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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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.

Comprende instrucións e textos breves e sinxelos producidos en contextos reais e simulados, 
articulados con claridade, ritmo pausado e acentuación estándar, que conteñan vocabulario 
relativo a lugares, persoas, obxectos, acontecementos e accións ligados a temas sinxelos e 
habituais na súa idade e no seu contexto escolar.

Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e informacion relevante en presentacións sobre 
e mas educativos que este a aprofesionais moi sinxelos ou do seu interese 
inmediato (por exemplo, sobre un tema curricular ou unha profesión).

Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, narracións, 
peticións de información e expresión dos gustos sobre asuntos prácticos da vida diaria e 
sobre temas do seu interese, cando se lle fala con claridade, amodo e directamente, e se a 
persoa interlocutora está disposta a repetir ou a reformular o dito.

Utiliza as convencións básicas propias da lingua estranxeira no desenvolvemento do proceso 
comunicativo (saúdos, rutinas para iniciar ou manter a quenda de palabra, fórmulas orais breves 
para manter a atención,

6.Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos e visibles dos países nos que se fala
a lingua estranxeira, analizándoos comparativamente coas diversas culturas, de ser o caso, do
resto do alumnado, e evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas.

1.

      2.    

            3.

     4.

 5. 

7.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).

1.Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de comprensión do sentido xeral, a información
esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto: uso do contexto verbal
e non verbal, e dos coñecementos previos sobre a situación (quen fala a quen, con que intencións,
onde e cando),que permiten inferencias do significado baseadas no contexto; uso dos
coñecementos referenciais sobre o tema, así como identificación de palabras clave.

2. Comprender instrucións moi básicas pronunciadas lentamente e claramente, e seguir 
indicacións sinxelas e breves que conteñan vocabulario propio do nivel.

3.Comprender os puntos esenciais e os detalles máis relevantes en conversas cotiás,
reais ou simuladas, que se refiran a necesidades prácticas ou materiais, sentimentos ou 
sensacións físicas básicas, expresadas con certa naturalidade e boa articulación, se pode 
escoitalas de novo ou solicitar que se repita ou se reformule o dito.
4.Recoñecer os puntos esenciais e a información principal de textos orais ou
audiovisuais breves, articulados pausadamente e con claridade, que conteñan
narracións e/ou descricións moi sinxelas, que traten sobre asuntos moi previsibles da
vida cotiá ou moi coñecidos.

5.Comprender transaccións moi básicas de bens e servizos (datos persoais, horarios e
prezos), transmitidas de viva voz ou por medios técnicos, e articuladas con certa
lentitude e claridade, sempre que as condicións acústicas sexan boas e se poidan 
escoitar máis dunha vez.
6.Incorporar á produción do texto escrito u oral (un audio producido polo mesmo
alumno) os coñecementos socioculturais e sociolingüísticos adquiridos relativos a
estruturas sociais, relacións interpersoais, patróns de actuación, comportamento e
convencións sociais, respectando as normas de cortesía máis importantes nos contextos
respectivos
7.Na propia lingua, identificar diferenzas e semellanzas nos aspectos culturais visibles
dos países onde se fala a lingua estranxeira e da propia cultura, e coas diversas culturas
do resto do alumnado, de ser o caso, amosando curiosidade e respecto perante as
diferenzas.
8.Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, utilizando, con
suficiente dominio para o seu nivel escolar, os expoñentes máis comúns e básicos desas
funcións e os patróns discursivos igualmente básicos de uso máis frecuente.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación 

Procedementos: 

Instrumentos: 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

A realización das tarefas encomendadas polo profesor no tempo e forma propostos (exercicios gramaticais e 
de vocabulario,  redaccións, presentación de traballos e proxectos, búsqueda de información,etc)na Aula, 
Virtúal,con o uso das novas TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN por parte dos 
alumnos na realización das mesmas Así como, os seus progresos na APRENDIZAXE AUTÓNOMA da lingua, 
en canto a búsqueda de información, presentación da mesma, uso autónomo de materiais de referencia como 
diccionarios, gramáticas, internet, etc.

Para avaliar os bloques de contidos  da primeira e segunda avaliación, por tratarse do Primeiro da ESO e dadas 
presentes circunstancias, no imos a ampliar materia,seguiremos traballando a COMPRENSIÓN e 
EXPRESIÓN escrita basicamente, mediante a lectura de contos populares , fábulas , mitos e lendas breves. en 
diversos soportes: impreso, dixital, ou audiovisual e responder a preguntas de comprensión sobre os mesmos, 
cuestións de verdadeiro ou falso, elexir a resposta correcta, etc.E tamén, transformalos en imaxes o cómics , 
facendo diálogos e pequenos textos en inglés para  viabilizar a creatividade.

-Alumnos coa materia aprobada na Segunda Avaliación, aproban coa nota obtida nesta Segunda
Avaliación.No caso de seguir traballando nos materiais de reforzo, propostos polo profesor,terán un 20%
máis de nota, dependendo do número de tarefas feitas e correctamente presentadas ao seu debido tempo.
-Alumnos que non aprobasen a Segunda Avaliación, poden aprobar en función do número de tarefas
presentadas e o estado das mesmas.A nota non será superior a un 6, no mais favorable dos escenarios.

-Aqueles alumnos que non superen a materia en xuño, teñen que presentase a unha proba 
presencial escrita(50% da nota) e oral (30% do total) , en setembro,baseada nos temas tratados ao 
longo da Primeira e Segunda Avaliación .

Criterios de cualificación: 

 O alumno/a irá co parcial suspenso á proba de pendentes de xuño , no caso de non presentar tarefas na 
Aula Virtúal.Esta proba consta de unha parte escrita (50% da nota) e outra oral (30% da nota total) no caso 
de ser presencial o telemática.No caso de non superala ,terá a proba extraordinaria de setembro.

Se ten en consideración  o número de tarefas propostas polo profesor nesta materia optativa, debidamente 
feitas e presentadas ao seu debido tempo na Aula Virtúal.A nota non será superior a 5.

Lectura de contos populares , fábulas , mitos e lendas breves.tratados ao longo da Primeira e Segunda Avaliación 
en diversos soportes: impreso, dixital, ou audiovisual e responder a preguntas de comprensión sobre os mesmos, 
cuestións de verdadeiro ou falso, elexir a resposta correcta, etc.E tamén, transformalos en imaxes o cómics co 
texto e diálogos en inglés.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e

no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Materiais e recursos 

Debido as circunstancias , prema o uso de medios dixitais,lecturas e audicións de fábulas, contos 
populares na cultura  inglesa e compartidos coa nostra,e mitos e lendas diversas, responder preguntas 
para facilitar a comprnsión dos textos e realización de mini-proxectos que supoñen búsqueda de 
información:así como , a transformación do texto a imaxe facendo uso do linguaxe coloquial cotidiano.

Lectura de textos diversos , en formato dixital:preferentemente (contos de hadas, mitos, lendas,etc).
Realización de actividades diversas, relacionadas co o seu contido.Os textos poderán ser impresos e 
envíados aos alumnos sen conectividade, coas preguntas e propostas de actividades e mini-
proxectos dentro das suas posibilidades.
Speaking Extra. Cambridge University Press
- Timesaver games. Mary Glasgow Magazines. Scholastic inc.
- New Timesavers for English Teachers. Mary Glasgow Magazines. Scholastic inc.
- Timesaver Vocabulary Activities. Mary Glasgow Magazines. Scholastic inc.
- Elementary Communication Games. Jill Hadfield. Nelson
- Listening Extra. Cambridge University Press.
- Storyboard. 24 Stories through Pictures. Mary Glasgow Magazines. Scholastic inc.
- Tarxetas taboo, extraídas dunha páxina de recursos en inglés.

,

  

,
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4. Información e publicidade

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado.
A xunta directiva ,tutores e o profesorado , en xeral, determinarán un protocolo 
común de actuación para informar aos alumnos e as familias na páxina web, o aula 
virtual e o espazo abalar do centro.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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