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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 a comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto.  

 PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu proceso de comprensión, axustándoo ás necesidades da tarefa (de 
comprensión global, selectiva ou detallada), mellorándoo 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 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.  
              COMPETENCIAS CLAVE:  CCL, CAA, CSC, CCEC 

      •     PLEB1.4. Capta os puntos principais e os detalles salientables de mensaxes gravadas ou de viva voz,   

                 claramente articuladas, que conteñan instrucións, indicacións ou outra información.  

              COMPETENCIAS CLAVE: CCL,CSC 

      • PLEB1.6. Entende o que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas (por exemplo, nunha  

                 perruquería), se pode pedir confirmación dalgúns detalles.  
                 COMPETENCIAS CLAVE:  CCL, CAA, CSC, CCEC 

 B1.5. Comprender as ideas principais e outros aspectos relevantes para o propósito 
comunicativo de textos orais de carácter informal que relaten experiencias persoais (viaxes, 
estudos, experiencias laborais, relacións persoais, etc.), e expresen opinións ou puntos de 
vista, cunha fala lenta e nunha linguaxe estándar, identificando aspectos como a secuencia 
temporal das experiencias (por exemplo, dunha película), e os sentimentos que suscitan. 

 PLEB1.8. Comprende, nunha conversa informal na que participa, explicacións ou xustificacións de 
puntos de vista e opinións sobre diversos asuntos de interese persoal, cotiáns ou menos habituais, así 
como a formulación de hipóteses, a expresión de sentimentos e a descrición de aspectos abstractos de 
temas (por exemplo, a música, o cine, a literatura ou os temas de actualidade). 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CSC, CCEC 

Bloque 2. Producción de textos orais: expresión e interacción  

 B2.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais 
monolóxicos ou dialóxicos breves ou de lonxitude media, e de estrutura simple e clara, 
explotando os recursos dos que se dispón e limitando a expresión a estes; recorrendo, entre 
outros, a procedementos como a definición simple de elementos para os que non se teñen as 
palabras precisas, ou comezando de novo cunha nova estratexia cando falla a comunicación. 

 

 PLEB2.1. Utiliza recursos lingüísticos para entender e facerse entender, como a utilización de expresións 
memorizadas ou fixas (para pedir que lle falen máis a modo, que lle repitan ou que lle aclaren) e o uso 
de exemplos e definicións, ou de aspectos paralingüísticos como os acenos, a entoación, etc. 

                 COMPETENCIAS CLAVE:  CCL, CAA, CSC, CCEC 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 8 CENTRO: IES CHAN DO MONTE 
CURSO: 4º ESO 

MATERIA: INGLÉS 
 

  

 

 B2.2. Pronunciar e entoar os enunciados de maneira clara e comprensible, aínda que as 
persoas interlocutoras poidan necesitar repeticións se se trata de palabras e estruturas pouco 
frecuentes, en cuxa articulación poden cometerse erros que non interrompan a comunicación. 

 B2.3. Producir textos breves ou de lonxitude media, tanto en conversa cara a cara como por 
teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro formal, neutro ou informal, nos que se 
intercambia información, ideas e opinións, se xustifican de maneira simple pero suficiente os 
motivos de accións e plans, e se formulan hipóteses, aínda que ás veces haxa vacilacións para 
buscar expresións e pausas para reformular e organizar o discurso, e sexa necesario repetir o 
dito para axudar a persoa interlocutora a comprender algúns detalles.  

 PLEB2.3. Fai presentacións breves, ben estruturadas, ensaiadas previamente e con apoio visual (por 
exemplo, PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas educativos ou ocupacionais do seu interese, 
organizando a información básica de maneira coherente, explicando as ideas principais brevemente e 
con claridade, e respondendo a preguntas sinxelas de oíntes articuladas de maneira clara e a velocidade 
media. 
COMPETENCIAS CLAVE:  CCL, CAA, CSC, CCEC, CD 

 B2.6. Comprender preguntas e dar información básica sobre si mesmo e relativas aos ámbitos 
educativo e persoal (datos persoais, formación, opinións, plans, intereses), aínda que teña que 
solicitar aclaracións ou repetir as súas respostas para facerse comprender.  

 

 PLEB2.6. Toma parte en conversas formais, entrevistas e reunións de carácter educativo ou 
ocupacional, sobre temas habituais nestes contextos, intercambiando información pertinente sobre feitos 
concretos, pedindo e dando instrucións ou solucións a problemas prácticos, expondo os seus puntos de 
vista de maneira sinxela e con claridade, e razoando e explicando brevemente e de maneira coherente 
as súas accións, as súas opinións e os seus plans.  
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CSC, CCEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 
 

 B3.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do sentido 
xeral, a información esencial, os puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do texto. 

 

PLEB3.1. Nas actividades de lectura da aula, explica como sabe inferir significados a partir do seu 
coñecemento do mundo, do coñecemento doutros idiomas, do contexto lingüístico, dos apoios visuais 
(imaxes, tipografía, deseño, etc.), así como das características do medio en que aparece impresa a 
información (carteis, folletos, revistas, xornais, páxinas web, etc.). 

COMPETENCIAS CLAVE:  CCL, CAA, CSC, CCEC, CD 

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

 B3.3. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes en 
textos 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 e que conteñan 
estruturas e un léxico de uso común, de carácter tanto xeral como máis específico.  

 

 PLEB3.5. Comprende correspondencia persoal, en calquera soporte incluíndo foros en liña ou blogs, na 
que se describen con certo detalle feitos e experiencias, impresións e sentimentos, onde se narran feitos 
e experiencias, reais ou imaxinarios, e se intercambian información, ideas e opinións sobre aspectos 
tanto abstractos como concretos de temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 

COMPETENCIAS CLAVE:  CCL, CAA, CSC, CCEC, CD 

 PLEB3.6. Entende o suficiente de cartas, faxes ou correos electrónicos de carácter formal, oficial ou 
institucional, como para poder reaccionar en consecuencia (por exemplo, se se lle solicitan tarefas de 

traballo telemático). COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CSC, CCEC, CD 
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 B3.6. Ler con fluidez textos de ficción e literarios contemporáneos breves ou adaptados, ben 
estruturados, en rexistro estándar da lingua, con argumento lineal e con personaxes, situacións 
e relacións descritas de xeito claro e sinxelo. 

 

 PLEB3.8. Comprende os aspectos xerais e os detalles máis relevantes de textos de ficción e textos 
literarios contemporáneos breves, ben estruturados e nunha variante estándar da lingua, nos que o 
argumento é lineal e se pode seguir sen dificultade, e os personaxes e as súas relacións se describen de 
maneira clara e sinxela. 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CSC, CCEC 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 
 

 

 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. 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CSC 
 

 B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves ou de lonxitude media, 
coherentes e de estrutura clara, sobre temas de interese persoal, ou asuntos cotiáns ou menos 
habituais, utilizando adecuadamente os recursos de cohesión, as convencións ortográficas e os 
signos de puntuación e amosando un control razoable de expresións e estruturas, e un léxico 
de uso frecuente.  
 

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

 

 B4.3. 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). 
 

 PLEB4.8. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital, utilizando 
correctamente as convencións ortográficas e os signos de puntuación. 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA 
 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 
 

 

 B5.1. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común, e 
recoñecer os significados e as intencións comunicativas xerais relacionados con eles. 
 

 PLEB5.1. Exprésase cunha pronunciación clara, aceptable e comprensible, e utiliza adecuadamente os 
esquemas fonolóxicos básicos, aínda que teña que repetir algunha vez por solicitude das persoas 
interlocutoras.  
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CSC, CCEC 

 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 

 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.  
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CSC, CCEC 
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ou outros en chats). 
 

 B5.3. Coñecer e utilizar para a comprensión e a produción do texto os aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos relativos á vida cotiá , condicións de vida, relacións interpersoais, 
comportamento  e convencións sociais , así como os aspectos culturais xerais que permitan 
comprender información e ideas presentes no texto (por exemplo, de carácter histórico ou 
literario). 
 

 PLEB5.3. Desenvólvese adecuadamente en situacións cotiás e menos habituais que poden xurdir 
durante unha viaxe ou estadía noutros países por motivos persoais, educativos ou ocupacionais 
(transporte, aloxamento, comidas, compras, estudos, traballo, relacións coas autoridades, saúde e 
lecer), e sabe solicitar atención, información, axuda ou explicacións, e facer unha reclamación ou unha 
xestión formal de xeito sinxelo, pero correcta e adecuada ao contexto. 
COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CSC, CCEC, CD 
 

 B5.5. Recorrer aos coñecementos sintáctico-discursivos da propia lingua para identificar 
marcadores discursivos e tipo de expoñentes lingüísticos necesarios segundo o tipo de texto e 
a intención comunicativa; mellorar a aprendizaxe da lingua estranxeira e lograr unha 
competencia comunicativa integrada 
 

 PLEB5.5. Comprende e utiliza con corrección suficiente e adecuación sociolingüística os recursos 
lingüísticos propios do seu nivel, e frases feitas e locucións idiomáticas sinxelas e habituais da 
comunidade lingüística correspondente á lingua meta. 
 COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CSC, CCEC 

 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. 
COMPETENCIAS CLAVE:  CCL, CAA, CSC, CCEC 
 

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

 B5.7. Aplicar á comprensión do texto os coñecementos sobre os constituíntes e a organización 
de patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na comunicación oral e escrita, así como 
os seus significados asociados (por exemplo, unha estrutura interrogativa para expresar 
sorpresa); e distinguir a función ou as funcións comunicativas máis relevantes do texto e un 
repertorio dos seus expoñentes máis comúns, así como patróns discursivos de uso frecuente 
relativos á organización e á ampliación ou a restruturación da información (por exemplo, nova 
fronte a coñecida; exemplificación e resumo). 

 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. 

PLEB5.7. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia,  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 (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); causa (because (of); due to); finalidade (to + infinitive; for); comparación (as/not so +Adj.+ as; more comfortable/ 
quickly, faster (than); the fastest); resultado (so…); 

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

 Be used to/ get used to. 

 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;; 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); la entidad (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). 

 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.  
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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 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 exame)  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 avaliacións 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 sección igual que tódalas anteriores e avaliará 
a consecución por parte do alumno dos mínimos establecidos para o curso. 

 

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 
on Shakespeare or the Cell, enlaces a materiais sobre os Xogos Olímpicos, a célula, as Guerras 
Mundiais…elaboración de quizzes, diálogos; 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: English Explorer 4, Student’s Book.  

O English Explorer 4, student’s MultiROM. 

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 IES Chan do Monte. 

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


