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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. 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: anticipación do contido xeral do que se 
escoita con axuda de elementos verbais e non verbais, e uso dos 
coñecementos previos sobre a situación (quen fala a quen, con que 
intencións, onde e cando) que dan lugar a inferencias do significado 
baseadas no contexto 

PLEB1.2 Capta os puntos principais e os detalles salientables de instrucións, 

preguntas, explicacións, diálogos e outras mensaxes orais sinxelas articuladas 

con claridade e pausadamente, relacionadas coas actividades de aula e con 

área de prioridade inmediata. 

B1.5. Recoñecer as fórmulas máis habituais de contacto social e as 
normas de cortesía máis sinxelas comúns para a súa idade, e as 
utilizadas máis habituais para iniciar e terminar o discurso. 

 

PLEB1.5 Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, 

narracións, peticións de información, a expresión da vontade, a certeza e os 

desexos 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 disposto a repetir ou a reformular o dito. 

B2.2. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente 
estruturados, utilizando fórmulas ou xestos simples para tomar ou 
ceder a quenda de palabra, aínda que se dependa en grande medida 
da actuación do interlocutor. 

 

PLEB2.2 Fai presentacións moi breves e ensaiadas comprensibles e con apoio 

visual de distintos soportes multimedia que lle permitan ilustralas con imaxes 

e seguir un guión sobre aspectos concretos e sinxelos de temas do seu 

interese ou relacionados cos seus estudos, e responde a preguntas breves e 

moi sinxelas dos oíntes sobre o contido das súas presentacións. 

B3.2. Comprender instrucións básicas e avisos, obrigas e prohibicións 
(por exemplo, indicacións para chegar a un lugar, frecuencia da dose 
dun medicamento, manexo elemental de aparellos coñecidos, etc.). 

 

PLEB3.2 Entende información específica esencial en páxinas web e outros 

materiais de referencia ou consulta de carácter pedagóxico claramente 

estruturados e nun rexistro estándar e con imaxes ilustrativas redundantes 

sobre temas relativos a materias educativas 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. 

B3.5. Identificar información persoal básica (descrición física, data e PLEB 3.5 Entende información básica (lugar, prezo, horarios, datos ou 
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lugar de nacemento, idade e sexo, estado civil, orixe e nacionalidade, 
profesión, gustos, etc.) e no ámbito público, presentada ou solicitada 
en cartas, formularios, fichas, cuestionarios, anuncios, etc. 

 

preguntas relativas á información persoal, etc.) de correspondencia formal na 

que se informa sobre asuntos do seu interese. 

B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves, 
sinxelos e de estrutura clara sobre temas cotiáns ou de interese 
persoal, nun rexistro estándar ou informal, utilizando adecuadamente 
os recursos máis básicos de cohesión e de coherencia, e as 
convencións ortográficas básicas e os signos de puntuación máis 
comúns, cun control razoable de expresións e estruturas básicas e 
sinxelas, e un léxico de uso frecuente para a súa idade e o seu nivel 
escolar. Tomar notas e escribir mensaxes moi breves e sinxelas a 
partir dunha información moi sinxela e predicible. 

 

PLEB4.2 Escribe correspondencia persoal breve e simple (mensaxes, notas, 

postais, correos, chats ou SMS) na que dá as grazas, felicita a alguén, fai unha 

invitación, dá instrucións, ou fala de si mesmo/a e da súa contorna inmediata 

(familia, amigos e amigas, afeccións, actividades cotiás, obxectos e lugares) e 

fai preguntas relativas a estes temas. 

B4.5. Intercambiar correspondencia persoal breve e moi sinxela, sobre 
temas da vida cotiá, empregando palabras e expresións moi básicas 
de uso habitual, de encabezamento e despedida, e frases e oracións 
simples illadas e enlazadas con conectores elementais. 

 

PLEB4.5 Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén 

contacto social real ou simulado (por exemplo, con amigos/as noutros 

países), se intercambia información básica sobre si mesmo, e a súa vila (por 

exemplo, descrición en termos moi sinxelos de sucesos importantes e 

experiencias persoais; instrucións sinxelas, aceptación e ofrecemento de 

suxestións, como cancelar, confirmar ou modificar unha invitación ou uns 

plans), e se expresan opinións de xeito sinxelo. 

B4.6. Presentar os textos escritos de xeito coidado (con atención ás 

marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, letras maiúsculas e 

minúsculas cando corresponda, etc.), en soporte impreso e dixital. 

PLEB4.6 Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte 

impreso e dixital, utilizando correctamente as convencións ortográficas e os 

signos de puntuación.  

B5.7. Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito 
comunicativo, utilizando os expoñentes máis comúns e básicos desas 
funcións e os patróns discursivos igualmente básicos de uso máis 

PLEB5.7 Recoñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente 

para comprender e elaborar textos sinxelos propios do seu nivel educativo. 
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frecuente, e amosar control sobre un conxunto de estruturas 
gramaticais e modelos de oracións e frases dentro dun repertorio 
básico memorizado. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
- Avaliación continua 
- Revisión de tarefas e retorno das mesmas por parte da profesora.  
- Rexistro individual e semanal das tarefas recibidas (calidade, 

presentación, finalización das tarefas, etc.) 
 

Instrumentos:  
- Tarefas expresión escrita (Reading and Writing) 
- Tarefas comprensión oral (Listening) 
- Tarefas expresión oral (Speaking) 
- Tarefas de autoavaliación 
- Asistencia e participación activa nas videoconferencias (martes/venres 

11.30h) 

Cualificación final 

Ao ser avaliación contínua partiremos da nota da segunda avaliación 
sempre que sexa igual ou superior á da primeira. Se a nota da primeira 
fose maior, fariamos media aritmética coa da segunda  
 
A nota en ningún caso se verá diminuída na 3ª   avaliación. Poderá 
aumentarse en ata en 1’5 puntos a nota atendendo aos seguintes 
criterios: 
→ máx. 1’5 puntos: Tarefas presentadas (100% de calidade, 
presentación e finalización das mesmas) 
○ Calidade: ata 0,5 puntos 
○ Tarefas completas: ata 0,5 puntos 
○ Presentación: ata 0,25 puntos 
○ Puntualidade na entrega: 0,25 puntos 
Aquel alumnado que non entregue ningunha das tarefas asignadas 
durante o transcurso da 3ª avaliación sumará 0 puntos. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba extraordinaria de setembro, para os alumnos/as que non superen a 
materia en xuño, constará dun único exame baseado nos estándares de 
aprendizaxe do 1º e 2º trimestre do curso. 
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4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase ás familias e alumnado vía correo electrónico 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 
caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades enviadas son de repaso e reforzo na súa maioría, 
aínda que tamén se envía algunha de ampliación. Estas actividades 
son principalmente: 

- Lectura e comprensión de textos (Reading and Writing) 
- Actividades de escoita (Listening) 
- Actividades de expresión oral (Speaking) 
- Actividades de expresión escrita (Writing) 
- Actividades ampliación (Past simple irregular verbs e Present 

Perfect) 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O envío e retorno de tarefas corrixidas fíxose nun principio mediante 
correo electrónico (cando as tarefas estaban colgadas en Google 
Drive), pero despois empregouse unicamente a plataforma Classroom. 
En momentos puntuais, por comodidade do alumnado, algunha das 
tarefas (especialmente algunha que contiña audio/vídeo) foi 
entregada mediante arquivo de Whatsapp. 

Materiais e recursos 

- 2 videoconferencias semanais (repaso e ampliación) 
- Libro de texto 
- Fichas de repaso das Unidades 1-6 
- Arquivos de audio e vídeo (documentais, guías de viaxes...) 
- Material de Cambridge English (KET – A2) 
- Materiais British Council Teens 
- Materiais onestopenglish 
- Apps para móbiles, tablets, etc. (Exam Lift, Lyricstraining e Quiz 

your English) 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Comprender instrucións moi básicas pronunciadas lentamente e 
claramente, e seguir indicacións sinxelas e breves que conteñan 
vocabulario propio do nivel.  

 

PLEB1.2. 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. 

B1.3. Identificar a información esencial, os puntos principais e os 
detalles máis salientables en textos orais breves e ben estruturados, 
transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados a 
velocidade lenta, nun rexistro estándar, e que versen sobre asuntos 
cotiáns en situacións habituais ou sobre temas xerais ou do propio 
campo de interese nos ámbitos persoal, público e educativo, sempre 
que as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida 
volver escoitar o dito.  

 

PLEB1.3. Comprende o esencial en situacións de comunicación, cara a cara ou 
gravadas, nas que se utilicen frases moi sinxelas sobre temas habituais para 
a súa idade e o seu nivel escolar, que se refiran aos ámbitos persoal público 
e educativo, sempre que se fale pausadamente e con claridade, e se poida 
escoitar máis dunha vez. 

B1.6. 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. 

PLEB1.7. Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas emitidas por 

medios audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos (tempo atmosférico, 

noticias presentadas con imaxes moi redundantes, etc.) e sobre transaccións 

habituais de bens e servizos, pronunciadas con lentitude e claridade, aínda 

que deba escoitalas máis dunha vez. 

B2.3. Participar en conversas espontáneas relacionadas coas 
actividades de aula e en simulacións sobre temas cotiáns e de 
interese persoal con diversos fins comunicativos, establecendo 
contacto social en función da situación de comunicación, 
reformulando e rectificando se non se comprende, e pedindo 

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 aspectos concretos e sinxelos 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. 
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aclaración se non entende algo. 

 

B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e os 
detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en 
soporte dixital, breves, sinxelos e ben estruturados, escritos nun 
rexistro informal ou estándar, que traten asuntos cotiáns, temas 
coñecidos e previsibles de interese ou relevantes para os propios 
estudos, e que conteñan estruturas e un léxico básicos de uso común 
e habitual. 

 

PLB3.3. Entende información específica esencial en páxinas web e outros 

materiais de referencia ou consulta claramente estruturados e nun rexistro 

estándar e con imaxes ilustrativas redundantes sobre temas relativos a 

materias educativas, 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. 

B3.4. Identificar e interpretar palabras e enunciados clave sinxelos e 
contextualizados, en situacións de comunicación significativas para a 
súa idade e o seu nivel escolar, coa axuda de elementos textuais e 
non textuais, sobre temas variados e outros relacionados con outras 
materias do currículo. 

 

PLB3.4. Comprende correspondencia persoal en calquera formato e en 

rexistro estándar na que, de xeito sinxelo e básico, se fale de si mesmo/a; se 

describan persoas, obxectos e lugares; se narren acontecementos pasados, 

presentes e futuros, reais ou imaxinarios; se expresen sentimentos, desexos e 

opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

B4.1. Aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos breves 
e de estrutura simple, por exemplo copiando formatos, fórmulas e 
modelos convencionais propios de cada tipo de texto, identificando as 
ideas pertinentes e necesarias, ou pondo una idea principal en cada 
parágrafo. 

 

PLB4.1. Utiliza estratexias que faciliten o proceso de escritura: segue modelos 

de textos de características similares, planifica o texto, elabora un borrador, 

corrixe tanto a ortografía como a orde das ideas e das palabras, etc. 

B4.2. Escribir en papel ou en soporte electrónico textos breves, sinxelos 
e de estrutura clara sobre temas cotiáns ou de interese persoal, nun 
rexistro estándar ou informal, utilizando adecuadamente os recursos 
básicos de cohesión e de coherencia, e as convencións ortográficas 
básicas, os signos de puntuación máis comúns, cun control razoable 
de expresións e estruturas sinxelas e un léxico de uso frecuente para 

PLB4.2. Escribe textos moi breves en formato convencional con información 
sinxela e relevante sobre feitos moi coñecidos e habituais no ámbito 
educativo, describindo de xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e 
lugares.  
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a súa idade e o seu nivel escolar; así como as convencións ortográficas 
máis habituais na redacción de textos en soporte electrónico. 

 

B4.6. Escribir correspondencia breve e sinxela en papel ou soporte 
dixital, na que se dea información persoal básica e se expresen 
gustos, sentimentos e opinións.  

 

PLB4.6. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte 
impreso e dixital, utilizando correctamente as convencións ortográficas e os 
signos de puntuación. 

B5.2, Aplicar á comprensión e á produción de textos escritos as normas 
ortográficas básicas da palabra e da oración. 

 

PLEB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente para facer comprensible 
os textos, sen cometer erros moi básicos sobre as regularidades ortográficas 
máis relevantes. 

B5.6. 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. 

 

PLB5.6. 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). 

B5.8. Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e películas, etc.) nos que se 
utilicen varias linguas, tanto curriculares como outras presentes no 
centro docente, relacionados cos elementos transversais, evitando 
estereotipos lingüísticos ou culturais. 

PLEB5.8. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos 
que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, 
evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que 
posúe como persoa plurilingüe. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
- Avaliación continua 
- Revisión de tarefas e retorno das mesmas por parte da profesora.  
- Rexistro individual e semanal das tarefas recibidas (calidade, 

presentación, finalización das tarefas, etc.) 
 

Instrumentos:  
- Tarefas expresión escrita (Reading and Writing) 
- Tarefas comprensión oral (Listening) 
- Tarefas expresión oral (Speaking) 
- Tarefas de autoavaliación 
- Asistencia e participación activa nas videoconferencias (martes/venres 

11.30h) 

Cualificación final 

Ao ser avaliación contínua partiremos da nota da segunda avaliación 
sempre que sexa igual ou superior á da primeira. Se a nota da primeira 
fose maior, fariamos media aritmética coa da segunda  
 
A nota en ningún caso se verá diminuída na 3ª   avaliación. Poderá 
aumentarse en ata en 1’5 puntos a nota atendendo aos seguintes 
criterios: 
→ máx. 1’5 puntos: Tarefas presentadas (100% de calidade, 
presentación e finalización das mesmas) 
○ Calidade: ata 0,5 puntos 
○ Tarefas completas: ata 0,5 puntos 
○ Presentación: ata 0,25 puntos 
○ Puntualidade na entrega: 0,25 puntos 
Aquel alumnado que non entregue ningunha das tarefas asignadas 
durante o transcurso da 3ª avaliación sumará 0 puntos. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

    
A proba extraordinaria de setembro, para os alumnos/as que non superen a 
materia en xuño, constará dun único exame baseado nos estándares de 
aprendizaxe do 1º e 2º trimestre do curso. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
- Captar o sentido de mensaxes orais de uso habitual 
- Utilizar estratexias de comprensión en lectura de textos 
- Producir textos escritos sinxelos con presentación clara incorporando 

as normas gramaticais dese nivel. 
Identificar e producir conceptos gramaticais e de vocabulario dese nivel. 

Criterios de cualificación: 
Entrega de tarefas: 5 puntos (materia superada) 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 
caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades enviadas son de repaso e reforzo na súa maioría, 
aínda que tamén se envía algunha de ampliación. Estas actividades 
son principalmente: 

- Lectura e comprensión de textos (Reading and Writing) 
- Actividades de escoita (Listening) 
- Actividades de expresión oral (Speaking) 
- Actividades de expresión escrita (Writing) 
- Actividades ampliación (Present Perfect, Past Perfect e 2º 

condicional) 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O envío e retorno de tarefas corrixidas fíxose nun principio mediante 
correo electrónico (cando as tarefas estaban colgadas en Google 
Drive), pero despois empregouse unicamente a plataforma Classroom. 
En momentos puntuais, por comodidade do alumnado, algunha das 
tarefas (especialmente algunha que contiña audio/vídeo) foi 
entregada mediante arquivo de Whatsapp. 

Materiais e recursos 

- 2 videoconferencias semanais (repaso e ampliación) 
- Libro de texto 
- Fichas de repaso das Unidades 1-6 
- Arquivos de audio e vídeo (documentais, guías de viaxes...) 
- Material de Cambridge English (PET – B1) 
- Materiais British Council Teens 
- Apps para móbiles, tablets, etc. (Exam Lift, Lyricstraining e Quiz 

your English) 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 7 DE 8 CENTRO:CPR. PLURILINGÜE NOSA SRA. DO PILAR 
CURSO:2º ESO 

MATERIA:INGLÉS: 
 

  

 

 
 
 
 
 

4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase ás familias vía correo electrónico 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 

 

 
 

 

 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
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.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Identificar información xeral e específica relevante de textos 
sinxelos emitidos cara a cara ou por medios audiovisuais sobre temas 
concretos e coñecidos (información básica sobre algunha materia do 
currículo, temas do seu interese ou ocupacionais propios da súa idade 
e do seu nivel escolar), pronunciadas con lentitude e claridade. 

 

PLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de indicacións, 

anuncios, mensaxes e comunicados breves e articulados de xeito lento e claro 

(por exemplo, cambio de porta de embarque nun aeroporto, información 

sobre actividades nun campamento de verán ou no contestador automático 

dun cine), sempre que as condicións acústicas sexan boas e o son non estea 

distorsionado. 

B1.3. Comprender os puntos principais e información específica en 
mensaxes e anuncios públicos breves, claros e sinxelos, que conteñan 
instrucións, indicacións ou outra información, sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado.  

 

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). 

B1.7. Comprender o sentido xeral e a información específica sinxela de 
programas de televisión, tales como boletíns meteorolóxicos ou 
informativos, cando os comentarios conten cun apoio de imaxes moi 
redundantes. 

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. 

B2.3. Interactuar de xeito sinxelo en intercambios claramente 
estruturados, utilizando fórmulas ou xestos simples para tomar ou 
ceder a quenda de palabra, aínda que se dependa en grande medida 
da actuación da persoa interlocutora. 

 

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 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. 

B3.2. Comprender, en notas persoais e anuncios públicos, mensaxes 
breves que conteñan información, instrucións e indicacións básicas 
relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá. 

PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de 

revistas ou de internet formulados de xeito simple e claro, e relacionados con 

asuntos do seu interese, nos ámbitos persoal, educativo e ocupacional. 
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B3.4. Comprender correspondencia persoal breve e sinxela na que se 
describen persoas, obxectos e lugares, se narran acontecementos 
sinxelos e se expresan sentimentos, desexos e opinións sobre temas 
xerais, coñecidos ou do seu interese.  

 

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. 

B3.5. Comprender correspondencia formal breve sobre cuestións 
prácticas relativas aos seus intereses nos ámbitos propios da súa 
idade e do seu nivel escolar. 

 

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. 

B4.2. Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos 
escritos breves e de estrutura simple (por exemplo, copiando 
formatos, fórmulas e modelos convencionais propios de cada tipo de 
texto). 

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. 

B4.5. Presentar os textos escritos de xeito coidado (con atención a 
marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, letras maiúsculas e 
minúsculas cando corresponda, separación de palabras ao final de 
liña, etc.), en soporte impreso e dixital, adecuados ao propósito 
comunicativo e valorando a importancia da presentación nas 
comunicacións escritas. 

 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.  

 PLEB4.7. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte 
impreso e dixital, utilizando correctamente as convencións ortográficas e os 
signos de puntuación. 

B5.2. Valorar as linguas como medio para comunicarse e relacionarse 
con compañeiros e compañeiras doutros países, como recurso de 

PLEB5.2. Aplica adecuadamente os signos de puntuación elementais e as 
regras ortográficas básicas, na redacción de traballos e outros textos, para 
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acceso á información, e como instrumento de enriquecemento 
persoal ao coñecer culturas e maneiras de vivir diferentes. 

 

facerse comprensible case sempre. 

B5.6. Distinguir, e aplicar á comprensión e á produción do texto, a 
función ou as funcións comunicativas máis relevantes do texto e un 
repertorio dos seus expoñentes máis comúns e de uso máis frecuente 
na comunicación oral e escrita, así como os seus significados 
asociados (por exemplo, estrutura interrogativa para facer unha 
suxestión), e patróns discursivos de uso frecuente relativos á 
organización textual (introdución do tema, desenvolvemento e 
cambio temático, e pechamento textual).  

 

PLEB5.6. Domina as estruturas morfosintácticas e discursivas máis habituais 
para comprender e expresar en rexistros estándar intencións e significados 
mediante as funcións comunicativas propias do seu nivel, e reflexiona sobre 
a utilidade do coñecemento adquirido noutras linguas para comprender e 
elaborar textos na lingua meta. 

B5.7. Utilizar as experiencias lingüísticas e os coñecementos adquiridos 
en todas as linguas que coñece, para establecer similitudes e 
diferenzas coa nova lingua e desenvolver unha competencia 
comunicativa plurilingüe, e apreciar a riqueza persoal e social que 
proporciona ser unha persoa plurilingüe. 

 

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). 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
- Avaliación continua 
- Revisión de tarefas e retorno das mesmas por parte da profesora.  
- Rexistro individual e semanal das tarefas recibidas (calidade, 

presentación, finalización das tarefas, etc.) 

Instrumentos:  
- Tarefas expresión escrita (Reading and Writing) 
- Tarefas comprensión oral (Listening) 
- Tarefas expresión oral (Speaking) 
- Tarefas de autoavaliación 

Cualificación final 

Ao ser avaliación contínua partiremos da nota da segunda avaliación 
sempre que sexa igual ou superior á da primeira. Se a nota da primeira 
fose maior, fariamos media aritmética coa da segunda  
 
A nota en ningún caso se verá diminuída na 3ª   avaliación. Poderá 
aumentarse en ata en 1’5 puntos a nota atendendo aos seguintes 
criterios: 
→ máx. 1’5 puntos: Tarefas presentadas (100% de calidade, 
presentación e finalización das mesmas) 
○ Calidade: ata 0,5 puntos 
○ Tarefas completas: ata 0,5 puntos 
○ Presentación: ata 0,25 puntos 
○ Puntualidade na entrega: 0,25 puntos 
Aquel alumnado que non entregue ningunha das tarefas asignadas 
durante o transcurso da 3ª avaliación sumará 0 puntos. 
 

Proba 
extraordinaria de 
setembro 

    
A proba extraordinaria de setembro, para os alumnos/as que non superen a 
materia en xuño, constará dun único exame baseado nos estándares de 
aprendizaxe do 1º e 2º trimestre do curso. 

Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
- Captar o sentido de mensaxes orais de uso habitual 
- Utilizar estratexias de comprensión en lectura de textos 
- Producir textos escritos sinxelos con presentación clara incorporando 

as normas gramaticais dese nivel. 
Identificar e producir conceptos gramaticais e de vocabulario dese nivel. 

Criterios de cualificación: 
Entrega de tarefas: 5 puntos (materia superada) 

  Procedementos de avaliación 
- Recollida e rexistro das tarefas entregadas 
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4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase ás familias vía correo electrónico 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 

 

 
 

 

 

 

  Instrumentos de avaliación 
- Fichas de repaso das unidades 1-7 do curso de 2º de ESO 
 
 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 
caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades enviadas son de repaso e reforzo na súa maioría, 
aínda que tamén se envía algunha de ampliación. Estas actividades 
son principalmente: 

- Lectura e comprensión de textos (Reading and Writing) 
- Actividades de escoita (Listening) 
- Actividades de expresión oral (Speaking) 
- Actividades de expresión escrita (Writing) 
- Actividades ampliación (Passive e Indefinite Pronouns) 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e sen 
conectividade) 

O envío e retorno de tarefas corrixidas fíxose nun principio mediante 
correo electrónico (cando as tarefas estaban colgadas en Google 
Drive), pero despois empregouse unicamente a plataforma Classroom. 
En momentos puntuais, por comodidade do alumnado, algunha das 
tarefas (especialmente algunha que contiña audio/vídeo) foi 
entregada mediante arquivo de Whatsapp. 

Materiais e recursos 

- 2 videoconferencias semanais (repaso e ampliación) 
- Libro de texto 
- Fichas de repaso das Unidades 1-6 
- Arquivos de audio e vídeo (documentais, guías de viaxes...) 
- Material de Cambridge English (PET/FIRST – B1/B2) 
- Materiais British Council Teens 
- Materiais onestopenglish 
- Apps para móbiles, tablets, etc. (Exam Lift, Lyricstraining e Quiz 

your English) 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 7 DE 9 CENTRO:CPR. PLURILINGÜE NOSA SRA. DO PILAR 
CURSO:3º ESO 

MATERIA:INGLÉS 
 

  

 

 
  



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 8 DE 9 CENTRO:CPR. PLURILINGÜE NOSA SRA. DO PILAR 
CURSO:3º ESO 

MATERIA:INGLÉS 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 
familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
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.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.2. Identificar o sentido xeral, a información esencial, os puntos 

principais e os detalles máis relevantes en textos orais breves ou de 
lonxitude media, claramente estruturados, e transmitidos de viva voz 
ou por medios técnicos e articulados a unha velocidade media, nun 
rexistro formal, informal ou neutro, e que traten de aspectos 
concretos ou abstractos de temas xerais, sobre asuntos cotiáns en 
situacións correntes ou menos habituais, ou sobre os propios 
intereses nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional ou 
laboral, sempre que exista apoio visual e as condicións acústicas non 
distorsionen a mensaxe, e que se poida volver escoitar o dito. 

 

 PLEB1.2. Distingue, con apoio visual ou escrito, as ideas principais e 
información relevante en presentacións ou charlas ben estruturadas e de 
exposición clara sobre temas coñecidos ou do seu interese relacionados co 
ámbito educativo ou ocupacional (por exemplo, sobre un tema educativo 
ou de divulgación científica, ou unha charla sobre a formación profesional 
noutros países). 

 

B1.3. Comprender os detalles de información relativa a datos persoais, 
horarios, prezos e números, así como comprender preguntas e 
instruccións básicas e seguir indicacións breves relativas a 
necesidades cotiás ou ocupacionais relativas a situacións de 
comunicación básicas dos ámbitos persoal e profesional. 

 

PLEB1.3. Identifica a idea principal e aspectos significativos de noticias de 
televisión claramente articuladas cando hai apoio visual que complementa o 
discurso, así como o esencial de anuncios publicitarios, series e películas 
ben estruturados e articulados con claridade, nunha variedade estándar da 
lingua, e cando as imaxes facilitan a comprensión. 

B3.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas (identificar 
os conceptos principais e palabras clave do tema, coñecer sinónimos 
destas e procurar termos relacionados en internet; e localizar 
recursos da biblioteca do seu centro docente), para a procura de 
información en diferentes fontes, e analizar a súa credibilidade 
seguindo criterios como a autoría, a data de publicación, ligazóns 
relevantes, funcionalidade e tipo de texto (divulgativo, educativo, de 
opinión, etc.). 

 

PLEB3.2. Procura e entende información específica de carácter concreto en 

páxinas web e outros materiais de referencia ou consulta claramente 

estruturados (por exemplo, enciclopedias, dicionarios, monografías, 

presentacións) sobre temas relativos a materias educativas ou asuntos 

ocupacionais relacionados coa súa especialidade ou cos seus intereses, e 

analiza a información tendo en conta varios criterios (autoría, fiabilidade da 

páxina que o publica, datas, etc.) que axuden a avaliar a credibilidade do 

material. 
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B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e 
detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en 
soporte dixital, breves ou de lonxitude media e ben estruturados, 
escritos nun rexistro formal, informal ou neutro, que traten asuntos 
cotiáns ou menos habituais, de temas de interese ou salientables para 
os propios estudos, a ocupación ou o traballo, e que conteñan 
estruturas e un léxico de uso común, de carácter tanto xeral como 
máis específico.  

 

PLEB3.3. Entende o sentido xeral, os puntos principais e información 

relevante de anuncios e comunicacións de carácter público, institucional ou 

corporativo e claramente estruturados, relacionados con asuntos do seu 

interese persoal, educativo ou ocupacional (por exemplo, sobre lecer, cursos, 

bolsas e ofertas de traballo). 

B3.4. Comprender a intención de comunicación, fórmulas de saúdo, 
despedida e outras convencións básicas de correspondencia de 
carácter persoal e formal, sempre que non conteña expresións 
idiomáticas, e poder reaccionar de xeito adecuado a tarxetas postais, 
felicitacións, invitacións, citas médicas, solicitude de información, etc. 

 

PLEB3.4. Localiza con facilidade información específica de carácter concreto 

en textos xornalísticos en calquera soporte, ben estruturados e de extensión 

media, tales como noticias glosadas; recoñece ideas significativas de artigos 

divulgativos sinxelos, e identifica as conclusións principais en textos de 

carácter claramente argumentativo, sempre que poida reler as seccións 

difíciles. 

 

B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para 
elaborar textos escritos breves ou de media lonxitude (por exemplo, 
reformulando estruturas a partir doutros textos de características e 
propósitos comunicativos similares, ou redactando borradores 
previos, e revisando contido, ortografía e presentación do texto antes 
da súa escritura definitiva). 

 

PLEB4.1. Escribe, nun formato convencional, informes breves e sinxelos nos 
que dá información esencial sobre un tema educativo ou ocupacional, ou 
menos habitual (por exemplo, un accidente), describindo brevemente 
situacións, persoas, obxectos e lugares; narrando acontecementos nunha 
clara secuencia lineal, e explicando de maneira sinxela os motivos de certas 
accións. 

 

B4.4. Seleccionar e achegar información necesaria e pertinente, 
axustando de maneira adecuada a expresión ao destinatario, ao 
propósito comunicativo, ao tema tratado e ao soporte textual, e 
expresando opinións e puntos de vista coa cortesía necesaria. 

 

PLEB4.4. Escribe correspondencia persoal e participa en foros, blogs e chats 

nos que describe experiencias, impresións e sentimentos; narra de forma 

lineal e coherente feitos relacionados co seu ámbito de interese, actividades e 

experiencias pasadas (por exemplo, sobre unha viaxe, as súas mellores 

vacacións, un acontecemento importante, un libro ou unha película), ou 
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feitos imaxinarios, e intercambia información e ideas sobre temas concretos, 

sinalando os aspectos que lle parecen importantes, e xustificando 

brevemente as súas opinións sobre eles. 

B5.2. Recoñecer e utilizar as principais convencións de formato, 
tipográficas, ortográficas e de puntuación, e de uso de maiúsculas e 
minúsculas, así como abreviaturas e símbolos de uso común e máis 
específico; e saber manexar os recursos básicos de procesamento de 
textos para corrixir os erros ortográficos dos textos que se producen 
en formato electrónico, e adaptarse ás convencións comúns de 
escritura de textos en internet (por exemplo, abreviacións ou outros 
en chats). 

 

PLEB5.2. Produce textos escritos en diferentes soportes, sen erros 
ortográficos e de puntuación que impidan a comprensión, e utiliza o 
corrector informático para detectar e corrixir erros tipográficos e 
ortográficos. 

B5.6. Apreciar a riqueza persoal e social que proporciona ser unha 
persoa plurilingüe. 

 

PLEB5.6. Comprende e utiliza un léxico relativamente rico e variado, o que 
implica, entre outros, o emprego de sinónimos de uso máis frecuente e de 
palabras de significación próxima para evitar a repetición léxica. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
- Avaliación continua 
- Revisión de tarefas e retorno das mesmas por parte da profesora.  
- Rexistro individual e semanal das tarefas recibidas (calidade, 

presentación, finalización das tarefas, etc.) 

Instrumentos:  
- Tarefas expresión escrita (Reading and Writing) 
- Tarefas comprensión oral (Listening) 
- Tarefas expresión oral (Speaking) 
- Tarefas de autoavaliación 

Cualificación final 

Ao ser avaliación contínua partiremos da nota da segunda avaliación 
sempre que sexa igual ou superior á da primeira. Se a nota da primeira 
fose maior, fariamos media aritmética coa da segunda  
 
A nota en ningún caso se verá diminuída na 3ª   avaliación. Poderá 
aumentarse en ata en 1’5 puntos a nota atendendo aos seguintes 
criterios: 
→ máx. 1’5 puntos: Tarefas presentadas (100% de calidade, 
presentación e finalización das mesmas) 
○ Calidade: ata 0,5 puntos 
○ Tarefas completas: ata 0,5 puntos 
○ Presentación: ata 0,25 puntos 
○ Puntualidade na entrega: 0,25 puntos 
Aquel alumnado que non entregue ningunha das tarefas asignadas 
durante o transcurso da 3ª avaliación sumará 0 puntos. 
 

Proba 
extraordinaria de 
setembro 

   A proba extraordinaria de setembro, para os alumnos/as que non superen 
a materia en xuño, constará dun único exame baseado nos estándares de 
aprendizaxe do 1º e 2º trimestre do curso. 

Alumnado de 
materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
- Captar o sentido de mensaxes orais de uso habitual 
- Utilizar estratexias de comprensión en lectura de textos 
- Producir textos escritos sinxelos con presentación clara incorporando 

as normas gramaticais dese nivel. 
- Identificar e producir conceptos gramaticais e de vocabulario dese 

nivel. 

Criterios de cualificación: 
- Entrega de tarefas: 5 puntos (materia superada) 

Procedementos de avaliación 
- Recollida e rexistro das tarefas entregadas 
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  Instrumentos de avaliación 
- Fichas de repaso das unidades 1-7 do curso de 3º de ESO 
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4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase ás familias vía correo electrónico 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 

 

 
 

 

 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 
caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades enviadas son de repaso e reforzo na súa maioría, 
aínda que tamén se envía algunha de ampliación. Estas actividades 
son principalmente: 

- Lectura e comprensión de textos (Reading and Writing) 
- Actividades de escoita (Listening) 
- Actividades de expresión oral (Speaking) 
- Actividades de expresión escrita (Writing) 
- Actividades ampliación (Passive e Indefinite Pronouns) 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e sen 
conectividade) 

O envío e retorno de tarefas corrixidas fíxose nun principio mediante 
correo electrónico (cando as tarefas estaban colgadas en Google 
Drive), pero despois empregouse unicamente a plataforma Classroom. 
En momentos puntuais, por comodidade do alumnado, algunha das 
tarefas (especialmente algunha que contiña audio/vídeo) foi 
entregada mediante arquivo de Whatsapp. 

Materiais e recursos 

- 2 videoconferencias semanais (repaso e ampliación) 
- Libro de texto 
- Fichas de repaso das Unidades 1-6 
- Arquivos de audio e vídeo (documentais, guías de viaxes...) 
- Material de Cambridge English (FIRST – B2) 
- Materiais British Council Teens 
- Materiais onestopenglish 
- Apps para móbiles, tablets, etc. (Exam Lift, Lyricstraining e Quiz 

your English) 


