
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN                     

DIDÁCTICA 

       

                         CURSO: 2019-2020 

 

 

CENTRO: IES DE VILALONGA 

CURSOS: FPBásica II 

MATERIA: 1ª LINGUA ESTRANXEIRA INGLÉS 

DEPARTAMENTO: INGLÉS 

DATA: 12-05-2020 

 

 

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. 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DOS SEGUINTES 

ASPECTOS: GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA E 

COMPETENCIAS CLAVE.  

UNIDADE FORMATIVA: COMUNICACIÓN EN LINGUA INGLESA II 
 
 Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación 
 

 RA1. Utiliza estratexias para interpretar e comunicar información oral en lingua inglesa, aplicando os 
principios da escoita activa e elaborando presentacións orais de pouca extensión, claras e estruturadas, 
relativas a temas e aspectos concretos, frecuentes e cotiáns dos ámbitos persoal, público e profesional. 
 
– CA1.3. Identificouse o sentido global e as ideas principais do texto oral e  
estruturas gramaticais básicas en oracións sinxelas, de situacións habituais frecuentes e de contido 
predicible e concreto. 
– CA1.5. Realizáronse composicións e presentacións orais breves de acordo cun guión estruturado, 
aplicando o formato e os trazos propios de cada tipo de texto de ámbito persoal, público ou profesional. 
– CA1.6. Utilizáronse estruturas gramaticais básicas e marcadores de discurso para iniciar, enlazar, 
ordenar e finalizar o discurso en situacións habituais frecuentes e aspectos concretos. 
– CA1.11. Identificáronse as principais actitudes e os comportamentos profesionais en situacións de 
comunicación habituais do ámbito profesional. 

 RA2. 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. 
 
– CA2.5. Utilizáronse estratexias de compensación para suplir carencias na lingua estranxeira (parafrasear, 
linguaxe corporal e axudas audiovisuais), para facilitar a comunicación entre as persoas interlocutoras. 
– CA2.6. Utilizáronse estruturas gramaticais e oracións sinxelas, e un repertorio esencial e limitado de 
expresións, frases, palabras frecuentes e marcadores de discurso lineais. 
– CA2.7. Expresouse con certa claridade, usando unha entoación e unha pronuncia razoables e 
comprensibles, aceptándose algunhas pausas e vacilacións, nun rexistro formal ou neutro e sempre que 
as condicións acústicas sexan boas e a mensaxe non estea distorsionada. 

 RA3. Elabora textos breves e sinxelos con certo detalle en lingua inglesa relativos a situacións de 
comunicación habituais do ámbito persoal, público e profesional, aplicando estratexias de lectura 
comprensiva e desenvolvendo estratexias sistemáticas de composición. 
– CA3.3. Identificáronse estruturas gramaticais e oracións sinxelas, e un repertorio limitado de expresións, 
frases, palabras e marcadores de discurso básicos e lineais, en situacións habituais frecuentes e concretas 
de contido predicible. 
– CA3.4. Completáronse frases, oracións e textos sinxelos atendendo ao propósito comunicativo, con 
estruturas gramaticais de escasa complexidade, en situacións habituais e concretas de contido predicible. 
– CA3.5. Elaboráronse textos breves e sinxelos, adecuados a un propósito comunicativo, empregando os 
conectores máis frecuentes para enlazar as oracións. 
– CA3.6. Respectáronse as normas gramaticais, ortográficas e tipográficas seguindo pautas sistemáticas e 
concretas de revisión e corrección. 
 
4.11.2.2 Contidos básicos 
BC1. Interpretación e comunicación de textos orais cotiáns en lingua inglesa 

 Distinción de ideas principais e secundarias, información esencial de textos orais breves e sinxelos. 
 Descrición de aspectos concretos de persoas, lugares, servizos básicos,  obxectos e xestións sinxelas. 
 Experiencias dos ámbitos persoal, público e profesional. 
 Narración, explicacións e intercambio de acontecementos e experiencias do presente, do pasado e do 

futuro. 
 Léxico, frases e expresións para se desenvolver en transaccións e xestións cotiás dos ámbitos persoal e 

profesional. 
 Tipos de textos e a súa estrutura. 



 
 Recursos tecnolóxicos 
 Recursos gramaticais. Tempos e formas verbais simples e compostas. Funcións comunicativas asociadas 

a situacións habituais do ámbito persoal, público e profesional. 
Elementos lingüísticos fundamentais. Marcadores do discurso. Dominio sinxelo do discurso: coherencia e 
cohesión. Oracións simples e subordinadas de escasa complexidade. 
BC3. Interpretación e elaboración de mensaxes sinxelas escritas en lingua inglesa 

 Información global e específica de mensaxes de escasa dificultade referentes a asuntos básicos cotiáns 
dos ámbitos persoal, público e profesional. 

 Composición de textos escritos breves e ben estruturados. 
 Léxico para se desenvolver en transaccións e xestións cotiás, necesarias, sinxelas e concretas dos 

ámbitos persoal, público e profesional. 
 Terminoloxía específica da área profesional do alumnado. 
 Recursos gramaticais. Marcadores do discurso. Dominio sinxelo do discurso: coherencia e cohesión. Uso 

das oracións simples e compostas na linguaxe escrita. 
 Estratexias e técnicas de compresión de lectura. 

 
 
 

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. Elementos lingüísticos 
fundamentais. Marcadores do discurso para iniciar, ordenar e finalizar.  
• Estratexias fundamentais de comprensión e escoita activa.  
• Formatos electrónicos máis usuais.  
 
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.  
• 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 o curso ata o día 14 de marzo  
para que poidan recuperar a materia.  

Diseñamos dous grupos de tarefas: 
1. Tarefas de repaso, reforzo e recuperación do curso.   
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 parte de inglés suspensa. As tarefas do punto 2 son de carácter 
opcional para o alumnado que tendo a parte de inglés aprobada, non 
superara o ámbito de Comunicación e Sociedade II. 

  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 

 Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

 
A nota da 3ª avaliación, igual a nota de final de curso, obtúvose coa media 

da 1ª e 2ª avaliación; posto que a interrupción do curso tuvo lugar una 

semana despois do inicio da 3ª avaliación, con só una hora de clase.  

 

Proba 
extraordinaria 

de xuño 

 A Para o alumnado que non superou a avaliación final ordinaria, ante a 

imposibilidade de facer a recuperación extraordinaria de forma presecial en 

xuño farase a través de una serie de exercicios de reforzo e recuperación 

versarán sobre contidos dados ata o día 13 de marzo ,considerados mínimos 

polo   departamento . As tarefas serán enviadas por aula virtual e publicadas 

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

 A entrega puntual  destas tarefas de forma semanal, dará dereito a  
alcanzar ata un máximo de 10. Para aquel alumnado que superior a parte 
de Inglés pero suspendeu o ámbito de Comunicación e Sociedade II, pode 
voluntariamente realizar estas tarefas, que lle permitirán aumentar a súa 
nota ata un máximo de 2 puntos, para facilitarlle a superación do ámbito. 



Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

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

  non consiguiu aprobar a materia pendente terá que realizar unhas tarefas 

 que se lle entregan semanalmente. 

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 

FPBásica I: Publicado semanalmente na páxina web do centro. 

• Exercicios de gramática do manual da clase: verbo to be, have 
got, pronomes personales, interrogativas, posesivos; Presente 
simple, presente contínuo; th.ere is; past; can 

• Exercicios de vocabulario: Las horas; las estaciones; los 
animales; 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 modo 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. 

 

 


