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ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO DEPARTAMENTO – ABRIL 2020
MOTIVO MODIFICACIÓN Alerta sanitaria motivada pola COVID -19 que motivou o decreto do estado de alarma.
CURSO 2019 - 2020 DEPARTAMENTO INGLÉS DATA MODIFICACIÓN 12/05/2020
NIVEL EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA x BACHARELATO x

ORDE do 20 de xuño de 2019 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2019/20 nos centros docentes sostidos con fondos
públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. 
A presente modificación da programación didáctica atende ao disposto nas  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.

1. AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DA MATERIA

CURSO INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

1º ESO

 Encuestación ● Análise de documentos 
informes ● cuestionarios  ● libro dixital para o alumno ● outras aplicacións web

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
Como norma xeral e seguindo a directrices marcadas polas autoridades educativas, o alumnado 
tería aprobada a materia se a media das dúas primeiras avaliacións acadase o aprobado. 
O Departamento de Inglés establece que tanto a 1ª coma a 2ª avaliación teñan o mesmo peso na 
media final: un 50% cada unha. O alumnado co inglés xa aprobado seguirá coas actividades online e 
terá a posibilidade de aumentar a súa nota media realizando as tarefas asignadas . Este posible 
aumento da media final queda acordado nun máximo dun punto, dependendo do grao de 
cumprimento de ditas tarefas.
O alumnado co inglés suspenso porque a nota media das dúas primeiras avaliacións non acada o 
aprobado, terá a obriga de realizar as tarefas semanais a modo de repaso e consolidación para 
poder superar a materia. Se a finais do mes de maio, estes alumnos suspensos non cumpriran coa 
súa obriga de entregar as tarefas encomendadas desde o inicio do terceiro trimestre, serían 
convocados a realizar unha revisión ou reforzo de actividades no prazo dunha semana, ou do 
contrario, terían que encomendarse á convocatoria extraordinaria de setembro.

RECUPERACIÓN DA MATERIA (proba extraordinaria de setembro)

Dadas as  circunstancias da  proba , debemos  prescindir dos  bloques 1  e 2 
Estándares básicos do bloque 3 
Estándares básicos do bloque 4
Estándares básicos do bloque 5. ( PLEB5.1, PLEB 5. 6, PLEB 5.7  relacionados  cas  
unidades 1,2,3 4) *  remitímonos á  programación  anual do  departamento 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE
Criterios de avaliación

Criterios de cualificación

Procedementos e instrumentos de avaliación
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CURSO INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

2º ESO

 Encuestación ● Análise de documentos 
informes ● cuestionarios  ● libro dixital para o alumno ● outras aplicacións web

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
Como norma xeral e seguindo a directrices marcadas polas autoridades educativas, o alumnado 
tería aprobada a materia se a media das dúas primeiras avaliacións acadase o aprobado. 
O Departamento de Inglés establece que tanto a 1ª coma a 2ª avaliación teñan o mesmo peso na 
media final: un 50% cada unha. O alumnado co inglés xa aprobado seguirá coas actividades online e 
terá a posibilidade de aumentar a súa nota media realizando as tarefas asignadas . Este posible 
aumento da media final queda acordado nun máximo dun punto, dependendo do grao de 
cumprimento de ditas tarefas.
O alumnado co inglés suspenso porque a nota media das dúas primeiras avaliacións non acada o 
aprobado, terá a obriga de realizar as tarefas semanais a modo de repaso e consolidación para 
poder superar a materia. Se a finais do mes de maio, estes alumnos suspensos non cumpriran coa 
súa obriga de entregar as tarefas encomendadas desde o inicio do terceiro trimestre, serían 
convocados a realizar unha revisión ou reforzo de actividades no prazo dunha semana, ou do 
contrario, terían que encomendarse á convocatoria extraordinaria de setembro.

RECUPERACIÓN DA MATERIA (proba extraordinaria de setembro)

Dadas as  circunstancias da  proba , debemos  prescindir dos  bloques 1  e 2 
Estándares básicos do bloque 3 
Estándares básicos do bloque 4
Estándares básicos do bloque 5. ( PLEB5.1, PLEB 5. 6, PLEB 5.7  relacionados  cas  
unidades 1,2,3 ) *  remitímonos á  programación  anual do  departamento 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE
Criterios de avaliación

B3.1 ., B4.1., B4.2, B5.7, B5.8 

Criterios de cualificación
Os alumnos  que  non  acadarán  aprobar  a  materia  pendente  antes  do  13  de Marzo  
polo  sistema reflectido  na  programación, deben entregar  un dossier de  actividades, 
cun  criterio de 100% da  calificación 

Procedementos e instrumentos de avaliación
Entrega de  dossier de  actividades 
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CURSO INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

3º ESO

 Encuestación ● Análise de documentos 
informes ● cuestionarios  ● libro dixital para o alumno ● outras aplicacións web

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
Como norma xeral e seguindo a directrices marcadas polas autoridades educativas, o alumnado 
tería aprobada a materia se a media das dúas primeiras avaliacións acadase o aprobado. 
O Departamento de Inglés establece que tanto a 1ª coma a 2ª avaliación teñan o mesmo peso na 
media final: un 50% cada unha. O alumnado co inglés xa aprobado seguirá coas actividades online e 
terá a posibilidade de aumentar a súa nota media realizando as tarefas asignadas . Este posible 
aumento da media final queda acordado nun máximo dun punto, dependendo do grao de 
cumprimento de ditas tarefas.
O alumnado co inglés suspenso porque a nota media das dúas primeiras avaliacións non acada o 
aprobado, terá a obriga de realizar as tarefas semanais a modo de repaso e consolidación para 
poder superar a materia. Se a finais do mes de maio, estes alumnos suspensos non cumpriran coa 
súa obriga de entregar as tarefas encomendadas desde o inicio do terceiro trimestre, serían 
convocados a realizar unha revisión ou reforzo de actividades no prazo dunha semana, ou do 
contrario, terían que encomendarse á convocatoria extraordinaria de setembro.

RECUPERACIÓN DA MATERIA (proba extraordinaria de setembro)

Dadas as  circunstancias da  proba , debemos  prescindir dos  bloques 1  e 2 
Estándares básicos do bloque 3 
Estándares básicos do bloque 4
Estándares básicos do bloque 5. ( PLEB5.1, PLEB 5. 6, PLEB 5.7  relacionados  cas  
unidades 1,2,3 ) *  remitímonos á  programación  anual do  departamento 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE
Criterios de avaliación

B3.1 ., B4.1., B4.2, B5.6, B5.7

Criterios de cualificación
Os alumnos  que  non  acadarán  aprobar  a  materia  pendente  antes  do  13  de Marzo  
polo  sistema reflectido  na  programación, deben entregar  un dossier de  actividades, 
cun  criterio de 100% da  calificación 

Procedementos e instrumentos de avaliación

Entrega de  dossier de  actividades

Páxina 3 de 12

mailto:ies.praia.barrana@edu.xunta.gal


CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E 
FORMACIÓN PROFESIONAL
IES PRAIA BARRAÑA

Avda. Compostela, Nº 50
15930 – Boiro (A Coruña)
( 881 866 601  -  2 Fax: 881 866 609 
ies.praia.barrana@edu.xunta.gal 
http://centros.edu.xunta.es/iespraiabarrana

CURSO INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

3º ESO
PEMAR 

 Encuestación ● Análise de documentos 
informes ● cuestionarios  ● libro dixital para o alumno ● outras aplicacións web

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
Como norma xeral e seguindo a directrices marcadas polas autoridades educativas, o alumnado 
tería aprobada a materia se a media das dúas primeiras avaliacións acadase o aprobado. 
O Departamento de Inglés establece que tanto a 1ª coma a 2ª avaliación teñan o mesmo peso na 
media final: un 50% cada unha. O alumnado co inglés xa aprobado seguirá coas actividades online e 
terá a posibilidade de aumentar a súa nota media realizando as tarefas asignadas . Este posible 
aumento da media final queda acordado nun máximo dun punto, dependendo do grao de 
cumprimento de ditas tarefas.
O alumnado co inglés suspenso porque a nota media das dúas primeiras avaliacións non acada o 
aprobado, terá a obriga de realizar as tarefas semanais a modo de repaso e consolidación para 
poder superar a materia. Se a finais do mes de maio, estes alumnos suspensos non cumpriran coa 
súa obriga de entregar as tarefas encomendadas desde o inicio do terceiro trimestre, serían 
convocados a realizar unha revisión ou reforzo de actividades no prazo dunha semana, ou do 
contrario, terían que encomendarse á convocatoria extraordinaria de setembro.

RECUPERACIÓN DA MATERIA (proba extraordinaria de setembro)

Dadas as  circunstancias da  proba , debemos  prescindir dos  bloques 1  e 2 
Estándares básicos do bloque 3 
Estándares básicos do bloque 4
Estándares básicos do bloque 5. ( PLEB5.1, PLEB 5. 6, PLEB 5.7  relacionados  cas  
unidades 0,1) *  remitímonos á  programación  anual do  departamento 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE
Criterios de avaliación

B3.1 ., B4.1., B4.2, B5.6, B5.7

Criterios de cualificación
Os alumnos  que  non  acadarán  aprobar  a  materia  pendente  antes  do  13  de Marzo  
polo  sistema reflectido  na  programación, deben entregar  un dossier de  actividades, 
cun  criterio de 100% da  calificación 

Procedementos e instrumentos de avaliación

Entrega de  dossier de  actividades
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CURSO INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

4º ESO

 Encuestación ● Análise de documentos 
informes ● cuestionarios  ● libro dixital para o alumno ● outras aplicacións web

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
Como norma xeral e seguindo a directrices marcadas polas autoridades educativas, o alumnado 
tería aprobada a materia se a media das dúas primeiras avaliacións acadase o aprobado. 
O Departamento de Inglés establece que tanto a 1ª coma a 2ª avaliación teñan o mesmo peso na 
media final: un 50% cada unha. O alumnado co inglés xa aprobado seguirá coas actividades online e 
terá a posibilidade de aumentar a súa nota media realizando as tarefas asignadas . Este posible 
aumento da media final queda acordado nun máximo dun punto, dependendo do grao de 
cumprimento de ditas tarefas.
O alumnado co inglés suspenso porque a nota media das dúas primeiras avaliacións non acada o 
aprobado, terá a obriga de realizar as tarefas semanais a modo de repaso e consolidación para 
poder superar a materia. Se a finais do mes de maio, estes alumnos suspensos non cumpriran coa 
súa obriga de entregar as tarefas encomendadas desde o inicio do terceiro trimestre, serían 
convocados a realizar unha revisión ou reforzo de actividades no prazo dunha semana, ou do 
contrario, terían que encomendarse á convocatoria extraordinaria de setembro.

RECUPERACIÓN DA MATERIA (proba extraordinaria de setembro)

Dadas as  circunstancias da  proba , debemos  prescindir dos  bloques 1  e 2 
Estándares básicos do bloque 3 
Estándares básicos do bloque 4
Estándares básicos do bloque 5. ( PLEB5.1, PLEB 5. 5, PLEB 5.6  relacionados  cas  
unidades 1,2,3 4) *  remitímonos á  programación  anual do  departamento 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE
Criterios de avaliación

B3.1 ., B4.1., B4.2, B5.6, B5.8

Criterios de cualificación
Os alumnos  que  non  acadarán  aprobar  a  materia  pendente  antes  do  13  de Marzo  
polo  sistema reflectido  na  programación, deben entregar  un dossier de  actividades, 
cun  criterio de 100% da  calificación 

Procedementos e instrumentos de avaliación
Entrega de  dossier de  actividades
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CURSO INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

1º BACH

 Encuestación ● Análise de documentos 
informes ● cuestionarios  ● libro dixital para o alumno ● outras aplicacións web

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
Como norma xeral e seguindo a directrices marcadas polas autoridades educativas, o alumnado 
tería aprobada a materia se a media das dúas primeiras avaliacións acadase o aprobado. 
O Departamento de Inglés establece que tanto a 1ª coma a 2ª avaliación teñan o mesmo peso na 
media final: un 50% cada unha. O alumnado co inglés xa aprobado seguirá coas actividades online e 
terá a posibilidade de aumentar a súa nota media realizando as tarefas asignadas . Este posible 
aumento da media final queda acordado nun máximo dun punto, dependendo do grao de 
cumprimento de ditas tarefas.
O alumnado co inglés suspenso porque a nota media das dúas primeiras avaliacións non acada o 
aprobado, terá a obriga de realizar as tarefas semanais a modo de repaso e consolidación para 
poder superar a materia. Se a finais do mes de maio, estes alumnos suspensos non cumpriran coa 
súa obriga de entregar as tarefas encomendadas desde o inicio do terceiro trimestre, serían 
convocados a realizar unha revisión ou reforzo de actividades no prazo dunha semana, ou do 
contrario, terían que encomendarse á convocatoria extraordinaria de setembro.

RECUPERACIÓN DA MATERIA (proba extraordinaria de setembro)

Dadas as  circunstancias da  proba , debemos  prescindir dos  bloques 1  e 2 
Estándares básicos do bloque 3 
Estándares básicos do bloque 4
Estándares básicos do bloque 5. ( contidos sintáctico  discursivos e PLEB5.7  relacionados
cas  unidades 1,2,3 4) *  remitímonos á  programación  anual do  departamento 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE
Criterios de avaliación

Criterios de cualificación

Procedementos e instrumentos de avaliación
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CURSO INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

2º BACH

 Encuestación ● Análise de documentos 
informes ● cuestionarios  ● libro dixital para o alumno ● outras aplicacións web

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
Como norma xeral e seguindo a directrices marcadas polas autoridades educativas, o alumnado 
tería aprobada a materia se a media das dúas primeiras avaliacións acadase o aprobado. 
O Departamento de Inglés establece que tanto a 1ª coma a 2ª avaliación teñan o mesmo peso na 
media final: un 50% cada unha. O alumnado co inglés xa aprobado seguirá coas actividades online e 
terá a posibilidade de aumentar a súa nota media realizando as tarefas asignadas . Este posible 
aumento da media final queda acordado nun máximo dun punto, dependendo do grao de 
cumprimento de ditas tarefas.
O alumnado co inglés suspenso porque a nota media das dúas primeiras avaliacións non acada o 
aprobado, terá a obriga de realizar as tarefas semanais a modo de repaso e consolidación para 
poder superar a materia. Se a finais do mes de maio, estes alumnos suspensos non cumpriran coa 
súa obriga de entregar as tarefas encomendadas desde o inicio do terceiro trimestre, serían 
convocados a realizar unha revisión ou reforzo de actividades no prazo dunha semana, ou do 
contrario, terían que encomendarse á convocatoria extraordinaria de setembro.

RECUPERACIÓN DA MATERIA (proba extraordinaria de setembro)

Dadas as  circunstancias da  proba , debemos  prescindir dos  bloques 1  e 2 
Estándares básicos do bloque 3 
Estándares básicos do bloque 4
Estándares básicos do bloque 5. ( contidos sintáctico  discursivos e PLEB5.6  relacionados
cas  unidades 1,2,3 ,4,5) *  remitimos á  programación  anual do  departamento 

ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE
Criterios de avaliación

B3.1 ., B3.3, B4.1., B4.2, B4.3, B5.1,B5.6, B5.7
Criterios de cualificación

Os alumnos  que  non  acadarán  aprobar  a  materia  pendente  antes  do  13  de Marzo  
polo  sistema reflectido  na  programación, deben entregar  un dossier de  actividades, 
cun  criterio de 100% da  calificación 

Procedementos e instrumentos de avaliación
Entrega de  dossier de  actividades
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2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS AVALIABLES NO CURSO 2019 - 2020.

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDARES BÁSICOS 1ª/2ª AVALIACIÓN

1º ESO

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE  TEXTOS  
ORAIS.   Aqueles en relación  cos estándares PLEB1.1,PLEB1.2,PLEB1.5,  PLEB1.6

BLOQUE 2. PRODUCIÓN  DE  TEXTOS  
ORAIS.   Aqueles en relación  cos estándares PLEB2.1, PLEB2.5, PLEB2.6

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE  TEXTOS  
ESCRITOS.   Aqueles en relación  cos 
estándares

PLEB3.4, PLEB3.5, PLEB3.6

BLOQUE 4. PRODUCIÓN  DE  TEXTOS  
ESCRITOS.   Aqueles en relación  cos 
estándares

PLEB4.2, PLEB4.3

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA  LINGUA E  
CONSCIENCIA PLURILINGÜE E  
INTERCULTURAL .   Aqueles en relación  cos 
estándares

PLEB5.1,PLEB5.2,PLEB5.6,  PLEB5.7

* remitimos ó decreto 86/ 2015 pp 26192-26210 ( para  coñecer os detalles) 
       

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDARES BÁSICOS 1ª/2ª AVALIACIÓN

2º ESO

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE  TEXTOS  
ORAIS.   Aqueles en relación  cos estándares PLEB1.2,PLEB1.3, PLEB1.5,  PLEB1.7

BLOQUE 2. PRODUCIÓN  DE  TEXTOS  
ORAIS.   Aqueles en relación  cos estándares PLEB2.1, PLEB2.2, PLEB2.4,PLEB2.5

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE  TEXTOS  
ESCRITOS.   Aqueles en relación  cos 
estándares

PLEB3.2, PLEB3.3, PLEB3.6

BLOQUE 4. PRODUCIÓN  DE  TEXTOS  
ESCRITOS.   Aqueles en relación  cos 
estándares

PLEB4.1, PLEB4.2, PLEB4.3, PLEB4.6

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA  LINGUA E  
CONSCIENCIA PLURILINGÜE E  
INTERCULTURAL .   Aqueles en relación  cos 
estándares

PLEB5.1,PLEB5.2,PLEB5.6,  PLEB5.7

* remitimos ó decreto 86/ 2015 pp 26211-26225 ( para  coñecer os detalles) 

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDARES BÁSICOS 1ª/2ª AVALIACIÓN
3º ESO BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE  TEXTOS  

ORAIS.   Aqueles en relación  cos estándares PLEB1.3, PLEB1.4,  PLEB1.5

BLOQUE 2. PRODUCIÓN  DE  TEXTOS  
ORAIS.   Aqueles en relación  cos estándares PLEB2.1, PLEB2.2, PLEB2.3,PLEB2.5

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE  TEXTOS  
ESCRITOS.   Aqueles en relación  cos 
estándares

PLEB3.3, PLEB3.4, PLEB3.7

BLOQUE 4. PRODUCIÓN  DE  TEXTOS  
ESCRITOS.   Aqueles en relación  cos 
estándares

 PLEB4.2, PLEB4.3, PLEB4.7

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA  LINGUA E  PLEB5.1,PLEB5.2,PLEB5.6,  PLEB5.7

Páxina 8 de 12

mailto:ies.praia.barrana@edu.xunta.gal


CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E 
FORMACIÓN PROFESIONAL
IES PRAIA BARRAÑA

Avda. Compostela, Nº 50
15930 – Boiro (A Coruña)
( 881 866 601  -  2 Fax: 881 866 609 
ies.praia.barrana@edu.xunta.gal 
http://centros.edu.xunta.es/iespraiabarrana

CONSCIENCIA PLURILINGÜE E  
INTERCULTURAL .   Aqueles en relación  cos 
estándares

* remitimos ó decreto 86/ 2015 pp 26226-26241 ( para  coñecer os detalles) 

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDARES BÁSICOS 1ª/2ª AVALIACIÓN

4º ESO

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE  TEXTOS  
ORAIS.   Aqueles en relación  cos estándares

PLEB1.3, PLEB1.4,  PLEB1.5, PLEB1.8

BLOQUE 2. PRODUCIÓN  DE  TEXTOS  
ORAIS.   Aqueles en relación  cos estándares

PLEB2.1, PLEB2.2, PLEB2.3,PLEB2.5

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE  TEXTOS  
ESCRITOS.   Aqueles en relación  cos 
estándares

PLEB3,1, PLEB3.2, PLEB3.4, PLEB3.8

BLOQUE 4. PRODUCIÓN  DE  TEXTOS  
ESCRITOS.   Aqueles en relación  cos 
estándares

 PLEB4.1, PLEB4.5, PLEB4.8

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA  LINGUA E  
CONSCIENCIA PLURILINGÜE E  
INTERCULTURAL .   Aqueles en relación  cos 
estándares

PLEB5.1,PLEB5.2,PLEB5.5,  PLEB5.6

* remitimos ó decreto 86/ 2015 pp 26242-26259 ( para  coñecer os detalles) 

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDARES BÁSICOS 1ª/2ª AVALIACIÓN

1º BACH

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE  TEXTOS  
ORAIS.   Aqueles en relación  cos estándares

PLEB1.1, PLEB1.4,  PLEB1.6, PLEB1.8

BLOQUE 2. PRODUCIÓN  DE  TEXTOS  
ORAIS.   Aqueles en relación  cos estándares

PLEB2.1, PLEB2.4, PLEB2.5,PLEB2.8

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE  TEXTOS  
ESCRITOS.   Aqueles en relación  cos 
estándares

PLEB3,1, PLEB3.2, PLEB3.3, PLEB3.7

BLOQUE 4. PRODUCIÓN  DE  TEXTOS  
ESCRITOS.   Aqueles en relación  cos 
estándares

 PLEB4.1, PLEB4.2, PLEB4.3

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA  LINGUA E  
CONSCIENCIA PLURILINGÜE E  
INTERCULTURAL .   Aqueles en relación  cos 
estándares

PLEB5.2,PLEB5.6,PLEB5.7,  PLEB5.8

* remitimos ó decreto 86/ 2015 pp 26260-26280 ( para  coñecer os detalles) 

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDARES BÁSICOS 1ª/2ª AVALIACIÓN
2º BACH BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE  TEXTOS  

ORAIS.   Aqueles en relación  cos estándares
PLEB1.2, PLEB1.5,  PLEB1.6

BLOQUE 2. PRODUCIÓN  DE  TEXTOS  
ORAIS.   Aqueles en relación  cos estándares

PLEB2.2, PLEB2.3, PLEB2.5

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE  TEXTOS  
ESCRITOS.   Aqueles en relación  cos 
estándares

 PLEB3.5, PLEB3.6, PLEB3.7

BLOQUE 4. PRODUCIÓN  DE  TEXTOS  
ESCRITOS.   Aqueles en relación  cos 
estándares

 PLEB4.1, PLEB4.2, PLEB4.3
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BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA  LINGUA E  
CONSCIENCIA PLURILINGÜE E  
INTERCULTURAL .   Aqueles en relación  cos 
estándares

PLEB5.1,PLEB5.3,PLEB5.6,  PLEB5.7

* remitimos ó decreto 86/ 2015 pp 26280-26297 ( para  coñecer os detalles) 

3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (REPASO, REFORZO, RECUPERACION E, NO
SEU CASO, AMPLIACIÓN)

Actividades Actividades relacionadas cos estándares básicos  susceptibles de  ser 
realizadas en función da disponibilidad de  medios técnicos 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Google Classroom creadas por cada  profesor  para cada  nivel e  libro dixital da 
editorial
para  alumnos sen conectividade. Archivos PDF enviados  ós tutores  para ser  
distribuidos  por  Protección Civil.
Contacto co alumnado  e  as  familias  a  través de  correo electrónico e Abalar 

Materiais e recursos

Formularios google. 
Archivos pdf aloxados  en  google classroom.
https://webbook.burlingtonbooks.com
Outras  apps ( Edpuzzle, Voki, Learning apps .... ) 
 

4. ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE  BÁSICOS  PARA  CONTINUAR  O  PROCESO  EDUCATIVO  DO
CURSO 2020 - 2021.

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDARES BÁSICOS

1º ESO

Bloque 1 Traballáronse todos os  estándares básicos 
Bloque  2 Traballáronse todos os  estándares básicos 
Bloque   3 Traballáronse todos os  estándares básicos 
Bloque  4 Traballáronse todos os  estándares básicos 

Bloque  5

Traballáronse todos os  estándares básicos  
excepto PLEB 5.1 PLEB 5.6 PLEB 5.7 
parcialmente ( os  relacionados cas unidades 
5,6 *  remitimos á  programación  anual do  
departamento )

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDARES BÁSICOS
2º ESO Bloque 1 Traballáronse todos os  estándares 

básicos 

Bloque  2 Traballáronse todos os  estándares 
básicos 

Bloque   3 Traballáronse todos os  estándares 
básicos 

Bloque  4 Traballáronse todos os  estándares 
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básicos 

Bloque  5

Traballáronse todos os  estándares 
básicos  excepto PLEB 5.1 PLEB 5.6 PLEB 
5.7 parcialmente ( os  relacionados cas 
unidades 4,5,6 *  remitimos á  
programación  anual do  departamento )

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDARES BÁSICOS

3º ESO

Bloque 1 Traballáronse todos os  estándares 
básicos 

Bloque  2 Traballáronse todos os  estándares 
básicos 

Bloque   3 Traballáronse todos os  estándares 
básicos 

Bloque  4 Traballáronse todos os  estándares 
básicos 

Bloque  5

Traballáronse todos os  estándares 
básicos  excepto PLEB 5.1 PLEB 5.6 PLEB 
5.7 parcialmente ( os  relacionados cas 
unidades 4,5,6 *  remitimos á  
programación  anual do  departamento )

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDARES BÁSICOS

4º ESO

Bloque 1 Traballáronse todos os  estándares 
básicos 

Bloque  2 Traballáronse todos os  estándares 
básicos 

Bloque   3 Traballáronse todos os  estándares 
básicos 

Bloque  4 Traballáronse todos os  estándares 
básicos 

Bloque  5

Traballáronse todos os  estándares 
básicos  excepto PLEB 5.1 PLEB 5.5 PLEB 
5.6 parcialmente ( os  relacionados cas 
unidades 5,6 *  remitimos á  
programación  anual do  departamento )

CURSO CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDARES BÁSICOS

1º BACH

Bloque 1 Traballáronse todos os  estándares 
básicos 

Bloque  2 Traballáronse todos os  estándares 
básicos 

Bloque   3 Traballáronse todos os  estándares 
básicos 

Bloque  4 Traballáronse todos os  estándares 
básicos 

Bloque  5

Traballáronse todos os  estándares 
básicos  excepto( contidos sintáctico  
discursivos e PLEB5.6  relacionados  cas  
unidades 5,6) *  remitimos á  
programación  anual do  departamento 
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CURSO CRITERIO AVALIACIÓN ESTÁNDARES BÁSICOS

2º BACH

Bloque 1 Traballáronse todos os  estándares 
básicos 

Bloque  2 Traballáronse todos os  estándares 
básicos 

Bloque   3 Traballáronse todos os  estándares 
básicos 

Bloque  4 Traballáronse todos os  estándares 
básicos 

Bloque  5 Traballáronse todos os  estándares 
básicos   

5. INFORMACION E PUBLICIDADE.

INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS

O profesorado comunica ó alumnado os  novos criterios  de cualificación a través de  google Classroom.
Dita información figurará tamén na  páxina web  do  centro 

PUBLICIDADE

Estas modificacións á programación do Departamento de Inglés  están publicadas na páxina 
web do centro, no menú reservado ao noso Departamento.

O/A Xefe/a de Departamento

………………………………………………
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