
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 
Bloque 1. Comprensión de textos orais  

▪ B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de comprensión do sentido xeral, a información esencial, os 
puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto: 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. 

 

PLEB1.1. Comprende frases e expresións habituais relacionadas con necesidades inmediatas e temas cos que se 
estea moi familiarizado/a, sempre que se fale de xeito pausado e ben articulado. 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CD, CAA, CCEC 

▪ 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 áreas de prioridade inmediata. 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CCEC 

▪ B1.4. Comprender os puntos esenciais e os detalles máis salientables en conversas sinxelas, reais ou simuladas, 
que se refiran a necesidades prácticas ou materiais, gustos ou sensacións físicas moi básicas, expresadas 
pausadamente e con boa articulación, e que se poidan escoitar de novo ou solicitar que se repita ou se reformule o 
dito. 

 

PLEB1.4. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa informal entre duas persoas que ten lugar 
na súa presenza, ou procedente dunha gravación pedagóxica cando o tema lle resulta coñecido e o discurso estea 
articulado con claridade, a velocidade baixa. 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL,CAA, CCEC 

 

B1.6. Comprender o sentido xeral e a información esencial predicible de textos audiovisuais sinxelos, 
articulados pausadamente e con claridade, e con apoio de imaxes moi redundantes. 

PLEB1.6. Identifica a información esencial do tema e da situación de comunicación de gravacións auténticas ou 
pedagóxicas sinxelas, sobre asuntos cotiáns ou do seu interese, articuladas pausadamente e con claridade, e 
cando as imaxes axuden á comprensión e se poida escoitar máis dunha vez. 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CD, CAA, CCEC 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción  

▪ B2.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e intelixible, aínda que se cometan erros de pronuncia polos que os 
interlocutores teñan que solicitar repeticións de cando en vez. 

 

PLEB2.1. Na maioría das actividades de aula amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira nas 
diferentes situacións comunicativas, esforzándose por utilizala aínda que, ás veces, teña que recorrer a outras 
linguas para pedir axuda ou aclaracións. 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CD, CAA, CCEC 

▪ 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. 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CD, CAA, CCEC 

▪ B2.6. Manexar con certa fluidez frases curtas, grupos de palabras e fórmulas básicas para desenvolverse de xeito 
suficiente en breves intercambios en situacións habituais e cotiás, aínda que se interrompa o discurso para procurar 
expresións e articular palabras menos frecuentes. 

 

PLEB2.6. Colabora coas demais persoas na interacción, verificando a comprensión propia e a das demais persoas 
mediante estratexias de compensación lingüísticas e non verbais, e cooperando activamente na realización das 
tarefas de comunicación, e manifesta interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CD, CAA, CCEC 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos  
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▪ B3.3. 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. 

 

PLEB3.3. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de publicacións propias da súa idade ou 
de internet, formulados de xeito simple e claro, e relacionados con asuntos do seu interese, nos ámbitos persoal e 
educativo. 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CD, CAA, CCEC 

B3.6. Ler con certa autonomía textos adaptados de certa lonxitude adecuados á idade, aos intereses e ao 
nivel escolar. 

PLEB3.6. Comprende con fluidez textos adaptados (por exemplo, en lecturas para a xente nova) de historias de 
ficción. 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CD, CAA, CCEC 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural  

▪ B5.3. Interactuar segundo as convencións sociais máis básicas da cultura estranxeira, e utilizar os 
coñecementos socioculturais e sociolingüísticos básicos para unha comprensión adecuada do texto oral 
e escrito. 

 

PLB5.3. Utiliza as convencións orais básicas propias da lingua estranxeira no desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito (saúdos, rutinas para iniciar ou manter a quenda de palabra, fórmulas orais breves para 
manter a atención, etc.). 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CD, CAA, CCEC 

▪ B5.6. 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. 

 

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, elementos paralingüísticos, cuasilingüísticos básicos e paratextuais). 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CCEC 

▪ 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 
frecuente, e amosar control sobre un conxunto de estruturas gramaticais e modelos de oracións e frases 
dentro dun repertorio básico memorizado. 

 

PLB5.7. Recoñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender e elaborar textos 
sinxelos propios do seu nivel educativo. 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CCEC 

 



 
 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 7 CENTRO: IES CHAN DO MONTE: 
CURSO: 1º ESO: 

MATERIA: INGLÉS: 
 

  

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

- 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 foron:  

- Repaso e reforzo dos contidos da primeira e segunda avaliación por mor da creación de 

clases en Duolingo for School ao comezo do estado de alarma; e en canto foi posible, 

contactouse coa editorial Oxford para que os alumnos poidesen acceder ao libro dixital, e 

deste xeito poder repasar as unidades que foron estudadas nos dous primeiros trimestres.  

As actividades poden ser correxidas de maneira autónoma e quedan rexistradas para o seu 

control tanto da realización como da calificación das mesmas.  

- Comunicación constante a través da plataforma Abalar, no apartado de mensaxes do libro 

dixital, correo electrónico e incluso mensaxes telefónicas. 

- Videoconferencias semanais para explicacións e dúbidas. 

- Recopilación de actividades en USB para alqueles alumnos cunha conexión a internet 

dificultosa ou nula. 

 

 
 

- Instrumentos: Os instrumentos para a valoración do avance dos alumnos que se van empregar 

son 
Actividades realizadas en Duolingo for School ao comezo do estado de alarma. 

Rexistro das actividades do libro dixital da editorial Oxford, Mosaic 1, correspondentes as 

unidades estudadas nos dous primeiros trimestres.  

 

Cualificación final 

- Os alumnos que teñan superadas a primeira e segunda avaliación poderán mellorar a súa 

calificación mediante o traballo realizado telemáticamente durante a terceira. 

- Os alumnos que teñan suspendida a primeira avaliación e recuperada na segunda, terán 

unha terceira avaliación aprobada e a posibilidade de mellorar a súa nota mediante o 

traballo telemático. 

- Os alumnos que non teñan superadas as dúas avaliacións anteriores, poderán aprobar e 

recuperar a materia mediante o traballo telemático realizado na terceira, e a súa 

calificación positiva  sería un 5.  

 

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. 

 

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.  

A nota da proba específica a realizar o día 28 de Maio suporá o 50% da nota final. 
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A análise da producción do alumnado mediante a observación sistemática da Google 
Classroom e sesións Webex 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 e Google Classroom, 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 cada alumno 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.   
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Clases en Duolingo for School. 
Actividades do libro dixital da editorial Oxford, Mosaic 1, correspondentes as 

unidades estudadas nos dous primeiros trimestres.  

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

- Repaso e reforzo dos contidos da primeira e segunda avaliación por mor da creación 

de ao comezo do estado de alarma; e en canto foi posible, contactouse coa editorial 

Oxford para que os alumnos poidesen acceder ao libro dixital, e deste xeito poder 

repasar as unidades que foron estudadas nos dous primeiros trimestres.  As 

actividades poden ser correxidas de maneira autónoma e quedan rexistradas para o 

seu control tanto da realización como da calificación das mesmas. 

- Comunicación constante a través da plataforma Abalar, no apartado de mensaxes do 

libro dixital, correo electrónico e incluso mensaxes telefónicas. 

- Videoconferencias semanais para explicacións e dúbidas. 

- Recopilación de actividades en USB para alqueles alumnos cunha conexión a internet 

dificultosa ou nula. 

 

Materiais e recursos 
Duolingo for School 
Libro dixital da editorial Oxford, Mosaic 1 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Enviarase un aviso por Abalar conforme se ten publicado na web do centro.   

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 


