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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 
 

 B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para comprender o sentido xeral, a 
información esencial, os puntos principais, os detalles relevantes ou a información, as ideas e 
as opinións, tanto implícitas como explícitas do texto, se están claramente sinaladas. 

 PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu proceso de compresión, axustándoo e mellorándoo se é o caso, 
sacando conclusións sobre a actitude do falante e sobre o contido; deducindo; facendo anticipacións do 
que segue (palabra, frase, resposta, etc.), e intuíndo o que non se comprende e o que non se coñece 
mediante os propios coñecementos e as propias experiencias.  

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CSC, CCEC 

 B1.2. Identificar as ideas principais, a información relevante e as implicacións xerais de textos 
de certa lonxitude, ben organizados e con estruturas lingüísticas de certa complexidade, nunha 
variedade de lingua estándar e articulados a velocidade media ou normal, que traten de temas 
tanto concretos como abstractos de interese, sempre que as condicións acústicas sexan boas e 
se poidan confirmar certos detalles.  

 

 PLEB1.4. Comprende as ideas principais e detalles relevantes dunha presentación, charla ou 
conferencia que verse sobre temas do seu interese ou da súa especialidade, sempre que o discurso 
estea articulado de maneira clara e en lingua estándar (por exemplo, unha presentación sobre a 
organización da universidade noutros países). 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CSC, CCEC 

 

 B1.3. Comprender o esencial de conversas ou debates entre varias persoas interlocutoras, e de 
descricións e narracións breves reproducidas por medio de dispositivos multimedia (radio, 
televisión, vídeo, internet, etc.), expresadas nunha linguaxe sen sentidos implícitos nin usos 
idiomáticos. 

 

 PLEB1.5. Comprende os puntos principais e detalles relevantes na maioría de programas de radio e 
televisión relativos a temas de interese persoal ou da súa especialidade (por exemplo, entrevistas, 
documentais, series e películas), cando se articulan de forma relativamente lenta e cunha pronuncia 
clara e estándar, e que traten temas coñecidos ou do seu interese. 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CSC, CCEC 

 

 
Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

 
 

 B2.1. Facer un uso consciente dos patróns sonoros acentuais, rítmicos e de entoación de 
carácter xeral, para expresar distintos significados segundo as demandas do contexto. 

 

 PLEB2.1. Participa con eficacia en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios 
técnicos, nas que describe con certo detalle feitos, experiencias, sentimentos e reaccións, soños, 
esperanzas e ambicións, e responde adecuadamente a sentimentos como a sorpresa, o interese ou a 
indiferenza; conta historias, así como o argumento de libros e películas, indicando as súas reaccións; 
ofrece e interésase por opinións persoais sobre temas do seu interese; fai comprensibles as súas 
opinións ou reaccións respecto das solucións posibles de problemas ou cuestións prácticas; expresa con 
amabilidade crenzas, acordos e desacordos, e explica e xustifica as súas opinións e os seus proxectos. 
 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CSC, CCEC, CD 
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 B2.2. Amosar a fluidez necesaria para manter a comunicación e garantir o obxectivo 
comunicativo principal da mensaxe, aínda que poida haber algunhas pausas, para buscar 
palabras e vacilacións na expresión dalgunhas ideas máis complexas. 

 PLEB.2.6. Inicia, mantén e finaliza espontaneamente con certa seguridade conversas e discusións cara 
a cara sobre temas cotiáns de interese persoal ou pertinentes para a vida diaria, comunicándose cun 
repertorio lingüístico sinxelo, aínda que ás veces precise facer pausas para pensar o que quere dicir. 

       COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CSC, CCEC 

 B2.5. Construír textos coherentes e ben estruturados sobre temas de interese persoal, ou 
asuntos cotiáns ou menos habituais, nun rexistro formal, neutro ou informal, utilizando 
adecuadamente os recursos de cohesión máis comúns, e amosando un control razoable de 
expresións e estruturas, e un léxico de uso frecuente, de carácter tanto xeral como máis 
específico.  

 B2.7. Realizar una presentación oral planificada de certa lonxitude sobre temas xerais e 
educativos propios da idade e do nivel de estudos, nunha secuencia lineal, apoiándose en 
notas e elementos gráficos, e respondendo a preguntas complementarias de carácter 
previsíbel. 

 PLEB.2.5. Fai presentacións ben estruturadas e de certa duración sobre un tema educativo (por 
exemplo, o deseño dun aparello ou dispositivo, ou sobre unha obra artística ou literaria), coa suficiente 
claridade como para que se poida seguir sen dificultade a maior parte do tempo e cuxas ideas principais 
estean explicadas cunha razoable precisión, e responde a preguntas complementarias da audiencia 
formuladas con claridade e a velocidade normal. 

       COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CSC, CCEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 
 

 B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para comprender o sentido xeral, a 
información esencial, os puntos principais, os detalles relevantes do texto, a información, as 
ideas e as opinións, tanto implícitas como explícitas, claramente sinalizadas. 

 

 PLB3.1. Explica como utiliza diferentes estratexias para comprender o texto, como a identificación da 
intención comunicativa, a anticipación da información a partir dos elementos textuais e non textuais, o 
uso do contexto, a aplicación de regras de formación de palabras para inferir significados ou o apoio na 
organización da información e no tipo de texto. 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CSC 

 B3.3. Identificar as ideas principais, a información relevante e as implicacións xerais de textos 
de certa lonxitude, ben organizados e con estruturas lingüísticas de certa complexidade, nunha 
variedade de lingua estándar e que traten temas tanto abstractos como concretos dentro do 
propio campo de especialización ou interese, nos ámbitos persoal, público, educativo ou 
ocupacional ou laboral, sempre que se poidan reler as seccións difíciles. 

 

 PLEB3.2. Comprende o sentido xeral, os puntos principais e os detalles máis relevantes en noticias e 
artigos xornalísticos ben estruturados e de certa lonxitude, nos que se adoptan puntos de vista concretos 
sobre temas de actualidade ou do seu interese, redactados nunha variante estándar da lingua.  
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CCEC 

 PLEB3.3. Entende, en manuais, enciclopedias e libros de texto, en soporte tanto impreso como dixital, 
información concreta para a resolución de tarefas da clase ou traballos de investigación relacionados con 
temas da súa especialidade, así como información concreta relacionada con cuestións prácticas ou con 
temas do seu interese educativo ou ocupacional, en páxinas web e outros textos informativos oficiais, 
institucionais, ou corporativos 

      COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CCEC 

 B3.5. Ler con fluidez textos de ficción e literarios contemporáneos,incluido a poesía, auténticos 
ou adaptados, e relacionados cos propios intereses e as necesidades no ámbito persoal, 
público e educativo, ben estruturados en rexistro estándar da lingua, e escritos de xeito claro e 
sinxelo. 

 

 PLEB3.7. Segue sen dificultade a liña argumental de historias de ficción e de novelas curtas claramente 
estruturadas, de linguaxe sinxela e directa, nunha variedade estándar da lingua, e comprende o carácter 
dos personaxes e as súas relacións, cando uns e outras están descritos claramente e co suficiente 
detalle. 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CSC, CCEC 

 B3.6. Comprender correspondencia persoal breve en papel ou soporte dixital, redactada en 
lingua estándar e clara, que narre e describa acontecementos, sentimentos básicos ou 

 PLEB3.8. Comprende correspondencia persoal en calquera soporte, e mensaxes en foros e blogs, nas 
que se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas e se explican con razoable 
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desexos.  

 

precisión, e se describen de maneira clara e detallada, experiencias, sentimentos,reaccións, feitos, plans 
e aspectos tanto abstractos como concretos de temas do seu interese. 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CSC, CCEC, CD 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

 
 

 B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para elaborar textos 
escritos de estrutura clara e de certa lonxitude, por exemplo, desenvolvendo os puntos 
principais e ampliándoos coa información necesaria, a partir dun guión previo. 

 

 PLEB4.1. Escribe, en calquera soporte, informes breves nos que dá información pertinente sobre un 
tema educativo, ocupacional, ou menos habitual (por exemplo, Castaways), describindo co detalle 
suficiente situacións, persoas, obxectos e lugares; narrando acontecementos nunha secuencia 
coherente; explicando os motivos de certas accións, e ofrecendo opinións e suxestións breves e 
xustificadas sobre o asunto e sobre futuras liñas de actuación. 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CSC, CCEC, CD 

 

 B4.2. Escribir, en calquera soporte, textos de estrutura clara sobre una serie de temas xerais e 
máis específicos relacionados cos propios intereses ou as especialidade, facendo descricións 
co suficiente detalle; redactando en palabras propias, e organizando de maneira coherente, 
información e ideas extraídas de diversas fontes, e xustificando as propias opinións sobre 
temas xerais, ou máis específicos, utilizando elementos de cohesión e coherencia e un léxico 
de uso común, ou máis específico, segundo o contexto de comunicación. 

 B4.4. Utilizar con razoable corrección as estruturas morfosintácticas, os patróns discursivos e 
os elementos de conexión e de cohesión de uso común con fin de que o discurso estea ben 
organizado e cumpra adecuadamente a función ou funcións comunicativas correspondentes. 

 B4.5. Presentar os textos propios, en soporte impreso ou dixital, de xeito coidado (con atención 
ás marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, etc.) atendendo non só á corrección 
ortográfica da palabra, senón tamén ao uso de maiúsculas e minúsculas, e signos de 
puntuación. 

 

 PLEB4.2. Nas tarefas de expresión escrita, produce habitualmente textos coherentes, con cohesión e 
adecuados aos fins funcionais, con razoable corrección tanto ortográfica como de puntuación, na orde 
das palabras e na presentación do escrito (marxes, espazos de interliña, uso de maiúsculas e 
minúsculas, etc.)  
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CSC, CCEC, CD 

 PLEB4.3. Completa un cuestionario detallado con información persoal, educativa, ou académica. 
             COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CSC, CCE  

 B4.6. Elaborar resumos e sintetizar información e argumentos partindo de diferentes fontes, e 
escribir notas recapitulativas, con claridade, exactitude, coherencia e fidelidade ao texto orixinal 

 PLEB4.7. Escribe correspondencia persoal e participa en foros e blogs nos que transmite información e 
ideas sobre temas abstractos e concretos, comproba información e pregunta sobre problemas e 
explícaos con razoable precisión, e describe, de maneira detallada, experiencias, sentimentos, 
reaccións, feitos, plans e unha serie de temas concretos relacionados cos seus intereses ou a súa 
especialidade. 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CSC, CCEC, CD 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 5 DE 10 CENTRO: IES CHAN DO MONTE 
CURSO: 1º BACHARELATO 

MATERIA: INGLÉS 
 

  

 

  B5.1. Discriminar e producir con certa fluidez patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de 
entoación de uso común e máis específicos, recoñecendo e dándolles os significados e as 
intencións comunicativas desexados. 

 

 

 PLEB5.1. Desenvólvese na maioría das actividades de aula facendo un uso espontáneo da lingua 
estranxeira; reflexiona sobre o propio proceso de adquisición da lingua e transfire á lingua estranxeira 
coñecementos e estratexias de comunicación adquiridas noutras linguas. 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CSC, CCEC 

 B5.2. Utilizar eficazmente os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos 
da lingua estranxeira, en contextos reais ou simulados de comunicación. 

 

 PLEB5.2. Utiliza as normas ortográficas sen erros moi significativos e para estruturar o texto, ordenar as 
ideas e xerarquizalas en principais e secundarias, e utiliza o corrector informático para detectar e corrixir 
erros tipográficos e ortográficos. 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CSC, CCEC, CD 

 

 B5.3. Reproducir os patróns ortográficos, de puntuación e de formato de uso común, e algúns 
de carácter máis específico (por exemplo, indicacións para acoutar información, como 
parénteses ou guións), con corrección na maioría das ocasións; saber manexar procesadores 
de textos para resolver dúbidas ortográficas nos textos producidos en formato electrónico, e 
utilizar con eficacia as convencións de escritura que rexen na comunicación por internet. 
 

 PLEB5.3. Utiliza a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información procedente de diversas 
fontes (biblioteca, internet, etc.) e como ferramenta de aprendizaxe de contidos diversos, e, durante as 
actividades de aula, en situacións de comunicación reais ou simuladas, como medio de comunicación e 
entendemento entre persoas de procedencias, linguas e culturas distintas, evitando calquera tipo de 
discriminación e de estereotipos lingüísticos e culturais. 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CSC, CCEC, CD 

 

 B5.5. Amosar interese por establecer relacións entre a cultura propia e a cultura da lingua meta 
para cumprir o papel de intermediación cultural, e abordar con eficacia a resolución de 
malentendidos interculturais, esforzándose por superar comparacións ou xuízos estereotipados. 
 

 PLEB5.5. Coñece algúns aspectos significativos históricos xeográficos e de produción cultural dos 
países onde se fala a lingua estranxeira, obtendo a información por diferentes medios, entre eles a 
biblioteca, internet e outras tecnoloxías da información e da comunicación. 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CSC, CCEC 

 

 B5.6. Utilizar con razoable corrección as estruturas morfosintácticas, os patróns discursivos e 
os elementos de conexión e de cohesión de uso común co fin de que o discurso estea ben 
organizado e cumpra adecuadamente a función ou as funcións comunicativas. 
 

 PLEB5.6. Produce textos orais e escritos en diferentes soportes suficientemente cohesivos, coherentes e 
adecuados ao propósito comunicativo. 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CSC, CCEC, CD 

 

 B5.9. 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. 

 

 PLEB5.9. 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. 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CSC, CCEC, CD 
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Contidos sintáctico-discursivos  

Expresión de relacións lóxicas: conxunción (not only…but also; both…and); disxunción (or); 
oposición/concesión ((not…) but; …, though); causa (because (of); due to; as); finalidade (to+ 
infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and better; 
the highest in the world); resultado (so; so that); condición (if; unless); estilo indirecto (reported 
information, offers, suggestions and commands).  

Relacións temporais (the moment (she left); while). 

Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so). 

Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adv. + Adj., e. g. How 
very nice!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!). 

Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody, nothing; 
negative tags; me neither). 

Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; tags). 

Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); 
presente (present simple and continuous); futuro (going to; will; present simple and continuous + 
Adv.). 

Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and 
future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every Sunday morning); used to); 
incoativo (be about to); terminativo (stop –ing).  

Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able); 
posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); 
obriga(have (got) to; must; imperative); permiso (may; could; allow); intención (present 
continuous). 

Expresión da existencia (e. g. there could be); a entidade (count/uncount/collective/compound 
nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); a cualidade (e. g. pretty 
good; much too expensive). 

Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. lots/plenty 
(of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit). 
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Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 
origin and arrangement). 

Expresión do tempo (points e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; early; 
late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); posteriority 
(afterwards; later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness (just when); 
frequency (e. g. twice/four times a week; daily). 

Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry). 

Uso de conectores. 

Have/get causative.  

Phrasal verbs.  

Gerund and infinitive. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Procedementos: Na terceira avaliación os métodos empregados para a recollida de información sobre a 
adquisición das competencias básicas, dominio dos contidos e consecución dos obxectivos prantexados son: 

1. A recollida e análise sistemático das produccións orais e escritas do alumno ( actividades, webquests, 
vídeo) a través da Google Classroom. 

2. As probas específicas (cuestionarios de repaso e  exame final) na Google Classroom. 
3. A observación do traballo dos alumnos nas sesións via Webex. 

 

Instrumentos: Os instrumentos para a valoración do avance dos alumnos que se van empregar son as 
produccións dos alumnos (as tarefas entregadas), as probas específicas (cuestionarios)  e  ademáis 
o prantexamento de dúbidas e aclaracións a través das sesións de clase en Webex e a Google classroom. 

Cualificación final 

1. Alumnado coa 1º e/ou 2º Avaliacións suspensas 

1.1. Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, repaso e reforzo das 
aprendizaxes e competencias do primeiro e segundo trimestre que resulten imprescindibles para facilitar a 
superación da materia. 

1.2. Para que o alumnado poda aprobar a materia en xuño deberá recuperar as avaliacións mediante unha proba 
específica única. 

1.3. O alumnado, dado que só se terán en conta as aprendizaxes e competencias imprescindibles do 1º e 2º 
trimestres para a superación de toda a materia, poderá obter unha nota máxima de recuperación de 5. 

1.4. A realización das tarefas, exercicios e actividades propostas por vía telemática na Google Classroom e nas 
sesión de clase a través de Webex poderá sumar ata 2 puntos, baseándose no número de traballos entregados e 
a súa calidade e boa execución. Estes puntos sumaríanse á nota do exame. 

2. Alumnado coa 1ª e 2ª avaliacións aprobadas 

2.1. Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de repaso, reforzo ou ampliación das aprendizaxes 
que resulten necesarias para a adecuada progresión do alumnado e que para a súa asimilación requiran a 
mínima intervención docente. 

2.2. O alumnado con ambas avaliacións aprobadas, ou cunha media de cinco, sendo a nota máis baixa das dúas 
un catro, non poderá ver minorados os resultados obtidos nas avaliacións dos trimestres anteriores e, polo tanto, 
terá o curso aprobado.  

A nota final dos alumnos que teñan una progresión ascendente e contínua dende o inicio do curso será a da 2ª 
Avaliación, sen facer media (e.g. 5+8= 8). No caso de que a progresión teña sido descendente a nota final será a 
media das cualificacións das dúas avaliacións (e.g. 8+6=7). 

2.3. Alumnado que non traballe na 3º avaliación. 

Non poderá ver minorados os resultados obtidos nas avaliacións dos trimestres anteriores, pero non haberá 
redondeo ao alza da súa nota media ao non haber unha constatación dun traballo e evolución positiva ao longo 
do trimestre. 

2.4. Alumnado que traballe na 3º avaliación. 

Poderá subir a nota ata dous puntos dependendo da porcentaxe de traballos entregados, a boa execución e 
esforzo no seu traballo.  
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Proba 

extraordinaria de 

setembro 

Os alumnos que non teñan superado a asignatura trala avaliación final ordinaria no mes de Xuño, por non ter 
superado os contidos e criterios de avaliación mínimos exixibles, presentaranse á proba extraordinaria de 
Setembro,  que consistirá nun exame escrito que inclúa só os contidos traballados na 1ª e 2ª avaliación do curso. 

Estes alumnos aprobarán a asignatura e promocionarán ó curso seguinte se obteñen no exame extraordinario 
unha nota igual ou superior a 5.. Esta proba específica incluirá seis seccións igual que tódalas anteriores e 
avaliará a consecución por parte do alumno dos mínimos establecidos para o curso. 

 

Alumnado de 

materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
A proba específica está dividida en catro seccións: Reading 30 %, Vocabulary 20%, Grammar 30%, Writing 
20%,  Non se restará puntuación polos erros cometidos. Esta nota suporá  o 50% da nota final. 
 
A análise da producción do alumnado mediante a observación sistemática contará un 20%. 
A análise do traballo que esté a realizar na materia pendente no curso actual, tanto a nota das dúas primeiras 
avaliacións, como o traballo que esté a realizar por via telemática na terceira, servirá para calcular a nota final. 
O peso desta nota é dun 30% 

 

Criterios de cualificación: 
A nota do exame  contará nun 50% á hora de calcular a nota final. 
A realización das tarefas, exercicios e actividades propostas por vía telemática na Google Classroom e nas 
sesión de clase a través de Webex suporá un 20% da nota. 
O 30% restante corresponde a nota obtida no curso actual. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Procedementos: O método empregado para a recollida de información sobre a adquisición das competencias 
básicas, dominio dos contidos e consecución dos obxectivos prantexados é: 

1. A recollida e análise sistemático das produccións orais e escritas do alumno a través das sesións de 
clase en Webex, para repasar a materia pendente. 

2. A proba específica (examen final) na Google Classroom. 
3. A consulta á profesora do curso actual sobre o traballo que está a realizar na materia. 

 
Instrumentos: Os instrumentos para a valoración do avance dos alumnos que se van empregar son: 
1. As produccións dos alumnos (as tarefas via Webex e Google classroom realizadas) 
2. O exame, a proba específica. 
3. A nota na materia de Inglés no curso actual.   



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 10 DE 10 CENTRO: IES CHAN DO MONTE 
CURSO: 1º BACHARELATO 

MATERIA: INGLÉS 
 

  

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Rosa María Villar Villamil 

         Marín, 4 de Maio de 2020 

 

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

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As tarefas que se prantexan son de repaso dos contidos da 1ª e 2ª avaliación. As actividades 
traballan todas as competencias clave nas catro destrezas básicas: expresión e comprensión, oral e 
escrita, tentando alcanzar outras materias do currículo, mediante actividades de grabación de 
vídeos, webquests sobre Famous Castaways, proxectos como Maypole Tradition throughout the 
World,  enlaces a materiais literarios, de poesía argumentativa The Rose that Grew from Concrete, 
teatro West Side Story, narrativa, Jane Austen’s Sense and Sensibility,... traduccións ó galego, 
elaboración de cuestionarios, etc. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

         A conexión fáise a través da Google Classroom, que tamén ofrece un servicio de mensaxería para a 

          comunicación profesor-alumno. Permite o envío de tarefas de todo tipo, a autocorrección, a      

         corrección individualizada, a resolución de dúbidas individuais e de grupo. A conexión é a calquera 

          hora do día, tódolos días da semana. 

A esta atención individualizada súmanse tamén as sesións de clase en Webex, que facilitan as 
actividades do ámbito comunicativo a nivel oral. 

Materiais e recursos 

        Libro de texto de referencia: Key to Bachillerato, 1, Student’s Book.  

         Ligazóns a sitios en Internet, Ted Lessons, British Council.   

         Recursos, cuestionarios e audios seleccionados para o alumnado e subidos a Google Classroom, 

        cos que poden practicar sen límite de tempo. 

4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Publicación no tablón do Google Classroom do alumnado. 
Aviso por Abalar conforme se ten publicada a Adaptación na páxina web do noso centro,   
IES Chan do Monte. 

Publicidade        Publicación na páxina web do noso centro, IES Chan do Monte. 


