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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.  

 

COMUNICACIÓN EN LINGUA INGLESA I.  
 
 Resultados da aprendizaxe e criterios de avaliación.  
 
• 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.  
 
– CA1.1. Aplicáronse as estratexias de escoita activa para a comprensión precisa das mensaxes recibidas.  
– CA1.3. Identificouse o sentido global do texto oral que presenta a información de xeito secuenciado e 
progresivo en situacións habituais frecuentes e de contido predicible.  
– CA1.6. 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.  
 
• RA2. 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.  
 
– CA2.2. Mantívose a interacción utilizando estratexias de comunicación sinxelas para amosar o interese 
e a comprensión.  
– CA2.3. 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 bidireccionalidade 
da comunicación.  
– CA2.4. 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.  
 
• RA3. 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.  
 
– CA3.1. Leuse o texto de xeito comprensivo, recoñecendo os seus trazos básicos, o seu contido global, e 
analizouse a súa intención e o seu contexto.  
– CA3.2. Identificáronse as ideas fundamentais e a intención comunicativa básica do texto.  
– CA3.3. Identificáronse estruturas gramaticais básicas e un repertorio limitado de expresións, frases, 
palabras e marcadores de discurso lineais, en situacións habituais frecuentes, de contido moi predicible.  
– CA3.6. Utilizouse o léxico esencial axeitado para situacións frecuentes e para o contexto dos ámbitos 
persoal ou profesional.  
 
 

Contidos básicos. Bloques de contidos.  
 
BC1. Comprensión e produción de textos orais básicos en lingua inglesa.  
• Ideas principais en chamadas, mensaxes, ordes e indicacións moi claras.  
• Descrición xeral de persoas, lugares e obxectos dos ámbitos profesional e público.  
• Narración e explicación sobre situacións habituais e frecuentes do presente, do pasado e do futuro.  
• Léxico, expresións e frases sinxelas frecuentes para se desenvolver en transaccións e xestións cotiás dos 
ámbitos persoal ou profesional.  



• Recursos gramaticais. Tempos e formas verbais en presente e pasado; verbos principais, modais e 
auxiliares. Funcións comunicativas asociadas a situacións habituais e frecuentes.  
• Uso de rexistros axeitados nas relacións sociais.  
• Estratexias fundamentais de comprensión e escoita activa.  
 
 
BC2. Participación en conversas en lingua inglesa.  
• Estratexias de comprensión e escoita activa para iniciar, manter e rematar a interacción.  
• Elaboración de mensaxes e textos sinxelos en lingua inglesa.  
• Comprensión da información global e da idea principal de textos básicos cotiáns, dos ámbitos persoal, 
público ou profesional.  
• Léxico frecuente para se desenvolver en transaccións e xestións cotiás e sinxelas dos ámbitos persoal, 
público ou profesional.  
• Composición de textos escritos moi breves, sinxelos e ben estruturados.  
 
BC3. Interpretación e elaboración de mensaxes sinxelas escritas en lingua inglesa.  
• Elementos lingüísticos fundamentais atendendo aos tipos de textos, aos contextos e aos propósitos 
comunicativos tendo en conta un enfoque centrado no uso da lingua e na súa dimensión social.  
• Propiedades básicas do texto.  
• Estratexias e técnicas de compresión de lectura.  
• Estratexias de planificación e de corrección escrita.  
• Estratexias de expresión e de interacción escrita.  
• Usos sociais da lingua: información xeral, opinión e valoración.  
• Funcións comunicativas máis habituais dos ámbitos persoal, público ou profesional en medios escritos.  
• Coherencia espazo-temporal e cohesión a través do uso de recursos sinxelos para iniciar, desenvolver 
ou rematar un texto escrito.  
• Contidos léxico-semánticos sinxelos e básicos da lingua inglesa.  
• Tempos e formas verbais. Relacións temporais: anterioridade, posterioridade e simultaneidade.  
• Estruturas gramaticais básicas.  
• A oración simple e a oración composta con and/or/but.  
• Dicionarios impresos e en liña e correctores ortográficos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 avaliación.   
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. 

Comprensión de textos adecuados ao nível do alumnado. 

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 , 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 aula virtual e 

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



Para recuperar a 2ª avaliación o alumnado de FPBásica 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. 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. A 

cualificación da terceira avaliación serà igual á nota final de curso. 

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 en 1º de FPBásica I 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   a unha 
puntuación de ata 10 puntos. 

 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

FPBásica I: Publicado semanalmente na páxina web do centro. 

• Exercicios de gramática do manual da clase: verbo to be, have 
got, pronomes persoais, interrogativas, posesivos; Presente 
simple, presente contínuo;  

• Exercicios de vocabulario: Paises, nacionalidades, famila, 
colores, números, meses, 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. 

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" 
➢ 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. 

E por suposto, os instrumentos fundamentais para este modelo do 
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 

➢ Libro de texto do alumno e profesor: Burlington books 
Workbook and teacher’s. 

 

 
 

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. 


