  sen

necesidade de entender todos os seus elementos.

 1.2. Iden ficouse a  intención comunica va de mensaxes directas

ou empregando un repertorio limitado de expresións, frases, palabras e

marcadores de discurso, estruturadores (de apertura, con nuidade e

pechamento).

 1.3.  Iden ficouse o  sen do global  e as ideas principais  do texto

oral  e  de  estruturas  grama cais  básicas  en  oracións  sinxelas,  de

situacións habituais frecuentes e de con do predicible e concreto

 1.7.  Expresouse  a  información  usando  unha  entoación  e  unha

pronuncia razoables, aceptándose as pautas e pequenas vacilacións

 1.11. Iden ficáronse as principais ac tudes e os comportamentos

profesionais  en  situacións  de  comunicación  habituais  do  ámbito

profesional.

RA 1.  U liza estratexias para interpretar e comunicar información oral en

lingua  inglesa,  aplicando  os  principios  da  escoita  ac va  e  elaborando

presentacións  orais  de  pouca  extensión,  claras  e  estruturadas,  rela vas  a

temas e aspectos concretos, frecuentes e co áns dos ámbitos persoal, público

e profesional

• 2.1. Dialogouse seguindo un guión sobre temas e aspectos 

concretos e frecuentes do ámbito persoal, público e profesional.

• 2.3. Escoitouse e dialogouse en interaccións sinxelas, co ás da vida

RA 2. 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
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

Ao longo do curso, tanto na fase de ensino presencial, como na fase a

distancia, u lizouse a plataforma educa va EDMODO, onde o alumnado

conta con material  e  recursos,  así  como das instruccións  da profesora

para realizar as tarefas correspondentes.

• Audicións- Probas escritas de elección múl ple.

• Roleplays e proxectos realizados na aula presencial e a distancia.

• Ac vidades escritas de comprensión lectora autoavaliables.

• Ac vidades de vocabulario e gramá ca autoavaliables.

• Probas online de gramá ca.

Instrumentos:

- Táboas de observación e rúbricas

- Probas online de elección múl ple.

- Tarefas escritas

Cualificación

final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:

Dado que esta  é a segunda avaliación,  iniciada no mes de xaneiro,  e

rematada en maio, a materia aínda non estaba avalíada, e forma parte

do módulo Comunicación e Sociedade II, aprobado por todo o alumnado

do grupo na primeira avaliación, que é a úl ma presencial, polo que se

mantén  a  cualificación.  Esta  pode  subir  ata  2  puntos  sobre  a

correspondente á primeira avaliación.

Para mellorala seguiranse os seguintes criterios:

1. Realización de todas as ac vidades- Ata 0,5 puntos.

2. Corrección das mesmas- Ata 0,5 punto.

3. Realización correcta da tarefa “ A Job Ad” - 0,5 puntos

4. Par cipación nas clases online- Ata 0,5 puntos.

Unha vez ob da a cualificación na avaliación final de Inglés, calcularase 

a cualificación do ámbito Comunicación e Sociedade II, nunha

proporción de 1/3 Inglés e 2/3 Lingua Galega e Castelá e Sociedade.



3. Metodoloxía e ac vidades do 2º trimestre (repaso e reforzo)

Ac vidades

Presenciais:

• Ac vidades e tarefas realizadas no ensino presencial dende xaneiro

ata o 12 de marzo

A distancia:

• Ac vidades de repaso do léxico e gramá ca vistos dende inicios de

curso ata o 12 de marzo.

• Probas online de tempos verbais

• Audicións 

Presencial e a distancia:

• Proxecto da empresa (iniciado en febreiro e rematado en maio)

Metodoloxía

(alumnado con

conec vidade e

sen

conec vidade)

Empregouse  a  plataforma  educa va  Edmodo  para  a  realización  das

ac vidades, así como para a comunicación, xunto co correo electrónico e

Abalar.

Asemade,  u lizouse  a  aplicación  JITSI  para  establecer  contacto  co

alumnado, escoitar as súas dúbidas directamente, e realizar as explicacións

necesarias.

Ao  longo  deste  período  contactouse  co  alumnado  tamén  por  correo

electrónico e a través de Abalar para mantelo informado e conectado, así

como para facilitar o envío das tarefas.

O centro facilitou equipo informá co e conexión a todo o alumnado do

grupo  que  o  solicitou  ou  manifestou  problemas  técnicos,  tras  varias

consultas por parte da súa tora.

Materiais e

recursos

Libro de texto e libro de texto dixital -

h ps://online.flippingbook.com/view/965668/ e  libro  de exercicios   h  

ps://online.flippingbook.com/view/533890/

EDMODO-  grupo  Basic  Voca onal  Training  2  1920-  ac vidades  de

vocabulario, lectura, comprensión oral e expresión escrita,así como probas

en línea.

PADLET- Proxecto colabora vo w ww.padlet.com JOB ADS 

CANVA-www.canva.com para diseños nos proxectos e tarefas.

Tests Kahoot- h ps://kahoot.com/schools-u/

JITSI- h ps://meet.jit.si/BasicVoca onalTraining1920 para comunicación 
y

explicaciones.
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4. Información e publicidade

Información ao

alumnado e ás

familias

ABALAR

Correo electrónico

EDMODO- w  ww.edmodo.com   (grupo Basic Voca onal Training 2 

1920)

JITSI - B  asicVocationalTraining1920  

Páxina web do centro

Publicidade Publicación na páxina web do centro.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 8 DE 8 CENTRO: IES TERRA DE TRASANCOS 
CURSO: 2º FP BÁSICA SERV. COMERCIAIS 
MATERIA: INGLÉS (Mod: Com. e Sociedade II)



Camiño Real s/n
15570 Narón (A Coruña)
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es
web: www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos

    

CIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 
2019/2020ADAPTAPROGRAMACIÓN

INSTRUCIÓNS DO 27  DE ABRIL DE 2020,  DA DIRECCIÓN XERAL DE EDUCACIÓN,  FORMACIÓN PROFESIONAL E

INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA O DESENVOLVEMENTO DO TERCEIRO TRIMESTRE DO CURSO ACADÉMICO 2019/20, NOS

CENTROS DOCENTES DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.

c
E
N
T
R
O
:
 
C
U
R
S
O
:
 
M
A
T
E
R
I
A
:
D
E
P
A
R
T
A
M
E
N
T
O
:
D
A
T
A
:

A
d
a
p
t
a
c
i
ó
n
 
D
A
 
P
R
O
G
R
A
M
A
C
I
Ó
N
 
D
i
d
á
c
t
i
c
a
.
 
c
U
R
S
O
 
2
0
1
9
/
2
0
2
0
.

mailto:ies.terra.trasancos@edu.xunta.es


Camiño Real s/n
15570 Narón (A Coruña)
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es
web: www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos

    

ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu caso
ampliación)

4. Información e publicidade. 

c
E
N
T
R
O
:
 
C
U
R
S
O
:
 
M
A
T
E
R
I
A
:
D
E
P
A
R
T
A
M
E
N
T
O
:
D
A
T
A
:

mailto:ies.terra.trasancos@edu.xunta.es


Camiño Real s/n
15570 Narón (A Coruña)
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es
web: www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos

    

mailto:ies.terra.trasancos@edu.xunta.es


Camiño Real s/n
15570 Narón (A Coruña)
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es
web: www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos

                                                                                                                                                                                                    

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

CA 1.2 Identificouse a idea principal da mensaxe. 
CA 1.4 Extraeuse información específica en mensaxes 
relacionadas con aspectos da vida profesional e cotiá.
CA 1.6 Identificáronse as ideas principais dun discurso sobre un 
tema coñecido, transmitido por un medio de comunicación, 
emitido en lingua estándar e articulado con claridade. 
CA 1.8 Tomouse conciencia da importancia de comprender 
globalmente unha mensaxe, mesmo sen entender todos os seus 
elementos. 

RA 1 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. 

C1.1 Comprensión de mensaxes profesionais e cotiás: Mensaxes
directas, telefónicas e gravadas. Terminoloxía específica do 
sector. Idea principal e ideas secundarias.  Recursos gramaticais:
tempos verbais, preposicións, locucións, expresión da condición 
e da dúbida, uso da voz pasiva, oracións de relativo e estilo 
indirecto. Outros recursos lingüísticos: gustos e preferencias, 
suxestións, argumentacións, instrucións, etc.  Variedade de 
acentos na lingua oral. Orde de palabras na oración simple.

BC 1 Análise de mensaxes orais.

CA 2.2 Léronse comprensivamente textos sinxelos. 
CA 2.3 Interpretouse o contido global da mensaxe. 
CA 2.6 Realizáronse traducións de textos sinxelos utilizando 
material de apoio, en caso necesario.

RA 2 Interpreta información profesional contida en textos escritos, ao 
analizar comprensivamente os seus contidos. 

C2.1 Comprensión de mensaxes, textos e artigos básicos 
profesionais e cotiáns. Soportes telemáticos: fax, correo 
electrónico, burofax, etc.  Terminoloxía específica do sector. Idea 
principal e ideas secundarias.  Recursos gramaticais: tempos 
verbais, preposicións, uso da voz pasiva, oracións de relativo e 
estilo indirecto.  Orde de palabras na oración simple. 
C2.2 Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, 

BC 2 Interpretación de mensaxes escritas
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condición, causa, finalidade e resultado.
C2.3 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e 
simultaneidade. 
CA 3.2 Comunicouse utilizando fórmulas, nexos e estratexias de 
interacción. 
CA 3.4 Describíronse feitos breves e imprevistos relacionados 
coa profesión. 
CA 3.5 Utilizouse correctamente a terminoloxía da profesión.
CA 3.6 Expresáronse sentimentos, ideas ou opinións.

RA 3 Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e participa como
axente activo en conversas profesionais. 

C3.2 Terminoloxía específica do sector.
C3.3 Recursos gramaticais: tempos verbais, preposicións, 
locucións, expresión da condición e da dúbida, uso da voz 
pasiva, oracións de relativo e estilo indirecto.
C3.4 Outros recursos lingüísticos: gustos e preferencias, 
suxestións, argumentacións e instrucións. 

BC 3 Produción de mensaxes orais.

CA 4.1 Redactáronse textos breves relacionados con aspectos 
cotiáns e profesionais. 
CA 4.2 Organizouse a información coherentemente e con 
cohesión. 
CA 4.7 Utilizáronse as fórmulas de cortesía propias do 
documento que se elabore. 

RA 4 Elabora textos sinxelos en lingua estándar, e relaciona as regras 
gramaticais coa súa finalidade. 

C4.2 Relacións lóxicas: oposición, concesión, comparación, 
condición, causa, finalidade e resultado.
C4.3 Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e 
simultaneidade.
C4.4 Coherencia textual: Adecuación do texto ao contexto 
comunicativo.  Tipo e formato de texto. Variedade de lingua: 
rexistro. Selección léxica, de estruturas sintácticas e de contido 
salientable.  Inicio do discurso e introdución do tema. 
Desenvolvemento e expansión: exemplificación e conclusión, 
e/ou resumo do discurso. Uso dos signos de puntuación máis 

BC 4 Emisión de textos escritos.
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habituais. 
CA 5.1 Definíronse os trazos máis salientables dos costumes da 
comunidade onde se fale a lingua estranxeira. 
CA 5.4 Identificáronse os aspectos socioprofesionais propios do 
sector, en calquera tipo de texto.

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

C5.2 Coñecemento dos elementos culturais máis salientables 
nos países onde se fale a lingua inglesa.
C5.3 Uso dos recursos formais e funcionais en situacións que 
requiran un comportamento socioprofesional, co fin de proxectar 
unha boa imaxe da empresa. 

BC 5 Identificación e interpretación dos elementos culturais máis 
significativos dos países da lingua estranxeira. 

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

Avaliación

Procedementos:
Revisión do traballo do alumnado consistente na realización de
actividades de repaso, reforzo e consolidación propostas na Aula
Virtual así como a valoración do grao de participación tanto nestas
actividades como a través do correo electrónico.   

Instrumentos:
Táboas de rexistro  e descriptores de logro tanto da realización
das  tarefas  como  o  grao  de  corrección  destas  e  o  grao  de
participación e interese do alumnado.l

Cualificación
final

1. Alumnado coa segunda avaliación aprobada:

A  correcta  realización  das  actividades  requeridas  poderá
incrementar  a  cualificación  obtida  na  segunda  avalición  ata  2
puntos, segundo o seguinte cadro:

-Entrega do material proposto: 0´5 puntos.
-Corrección das tarefas escritas e de comprensión oral: 0´5 puntos.
-Participación nas actividades da aula virtual,  a través do correo
electrónico e as videoconferencias: 0´5 puntos.
-Tarefas  escritas  e/ou  orais  do  libro  de  lectura  pertinente  e/ou
doutras lecturas ou textos: 0´5 puntos.

A NON participación nas actividades propostas  non se penalizará.
Polo  tanto,  o  alumnado  que  se  atope  neste  suposto  obterá  a
mesma cualificación que na segunda avaliación. 

2. Alumnado coa segunda avaliación suspensa:

A cualificación  destes alumnos poderá alcanzar unha puntuación
máxima de 6 puntos segundo o seguinte cadro:

-Entrega do material proposto: 3 puntos.
-Corrección das tarefas escritas e de comprensión oral:  1 punto.
-Participación nas actividades da aula virtual,  a través do correo
electrónico e as videoconferencias:1 punto.
-Tarefas  escritas  e/ou  orais  do  libro  de  lectura  pertinente  e/ou
doutras lecturas ou textos: 1 punto.

Proba
extraordinaria
de setembro

O alumnado que non supere a materia na terceira evaluación, terá
que  realizar  o  plan  de  actividades  de  recuperación  proposto  e
examinarse en setembro dos contidos tratados ata a interrupción
das clases presenciais o 13 de Marzo. 
Esta  proba  desenvolverase  de  forma presencial  ou  telemática  ,
segundo as instruccións da consellería na data fixada pola Xefatura
de Estudos.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Actividades  de repaso,  reforzo e recuperación dos contidos
estudados   nas   anteriores  avaliacións   para  todo  o  grupo,
incluindo  aquel   alumnado  que ten a materia suspensa  e
necesita  recuperala. 
As  actividades   son  variadas  :  de  comprensión  lectora,
vocabulario, gramática, expresión escrita e comprensión  oral,
tendo  sempre  en  conta,  e  na  medida  do  posible,  as  catro
destrezas linguísticas e os estándares de aprendizaxe.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

O traballo  lévase a cabo mediante tarefas colgadas na Aula
Virtual que o alumnado realiza e envía por dous medios: correo
electrónico ou aula virtual.  Asemade, as dúbidas que poidan
xurdir son aclaradas a través do correo electrónico e da aula
virtual. 
Co fin de garantir que todo o alumnado poida dispor de estos
medios  para  estar  conectados  durante  a  fase  de  ensino  a
distancia, o centro facilita equipo  informático e conexión a todo
o alumnado do grupo que o solicitou ou manifestou  problemas
técnicos  tras varias consultas  por parte do seu titor.

Materiais e recursos

Libro de texto e de exercicios do alumnado así como enlaces
a  diversas  páxinas  educativas   e  material  seleccionado
destas.
Emprégase  a Aula  Virtual  para colgar as  tarefas  asignadas
e  o  correo  electrónico  para   comunicarse   co  alumnado  e
resolver dúbidas  así  como  facer as aclaracións  oportunas.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Emprégase a Aula  Virtual e o correo eléctronico para manter
informado e conectado ó alumnado así como para facilitar a
comunicación  e  o  envío  das  tarefas  e  aclarar  as  posibles
dúbidas que poidan xurdir.
En  canto  á  comunicación  coas  familias,  utilízase  abalar  así
como o correo electrónico e a web do centro.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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1. Resultados de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Resultados de aprendizaxe

CA 1.1. Iden ficouse a idea principal da mensaxe. 

CA  1.3.  Extraeuse  información  de  gravacións en  lingua  estándar

relacionadas coa vida social, profesional ou académica.

CA  1.7.  Extraéronse  as  ideas  principais  de  conferencias,  charlas  e

informes,  e  doutros  xeitos  de  presentación  académica e  profesional

lingüis camente complexos. 

RA 1.  Recoñece información profesional e co á con da en discursos orais

emi dos por calquera medio de comunicación en lingua estándar, e interpreta

con precisión o con do da mensaxe.

CA  2.2.  Interpretouse a  correspondencia  rela va  á  súa

especialidade e captouse doadamente o significado esencial. 

CA 2.4.  Relacionouse o texto co ámbito do sector  a que se

refira. 

CA 2.5. Iden ficouse con rapidez o con do e a importancia de

no cias, ar gos e informes sobre unha ampla serie de temas

profesionais, e decidiuse sobre a oportunidade dunha análise

máis fonda. 

CA 2.7.  Interpretáronse mensaxes técnicas recibidas a través

de soportes telemá cos (correo electrónico, fax, etc.). 

RA  2. Interpreta  información  profesional  con da  en  textos  escritos

complexos e analiza comprensivamente os seus con dos.
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CA 3.2.  Expresouse con fluidez, precisión e eficacia sobre unha ampla

serie de temas xerais, académicos, profesionais ou de lecer, marcando

con claridade a relación entre as ideas. 

CA 3.4.  U lizáronse normas de protocolo en presentacións formais e

informais. 

CA 3.5. U lizouse correctamente a terminoloxía da profesión. 

RA 3. Emite mensaxes orais claras e ben estruturadas, e analiza o con do da

situación, adaptándose ao rexistro lingüís co da persoa interlocutora.

CA 4.1. Redactáronse textos claros e detallados sobre unha variedade

de  temas  relacionados  coa  súa  especialidade,  para  o  que  se

sinte zaron  e  se  avaliaron  as  informacións  e  os  argumentos

procedentes de varias fontes. 

CA  4.2.  Organizouse  a  información con  corrección,  precisión,

coherencia e cohesión e solicitouse ou facilitouse información xeral ou

detallada. 

CA  4.4.  Formalizouse  documentación  específica do  seu  campo

profesional.

CA  4.5.  Aplicáronse  as  fórmulas  establecidas  e  o  vocabulario

específico na formalización de documentos.

CA 4.7. U lizáronse as fórmulas de cortesía propias do documento que

se elabore. 

RA  4.  Elabora  documentos  e  informes  propios  do  sector ou  da  vida

académica e co á e relaciona os recursos lingüís cos cos seus propósitos.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 10

CENTRO: IES TERRA DE TRASANCOS
CURSO: 1º CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS
MÓDULO: INGLÉS



Camiño Real s/n
15570 Narón (A Coruña)
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es
web:
www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos

                                                                                                                                                                                                    

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 5 DE 10

CENTRO: IES TERRA DE TRASANCOS
CURSO: 1º CS ADMINISTRACIÓN E FINANZAS
MÓDULO: INGLÉS



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

Ao  longo  do  curso,  tanto  na  fase  de  ensino  presencial,  como na  fase  a  distancia,

u lízase  a  plataforma educa va  EDMODO,  onde  o  alumnado  conta  con  material  e

recursos,  así  como  coas  instruccións  da  profesora  para  realizar  as  tarefas

correspondentes, que pode remi r polo mesmo medio.

Asemade, tamén teñen lugar as clases por videoconferencia (JITSI) para as explicacións

da profesora, aclaración de dúbidas, e as correccións das tarefas e ac vidades do libro

de texto.

Para a avaliación se u lizarán:

 Audicións- Probas escritas de elección múl ple.

 Ac vidades escritas de comprensión lectora autoavaliables e/ou corrixidas na

clase por videoconferencia.

 Ac vidades de vocabulario e gramá ca autoavaliables  e/ou corrixidas na clase

por videoconferencia..

 Probas online de gramá ca.

 Tarefas orais e escritas relacionadas cos temas tratados.

Instrumentos:

- Táboas de observación e rúbricas

- Probas  online de elección múl ple e de gap-filling.

- Tarefas escritas e orais.

Cualificación final

Este é o procedemento para obter a cualificación final de curso:

 PARA O ALUMNADO CO MÓDULO SUSPENSO na segunda avaliación:

1. Realización de todas as ac vidades- Ata 3 puntos.

2. Corrección das mesmas- Ata 1 puntos.

3.  Realización correcta das tarefas orais  “ A Job Interview” e “Descripción dun gráfico”- 1

puntos

4. Par cipación nas clases online en Edmodo e JITSI- Ata 1 puntos.

 PARA O ALUMNADO CO MÓDULO APROBADO na segunda avaliación: 

A nota pode subir ata 2 puntos sobre a correspondente á segunda avaliación. De non ser así,



mantense a mesma como cualificación final.

Para mellorala seguiranse os seguintes criterios:

1. Realización de todas as ac vidades- Ata 0,5 puntos.

2. Corrección das mesmas- Ata 0,5 puntos.

3. Realización correcta das tarefas orais “ A Job Interview” e “Descripción dun gráfico”- 0,5

puntos

4. Par cipación nas clases online en Edmodo e JITSI- Ata 0,5 puntos.
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3. Metodoloxía e ac vidades do 3º trimestre (repaso, reforzo e ampliación)

Ac vidades 

 Ac vidades de repaso do léxico e gramá ca vistos presencialmente dende

inicios de curso ata o 12 de marzo.

 Ac vidades de ampliación e enriquecemento curricular a par r do día 14 de

abril (ver apartado 5).

 Probas online de gramá ca e vocabulario.

 Audicións relacionadas cos temas correspondentes.

 Tarefas orais: Entrevista de traballo  e presentación dun gráfico

 Tarefas escritas de comprensión e expresión escritas.

Metodoloxía

(alumnado con

conec vidade e sen

conec vidade)

Emprégase a plataforma educa va Edmodo para a realización das ac vidades, así como

para a comunicación, xunto co correo electrónico e Abalar. 

Asemade, u lízase a aplicación JITSI para establecer contacto co alumnado, impar r as

clases, escoitar as súas dúbidas directamente,  e realizar as explicacións necesarias.

O centro facilitou equipo informá co e conexión a todo o alumnado do grupo que o

solicitou ou manifestou problemas técnicos, tras varias consultas por parte do seu tor.

Materiais e recursos

 Libro de texto - Intelligent Business, Pre-intermediate, Longman Pearson.

 EDMODO-   grupo  ADMINISTRATION  &  FINANCE  1920-  ac vidades  de

vocabulario, lectura, expresión oral, comprensión oral e expresión escrita,así

como probas en línea.

 Periódicos  e revistas en línea,  páxinas web específicas do ensino de inglés

como lingua estranxeira

 Tests Kahoot- h ps://kahoot.com/schools-u/ 

 JITSI-  h ps://meet.jit.si/1stAdministra onandFinance para  explicacións  e

clases por videoconferencia .
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4. Información e publicidade

Información ao

alumnado

ABALAR

EDMODO- www.edmodo.com  (grupo ADMINISTRATION & FINANCE 1920)

JITSI - 1stAdministrationandFinance 

Publicidade Publicación na páxina web do centro.
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5. Ac vidades de ampliación e  enriquecemento curricular

Xus ficación

Este  módulo  soamente  se  imparte  no  primeiro  curso  do  Ciclo  superior  de

Administración  e  Finanzas,  e  durante  o  período  comprendido  entre  o  16  de

marzo  e  o  13  de  abril,  non  se  podía  avanzar  materia,  polo  que  se  es vo

repasando, coa asistencia maioritaria ás clases online do alumnado do grupo.

Por esta razón e,  dado que a par r  do día 14 de abril  podíase con nuar con

ac vidades de ampliación e enriquecemento curricular, escoitado o alumnado,

decidiuse proseguir coa materia, non deixando de lado as ac vidades de reforzo

e repaso dos con dos impar dos anteriormente.

A  principal  finalidade  é  o  mellor  aproveitamento  do  módulo  por  parte  do

alumnado do ciclo superior de Administración e Finanzas, que non van ter Inglés

no 2º curso e poderían par cipar nunha estadía Erasmus + no futuro próximo. 

En resumo, ninguén se verá prexudicado pola impar ción destes con dos, senón

unicamente beneficiados.

Ac vidades

 Ac vidades  de  vocabulario  relacionadas  co  márke ng,  os  gráficos  e

tendencias, os seguros e a atención ao cliente.

 Lectura de textos e ar gos de actualidade relacionados coas temá cas

anteriores.

 Ac vidades online do uso dos modais de obriga, do Present Perfect, así

como da Pasiva e do Condicional, tanto autoavalíables como realizadas

na clase.

 Unha entrevista de traballo en directo en Jitsi.

 Unha presentación oral e escrita dun gráfico.

 Probas periódicas online dos con dos impar dos.
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