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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.  

1. SEGUNDO DA ESO 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
COMPETENCIAS 

BÁSICAS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de relación 
social para iniciar e terminar o discurso e expresar 
benvidas, desculpas e agradecementos, e identifica 
a relación de formalidade entre as persoas 
interlocutoras e o propósito comunicativo 

É capaz de comprender fórmulas 
básicas de relación social expresando 
agradecementos, desculpas e 
benvidas 

CCL 

CD 

CAA  
CCEC 

B1.1. Comprender fórmulas básicas de relación 
social para iniciar e terminar o discurso e 
expresar benvidas, desculpas e agradecementos, 
e identifica a relación de formalidade entre as 
persoas interlocutoras e o propósito 
comunicativo 

PLEB1.3. Comprende o esencial en situacións de 
comunicación, cara a cara ou gravadas, nas que se 
utilicen frases moi sinxelas sobre temas habituais 
para a súa idade e o seu nivel escolar, que se refiran 
aos ámbitos persoal público e educativo, sempre 
que se fale pausadamente e con claridade, e se 
poida escoitar máis dunha vez. 

Esfórzase por entender o esencial en 
situacións gravadas ou cara a cara 
axudándose de repeticións e 
expresadas con claridade 

CCL 

CD 

CAA 
CCEC 

B1.3. Comprender o esencial en situacións de 
comunicación, cara a cara ou gravadas, nas que 
se utilicen frases moi sinxelas sobre temas 
habituais para a súa idade e o seu nivel escolar, 
que se refiran aos ámbitos persoal público e 
educativo, sempre que se fale pausadamente e 
con claridade, e se poida escoitar máis dunha 
vez. 

PLEB1.7. Identifica a información esencial de 
mensaxes sinxelas emitidas por medios audiovisuais 
sobre temas concretos e coñecidos (tempo 
atmosférico, noticiaspresentadas con imaxes moi 
redundantes, etc.) e sobre transaccións habituais de 
bens e servizos, pronunciadas con lentitude e 
claridade, aínda que deba escoitalas máis dunha vez. 
 

É capaz de identificar mensaxes 
emitidos por medios audiovisuais 
sobre temas familiares CCL 

CD 

CCEC 

CSC 

B1.7. Identificar a información esencial de 
mensaxes sinxelas emitidas por medios 
audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos 
(tempo atmosférico, noticiaspresentadas con 
imaxes moi redundantes, etc.) e sobre 
transaccións habituais de bens e servizos, 
pronunciadas con lentitude e claridade, aínda 
que deba escoitalas máis dunha vez. 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

PLEB2.3. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben 

estruturadas e con apoio visual (por exemplo, 

É capaz de facer unha presentación 
con apoio visual sempre dentro do 
seu nivel e temas coñecidos 

CD 
CCEC 
CSC 

B2.3. Facer presentacións breves e ensaiadas, 

ben estruturadas e con apoio visual (por 



transparencias de PowerPoint), que lle permitan 

ilustralas con imaxes e seguir un guión sobre aspectos 

concretos e sinxelos de temas do seu interese ou 

relacionados cos seus estudos ou a súa ocupación, e 

responde a preguntas breves e sinxelas de oíntes 

sobre o contido destas. 

exemplo, transparencias de PowerPoint), que lle 

permitan ilustralas con imaxes e seguir un guión 

sobre aspectos concretos e sinxelos de temas do 

seu interese ou relacionados cos seus estudos ou 

a súa ocupación, e responde a preguntas breves 

e sinxelas de oíntes sobre o contido destas. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
COMPETENCIAS 

BÁSICAS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

PLB3.1. Segue, con axuda da imaxe, instrucións 

sinxelas de funcionamento e manexo de aparellos 

electrónicos ou de máquinas de uso común e 

coñecidos, así como instrucións básicas e predicibles 

para a realización de actividades e normas de 

seguridade (por exemplo, manexo dun móbil ou 

prevención de riscos nunha excursión) 

É capaz de seguir intruccións sinxelas 
de funcionamento e manexo de 
aparellos electrónicos 

CCL 
CAA 
CD 
CCEC 
CSC 

B3.1. Seguir, con axuda da imaxe, instrucións 
sinxelas de funcionamento e manexo de 
aparellos electrónicos ou de máquinas de uso 
común e coñecidos, así como instrucións básicas 
e predicibles para a realización de actividades e 
normas de seguridade (por exemplo, manexo 
dun móbil ou prevención de riscos nunha 
excursión) 

PLB3.3.Entende información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de referencia ou 
consulta claramente estruturados e nun rexistro 
estándar e con imaxes ilustrativas redundantes 
sobre temas relativos a materias educativas, ou do 
seu interese (por exemplo, sobre un tema curricular, 
un programa informático, unha cidade, un deporte 
ou o ambiente), sempre que poida reler as seccións 
difíciles. 

É capaz de entender información 
específica en páxinas web e outros 
materiais de consulta en formato 
dixital ou impreso 

CCL 
CAA 
CD 
CCEC 
CSC 

B3.3.Entender información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de referencia ou 
consulta claramente estruturados e nun rexistro 
estándar e con imaxes ilustrativas redundantes 
sobre temas relativos a materias educativas, ou 
do seu interese (por exemplo, sobre un tema 
curricular, un programa informático, unha 
cidade, un deporte ou o ambiente), sempre que 
poida reler as seccións difíciles. 

PLB3.5. Entende información básica de 
correspondencia formal na que se informa sobre 
asuntos do seu interese no contexto persoal, 
educativo ou ocupacional (por exemplo, sobre un 
curso de idiomas ou unha compra por internet). 

Esfórzase en entender información 
básica dunha correspondencia 
formal en relación con asuntos 
persoales 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

B3.5. Entender información básica de 
correspondencia formal na que se informa sobre 
asuntos do seu interese no contexto persoal, 
educativo ou ocupacional (por exemplo, sobre 
un curso de idiomas ou unha compra por 
internet). 

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

É capaz de leer textos axeitados o 
seu nivel 

CCL 
CAA 
CCEC 
CSC 

B3.6. Comprender con fluidez textos de historias 
de ficción adaptados para o seu nivel. 



BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
COMPETENCIAS 

BÁSICAS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

PLB4.2. Escribe textos moi breves en formato 
convencional con información sinxela e relevante 
sobre feitos moi coñecidos e habituais no ámbito 
educativo, describindo de xeito sinxelo situacións, 
persoas, obxectos e lugares. 

É capaz de describir situacións, 
persoas, obxectos e lugares de xeito 
breve 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

B4.2. Escribir textos moi breves en formato 
convencional con información sinxela e 
relevante sobre feitos moi coñecidos e habituais 
no ámbito educativo, describindo de xeito 
sinxelo situacións, persoas, obxectos e lugares. 

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

É capaz de completar un 
cuestionario sinxelo con información 
persoal 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

B4.3. Completar un cuestionario sinxelo con 
información persoal e relativa aos seus datos, 
aos seus intereses ou ás súas afeccións. 

PLB4.4. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves 
en soporte impreso e dixital, en situacións de 
comunicación reais ou simuladas, relacionados con 
actividades e situacións da vida cotiá e do seu 
interese persoal, ou sobre temas de actualidade de 
especial relevancia e facilmente comprensibles para 
a súa idade, respectando as convencións e as 
normas de cortesía, tamén cando se utilizan as redes 
sociais. 

É capaz de escribir unha nota ou 
unha mensaxe breve en relación a 
situacións da vida cotiá CCL 

CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

B4.4. Escribir notas, anuncios e mensaxes breves 
en soporte impreso e dixital, en situacións de 
comunicación reais ou simuladas, relacionados 
con actividades e situacións da vida cotiá e do 
seu interese persoal, ou sobre temas de 
actualidade de especial relevancia e facilmente 
comprensibles para a súa idade, respectando as 
convencións e as normas de cortesía, tamén 
cando se utilizan as redes sociais. 

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

É capaz de facer unha presentación 
coidada seguindo as convencións 
ortográficas e os signos de 
puntuación 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

B4.6. Facer unha presentación coidada dos 
textos escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 
ortográficas e os signos de puntuación. 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILIGÜE E INTERCULTURAL 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
COMPETENCIAS 

BÁSICAS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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

Esfórzase por escribir textos de xeito 
comprensible e seguindo normas 
ortográficas relevantes 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 

CD 

B5.2. Escribir cun dominio ortográfico suficiente 
para facer comprensible os textos, sen cometer 
erros moi básicos sobre as regularidades 
ortográficas máis relevantes. 



PLB5.6. Comunica con eficacia, comprendendo e 
utilizando adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas básicas para realizar as funcións 
comunicativas propias do seu nivel, e estratexias de 
comunicación e de redundancia do significado 
(imaxes e elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos básicos e partextuais). 

Esfórzase en comunicarse con 
eficacia utilizando as funcións 
comunicativas propias do seu nivel 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

LB5.6. Comunicar con eficacia, comprendendo e 
utilizando adecuadamente as estruturas 
morfosintácticas básicas para realizar as 
funcións comunicativas propias do seu nivel, e 
estratexias de comunicación e de redundancia 
do significado (imaxes e elementos 
paralingüísticos, cuasilingüísticos básicos e 
partextuais). 

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

É capaz de utilizar un vocabulario 
oral e escrito básico 

CCL 
CAA 
CSC 
CCEC 
CD 

B5.7. Coñecer e utilizar un vocabulario oral e 
escrito básico e suficiente para comprender e 
elaborar textos sinxelos propios do seu nivel 
educativo. 



 

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 de repetición, substitución, transformación e 
finalización de oracións inacabadas, seguindo o modelo; de expansión, de 
integración, combinando dúas frases nunha; opción múltiple; construción de 
oracións a partir de secuencias de palabras 

Ordenadas. 

  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 calificadas só para subir nota cun máximo de 2 puntos.  

A nota da terceira avaliación, que é igual á nota final de curso, atendendo aos criterios 

de avaliación continua, 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.  

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 

     

A recuperación da 2ª avaliación a través destas tarefas dará unha puntuación como 
máximo de 6 puntos, dado que nelas se avalía o grao mínimo de consecución.  

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 

2º ESO A/B :publicadas semanalmente na páxina web do centro. 

• Writing: introduce yourself/a friend, write about your weekend, 
comparisons (ie. your mobile phone/laptop); /// what’s on? / go 
shopping (dialogue).  

• Tasks: exercises related to vocabulary or grammar from “New Pulse 2” 
(WB) or “Interface 2”.  

• Resources: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ (games, listen 
and watch, reading. pronunciation/spelling). 
https://www.macmillaneducation.es/teachers-corner/en-casa-con-
macmillan/ https://www.macmillaneducation.es/teachers-corner/ 

       2º ESO C: publicadas semanalmente na páxina web do centro. 

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

xornalístico, ficción, correspondencia informal, etc. 

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

disaster, what did you do last summer, what’s your favorite film / tv 

show, etc. 

• Visionado de vídeos con actividades de comprensión: Teenagers explain 

their favorite books, The Great Barrier Reef, etc. 

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

Levels 1 and 2. 

• Foros de debate: Padlet. 

• Cancións para repasar gramática e vocabulario mentras se completa a 

letra. 

• Gravación de audios: what’s your favorite book and why?, etc. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Nesta nova modalidade de clases telemáticas, a interacción, guía e supervisión 
personalizada 

na realización das tarefas é imposible sen a presencialidade. 

Hai contidos do curriculum que non poden aprenderse, de aía a imposibilidade 
de avanzar 

nalgunhas materias. 

Por outro lado, esíxese que en maior ou menor medida, as familias asuman a 
educación formal 

dos seus fillos o que demanda medios materiais, tempo e formación; 
fundamentalmente, nos 

primeiros cursos de ESO, nos que a autonomía aínda non está acadada. 

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. 
➢ 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" 

https://www.macmillaneducation.es/teachers-corner/
http://www.oup/elt/oupesecondary


➢ 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 Macmillan postos a disposión na rede de xeito gratuíto 

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. 

 


