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1.1. TERCEIRO DA ESO 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
COMPETENCIAS 

BÁSICAS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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). 

 

Esfórzase por entender lle di en transaccións 
e xestións cotiás 

CCL 
CAA 
CCEC 

CSC 

B1.3. Entendre 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). 

PLEB1.4.Identifica o sentido xeral e os 
puntos principais dunha conversa 
informal entre duas persoas que ten 
lugar na súa presenza, ou procedente 
dunha gravación pedagóxica cando o 
tema lle resulta coñecido e o discurso 
estea articulado con claridade, a 
velocidade baixa. 

 

É capaz de entender o sentido xeral e os 
puntos principais dunha conversa informal 
entre duas persoas que ten lugar na súa 
presenza CCL 

CAA 
CCEC 

B1.4.Identificar o sentido xeral e os puntos principais 
dunha conversa informal entre dúas persoas que ten 
lugar na súa presenza, ou procedente dunha 
gravación pedagóxica cando o tema lle resulta 
coñecido e o discurso estea articulado con claridade, 
a velocidade baixa. 

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

É capaz de comprender a información máis 
importante de programas de televisión sobre 
asuntos cotiáns ou do seu interese 
articulados amodo e con claridade 

CCL 
CSC 
CAA 
CCEC 

B1.7. Identificar a información esencial de programas 
de televisión sobre asuntos cotiáns ou do seu 
interese articulados amodo e con claridade (por 
exemplo, noticias, documentais ou entrevistas), 
cando as imaxes axudan á comprensión 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

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, transparencias de 
PowerPoint), que lle permitan ilustralas 
con imaxes e seguir un guión sobre 

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). 

CCL 
CAA 
CSC 

CCEC 

B2.3. Facer presentacións breves e ensaiadas, ben 
estruturadas e con apoio visual (por exemplo, 
transparencias de PowerPoint), que lle permitan 
ilustralas con imaxes e seguir un guión sobre aspectos 
concretos de temas do seu interese ou relacionados 



aspectos concretos 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. 

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 

PLEB3.3. 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. 

É capaz de entender as ideas principais de 
textos   xornalísticos breves, se os números, 
os nomes, as ilustracións e os títulos portan 
gran parte da mensaxe. 

CCL 
CAA 
CD 

CCEC 
CSC 

B3.3. Captar 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. 

PLEB3.4. Entende información 
específica esencial en páxinas web e 
outros materiais de referencia, ou 
consulta claramente estruturados sobre 
temas relativos a materias educativas, 
asuntos ocupacionais ou do seu 
interese (por exemplo, sobre un tema 
curricular, un programa informático, 
unha cidade, un deporte ou o 
ambiente), sempre que poida reler as 
seccións difíciles. 

Comprende 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 

CCL 
CAA 
CCEC 
CSC 
CD 

B3.4. Entender información específica esencial en 
páxinas web e outros materiais de referencia, ou 
consulta claramente estruturados sobre temas 
relativos a materias educativas, asuntos ocupacionais 
ou do seu interese (por exemplo, sobre un tema 
curricular, un programa informático, unha cidade, un 
deporte ou o ambiente), sempre que poida reler as 
seccións difíciles. 

 

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

Entende correspondencia persoal en 
calquera formato na que se fala de si 
mesmo/a, 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. 
 

CCL 
CAA 
CCEC 
CSC 
CD 

B3.5. Comprender correspondencia persoal en 
calquera formato na que se fala de si mesmo/a, 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. 

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 

Entende o máis importante de historias de 
ficción breves e ben estruturadas, e faise 
unha idea do carácter dos personaxes, das 
súas relacións e do argumento. 

CCL 
CAA 
CCEC 
CSC 

B3.7. Comprender o esencial (por exemplo, en 
lecturas para a mocidade) de historias de ficción 
breves e ben estruturadas, e faise unha idea do 
carácter dos personaxes, das súas relacións e do 
argumento. 



carácter dos personaxes, das súas 
relacións e do argumento. 

BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
COMPETENCIAS 

BÁSICAS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

PLEB4.2. Escribe informes moi breves 
en formato convencional con 
información sinxela e relevante sobre 
feitos habituais e os motivos de certas 
accións, nos ámbitos educativo e 
ocupacional, describindo de xeito 
sinxelo situacións, persoas, obxectos e 
lugares, e sinalando os principais 
acontecementos de forma esquemática. 

Escribe textos breves con información 
sinxela e relevante sobre feitos habituais e 
os motivos de certas accións, nos ámbitos 
educativo e ocupacional, describindo de 
xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e 
lugares. 

CCL 
CAA 
CSC 

CCEC 

 

B4.2. Escribir informes moi breves en formato 
convencional con información sinxela e relevante 
sobre feitos habituais e os motivos de certas accións, 
nos ámbitos educativo e ocupacional, describindo de 
xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e lugares, 
e sinalando os principais acontecementos de forma 
esquemática. 
. 

PLEB4.5. Escribe notas, anuncios e 
mensaxes breves nas redes sociais 
relacionados con actividades e 
situacións da vida cotiá, do seu interese 
persoal ou sobre temas de actualidade, 
respectando as convencións e as 
normas de cortesía.. 

É capaz de escribir notas, anuncios e 
mensaxes breves nas redes sociais 
relacionados con actividades e situacións da 
vida cotiá, do seu interese persoal ou sobre 
temas de actualidade. 

CCL 
CAA 
CSC 

CCEC 

 

B4.5. Escribir notas, anuncios e mensaxes breves nas 
redes sociais relacionados con actividades e 
situacións da vida cotiá, do seu interese persoal ou 
sobre temas de actualidade, respectando as 
convencións e as normas de cortesía.. 

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

É capaz de escribir correspondencia persoal 
na que se establece e mantén o contacto 
social (por exemplo, con amigos/as noutros 
países), se intercambia información, se 
describen en termos sinxelos sucesos 
importantes e experiencias persoais, se dan 
instrucións, se fan e aceptan ofrecementos e 
suxestións, e se expresan opinións de xeito 
sinxelo. 

 

CCL 
CAA 
CSC 

CCEC 
CD 

B4.6. Escribir correspondencia persoal na que se 
establece e mantén o contacto social (por exemplo, 
con amigos/as noutros países), se intercambia 
información, se describen en termos sinxelos sucesos 
importantes e experiencias persoais (por exemplo, a 
participación nunha competición), se dan instrucións, 
se fan e aceptan ofrecementos e suxestións (por 
exemplo, cancelación, confirmación ou modificación 
dunha 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 

Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións 

CCL 
CAA 
CSC 

B4.7. Facer unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, utilizando 



convencións ortográficas e os signos de 
puntuación. 

ortográficas e os signos de puntuación. 

 

CCEC 
CD 

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

Esfórzaxe por utilizar unha boa  
pronunciación e  puntuación  e  ortográfia. CCL 

CAA 
CSC 

CCEC 

B5.2. Aplicar adecuadamente os signos de puntuación 
elementais e as regras ortográficas básicas, na 
redacción de traballos e outros textos, para facerse 
comprensible case sempre. 

 
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 frecuente para 
o propósito comunicativo. 

Identifica e utiliza os expoñentes máis 
comúns propios do seu nivel para realizar as 
funcións comunicativas, así como os patróns 
discursivos de uso máis frecuente para o 
propósito comunicativo. 

 

CCL 
CAA 
CSC 

CCEC 

B5.5. Identificar e utiliza os expoñentes máis comúns 
propios do seu nivel para realizar as funcións 
comunicativas, así como os patróns discursivos de uso 
máis frecuente 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 comprende e utiliza 
estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado (imaxes e 
elementos paralingüísticos, 
cuasilingüísticos e paratextuais). 

Utiliza un vocabulario oral e escrito básico  
para comprender e elaborar textos sinxelos 
en rexistro estándar propios e comprende e 
utiliza estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado (imaxes e 
elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos 
e paratextuais). 

CCL 
CAA 
CSC 

CCEC 

B5.7. Utilizar un vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e elaborar textos sinxelos 
en rexistro estándar propios do seu nivel educativo, e 
comprende e utiliza estratexias de comunicación e de 
redundancia do significado (imaxes e elementos 
paralingüísticos, cuasilingüísticos e paratextuais). 

 



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 3º ESO : 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 

       3º ESO A/B/C (publicadas na páxina web semanalmente) 
 

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

xornalístico, ficción, correspondencia informal, etc. 

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

favorite book, write a crime story, etc. 

• Visionado de vídeos con actividades de comprensión: BBC Teenagers 

during lockdown, Learn English with Harry Potter, etc. 

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

Level 3. 

• Foros de debate: Padlet. 

• Cancións para repasar gramática e vocabulario mentras se completa a 

letra. 

• Gravación de audios: explaining daily routine, telling a crime story, etc. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Dende a administración educativa galega marcáronse as directrices a seguir: 
➢ Desacónsellase 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" 
➢ 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  

 

 
 

http://www.oup/elt/oupesecondary


 

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. 

 


