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1. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DOS SEGUINTES ASPECTOS: GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 

SUPERAR A MATERIA E COMPETENCIAS CLAVE.  

 1º BACHARELATO 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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). 

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. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

B1.4.  Comprender  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. 

B1.6. Distinguir e aplicar á comprensión do 

texto oral as funcións e os significados 

específicos xeralmente asociados a diversas 

estrturas sintácticas de uso común, segundo 

o contexto de comunicación (por exemplo, 

unha estrutura interrogativa para dar unha 

orde). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

B1.6. Identificar os puntos principais e detalles 

relevantes dunha conversa formal ou informal de 

certa duración entre dúas ou máis persoas 

interlocutoras, que se produce ao seu ao redor, 

sempre que as condicións acústicas sexan boas, o 

discurso estea estruturado e non se faga un uso moi 

idiomático da lingua. 

PLEB1.8. Comprende, nunha conversa informal 

ou nunha discusión na que participa, tanto de 

viva voz como por medios técnicos, información 

específica relevante sobre temas xerais ou do 

seu interese, e capta sentimentos como a 

sorpresa, o interese ou a indiferenza, sempre 

que as persoas interlocutoras eviten un uso moi 

B1.8. Recoñecer os significados e as 

intencións comunicativas expre- sas de 

patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación de uso común e máis específicos, 

así como algunhas de carácter implícito 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B1.8. Comprender, nunha conversa informal ou 

nunha discusión na que participa, tanto de viva voz 

como por medios técnicos, información específica 

relevante sobre temas xerais ou do seu interese, e 

capta sentimentos como a sorpresa, o interese ou a 

indiferenza, sempre que as persoas interlocutoras 



idiomático da lingua e se non haxa interferencias 

acústicas. 

(incluíndo o interese ou a indiferenza), 

cando a articulación é clara. 

CD eviten un uso moi idiomático da lingua e se non 

haxa interferencias acústicas. 

                                                  BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

ESTÁNDARES GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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... 

B2.1. Facer un uso consciente dos patróns 

sonoros acentuais, rítmicos e de entoación 

de carácter xeral, para expresar distintos 

significados segundo as demandas do 

contexto 

CCL 

 CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

B2.1. Participar 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... 



PLEB2.5. 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.  

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 estruturas, e un léxico de uso 

frecuente, de carácter tanto xeral como 

máis específico. 

CCL 

 CAA 

CSC 

CCEC 

 

B2.5. Facer 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.  

 

PLEB2.6. . Inicia, mantén e finaliza 

espontaneamente con certa seguridade 

conversas e discusións cara a cara sobre temas 

cotiáns de interese persoal ou pertinentes para 

a vida diaria, comunicándose cun repertorio 

lingüístico sinxelo, aínda que ás veces precise 

facer pausas para pensar o que quere dicir. 

B2.6. Coñecer,  seleccionar  con atención e 

saber aplicar con eficacia as estratexias 

adecuadas para producir textos orais de 

diversos tipos e de certa lonxitude, tentando 

novas formulacións e combinacións dentro 

do propio repertorio, e corrixindo os erros 

(por exemplo, en tempos verbais, ou en 

referencias temporais ou espaciais) que 

conducen a malentendidos se a persoa 

interlocutora indica que hai un problema. 

 

CCL 

 CAA 

CSC 

CCEC 

 

B2.6. . Iniciar, manter e finalizar espontaneamente 

con certa seguridade conversas e discusións cara a 

cara sobre temas cotiáns de interese persoal ou 

pertinentes para a vida diaria, comunicándose cun 

repertorio lingüístico sinxelo, aínda que ás veces 

precise facer pausas para pensar o que quere dicir. 

                                                                          BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

PLEB3.2. Comprende o sentido xeral, os puntos 

principais e os detalles máis relevantes en 

noticias e artigos xornalísticos ben estruturados 

B3.2. Distinguir tanto a función ou as 

funcións comunicativas princi- pais do texto 

como as implicacións facilmente 

CCL 

CAA 

B3.2. Comprender o sentido xeral, os puntos 

principais e os detalles máis relevantes en noticias e 

artigos xornalísticos ben estruturados e de certa 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

Estándares Grado mínimo de 

consecución para 

superar a 

materia. 

Competencias 

clave 

Instrumentos 

de avaliación 

Criterio 

de 

cualific. 

1ª 

aval 

2ªaval 3ª 

aval 

PLEB3.1. Nas 

actividades de 

aula, explica 

B3.1. Coñecer e 

saber aplicar as 

estratexias 

CCL 

CAA 

• Observación 

directa 

0,1 x x X 



                                                                                 BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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.) 

 

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 ex- traídas de diversas 

fontes, e xustificando as propias opinións 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

B4.2.  Nas tarefas de expresión escrita, producir 

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.) 

 

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. 

discernibles; apreciar as intencións 

comunicativas derivadas do uso de 

expoñentes das devanditas funcións, e 

identificar os propósitos comunicativos 

xerais asociados a distintos formatos, 

patróns e estios discursivos típicos. 

CCEC 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 trabalos  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. 

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. 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

B3.3. Entender, en manuais, enciclopedias e libros de 

texto, en soporte tanto impreso como dixital, 

información concreta para a resolución de tarefas da 

clase ou trabalos  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. 

 

 



sobre temas xerais, ou máis específicos, 

utilizando elementos de cohesión e 

coherencia e un léxico de uso común, ou 

máis específico, segundo o contexto de 

comunicación. 

 

 

PLEB4.6. Elaborar resumos e sintetizar 

información e argumentos partindo de 

diferentes fontes, e escribir notas 

recapitulativas, con claridade, exactitude, 

coherencia e fidelidade ao texto orixinal. 

 

B4.6. Elaborar resumos e sintetizar 

información e argumentos partindo de 

diferentes fontes, e escribir notas 

recapitulativas, con claridade, exactitude, 

coherencia e fidelidade ao texto orixinal. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B4.6. Elaborar resumos e sintetizar información e 

argumentos partindo de diferentes fontes, e escribir 

notas recapitulativas, con claridade, exactitude, 

coherencia e fidelidade ao texto orixinal. 

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, ex- 

periencias, sentimentos, reaccións, feitos, plans 

e unha serie de temas concretos relacionados 

cos seus intereses ou a súa especialidade. 

B4.7.  Escribir cartas informais 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.). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

B4.7. Escribir 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, ex- periencias, sentimentos, reaccións, 

feitos, plans e unha serie de temas concretos 

relacionados cos seus intereses ou a súa 

especialidade. 

 

PLEB4.8. Escribe, en calquera soporte, cartas 

formais dirixidas a institucións públicas ou 

privadas e a empresas, nas que dá e solicita 

información relevante, e expresa puntos de vista 

pertinentes sobre a situación obxecto da 

correspondencia, no ámbito público, educativo 

ou laboral, respectando as convencións formais 

e de cortesía propias deste tipo de textos. 

B4.8.  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.). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

B4.8. Escribir, en calquera soporte, cartas formais 

dirixidas a institucións públicas ou privadas e a 

empresas, nas que dá e solicita información 

relevante, e expresa puntos de vista pertinentes 

sobre a situación obxecto da correspondencia, no 

ámbito público, educativo ou laboral, respectando as 

convencións formais e de cortesía propias deste tipo 

de textos. 



                                                       BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILIGÜE E INTERCULTURAL 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

PLB5.6. Produce textos orais e escritos en 

diferentes soportes suficientemente cohesivos, 

coherentes e adecuados ao propósito 

comunicativo. 

 

PLB5.6. Produce textos orais e escritos en 

diferentes soportes suficientemente 

cohesivos, coherentes e adecuados ao 

propósito comunicativo 

CCL 

CAA 

CSC 

 

B5.6. Utilizar con razoable corrección as estruturas 

morfosintácticas, os patróns discursivos e os 

elementos de conexión e de cohesión de uso común 

co fin de que o discurso estea ben organizado e 

cumpra adecuadamente a función ou as funcións 

comunicativas 



2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

  Procedementos: 

Facilitaráselle ao alumnado unha relación de tarefas relacionadas cos contidos 
conceptuais explicados durante a primeira e segunda avaliación para que poidan 
recuperar a materia e, no caso de ter unha cualificación positiva, reforzar e afianzar a 
adquisición deses contidos.  

Diseñamos dous grupos de tarefas: 
1. Tarefas de repaso, reforzo da 1ª e 2ª avaliación e recuperación da 2ª aval 

iación.   
2. Tarefas de ampliación e profundización do traballado para a mellora da 

cualificación final. 
  As tarefas do punto 1   son de carácter obrigatorio so para o alumnado     coa 2ª   
avaliación suspensa, dado que atendendo aos criterios de avaliación continua, o 
alumnado que teña superada a segunda evaluación con mínimo de 5 ten aprobada a 
primeira avaliación. 

As tarefas do punto 2 son abertas a todo o alumnado. 

  Tipos de tarefas: 

 Exercicios estructurais substitución, transformación e finalización de oracións 

inacabadas; de expansión, de integración, combinando dúas frases nunha; opción 

múltiple. 

 Realización de vídeos e/ou audios para practicar e integrar os sonidos e as 

entonacións propias da lingua e a expresión oral. 

  Escritura de cartas, emails, textos expositivos, argumentativos,  

  informativos utilizando vocabulario que xa estudaron ou que eles mesmos 

  buscan (CAA), e estructuras adecuadas ao seu nivel e  cunha 

  extensión pertinente. 

 Comprensión de textos adecuados ao nível do alumnado. 

 Comprensión de vídeos/ audios adecuados ao nível do alumnado. 

 Participación en foros. 

Instrumentos: 
➢ Rúbricas 
➢ Cuestionarios 

Cualificación final 

 Procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A Cualificación final será igual a nota da 3º avaliación.  
A nota de final de curso obterase coa nota da segunda avaliación; considérase 

aprobado se a nota é igual ou superior a 5. Esta nota poderá verse aumentada ata un 2 

puntos coa entrega das tarefas de ampliación e profundización propostas en cada nivel 

a partir do 14 de abril ata final de curso. As tarefas de ampliación, voluntarias, serán 

avaliadas e cualificadas só para subir nota cun máximo de 2 puntos.  

A nota da terceira avaliación, que  é igual á nota final de curso , poderá ser superior ou 

igual a obtida na 2ª avaliación, pero nunca inferior. 



Para o alumnado coa 2ª avaliación suspensa, a recuperación désta debe    ser o 

obxectivo prioritario.  As tarefas de repaso, reforzo e recuperación versarán sobre 

contidos considerados mínimos polo   departamento para acadar as competencias e os 

estándares de aprendizaxe mínimos do primeiro e  segundo trimestre. As tarefas serán 

enviadas por distintas plataformas ( aula virtual, Google classroom, correo electrónico) 

e publicadas na  páxina web do centro todas as semanas ata finalizar o curso. 

Para recuperar a 2ª avaliación , o alumnado debe entregar puntualmente todas as 

tarefas semanais solicitadas ou como mínimo un 80% delas. A cualificación a través das 

tarefas será levada a cabo atendendo a una rúbrica, en relación aos criterios de 

cualificación. Farase ademáis das tarefas, una proba telemática adaptada á situación 

do momento e que terá como referencia os contidos e as tarefas de reforzo, repaso, 

recuperación. Esta proba, que se realizará entre o 15 e o 19 de xuño. 

Nota da 3º avaliación e nota final en 1º BACHARELATO: 50% da nota das tarefas+ 50% 

da nota da proba telemática. A  nota da 3ª avaliación e nota final será como máximo de 

6 puntos, dado se avalía o grao mínimo de consecución. 

O instrumento de avaliación para as tarefas:  se valorarán segundo a rúbrica 
seguinte: 

 

NOME CORRECTA INCORRECTA/INCOMPLETA ENTREGA 
TARDÍA 

ENTREGA 
INCORRECTA 
E FORA DE 
PLAZO ( 5 
días) 

TOTAL 

CURSO        1                0’5      0’5         0  

TAREFA 1      

TAREFA 2      

TAREFA 3      

TAREFA 4      

TAREFA 5      

TAREFA 6      

TAREFA 7      

TAREFA 8      

TAREFA 9      

TAREFA 
10 

     

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba extraordinaria de setembro consistirá nun exame no que o alumnado 
deberá demostrar que acadou os contidos mínimos da materia de Inglés 
correspondentes a primeira e a segunda 

 avaliación. Será unha proba presencial que dará dereito a unha puntuación de ata 10  

  puntos. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 

Ao comezo do curso facilitouse a todo o alumnado con inglés pendente un caderno 
de actividades onde se indicaba claramente o que debían estudar para recuperar a 
materia e no que debían realizar unha serie de exercicios sobre os contidos 
propostos. 

As preguntas dos exames elabóranse sobre este caderno. En  xaneiro realizaron un 
exame. Os alumnos que aprobaron ese exame teñen aprobada toda a materia 
pendente. 

  O alumnado que non aprobou este exame pero ten aprobada  a segunda 

  avaliación do curso actual recupera a materia pendente. O alumnado que 



  non consiguiu aprobar a materia pendente terá que realizar unhas tarefas 

 que se lle entregarán semanalmente a través do correo electrónico e que 

 terán que reenviar con puntualidade desde principios de abril ata principios de 

 xuño. 

 

Criterios de cualificación: 

Os alumnos que teñan unha cualificación positiva no primeiro exame terán a materia 
pendente aprobada coa nota do exame. 

 Os alumnos que teñan unha cualificación negativa na primeira proba e  aproben 
 a segunda avaliación do curso actual, terán a nota que tiveron na 2ª 
 avaliación; para o  alumnado que non aprobara de ningunha destas formas se 
 lle facilitará unhas tarefas  de recuperación enviadas por correo electrónico a 
 través do correo electrónico, como así foi publicitado na páxina web do IES Vilalonga; 
 Estas tarefas deben ser realizadas e entregadas con puntualidade , cada semana ata o 
 29 de maio. Ditas entregas darán unha puntuación como máximo de 6 puntos, dado 
 que debido as circunstancias actuáis nestas tarefas se avalía o grao mínimo de 
 consecución.  

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Facilitaráselle ao alumnado unha serie de exercicios cos contidos conceptuais 
correspondentes ao curso do que deben recuperar a materia. 

O instrumento de avaliación serán estos exercicios e se valorarán segundo a rúbrica 
seguinte: 
 

NOME CORRECTA INCORRECTA/INCOMPLETA ENTREGA 
TARDÍA 

ENTREGA 
INCORRECTA 
E FORA DE 
PLAZO ( 5 
días) 

TOTAL 

CURSO        1                0’5      0’5         0  

TAREFA 1      

TAREFA 2      

TAREFA 3      

TAREFA 4      

TAREFA 5      

TAREFA 6      

TAREFA 7      

TAREFA 8      

TAREFA 9      

TAREFA 
10 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación) 

Actividades 

       1º BACHARELATO A/B  ( publicadas na páxina web do centro semanalmente) 

• Writings: email to a friend 

• Exercicios de gramática: transformations; passive voice; conditionals, 
verbal tenses. 

• Oxford resources: www.oup/elt/oupesecondary , level 3 (para 
recuperación) and upper level para o resto do alumnado. 

• Audición y producción de diálogos:  Making offers; Booking an activity; 
Buying presents, etc.. 

• Exercicios online de gramática, vocabulario. 

• Visualización de vídeos con actividades: video 1, video 2, video 3, etc… 

• Oxford resources: www.oup/elt/oupesecondary , level 3 para 
recuperación 

• Audición y producción de diálogos:  Apologizing and making excuses; 
Going to the cinema, Asking for tourist information; Making a pone call, 
etc… 

• Exercicios online de gramática, vocabulario. 

• Visualización de vídeos con actividades: Borough Market, Transport to 
London, Festivals.  

 
       1º BACH C/D ( publicadas na páxina web semanalmente) 

• Lecturas de textos e actividades de comprensión: fragmentos de tipo 

xornalístico, ficción, textos argumentativos, correspondencia formal e 

informal, etc. (Materiais extraídos dos libros de texto, ou de diversas 

páxinas web, sempre adaptados ao nivel dos estudantes) 

• Writings: Describe your daily routine during lockdown, describe your 

favorite work of art, write an opinion essay after watching a video, 

describe your favorite book, measures to protect the environment, etc. 

• Visionado de vídeos con actividades de comprensión: BBC Teenagers 

during lockdown, How to take care of the Environment, etc. 

• Recursos virtuais: Online Learning Zone (www.oup/elt/oupesecondary) 

Upper Secondary. Visita Virtual ao National British Museum 

(https://www.britishmuseum.org/visit) 

• Foros de debate: Padlet. 

• Cancións para repasar gramática e vocabulario mentras se completa a 

letra. 

• Gravación de audios: explaining daily routine during lockdown, offering 

advice to take care of the environment, etc. 

• Exercicios de repaso de estructuras gramaticais e tempos verbais: 
rewriting, transformations, fill in the gaps, phrasal and prepositional 
verbs, use of connectors, etc. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

Dende a administración educativa galega marcáronse as directrices a seguir: 
➢ Desaconséllase rematar o programa. 
➢ As tarefas deben propoñerse cunha frecuencia semanal. 
➢ As tarefas deben ser globalizadas e proporcionais. 

http://www.oup/elt/oupesecondary
http://www.oup/elt/oupesecondary
http://www.oup/elt/oupesecondary
https://www.britishmuseum.org/visit


➢ Deben evitarse as tarefas mecánicas e repetitivas. 
➢ As tarefas deben ser significativas e motivadoras para “enganchar” ao 

alumnado. 
➢ Hai que atender ao benestar emocional dos estudantes. 
➢ A avaliación das tarefas do tempo de confinamento debe entenderse 

como un "valor engadido" 
➢ A profesora realizará e proporá tarefas de tipo competencial evitando as 

de tipo conceptual. 

A METODOLOXÍA que se infire dos rasgos anteriores está centrada no/a 
estudante, é activa, de carácter interdisciplinar é lúdica, está máis centrada no 
saber facer que na memorización de contidos. 

E por suposto, os instrumentos fundamentais para este modelo de de ensino, 
son as novas tecnoloxías. 

No noso caso, non houbo ningún alumno que comunicase a imposibilidade de 
dispoñer de medios tecnolóxicos. De producirse esa situación, atenderíase por 
medios convencionais, facilitándoselle material impreso para o seguimento e 
realización das tarefas que se propoñen. 

Materiais e recursos 

➢ Materiais elaborados polas profesoras. 
➢ Métodos de Oxford postos a disposión na rede de xeito gratuito pola 

editorial. 
➢ Utilizamos o libro de texto nos distintos niveis. 
➢ Distintas páxinas online  

 

 
 

 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. 

➢ Está programación publicarase na páxina web do ies de vilalonga para poder ser consultada por todo 

o alumnado. 

➢ A todo o alumnado se lle enviou persoalmente unha explicación cos criterios de cualificación. 

➢ As profesoras do Departamento de Inglés atenderán calquera demanda de información que lles sexa 

requerida.



 


