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CENTRO: IES LAURO OLMO
CURSO:ESO E BACC
MATERIA:INGLÉS

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 1º ESO
Criterio de avaliación

Estándar de aprendizaxe

1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais
1.2. Extraer a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais sinxelos dos ámbitos social e
educativo, e seguir instrucións para realizar tarefas guiadas de aprendizaxe con progresiva autonomía.
1.4. Comprender os puntos esenciais e os detalles máis salientables en conversas sinxelas
2.3. Utilizar as estratexias máis adecuadas para producir textos monolóxicos que aborden descricións,
narracións e explicacións breves e sinxelas.
3.2. Comprender, interpretar e sintetizar textos da vida cotiá e das relacións sociais en ámbitos próximos
á experiencia do alumnado: mensaxes electrónicas ou de móbil e normas e instrucións de uso.
3.3. Identificar e interpretar palabras e enunciados clave sinxelos e contextualizados, en situacións de
comunicación significativas para a súa idade e o seu nivel escolar,.
3.4. Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e detalles importantes en textos, webs
educativas, e información de dicionarios e enciclopedias en distintos soportes.
4.1.Aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos breves e de estrutura simple.
4.2 Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas
cotiáns ou de interese persoal.
4.3 Completar documentos básicos nos que se solicite información persoal.
4.4. Escribir mensaxes sinxelas con información, instrucións e indicación moi básicas relacionadas con
sactividades cotiás
5.2. Coñecer e utilizar para a comprensión e produción de textos orais e escritos os aspectos
socioculturais e sociolingüísticos
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1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de instrucións, preguntas, explicacións, diálogos e outras
mensaxes orais sinxelas. (CCL)
1.3. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os datos máis relevantes en textos orais do ámbito social e
educativo. (CCL)
1.5. 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
(CCL)
2.3 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 (CCL, CAA, CD)
3.1. Comprende, interpreta e sintetiza o contido de textos propios da vida cotiá: mensaxes electrónicas ou de móbil,
de correo electrónico, normas e instrucións de uso. (CCL e CSC)
3.2. 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. (CCL e CSC)
3.4. Atopa a información que necesita para a realización dunha tarefa en narracións breves moi sinxelas en lingua
estándar, e en guías de lecer, dicionarios, catálogos, etc (CCL, CAA, CD e CSC)
4.1. Produce textos propios das relacións sociais: notas, cartas, avisos, mensaxes electrónicas ou de móbil. (CCL,
CD e CSC)
4.2 Elabora textos moi breves nos que expón, por exemplo, unha enumeración de actividades ou tarefas moi
habituais, e textos que expresen sentimentos básicos de gusto, desgusto, aceptación, negación, etc (CCL, CD e
CSC)
4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa aos seus datos, aos seus intereses ou ás
súas afeccións (por exemplo, para subscribirse a unha publicación dixital). (CCL e CD)
4.4 Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en soporte impreso e dixital, relacionados con actividades e
situacións da vida cotiá, do seu interese persoal . (CCL, CAA e CD)
5.1. Identifica sons e grafías de fonemas básicos, entoación e acentuación de palabras e frases. . (CCL, CAA)
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CENTRO: IES LAURO OLMO
CURSOS:ESO E BACC
MATERIA:INGLÉS:

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 2º ESO
Criterio de avaliación
1.2. Comprender e interpretar a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais
1.3. Identificar a información esencial, os puntos principais e os detalles máis salientables en
textos orais breves e ben estruturados,.
1.4. Comprender os puntos esenciais e os detalles máis salientables en conversas sinxelas
1.5 Recoñecer os puntos esenciais e a información principal de textos orais ou audiovisuais
breves, articulados pausadamente e con claridade
2.3. Utilizar as estratexias máis adecuadas para producir textos monolóxicos que aborden
descricións, narracións e explicacións breves e sinxelas.
3.2. Comprender, interpretar e sintetizar textos da vida cotiá e das relacións sociais en ámbitos
próximos á experiencia do alumnado: mensaxes electrónicas ou de móbil e normas e instrucións
de uso.
3.3. Identificar e interpretar palabras e enunciados clave sinxelos e contextualizados, en
situacións de comunicación significativas para a súa idade e o seu nivel escolar,.
4.1.Aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos breves e de estrutura simple.
4.2 Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre
temas cotiáns ou de interese persoal.
4.3 Completar documentos básicos nos que se solicite información persoal.
4.4. Escribir mensaxes sinxelas con información, instrucións e indicación moi básicas
relacionadas con sactividades cotiás
4.7 Presentar os textos escritos de maneira coidada, en soporte impreso e dixital, adecuados aos
fins funcionais e valorando a importancia da presentación
5.3 Incorporar á produción do texto oral e escrito os coñecementos socioculturais e
sociolingüísticos adquiridos
5.7 Comprender e utilizar rutinas e o léxico propio do nivel en situacións comunicativas sinxelas
reais ou simulada
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Estándar de aprendizaxe
1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de instrucións, preguntas, explicacións, diálogos e outras
mensaxes orais sinxelas. (CCL)
1.4. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información relevante sobre temas educativos, profesionais ou
do seu interese inmediato (CCL, CSC, CD)
1.6. 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
(CCL)
1.7 Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas emitidas por medios audiovisuais sobre temas concretos e
coñecidos (CCL, CSC)
2.3 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
(CCL, CAA, CD)
3.1. Comprende, interpreta e sintetiza o contido de textos propios da vida cotiá: mensaxes electrónicas ou de móbil, de
correo electrónico, normas e instrucións de uso. (CCL e CSC)
3.3. 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. (CCL e CSC)
4.1. Utiliza estratexias que faciliten o proceso de escritura: segue modelos de textos de características similares,.
(CCL, CD e CSC)
4.2 Elabora textos moi breves nos que expón, por exemplo, unha enumeración de actividades ou tarefas moi habituais,
e textos que describindo de xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e lugares. (CCL, CD e CSC)
4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa aos seus datos, aos seus intereses ou ás súas
afeccións (por exemplo, para subscribirse a unha publicación dixital). (CCL e CD)
4.4 Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en soporte impreso e dixital, relacionados con actividades e situacións
da vida cotiá, do seu interese persoal . (CCL, CAA e CD)
4.6 Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital (CCL, CD, CAA)
5.3. Utiliza as convencións básicas propias da lingua estranxeira no desenvolvemento do proceso comunicativo
(saúdos, rutinas para iniciar ou manter a quenda de palabra,etc (CCL, CAA, CSC)
5.7. Coñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender e elaborar textos sinxelos
propios do seu nivel educativo. (CCL, CAA, CD)
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CENTRO: IES LAURO OLMO
CURSOS:ESO E BACC
MATERIA:INGLÉS:

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 3º ESO
Criterio de avaliación
1.1. Identificar a información esencial, os puntos principais e os detalles máis salientables en
textos orais breves e ben estruturados,.
1.2. Comprender e interpretar a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais
1.5. Comprender os puntos esenciais e os detalles máis salientables en conversas sinxelas
1.5 Recoñecer os puntos esenciais e a información principal de textos orais ou audiovisuais
breves, articulados pausadamente e con claridade
2.5. Participar en conversas básicas sobre temas predicibles e con propósitos comunicativos
propios da súa idade, e expresar sentimentos e opinións de forma básica.
3.2. Comprender, interpretar e sintetizar textos da vida cotiá e das relacións sociais en ámbitos
próximos á experiencia do alumnado: mensaxes electrónicas ou de móbil e normas e instrucións
de uso.
3.3. Identificar e interpretar palabras e enunciados clave sinxelos e contextualizados, en
situacións de comunicación significativas para a súa idade e o seu nivel escolar,.
4.2 Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre
temas cotiáns ou de interese persoal.
4.3 Completar documentos básicos nos que se solicite información persoal.
4.4. Escribir mensaxes sinxelas con información, instrucións e indicación moi básicas
relacionadas con sactividades cotiás
4.5 Presentar os textos escritos de maneira coidada, en soporte impreso e dixital, adecuados aos
fins funcionais e valorando a importancia da presentación
5.3 Producir textos escritos sen faltas de ortografía significativas en palabras e expresións
habituais propias do nivel
5.8 Recoñecer e utilizar léxico oral e escrito de uso común relativo a asuntos cotiáns e a temas
xerais ou relacionados cos propios intereses, os estudos e as ocupacións; inferir do contexto e do
cotexto, con apoio visual, os significados de palabras e expresións
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Estándar de aprendizaxe
1.1. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información relevante sobre temas educativos, profesionais ou
do seu interese inmediato (CCL, CSC, CD)
1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de instrucións, preguntas, explicacións, diálogos e outras
mensaxes orais sinxelas. (CCL, CA)
1.5. 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
(CCL)
1.7 Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas emitidas por medios audiovisuais sobre temas concretos e
coñecidos (CCL, CSC)
2.5 Participa en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, nas que establece
contacto social, intercambia información e expresa opinións e puntos de vista (CCL, CAA, CD)
3.1. Comprende, interpreta e sintetiza o contido de textos propios da vida cotiá: mensaxes electrónicas ou de móbil, de
correo electrónico, normas e instrucións de uso. (CCL e CSC)
3.4. 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. (CCL e CSC)
4.2 Escribe informes moi breves en formato convencional con información sinxela e relevante sobre feitos habituais do
ámbito educativo e ocupacional,describindo de xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e lugares. (CCL, CD e
CSC)
4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa aos seus datos, aos seus intereses ou ás súas
afeccións (por exemplo, para subscribirse a unha publicación dixital). (CCL e CD)
4.4 Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en soporte impreso e dixital, relacionados con actividades e situacións
da vida cotiá, do seu interese persoal . (CCL, CAA e CD)
4.7 Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital (CCL, CD, CAA)
5.1 Desenvólvese a maioría das actividades de aula facendo un esforzo por utilizar a lingua estranxeiraetc (CCL,
CAA, CSC)
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CENTRO: IES LAURO OLMO
CURSOS:ESO E BACC
MATERIA:INGLÉS:

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 4º ESO
Criterio de avaliación

Estándar de aprendizaxe

1.2. Identificar a información esencial, os puntos principais e os detalles máis salientables en
textos orais breves e ben estruturados,.
1.4. Comprender textos orais sinxelos nos que soliciten ou dean información de carácter básico e
sinxelo, identificando funcións de comunicación variadas
1.5. Comprender as ideas principais e outros aspectos relevantes para o propósito comunicativo
de textos orais de carácter informal
2.3 Producir textos breves tanto como por teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro formal,
neutro ou informal, nos que se intercambia información, ideas e opinións,

1.2. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información relevante sobre temas educativos, profesionais ou
do seu interese inmediato (CCL, CSC, CD)
1.4. Capta os puntos principais e os detalles salientables de mensaxes gravadas ou de viva voz, claramente
articuladas, que conteñan instrucións, indicacións ou outra información, mesmo de tipo técnico ( (CCL, CAA)
1.5. Identifica as ideas principais e detalles relevantes dunha conversa formal ou informal na que se tratan temas
coñecidos ou de carácter xera (CCL)
2.3 Fai presentacións breves, ben estruturadas, ensaiadas previamente e con apoio visual, sobre aspectos concretos
de temas educativos ou ocupacionais do seu interese.(CCL, CAA, CD)

2.5. Interactuar de maneira sinxela pero efectiva en intercambios claramente estruturados,
3.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas,. para a procura de información en
diferentes fontes,
3.3 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, de temas de
interese, estudos ou ocupacionais.
3.5 Seguir instrucións básicas que lle permitan, por exemplo, pór en marcha, manexar ou instalar
aparellos
4.1 Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para elaborar textos escritos
breves ou de media lonxitude
4.2. Escribir mensaxes sinxelas con información, instrucións e indicación moi básicas
relacionadas con sactividades cotiás
4.4 Seleccionar e achegar información necesaria e pertinente, axustando de maneira adecuada
ao tema tratado e ao soporte textual, e expresando opinións e puntos de vista coa cortesía
necesaria.
4.6 Presentar os textos escritos de maneira coidada, en soporte impreso e dixital, adecuados aos
fins funcionais e valorando a importancia da presentación
5.2 Recoñecer e utilizar as principais convencións de formato, tipográficas, ortográficas e de
puntuación
5.5 Recorrer aos coñecementos sintácticodiscursivos da propia lingua para mellorar a
aprendizaxe da lingua estranxeira e lograr unha competencia comunicativa integrada
5.8 Recoñecer e utilizar léxico oral e escrito de uso común relativo a asuntos cotiáns e a temas
xerais ou relacionados cos propios intereses, os estudos e as ocupacións; inferir do contexto e do
cotexto, con apoio visual, os significados de palabras e expresións
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2.5 Participa en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, nas que establece
contacto social, intercambia información e expresa opinións e puntos de vista (CCL, CAA, CD)
3.2. 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. (CCL e CSC)
3.4 Localiza con facilidade información específica de carácter concreto en textos xornalísticos en calquera soporte, ben
estruturados e de extensión media.(CCL, CAA, CD)
3.7 Identifica información relevante en instrucións detalladas sobre o uso de aparellos, dispositivos ou programas
informáticos, e sobre a realización de actividades e normas de seguridade ou de convivencia.(CCL, CSC, CAA, CD)
4.1 Escribe informes breves en formato convencional con información sinxela e relevante sobre feitos habituais do
ámbito educativo e ocupacional,describindo de xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e lugares. (CCL, CD e
CSC)
4.3 Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en soporte impreso e dixital, relacionados con actividades e situacións
da vida cotiá, do seu interese persoal . (CCL, CAA e CD)
4.5. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa aos seus datos, aos seus intereses ou ás súas
afeccións (por exemplo, para subscribirse a unha publicación dixital). (CCL e CD)
4.8 Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital (CCL, CD, CAA)
5.2 Produce textos escritos en diferentes soportes, sen erros ortográficos e de puntuación que impidan a comprensió
(CCL, CAA, CD)
5.5 Comprende e utiliza con corrección suficiente e adecuación sociolingüística os recursos lingüísticos propios do seu
nivel e habituais da comunidade lingüística correspondente á lingua meta.(CCL, CSC, CAA)
5.6Comprende e utiliza un léxico relativamente rico e variado, o que implica, entre outros, o emprego de sinónimos
(CCL, CAA)
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CENTRO: IES LAURO OLMO
CURSOS:ESO E BACC
MATERIA:INGLÉS:

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 1º BACC
Criterio de avaliación
1.2. Identificar as ideas principais, a información relevante e as implicacións xerais de textos de
certa lonxitude, ben organizados e con estruturas lingüística,.
1.4. Comprender o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os detalles máis
relevantes de textos orais transmitidos por medios técnicos,
1.7. Comprender a información esencial de conversas ou discusións en que se traten temas
cotiáns xerais ou do seu interese relacionados co traballo, os estudos e o tempo de lecer
2.3 Adecuar a produción do texto oral ás funcións comunicativas requiridas ao propósito
comunicativo
2.5. Interactuar de maneira sinxela pero efectiva en intercambios claramente estruturados,
3.1. Coñecer e saber aplicar estratexias adecuadas para comprender o sentido xeral, a
información esencial, os puntos principais, os detalles relevantes do texto,
3.3 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,.
3.4 Distinguir e aplicar á comprensión do texto escrito as funcións e os significados específicos

Estándar de aprendizaxe
1.2. Comprende instrucións técnicas, dadas cara a cara ou por outros medios, relativas á realización de actividades e
normas de seguridade no ámbito persoal público, educativo e ocupacional (CCL, CSC, CD)
1.4. 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 ( (CCL,
CAA)
1.7. Identifica os puntos principais e detalles relevantes dunha conversa formal ou informal de certa duración (CCL,
CAA)
2.1 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, etc (CCL, CAA, CSC, CD)
2.5 Fai presentacións ben estruturadas e de certa duración sobre un tema educativo coa suficiente claridade (CCL,
CAA, CD)
3.2 Comprende o sentido xeral, os puntos principais e os detalles máis relevantes en noticias e artigos xornalísticos
ben estruturados e de certa lonxitude,(CCL e CSC)
3.3 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, así como información concreta relacionada con
cuestións prácticas ou con temas do seu interese educativo ou ocupacional, en páxinas web, etc .(CCL, CAA, CD)
3.4 Comprende instrucións dunha certa extensión e complexidade dentro da súa área de interese ou da súa
especialidade, sempre que poida volver ler as seccións difíciles.(CCL, CSC, CAA, CD)

4.1 Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para elaborar textos escritos de
estrutura clara e de certa lonxitude,

4.1 Escribe, en calquera soporte, informes breves nos que dá información pertinente sobre un tema educativo,
ocupacional, ou menos habitual ,describindo de xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e lugares. (CCL, CD e
CSC)

4.4 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

4.2 Nas tarefas de expresión escrita, produce habitualmente textos coherentes, con cohesión e adecuados aos fins
funcionais, con razoable corrección tanto ortográfica como de puntuación (CCL, CAA e CD)

4.3 Adecuar a produción do texto escrito ás funcións comunicativas requiridas, seleccionando,
dentro dun repertorio de expoñentes habituais, os máis adecuados ao propósito comunicativo,
4.5 Presentar os textos propios, en soporte impreso ou dixital, de xeito coidado, atendendo tamén
a corrección ortográfica
5.2 Utilizar eficazmente os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da
lingua estranxeira, en contextos reais ou simulados de comunicación. 

4.3. Completa un cuestionario detallado con información persoal e relativa aos seus datos, aos seus intereses ou ás
súas afeccións (por exemplo, para tomar parte nun concurso internacional, ou para solicitar unhas prácticas en
empresasl). (CCL e CD)
4.6 Escribe notas, anuncios, mensaxes que transmite e solicita información relevante e opinións sobre aspectos
persoais, educativos u ocupacionais, (CCL, CD, CAA)
5.1 Desenvólvese na maioría das actividades 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. (CCL, CAA, CD)

5.3 Reproducir os patróns ortográficos, de puntuación e de formato de uso común, e algúns de
carácter máis específico con corrección na maioría das ocasións;
5.7 Coñecer e saber seleccionar e utilizar léxico oral e escrito común e máis especializado cando
se conta con apoio visual ou contextual, relacionado cos propios intereses público ou educacional
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CENTRO: IES LAURO OLMO
CURSOS:ESO E BACC
MATERIA:INGLÉS:

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 2º BACC
Criterio de avaliación

Estándar de aprendizaxe

1.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para comprender o sentido xeral; a
información esencial, os puntos principais, ideas e opinións
1.3. Distinguir e aplicar á comprensión do texto oral as funcións e os significados específicos xeralmente
asociados a diversas estruturas sintácticas de uso común.

1.2. Identifica as ideas principais, os detalles relevantes e as implicacións xerais de conversas e debates sobre
temas xerais, de actualidade ou do seu interese .(CCL, CSC)
1.3 Comprende, en debates e conversas informais sobre temas habituais ou do seu interese, a postura ou punto de
vista das persoas interlocutoras. (CCL, CAA, CSC)
1.5. Comprende a liña argumental, as ideas principais, os detalles relevantes e as implicacións xerais en
presentacións, de certa extensión e complexidade sobre temas educativos ou profesionais da súa área de
interese,etc (CCL, CSC CAA)
2.2 Fai presentacións de certa duración sobre temas do seu interese educativo ou relacionados coa súa
especialidade cunha estrutura clara (CCL, CAA, CCEC)
2.3. Participa con soltura en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, nas que
describe con detalle feitos, experiencias, sentimentos e explica e xustifica de maneira persuasiva as súas opinións e
proxectos. (CCL, CAA e CSC)
3.2. Comprende a información, a intención e as implicacións de notas e correspondencia persoal en calquera
soporte, incluídos foros e blogs,. (CCL,CD e CSC)
3.5. Entende, en textos de referencia e consulta, en soporte tanto impreso como dixital, información detallada sobre
temas da súa especialidade nos ámbitos educativo ou ocupacional, (CCL, CAA, CD e CSC)
3.6. Comprende a información, as ideas e as opinións implícitas en noticias e artigos xornalísticos e de opinión ben
estruturados e de certa lonxitude que tratan dunha variedade de temas de actualidade ou máis especializados e
localiza con facilidade detalles relevantes neses textos (CCL, CAA, CD, CSC)
4.2. Describe un tema, un texto, un suceso ou un evento dando unha idea xeral que permita recoñecelo con
claridade. e ofrecendo unha opinión persoal argumentada (CCL, CAA e CSC)

1.6. dIentificar as ideas principais, información detallada e implicacións xerais de textos de certa
lonxitude, ben organizados
2.2 Construír textos claros e co detalle suficiente, ben organizados e adecuados ao interlocutor e ao
propósito comunicativo, sobre temas diversos,.
2.3. Utilizar correctamente, sen erros, as estruturas morfosintácticas, os patróns discursivos
seleccionados en función do propósito comunicativo no contexto concreto.
3.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para comprender o sentido xeral, a información
esencial, os puntos principais, ideas e opinións.
3.4. Identificar as ideas principais, información detallada e implicacións xerais de textos de certa
lonxitude, ben organizados e lingüisticamente complexos,.
3.5. Recoñecer globalmente e con detalle a liña argumental no tratamento do asunto presentado en
xornais, revistas, guías, páxinas web e novelas, e distinguir entre información, opinión e persuasión,.
4.2. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para elaborar textos escritos ben
estruturados e de certa lonxitude;.
4.3. Escribir, en calquera soporte, textos ben estruturados sobre unha ampla serie de temas
relacionados cos propios intereses ou a especialidade,
4.6. Presentar os textos escritos de maneira coidadosa. en soporte impreso e dixital, adecuados aos fins
funcionais e valorando a importancia da presentación nas comunicacións escritas.
5.2 Axustarse con consistencia aos patróns ortográficos, de puntuación e de formato de uso común, e
algúns de carácter máis específico. 
5.4 Integrar na propia competencia intercultural, para producir textos orais e escritos ben axustados ao
contexto específico, os aspectos socioculturais e sociolingüísticos máis relevantes da lingua e cultura
meta
5.5. Coñecer e saber seleccionar e utilizar léxico oral e escrito común e expresións e modismos de uso
habitual, e máis especializado segundo os propios intereses e as necesidades no ámbito persoal,
público, educativo e laboral ou profesional,
5.6. Coñecer coa profundidade debida e aplicar eficazmente á comprensión do texto os coñecementos
sociolingüísticos relativos á estruturación social, ás relacións interpersoais en diversos contextos.,
predominantes nas culturas en que se utiliza a lingua meta.
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

4.3. Completa un cuestionario detallado con información persoal, educativa ou laboral (CCL, CD e CSC)
4.6 Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios, en calquera soporte, nos que transmite e solicita información
detallada, explicacións, reaccións e opinións sobre temas persoais, educativo ou ocupacionais. (CCL e CD)
5.2 Relaciónase oralmente e por escrito comunicando con eficacia información, noticias, ideas e puntos de vista.
solicitando ou transmitindo información relacionada con servizos ou outros ámbitos das relacións sociais, (CCL,
CSC, CAA)
5.5. Desenvólvese con seguridade en transaccións e xestións cotiás e menos habituais, cara a cara, por teléfono ou
por outros medios técnicos, solicitando información detallada, ofrecendo explicacións claras e detalladas. (CCL,
CSC, CD, CAA)
5.6. Exprésase oralmente e por escrito, en diferentes soportes, con certa densidade léxica, evitando repeticións
innecesarias co uso de sinónimos e palabras de significado próximo. se conta con apoio visual ou contextual.
(CCL, CD, CAA)
5.7. Comprende textos extensos en lingua estándar transmitidos por canles, entendendo os matices de sentido e de
opinión ante puntos de vista e posturas concretas e actitudes que responden a crenzas, costumes e valores propios
da cultura da lingua meta.. (CCL)
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CENTRO: IES LAURO OLMO
CURSOS:ESO E BACC
MATERIA:INGLÉS:

Criterios de avaliación Afondamento da lingua inglesa 1º ESO
1. Entender a idea xeral e informacións específicas en textos orais sobre asuntos cotiáns. (CCL, CAA)
2. Comunicarse por vía oral utilizando estratexias axeitadas e producir un discurso comprensible e axeitada á intención comunicativa. (CCL)
3. Usar o coñecemento dalgúns aspectos formais da linguaxe como medio de autoaprendizaxe e auto-corrección. (CCL, CCEC, CAA)
4. Identificar, uso e dar exemplos dalgunhas estratexias utilizadas para o progreso na aprendizaxe. (CCL, CAA, CCEC))
5. Use TIC guiada forma de atopar información e producir mensaxes a partir de modelos. (CCL / CD / CAA / CCEC)
6. Identificar os aspectos culturais dos países onde a lingua é falada e mostrar respecto por esa cultura. (CSC)

Criterios de avaliación Afondamento da lingua inglesa 2º ESO
1. Entender a idea xeral e informacións específicas en textos orais sobre asuntos cotiáns. (CCL, CAA)
2. Comunicarse por vía oral utilizando estratexias axeitadas e producir un discurso comprensible e axeitada á intención comunicativa. (CCL)
3. Usar o coñecemento dalgúns aspectos formais da linguaxe como medio de autoaprendizaxe e auto-corrección. (CCL, CCEC, CAA)
4. Identificar, uso e dar exemplos dalgunhas estratexias utilizadas para o progreso na aprendizaxe. (CCL, CAA, CCEC))
5. Use TIC guiada forma de atopar información e producir mensaxes a partir de modelos. (CCL / CD / CAA / CCEC)
6. Identificar os aspectos culturais dos países onde a lingua é falada e mostrar respecto por esa cultura. (CSC)
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CENTRO: IES LAURO OLMO
CURSOS:ESO E BACC
MATERIA:INGLÉS:

IES Lauro Olmo
Rúa Calabagueiros s/n
32300 O Barco (Ourense)
Tlf - 988 320 175

1. Avaliación e cualificación 1º ESO
Procedementos:
Entrega de probas escritas tanto de uso do idioma, expresión escrita, comprensión escrita
e oral , rexistro dos traballos na casa.
Alumnado coa 1ª e 2ª avaliación aprobadas
Tendo en conta que o 3º trimestre non é avaliable , todos os alumnos e alumnas que
teñan as dúas primeiras avaliacións aprobadas teñen a materia de Lingua Inglesa 1º da
ESO superada, cunha nota que sairá do 40% da nota da 1º máis o 60% da nota da 2º. A
mellora na nota ( de ata 1 punto) conseguirase coa realización e entrega das tarefas
propostas polo profesor (preguntando dúbidas, transmitindo e respondendo as mensaxes
enviadas polo profesor ao alumnado sempre que este o requira).
Valorarase de xeito positivo e, por tanto, servirá para subir nota (nun máximo de ata 1
puntos):
-A entrega das tarefas
-A entrega das tarefas realizadas correctamente
-A entrega das tarefas no prazo establecido polo profesor

Avaliación
Alumnado coa 2.ª ou as dúas primeiras avaliación suspensas:
O alumnado que teña a 2ª ou as dúas primeiras avaliacións suspensas poderá recuperalas
entregando a través do whatsapp ou correo as tarefas propostas polo profesor durante
este 3º trimestre. Os alumnos que teñan na 2ª avaliación un 4 ou unha nota inferior
poderán recuperar e aprobar a materia, ademais de tendo en conta o traballo realizado o
longo do curso, tendo entregado polo menos o 80% das tarefas co 45% delas correctas.
De non cumprir o alumno ou alumna con esta porcentaxe de entrega ou co grao de
corrección esixido, o profesor proporá unha serie de tarefas específicas de recuperación
(actividades escritas ou un ou varios pequenos traballos).
Aquelas tarefas en cuxa realización se poida demostrar o emprego de medios pouco éticos
(copia e pega da rede, plaxio de tarefas dos compañeiros/as, etc.) quedarán cualificadas
con valor de 0.
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CENTRO:
CURSO:
MATERIA:

Instrumentos:
Caderno de aula do docente (con observacións e anotacións do rendemento dos distintos
alumnos)
Actividades do libro de texto
Probas e tarefas elaboradas polo profesor
Cuestionarios online

A cualificación final sairá de 40% nota da 1ª avaliación, 60% nota da 2ª avaliación.
Aqueles alumnos que traballen e fagan as actividades propostas dende o 14 de Marzo
poderán subir a nota ata 1 punto. As actividades de reforzo, repaso e ampliación solo
serán valoradas de forma positiva para subir a nota.
Alumnado que ten suspensas a 2ª avaliación :

Cualificación final Os alumnos que teñan na 2ª avaliación un 4 ou unha nota inferior poderán recuperar e
aprobar a materia no caso de que, ademais de ter en conta o traballo realizado o longo de
todo o curso, entreguen ,polo menos, o 80% das tarefas tendo como mínimo o 45%
correctas ou, de non entregalas, facendo unha serie de tarefas específicas de
recuperación (tarefas de actividades escritas ou un ou varios pequenos traballos).
No mes de setembro terá lugar unha proba extraordinaria a que se poderá presentar o

Proba
alumnado que tivese unha cualificación negativa na convocatoria ordinaria.
extraordinaria de
setembro

A proba será escrita e versará sobre o 100 % dos contidos da 1ª e 2ª avaliación

Criterios de avaliación:
Non hai alumnos con materias pendentes
Criterios de cualificación:
Alumnado de
materia pendente

Non hai alumnos con materias pendentes
Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non hai alumnos con materias pendentes

2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación) 1º ESO
Actividades de repaso , reforzo e recuperación de contidos do 1º e 2º
trimestre
Actividades de ampliación de contidos que estaban programados para o
3º trimestre

Actividades

Metodoloxía
(alumnado con

Todo o meu alumnado ten conectividade e a maioría están a traballar ben. En
1º ESO hai dúas alumnas coas que non hai contacto (son alumnas chegadas
doutro país este ano e con problemas de linguaxe e de conexión)
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CENTRO: IES LAURO OLMO
CURSOS:ESO E BACC
MATERIA:INGLÉS::

conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos

O método usado é o seguinte:
Correo electrónico: tinin_adas@hotmail.com
A través do whatsapp, correo electrónico e canal de Youtube ( Tinin Gonzáles
Ruíz)
Actividades do workbook, audios para pronunciación e traballos transversais
en grupo con motivo de celebracións especiais ( día da nai, día do libro).
Estes últimos de carácter voluntario
Actividades de repaso cos alumnos que con dificultades ou que tiñas ACIs ou
apoio
Libro de texto : Student’s Book Action 1, Workbook Action 1. Burlington
Books
Apuntes elaborados polo profesor
Vídeos explicativos elaborados polo profesor
Material elaborado polo profesor

3. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias

Publicidade

Teléfono e whatsapp
Correo electrónico: tinin_adas@hotmail.com

Páxina web do centro.
Envío de correos electrónicos
Mensaxes por Abalar
Chamadas ás familias

1. Avaliación e cualificación Afondamento 1º ESO
Procedementos:
Entrega de probas escritas tanto de uso do idioma, expresión escrita, comprensión escrita
e oral , rexistro dos traballos na casa.
Alumnado coa 1ª e 2ª avaliación aprobadas

Avaliación

Tendo en conta que o 3º trimestre non é avaliable , todos os alumnos e alumnas que
teñan as dúas primeiras avaliacións aprobadas teñen a materia de Lingua Inglesa 1º da
ESO superada, cunha nota que sairá do 40% da nota da 1º máis o 60% da nota da 2º. A
mellora na nota ( de ata 1 punto) conseguirase coa realización e entrega das tarefas
propostas polo profesor (preguntando dúbidas, transmitindo e respondendo as mensaxes
enviadas polo profesor ao alumnado sempre que este o requira).
Valorarase de xeito positivo e, por tanto, servirá para subir nota (nun máximo de ata 1
puntos):
-A entrega das tarefas
-A entrega das tarefas realizadas correctamente
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CENTRO: IES LAURO OLMO
CURSOS:ESO E BACC
MATERIA:INGLÉS::

-A entrega das tarefas no prazo establecido polo profesor
Alumnado coa 2.ª ou as dúas primeiras avaliación suspensas:
O alumnado que teña a 2ª ou as dúas primeiras avaliacións suspensas poderá recuperalas
entregando a través do whatsapp ou correo as tarefas propostas polo profesor durante
este 3º trimestre. Os alumnos que teñan na 2ª avaliación un 4 ou unha nota inferior
poderán recuperar e aprobar a materia, ademais de tendo en conta o traballo realizado o
longo do curso, tendo entregado polo menos o 80% das tarefas cun mínimo do 45%
delas correctas
De non cumprir o alumno ou alumna con esta porcentaxe de entrega ou co grao de
corrección esixido, o profesor proporá unha serie de tarefas específicas de recuperación
(actividades escritas ou un ou varios pequenos traballos).
Aquelas tarefas en cuxa realización se poida demostrar o emprego de medios pouco éticos
(copia e pega da rede, plaxio de tarefas dos compañeiros/as, etc.) quedarán cualificadas
con valor de 0.

Instrumentos:
Caderno de aula do docente (con observacións e anotacións do rendemento dos distintos
alumnos)
Actividades do libro de texto
Probas e tarefas elaboradas polo profesor
Cuestionarios online

A cualificación final sairá de 40% nota da 1ª avaliación, 60% nota da 2ª avaliación.
Aqueles alumnos que traballen e fagan as actividades propostas dende o 14 de Marzo
poderán subir a nota ata 1 punto. As actividades de reforzo, repaso e ampliación solo
serán valoradas de forma positiva para subir a nota.
Alumnado que ten suspensas a 2ª avaliación :

Cualificación final Os alumnos que teñan na 2ª avaliación un 4 ou unha nota inferior poderán recuperar e

aprobar a materia no caso de que, ademais de ter en conta o traballo o longo de todo o
curso, entreguen polo menos o 80% das tarefas tendo como mínimo o 45% correctas ou,
de non entregalas, facendo unha serie de tarefas específicas de recuperación (tarefas de
actividades escritas ou un ou varios pequenos traballos).

No mes de setembro terá lugar unha proba extraordinaria a que se poderá presentar o

Proba
alumnado que tivese unha cualificación negativa na convocatoria ordinaria.
extraordinaria de
setembro

A proba será escrita e versará sobre o 100 % dos contidos da 1ª e 2ª avaliación
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CENTRO: IES LAURO OLMO
CURSOS:ESO E BACC
MATERIA:INGLÉS::

2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación) Afondamento 1º ESO
Actividades de repaso , reforzo e recuperación de contidos do 1º e 2º
trimestre
Actividades de ampliación de contidos que estaban programados para o 3º
trimestre :Describindo un cuarto - Comparando imaxes - Fala de persoas
famosas- Falar sobre o pasado
No ensino de inglés, buscamos un propósito xeral: que os alumnos adquiran
unha capacidade de comunicación no idioma de acordo coas súas propias
capacidades e necesidades. Deste xeito, os criterios metodolóxicos poden
ser resumidas nestas puntos:
- Abordaxe comunicativa.
- Integración das catro habilidades básicas.
- A autonomía da aprendizaxe.
- Reforzo da memoria global.

Actividades

Actividades:
 Diálogos.
 Descricións.
 Preguntas e respostas.
 Role-plays.
 Surveys.
 Presentacións.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos

Todo o meu alumnado ten conectividade e a maioría están a traballar ben. En
1º ESO hai dúas alumnas coas que non hai contacto (son alumnas chegadas
doutro país este ano e con problemas de linguaxe e de conexión)
O método usado é o seguinte:
Correo electrónico: tinin_adas@hotmail.com
A través do whatsapp, correo electrónico e canal de Youtube ( Tinin Gonzáles
Ruíz)
Audios para pronunciación e traballos transversais en grupo con motivo de
celebracións especiais ( día da nai, día do libro). Estes últimos de carácter
voluntario
Actividades de repaso cos alumnos que con dificultades ou que tiñas ACIs ou
apoio
Apuntes elaborados polo profesor
Vídeos explicativos elaborados polo profesor
Material elaborado polo profesor

1. Avaliación e cualificación 2º ESO
Avaliación

Procedementos:
Entrega de probas escritas tanto de uso do idioma, expresión escrita, comprensión escrita
e oral , rexistro dos traballos na casa.
Alumnado coa 1ª e 2ª avaliación aprobadas
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CENTRO: IES LAURO OLMO
CURSOS:ESO E BACC
MATERIA:INGLÉS::

Tendo en conta que o 3º trimestre non é avaliable , todos os alumnos e alumnas que
teñan as dúas primeiras avaliacións aprobadas teñen a materia de Lingua Inglesa 2º da
ESO superada, cunha nota que sairá do 40% da nota da 1º máis o 60% da nota da 2º. A
mellora na nota ( de ata 1 punto) conseguirase coa realización e entrega das tarefas
propostas polo profesor (preguntando dúbidas, transmitindo e respondendo as mensaxes
enviadas polo profesor ao alumnado sempre que este o requira).
Valorarase de xeito positivo e, por tanto, servirá para subir nota (nun máximo de ata 1
puntos):
-A entrega das tarefas
-A entrega das tarefas realizadas correctamente
-A entrega das tarefas no prazo establecido polo profesor
Alumnado coa 2.ª ou as dúas primeiras avaliación suspensas:
O alumnado que teña an 2ª ou as dúas primeiras avaliacións suspensas poderá
recuperalas entregando a través do whatsapp ou correo as tarefas propostas polo
profesor durante este 3º trimestre. Poderán superar a materia ,ademais de tendo en
conta o traballo realizado o longo do curso, tendo entregado polo menos o 80% das
tarefas co 45% delas correctas.
De non cumprir o alumno ou alumna con esta porcentaxe de entrega ou co grao de
corrección esixido, o profesor proporá unha serie de tarefas específicas de recuperación
(actividades escritas ou un ou varios pequenos traballos).
Aquelas tarefas en cuxa realización se poida demostrar o emprego de medios pouco éticos
(copia e pega da rede, plaxio de tarefas dos compañeiros/as, etc.) quedarán cualificadas
con valor de 0.

Instrumentos:
Caderno de aula do docente (con observacións e anotacións do rendemento dos distintos
alumnos)
Actividades do libro de texto
Probas e tarefas elaboradas polo profesor
Cuestionarios online

A cualificación final sairá de 40% nota da 1ª avaliación, 60% nota da 2ª avaliación.
Aqueles alumnos que traballen e fagan as actividades propostas dende o 14 de Marzo
poderán subir a nota ata 1 punto. As actividades de reforzo, repaso e ampliación solo
serán valoradas de forma positiva para subir a nota.
Alumnado que ten suspensas a 2ª avaliación :

Cualificación final Os alumnos que teñan na 2ª avaliación un 4 ou unha nota inferior poderán recuperar e
aprobar a materia, ademais de tendo en conta o traballo realizado o longo do curso,
tendo entregado polo menos o 80% das tarefas cun mínimo do 45% delas correctas ou,
de non entregalas, facendo unha serie de tarefas específicas de recuperación (tarefas de
actividades escritas ou un ou varios pequenos traballos).

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 14 DE 33

CENTRO: IES LAURO OLMO
CURSOS:ESO E BACC
MATERIA:INGLÉS::

Proba extraordinaria
de setembro

No mes de setembro terá lugar unha proba extraordinaria a que se poderá presentar o
alumnado que tivese unha cualificación negativa na convocatoria ordinaria.

A proba será escrita e versará sobre o 100 % dos contidos da 1ª e 2ª avaliación
Criterios de avaliación:
Os alumnos coa materia pendente do curso anterior, quedaralles superada no caso de
aprobar a 1º , a 2º ou a 3º avaliación do presente curso. No caso de non ter as avaliacións
aprobadas, terán que realizar unha serie de tarefas. No caso de non realizalas ou non
facelo correctamente, irán a convocatoria de setembro
Criterios de cualificación:
Alumnado de
materia pendente

Ter calquera das 3 avaliacións do seguinte curso aprobadas . De non ser o caso , a
realización dunha seria de tarefas. Poderán conseguir aprobar a materia enviando polo
menos un 80% das tarefas, das cales un mínimo dun 45% teñen que estar entregas
correctamente
Procedementos e instrumentos de avaliación:
Caderno do profesor.
Entrega de tarefas e grado de consecución co que se entregan

2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación) 2º ESO

Actividades de repaso , reforzo e recuperación de contidos do 1º e 2º trimestre
Actividades de ampliación de contidos que estaban programados para o 3º
trimestre

Actividades

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos

Todo o meu alumnado ten conectividade e a maioría están a traballar ben.
O método usado é o seguinte:
Correo electrónico: tinin_adas@hotmail.com
A través do whatsapp, correo electrónico e canal de Youtube ( Tinin Gonzáles
Ruíz)
Actividades do workbook, audios para pronunciación e traballos transversais
en grupo con motivo de celebracións especiais ( día da nai, día do libro).
Estes últimos de carácter voluntario
Actividades de repaso cos alumnos que con dificultades ou que tiñas ACIs ou
apoio
Libro de texto : Student’s Book Action 2, Workbook Action 2. Burlington
Books
Apuntes elaborados polo profesor
Vídeos explicativos elaborados polo profesor
Material elaborado polo profesor
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3. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias

Publicidade

Teléfono e whatsapp
Correo electrónico: tinin_adas@hotmail.com

Páxina web do centro.
Envío de correos electrónicos
Mensaxes por Abalar
Chamadas ás familias

1. Avaliación e cualificación Afondamento 2º ESO
Procedementos:
Entrega de probas escritas tanto de uso do idioma, expresión escrita, comprensión escrita
e oral , rexistro dos traballos na casa.
Alumnado coa 1ª e 2ª avaliación aprobadas
Tendo en conta que o 3º trimestre non é avaliable , todos os alumnos e alumnas que
teñan as dúas primeiras avaliacións aprobadas teñen a materia de Lingua Inglesa 1º da
ESO superada, cunha nota que sairá do 40% da nota da 1º máis o 60% da nota da 2º. A
mellora na nota ( de ata 1 punto) conseguirase coa realización e entrega das tarefas
propostas polo profesor (preguntando dúbidas, transmitindo e respondendo as mensaxes
enviadas polo profesor ao alumnado sempre que este o requira).
Valorarase de xeito positivo e, por tanto, servirá para subir nota (nun máximo de ata 1
puntos):
-A entrega das tarefas

Avaliación

-A entrega das tarefas realizadas correctamente
-A entrega das tarefas no prazo establecido pola profesora

Alumnado coa 2.ª ou as dúas primeiras avaliación suspensas:
O alumnado que teña a 2ª ou as dúas primeiras avaliacións suspensas poderá recuperalas
entregando a través correo as tarefas propostas pola profesora durante este 3º trimestre.
Os alumnos que teñan na 2ª avaliación un 4 ou unha nota inferior poderán recuperar e
aprobar a materia, ademais de tendo en conta o traballo realizado o longo do curso,
tendo entregado polo menos o 80% das tarefas co 45% delas correctas
De non cumprir o alumno ou alumna con esta porcentaxe de entrega ou co grao de
corrección esixido, o profesor proporá unha serie de tarefas específicas de recuperación
(actividades escritas ou un ou varios pequenos traballos).
Aquelas tarefas en cuxa realización se poida demostrar o emprego de medios pouco éticos
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(copia e pega da rede, plaxio de tarefas dos compañeiros/as, etc.) quedarán cualificadas
con valor de 0.

Instrumentos:
Caderno de aula do docente (con observacións e anotacións do rendemento dos distintos
alumnos)
Actividades do libro de texto
Probas e tarefas elaboradas polo profesor
Cuestionarios online

A cualificación final sairá de 40% nota da 1ª avaliación, 60% nota da 2ª avaliación.
Aqueles alumnos que traballen e fagan as actividades propostas dende o 14 de Marzo
poderán subir a nota ata 1 punto. As actividades de reforzo, repaso e ampliación solo
serán valoradas de forma positiva para subir a nota.
Alumnado que ten suspensas a 2ª avaliación :

Cualificación final Os alumnos que teñan na 2ª avaliación un 4 ou unha nota inferior poderán recuperar e

aprobar a materia no caso de que , ademais de ter en conta o traballo realizado o longo
de todo o curso, entreguen polo menos o 80% das tarefas tendo como mínimo o 45%
correctas ou, de non entregalas, facendo unha serie de tarefas específicas de
recuperación (tarefas de actividades escritas ou un ou varios pequenos traballos).

No mes de setembro terá lugar unha proba extraordinaria a que se poderá presentar o

Proba
alumnado que tivese unha cualificación negativa na convocatoria ordinaria.
extraordinaria de
setembro

A proba será escrita e versará sobre o 100 % dos contidos da 1ª e 2ª avaliación

2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación) Afondamento 2º ESO

Actividades

Actividades de repaso , reforzo e recuperación de contidos do 1º e 2º trimestre
Actividades de ampliación de contidos que estaban programados para o 3º
trimestre :animais – ordenadores – pedir axuda – facer plans – traballo – facer
predicións – falar sobre o futuro.
No ensino de inglés, buscamos un propósito xeral: que os alumnos adquiran unha
capacidade de comunicación no idioma de acordo coas súas propias capacidades
e necesidades. Deste xeito, os criterios metodolóxicos poden ser resumidas
nestas puntos:
- Abordaxe comunicativa.
- Integración das catro habilidades básicas.
- A autonomía da aprendizaxe.
- Reforzo da memoria global.
Actividades:
 Diálogos.
 Descricións.
 Preguntas e respostas.
 Role-plays.
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 Surveys.
 Presentacións.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos

Todo o meu alumnado ten conectividade e a maioría están a traballar ben. O
método usado é o seguinte:
Correo electrónico: laurachicote@yahoo.es
Audios para pronunciación e traballos transversais en grupo con motivo de
celebracións especiais ( día da nai, día do libro). Estes últimos de carácter
voluntario
Actividades de repaso cos alumnos que con dificultades ou que tiñas ACIs ou
apoio
Apuntes elaborados pola profesora
Vídeos explicativos elaborados pola profesora
Material elaborado pola profesora

3. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias

Publicidade

Aula virtual en Edmodo
Correo electrónico: laurachicote@yahoo.es

Páxina web do centro.
Envío de correos electrónicos
Mensaxes por Abalar
Chamadas ás familias

1. Avaliación e cualificación 3º ESO
Procedementos:
Entrega de probas escritas tanto de uso do idioma, expresión escrita, comprensión escrita
e oral , rexistro dos traballos na casa.
Alumnado coa 1ª e 2ª avaliación aprobadas

Avaliación

Tendo en conta que o 3º trimestre non é avaliable , todos os alumnos e alumnas que
teñan as dúas primeiras avaliacións aprobadas teñen a materia de Lingua Inglesa 3º da
ESO superada, cunha nota que sairá do 40% da nota da 1º máis o 60% da nota da 2º. A
mellora na nota ( de ata 1 punto) conseguirase coa realización e entrega das tarefas
propostas pola profesora a través da plataforma virtual, así como coa participación activa
nesta (preguntando dúbidas, transmitindo opinións a través dos distintos foros e
respondendo as mensaxes enviadas pola profesora ao alumnado sempre que esta o
requira).
Valorarase de xeito positivo e, por tanto, servirá para subir nota (nun máximo de ata 1
puntos):
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-A entrega das tarefas
-A entrega das tarefas realizadas correctamente
-A entrega das tarefas no prazo establecido pola profesora
Alumnado coa 2.ª ou as dúas primeiras avaliación suspensas:
O alumnado que teña a 2ª ou as dúas primeiras avaliacións suspensas poderá recuperalas
entregando a través das plataformas virtuais Edmodo ou Blinklearning, ou ben no correo
as tarefas propostas pola profesora durante este 3º trimestre Os alumnos que teñan na
2ª avaliación un 4 ou unha nota inferior poderán recuperar e aprobar a materia, ademais
de tendo en conta o traballo realizado o longo do curso, tendo entregado polo menos o
80% das tarefas cun mínimo do 45% delas correctas
De non cumprir o alumno ou alumna con esta porcentaxe de entrega ou co grao de
corrección esixido, o profesor proporá unha serie de tarefas específicas de recuperación
(actividades escritas ou un ou varios pequenos traballos).
Aquelas tarefas en cuxa realización se poida demostrar o emprego de medios pouco éticos
(copia e pega da rede, plaxio de tarefas dos compañeiros/as, etc.) quedarán cualificadas
con valor de 0.

Instrumentos:
Caderno de aula do docente (con observacións e anotacións do rendemento dos distintos
alumnos)
Actividades do libro de texto
Probas e tarefas elaboradas pola profesora
Cuestionarios online

A profesora levará a cabo un rexistro exhaustivo da entrega de tarefas, do grao de
corrección con que se entregan, do prazo en que as entrega, e da participación activa na
plataforma., tanto das tarefas ordinarias para todo o grupo (de repaso, reforzo e/ou
ampliación), como daquelas outras tarefas específicas de recuperación.
O alumnado que, a pesar de ter entregadas todas as tarefas non amose unha adquisición
efectiva dos contidos, ben polo emprego de medios fraudulentos que non se poidan
demostrar obxectivamente, ou ben porque a entrega de tarefas posteriores amosa que
non están adquiridos os contidos das tarefas anteriores, poderá ser convocado a unha
entrevista co profesor ou profesora por medios telemáticos para tratar de avaliar se o
proceso de ensino-aprendizaxe se estableceu con éxito. Do resultado desa enquisa
dependerá a revisión das cualificacións das tarefas que o alumnado teña entregado sobre
os contidos 'avaliados' mediante a entrevista persoal.
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A cualificación final sairá de 40% nota da 1ª avaliación, 60% nota da 2ª avaliación.
Aqueles alumnos que traballen e fagan as actividades propostas dende o 14 de Marzo
poderán subir a nota ata 1 punto. As actividades de reforzo, repaso e ampliación solo
serán valoradas de forma positiva para subir a nota.
Alumnado que ten suspensas a 2ª avaliación :

Cualificación final Os alumnos que teñan na 2ª avaliación un 4 ou unha nota inferior poderán recuperar e
aprobar a materia no caso de que ,ademais de ter en conta o traballo realizado o longo
do curso, teñan entregado polo menos o 80% das tarefas cun mínimo do 45% delas
correctas ou, de non entregalas, facendo unha serie de tarefas específicas de
recuperación (tarefas de actividades escritas ou un ou varios pequenos traballos).
No mes de setembro terá lugar unha proba extraordinaria a que se poderá presentar o

Proba
alumnado que tivese unha cualificación negativa na convocatoria ordinaria.
extraordinaria de
setembro

A proba será escrita e versará sobre o 100 % dos contidos da 1ª e 2ª avaliación

Criterios de avaliación:
Os alumnos coa materia pendente do curso anterior, quedaralles superada no caso de
aprobar a 1º , a 2º ou a 3º avaliación do presente curso. No caso de non ter as avaliacións
aprobadas, terán que realizar unha serie de tarefas. No caso de non realizalas ou non
facelo correctamente, irán a convocatoria de setembro
Criterios de cualificación:

Alumnado de
materia pendente

Ter calquera das 3 avaliacións do seguinte curso aprobadas . De non ser o caso , a
realización dunha seria de tarefas. Terán posibilidade de aprobar a materia,ademais de ter
en conta o traballo o longo de todo o curso, enviando polo menos o 80% das tarefas, das
cales polo menos un 45% teñen que estar entregas correctamente.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Caderno do profesor.
Entrega de tarefas e grado de consecución co que se entregan

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

Actividades de repaso , reforzo e recuperación de contidos do 1º e 2º
trimestre
Actividades de ampliación de contidos que estaban programados para o
3º trimestre

Actividades

Elaboración por parte da profesora de sesións semanais dedicadas a traballar a
escrita, a comprensión lectora, a gramática, a ortografía, o léxico, etc. a través de
recursos variados (vídeos, audios, imaxes, ligazóns a páxinas web, actividades
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interactivas etc.) encamiñadas tanto ao repaso e reforzo dos contidos xa traballados
como a avanzar en contidos novos pero sinxelos e/ou asequibles ao formato
electrónico. Estas sesións inclúen tarefas relacionadas cos temas tratados que debe
realizar o alumnado e que enviará á profesora a través de calquera das plataformas
para seren corrixidas e devoltas ao alumno ou alumna

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos

Todo o meu alumnado ten conectividade e a maioría están a traballar ben. O
método usado é o seguinte:
Correo electrónico: teacherbego15@gmail.com
Aula virtual en Edmodo para propoñer traballos e actividades, coordinar e
entregar traballos e correccións dos grupos: 3º ESO A (código clase 7rn93f)
3º ESO B (código clase h2yacu) 3º ESO D (código clase fd53cn)
Aula virtual en Blinklearning , onde están os libros de texto en formato
dixital. Dende esta aula poden traballar, facer exercicios e autocorrexilos e
ver correccións polo profesor.
Libro de texto : Student’s Book Mosaic 3, Workbook Mosaic 3.Oxford
University Press
Apuntes elaborados pola profesora
Vídeos explicativos elaborados pola profesora
Material elaborado pola profesora

3. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias

Publicidade

Aula virtual en Edmodo
Aula virtual en Blinklearning
Correo electrónico: : teacherbego15@gmail.com
Mensaxes por Abalar
Páxina web do centro.
Envío de correos electrónicos
Mensaxes por Abalar
Chamadas ás familias

1. Avaliación e cualificación 4º ESO
Procedementos:
Entrega de probas escritas tanto de uso do idioma, expresión escrita, comprensión escrita
e oral , rexistro dos traballos na casa.

Avaliación

Alumnado coa 1ª e 2ª avaliación aprobadas
Tendo en conta que o 3º trimestre non é avaliable , todos os alumnos e alumnas que
teñan as dúas primeiras avaliacións aprobadas teñen a materia de Lingua Inglesa de 4º da
ESO superada, cunha nota que sairá do 40% da nota da 1º máis o 60% da nota da 2º. A
mellora na nota ( de ata 1 punto) conseguirase coa realización e entrega das tarefas
propostas pola profesora a través da plataforma virtual, así como coa participación activa
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nesta (preguntando dúbidas, transmitindo opinións a través dos distintos foros e
respondendo as mensaxes enviadas pola profesora ao alumnado sempre que esta o
requira).
Valorarase de xeito positivo e, por tanto, servirá para subir nota (nun máximo de ata 1
puntos):
-A entrega das tarefas
-A entrega das tarefas realizadas correctamente
-A entrega das tarefas no prazo establecido pola profesora
Alumnado coa 2.ª ou as dúas primeiras avaliación suspensas:
O alumnado que teña an 2ª ou as dúas primeiras avaliacións suspensas poderá
recuperalas entregando a través das plataformas virtuais Edmodo ou Blinklearning, ou
ben no correo as tarefas propostas pola profesora durante este 3º trimestre. Poderán
superar a materia ,ademais de tendo en conta o traballo realizado o longo do curso,
tendo entregado polo menos o 80% das tarefas cun mínimo do 45% delas correctas ou,
de non entregalas, facendo unha serie de tarefas específicas de recuperación (tarefas de
actividades escritas ou un ou varios pequenos traballos).
De non cumprir o alumno ou alumna con esta porcentaxe de entrega ou co grao de
corrección esixido, a profesora proporá unha serie de tarefas específicas de recuperación
(actividades escritas ou un ou varios pequenos traballos).
Aquelas tarefas en cuxa realización se poida demostrar o emprego de medios pouco éticos
(copia e pega da rede, plaxio de tarefas dos compañeiros/as, etc.) quedarán cualificadas
con valor de 0.

Instrumentos:
Caderno de aula do docente (con observacións e anotacións do rendemento dos distintos
alumnos)
Actividades do libro de texto
Probas e tarefas elaboradas polo profesor
Cuestionarios online

A profesora levará a cabo un rexistro exhaustivo da entrega de tarefas, do grao de
corrección con que se entregan, do prazo en que as entrega, e da participación activa na
plataforma., tanto das tarefas ordinarias para todo o grupo (de repaso, reforzo e/ou
ampliación), como daquelas outras tarefas específicas de recuperación.
O alumnado que, a pesar de ter entregadas todas as tarefas non amose unha adquisición
efectiva dos contidos, ben polo emprego de medios fraudulentos que non se poidan
demostrar obxectivamente, ou ben porque a entrega de tarefas posteriores amosa que
non están adquiridos os contidos das tarefas anteriores, poderá ser convocado a unha
entrevista co profesor ou profesora por medios telemáticos para tratar de avaliar se o
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proceso de ensino-aprendizaxe se estableceu con éxito. Do resultado desa enquisa
dependerá a revisión das cualificacións das tarefas que o alumnado teña entregado sobre
os contidos 'avaliados' mediante a entrevista persoal.
A cualificación final sairá de 40% nota da 1ª avaliación, 60% nota da 2ª avaliación.
Aqueles alumnos que traballen e fagan as actividades propostas dende o 14 de Marzo
poderán subir a nota ata 1 punto. As actividades de reforzo, repaso e ampliación solo
serán valoradas de forma positiva para subir a nota.
Alumnado que ten suspensas a 2ª avaliación :

Cualificación final Os alumnos que teñan na 2ª avaliación un 4 ou unha nota inferior poderán recuperar e
aprobar a materia, ,ademais de tendo en conta o traballo realizado o longo do curso,
tendo entregado polo menos o 80% das tarefas co 45% delas correctas ou, de non
entregalas, facendo unha serie de tarefas específicas de recuperación (tarefas de
actividades escritas ou un ou varios pequenos traballos).
No mes de setembro terá lugar unha proba extraordinaria a que se poderá presentar o

Proba
alumnado que tivese unha cualificación negativa na convocatoria ordinaria.
extraordinaria de
setembro
A proba será escrita e versará sobre o 100 % dos contidos da 1ª e 2ª avaliación
Criterios de avaliación:

Os alumnos coa materia pendente do curso anterior, quedaralles superada no caso de
aprobar a 1º , a 2º ou a 3º avaliación do presente curso. No caso de non ter as avaliacións
aprobadas, terán que realizar unha serie de tarefas. No caso de non realizalas ou non
facelo correctamente, irán a convocatoria de setembro
Criterios de cualificación:
Alumnado de
materia pendente

Ter calquera das 3 avaliacións do seguinte curso aprobadas . De non ser o caso , a
realización dunha seria de tarefas. Poderán conseguir aprobar a materia , ademasi de
tendo en conta o traballo o longo do curso, enviando polo menos o 80% das tarefas, das
cales polo menos un 45% teñen que estar entregas correctamente.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
Caderno do profesor.
Entrega de tarefas e grado de consecución co que se entregan

2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación) 4º ESO A



Actividades
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Exercicios de repaso de gramática da unidade 4 (Conditional Sentences) a
través de fichas proporcionadas pola profesora.
Exercicios de vocabulario (The weather) e de gramática (The Future) da
unidade 7 do libro de texto, tanto do Student's Book como do Workbook.
Esta materia é nova para o alumnado.
Exercicios de comprensión oral relacionados co tema mencionado.
Exercicios de expresión escrita (un email formal)
Fichas de repaso dos contidos novos, obtidas a través da Web e material
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diverso, proporcionadas pola profesora.
Exercicios de repaso (grupo de apoio) sobre Present Simple e Present
Continuous, obtidos en deversas páxinas na rede.
Canción (grupo de apoio) para repasar Present Simple.
Exercicios de repaso de tempos verbais en xeral.

Os alumnos están en contacto regular coa profesora a través da plataforma
educativa Edmodo. A profesora sube actividades, envía avisos aos alumnos sobre
deberes e outras cuestións relacionadas coa tutoría, e resolve dúbidas. Neste
momento, despois de quedar resolto algún que outro problema de conectividade
(falta de wifi, problemas de cobertura, ausencia de ordenador),, todos os alumnos
están conectados.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Ademais desta plataforma, contamos (tanto alumnos como profesora) coa
ferramenta do libro dixital (proporcionada pola editorial) a través de BlinkLearning. Os
alumnos realizan os exercicios propostos e a aplicación infórmalles do que está mal,
dándolles a posibilidade de facelos tantas veces como queiran. Os exercicios quedan
grabados e a profesora pode acceder a eles en calquera momento, e facer un
seguimento do progreso dos alumnos.
O grupo de alumnos beneficiado do programa ARCO e que conta coa profesora de
apoio Lucía Fraga, comunícanse con ela a través do correo electrónico. Os alumnos
que traballan, mandan regularmente as actividades propostas pola profesora. Hay
alumnos que non están a traballar, non por problemas técnicos (a dirección do centro
está informada).

Materiais e recursos

Libro de texto : Student’s Book Mosaic 4, Workbook Mosaic 4.Oxford
University Press
Apuntes elaborados pola profesora
Vídeos explicativos elaborados pola profesora
Material elaborado pola profesora

3. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias

Publicidade

Aula virtual en Edmodo
Correo electrónico: laurachicote@yahoo.es

Páxina web do centro.
Envío de correos electrónicos
Mensaxes por Abalar
Chamadas ás familias
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación) 4º ESO B
Actividades de repaso , reforzo e recuperación de contidos do 1º e 2º
trimestre
Actividades de ampliación de contidos que estaban programados para o
3º trimestre

Actividades

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos

Todo o meu alumnado ten conectividade e a maioría están a traballar ben. O
método usado é o seguinte:
Correo electrónico: anaarias@ieslauroolmo.org
Aula virtual en edmodo para propoñer traballos e actividades, coordinar e
entregar traballos e correccións do grupo: 4º eso B (código clase s9ppnc)
Aula virtual en blinklearning , onde están os libros de texto en formato dixital.
Dende esta aula poden traballar, facer exercicios e autocorrexilos e ver
correccións polo profesor.
Libro de texto : Student’s Book Mosaic 4, Workbook Mosaic 4.Oxford
University Press
Apuntes elaborados pola profesora
Vídeos explicativos elaborados pola profesora
Material elaborado pola profesora

3. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias

Publicidade

Aula virtual en Edmodo
Aula virtual en Blinklearning
Correo electrónico: anaarias@ieslauroolmo.org
Páxina web do centro.
Envío de correos electrónicos
Mensaxes por Abalar
Chamadas ás familias

1. Avaliación e cualificación 1º BACC
Procedementos:
Entrega de probas escritas tanto de uso do idioma, expresión escrita, comprensión escrita
e oral , rexistro dos traballos na casa.

Avaliación

Alumnado coa 1ª e 2ª avaliación aprobadas
Tendo en conta que o 3º trimestre non é avaliable , todos os alumnos e alumnas que
teñan as dúas primeiras avaliacións aprobadas teñen a materia de Lingua Inglesa de 1º de
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Bacc superada, cunha nota que sairá do 40% da nota da 1º máis o 60% da nota da 2º. A
mellora na nota ( de ata 1 punto) conseguirase coa realización e entrega das tarefas
propostas pola profesora a través da plataforma virtual, así como coa participación activa
nesta (preguntando dúbidas, transmitindo opinións a través dos distintos foros e
respondendo as mensaxes enviadas pola profesora ao alumnado sempre que esta o
requira).
Valorarase de xeito positivo e, por tanto, servirá para subir nota (nun máximo de ata 1
puntos):
-A entrega das tarefas
-A entrega das tarefas realizadas correctamente
-A entrega das tarefas no prazo establecido pola profesora
Alumnado coa 2.ª ou as dúas primeiras avaliación suspensas:
O alumnado que teña an 2ª ou as dúas primeiras avaliacións suspensas poderá
recuperalas entregando a través das plataformas virtuais Edmodo ou Blinklearning, ou
ben no correo as tarefas propostas pola profesora durante este 3º trimestre Poderán
superar a materia ,ademais de tendo en conta o traballo realizado o longo do curso,
tendo entregado polo menos o 80% das tarefas co 45% delas correctas ou, de non
entregalas, facendo unha serie de tarefas específicas de recuperación (tarefas de
actividades escritas ou un ou varios pequenos traballos).
De non cumprir o alumno ou alumna con esta porcentaxe de entrega ou co grao de
corrección esixido, o profesor proporá unha serie de tarefas específicas de recuperación
(actividades escritas ou un ou varios pequenos traballos).
Aquelas tarefas en cuxa realización se poida demostrar o emprego de medios pouco éticos
(copia e pega da rede, plaxio de tarefas dos compañeiros/as, etc.) quedarán cualificadas
con valor de 0.

Instrumentos:
Caderno de aula do docente (con observacións e anotacións do rendemento dos distintos
alumnos)
Actividades do libro de texto
Probas e tarefas elaboradas polo profesor
Cuestionarios online

A profesora levará a cabo un rexistro exhaustivo da entrega de tarefas, do grao de
corrección con que se entregan, do prazo en que as entrega, e da participación activa na
plataforma., tanto das tarefas ordinarias para todo o grupo (de repaso, reforzo e/ou
ampliación), como daquelas outras tarefas específicas de recuperación.
O alumnado que, a pesar de ter entregadas todas as tarefas non amose unha adquisición
efectiva dos contidos, ben polo emprego de medios fraudulentos que non se poidan
demostrar obxectivamente, ou ben porque a entrega de tarefas posteriores amosa que
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
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non están adquiridos os contidos das tarefas anteriores, poderá ser convocado a unha
entrevista co profesor ou profesora por medios telemáticos para tratar de avaliar se o
proceso de ensino-aprendizaxe se estableceu con éxito. Do resultado desa enquisa
dependerá a revisión das cualificacións das tarefas que o alumnado teña entregado sobre
os contidos 'avaliados' mediante a entrevista persoal.

A cualificación final sairá de 40% nota da 1ª avaliación, 60% nota da 2ª avaliación.
Aqueles alumnos que traballen e fagan as actividades propostas dende o 14 de Marzo
poderán subir a nota ata 1 punto. As actividades de reforzo, repaso e ampliación solo
serán valoradas de forma positiva para subir a nota.
Alumnado que ten suspensa a 2ª avaliación :

Cualificación final Os alumnos que teñan na 2ª avaliación un 4 ou unha nota inferior poderán recuperar e
aprobar a materia ,ademais de tendo en conta o traballo realizado o longo do curso,
tendo entregado polo menos o 80% das tarefas co 45% delas correctas ou, de non
entregalas, facendo unha serie de tarefas específicas de recuperación (tarefas de
actividades escritas ou un ou varios pequenos traballos).
No mes de setembro terá lugar unha proba extraordinaria a que se poderá presentar o

Proba
alumnado que tivese unha cualificación negativa na convocatoria ordinaria.
extraordinaria de
setembro

A proba será escrita e versará sobre o 100 % dos contidos da 1ª e 2ª avaliación

Criterios de avaliación:
Non hai alumnos con materias pendentes

Criterios de cualificación:
Alumnado de
materia pendente

Non hai alumnos con materias pendentes

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Non hai alumnos con materias pendentes

2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación) 1º BACH

Actividades
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
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Actividades de repaso e reforzo de contidos do 1º e 2º trimestre
Actividades de ampliación de contidos que estaban programados para o
3º trimestre
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Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e sen
conectividade)

Materiais e recursos

Todo o meu alumnado ten conectividade e a maioría están a traballar ben. O
método usado é o seguinte:
Correo electrónico: anaarias@ieslauroolmo.org
Aula virtual en Edmodo para propoñer traballos e actividades, coordinar e
entregar traballos e correccións do grupo,: 1º bach A (código clase aapnsz) 1º
bach B (código clase ps7fq9)
Libro de texto : Advantage 1 Book, Advantage 1 Workbook. Burlington
books
Apuntes elaborados pola profesora
Vídeos explicativos elaborados pola profesora
Material elaborado pola profesora

3. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias

Publicidade

Aula virtual en Edmodo
Aula virtual en Blinklearning
Correo electrónico: anaarias@ieslauroolmo.org
Páxina web do centro.
Envío de correos electrónicos
Mensaxes por Abalar
Chamadas ás familias

1. Avaliación e cualificación 2º BACC
Procedementos:
Entrega de probas escritas tanto de uso do idioma, expresión escrita, comprensión escrita
e oral , rexistro dos traballos na casa.
Alumnado coa 1ª e 2ª avaliación aprobadas

Avaliación

Tendo en conta que o 3º trimestre non é avaliable , todos os alumnos e alumnas que
teñan as dúas primeiras avaliacións aprobadas teñen a materia de Lingua Inglesa 2º da
Bacc superada, cunha nota que sairá do 40% da nota da 1º máis o 60% da nota da 2º. A
mellora na nota ( de ata 1 punto) conseguirase coa realización e entrega das tarefas
propostas polo profesor a través da aula virtual, así como coa participación activa nesta
(preguntando dúbidas, transmitindo opinións a través dos distintos foros e respondendo
as mensaxes enviadas pola profesora ao alumnado sempre que esta o requira).
Valorarase de xeito positivo e, por tanto, servirá para subir nota (nun máximo de ata 1
puntos):
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-A entrega das tarefas
-A entrega das tarefas realizadas correctamente
-A entrega das tarefas no prazo establecido pola profesora
Alumnado coa 2.ª ou as dúas primeiras avaliación suspensas:
O alumnado que teña a 2ª ou as dúas primeiras avaliacións suspensas poderá recuperalas
entregando a través da aula virtual ou ben no correo as tarefas propostas polo profesor
durante este 3º trimestre. Poderán conseguir aprobar a materia coa entrega de polo
menos o 80% das tarefas cun mínimo do 45% delas correctas ,ademais de terse en conta
sempre o traballo realizado o longo de todo o curso.
De non cumprir o alumno ou alumna con esta porcentaxe de entrega ou co grao de
corrección esixido, o profesor proporá unha serie de tarefas específicas de recuperación
(actividades escritas ou un ou varios pequenos traballos).
Aquelas tarefas en cuxa realización se poida demostrar o emprego de medios pouco éticos
(copia e pega da rede, plaxio de tarefas dos compañeiros/as, etc.) quedarán cualificadas
con valor de 0.

Instrumentos:
Caderno de aula do docente (con observacións e anotacións do rendemento dos distintos
alumnos)
Actividades do libro de texto
Probas e tarefas elaboradas polo profesor
Cuestionarios online

O profesor levará a cabo un rexistro exhaustivo da entrega de tarefas, do grao de
corrección con que se entregan, do prazo en que as entrega, e da participación activa na
plataforma., tanto das tarefas ordinarias para todo o grupo (de repaso, reforzo e/ou
ampliación), como daquelas outras tarefas específicas de recuperación.
O alumnado que, a pesar de ter entregadas todas as tarefas non amose unha adquisición
efectiva dos contidos, ben polo emprego de medios fraudulentos que non se poidan
demostrar obxectivamente, ou ben porque a entrega de tarefas posteriores amosa que
non están adquiridos os contidos das tarefas anteriores, poderá ser convocado a unha
entrevista co profesor ou profesora por medios telemáticos para tratar de avaliar se o
proceso de ensino-aprendizaxe se estableceu con éxito. Do resultado desa enquisa
dependerá a revisión das cualificacións das tarefas que o alumnado teña entregado sobre
os contidos 'avaliados' mediante a entrevista persoal.
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A cualificación final sairá de 40% nota da 1ª avaliación, 60% nota da 2ª avaliación.
Aqueles alumnos que traballen e fagan as actividades propostas dende o 14 de Marzo
poderán subir a nota ata 1 punto. As actividades de reforzo, repaso e ampliación solo
serán valoradas de forma positiva para subir a nota.
Alumnado que ten suspensa a 2ª avaliación :

Cualificación final Os alumnos que teñan na 2ª avaliación un 4 ou unha nota inferior poderán recuperar e
aprobar a materia ,ademais de tendo en conta o traballo realizado o longo do curso,
tendo entregado polo menos o 80% das tarefas co 45% delas correctas ou, de non
entregalas, facendo unha serie de tarefas específicas de recuperación (tarefas de
actividades escritas ou un ou varios pequenos traballos).
No mes de setembro terá lugar unha proba extraordinaria a que se poderá presentar o

Proba
alumnado que tivese unha cualificación negativa na convocatoria ordinaria.
extraordinaria de
setembro

A proba será escrita e versará sobre o 100 % dos contidos da 1ª e 2ª avaliación

Criterios de avaliación:
Os alumnos coa materia pendente do curso anterior, quedaralles superada no caso de
aprobar a 1º , a 2º ou a 3º avaliación do presente curso. No caso de non ter as avaliacións
aprobadas, terán que realizar unha serie de tarefas. No caso de non realizalas ou non
facelo correctamente, irán a convocatoria de setembro
Criterios de cualificación:
Alumnado de
materia pendente

Ter calquera das 3 avaliacións do seguinte curso aprobadas . De non ser o caso , a
realización dunha seria de tarefas. Poderán conseguir aprobar a materia , ademais de
tendo en conta o traballo o longo do curso, enviando polo menos o 80% das tarefas, das
cales polo menos un 45% teñen que estar entregas correctamente.
Procedementos e instrumentos de avaliación:
Caderno do profesor.
Entrega de tarefas e grado de consecución co que se entregan

2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación) 2º BACH
Actividades de repaso e reforzo de contidos do 1º e 2º trimestre
Actividades de ampliación de contidos que estaban programados para o
3º trimestre
o

Actividades

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN
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Modelos de exámenes PAU:
Teñen cinco modelos de examen: Xuño 2013 (adaptado o modelo
actual); Setembro 2014 (adaptado); Xuño 2015 (adaptado);Xuño
2016 (adaptado); Xuño 2018 (modelo actual).
o obxjetivo destos exames épracticar tanto a comprensión como a
expresión escrita, así como os aspectos gramaticais e áreas
semánticas máis complexas (vistas con anterioridade na clase).
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Exercicios de fonética:
Teñen a súa disposición catro fichas con distintos tipos de
actividades destinadas a practicar aqueles aspectos relacionados
coa fonética inglesa que foron aparecendo nos modelos de examen
ABAU.
o Ejercicios de Rephrasing:
Teñen tamén catro fichas, cada unha con 25 items como mínimo,
destinadas a practicar todos aqueles aspectos gramaticais que
vimos na clase e que son susceptibles de aparecer nalgún dos
apartados doexame ABAU.
Ademáis, este tipo de actividades también lles axuda a
familiarizarse con todos aquelas estructuras da lingua inglesa máis
complexos, que requiren máis práctica o habitual.
.

o

Todo o meu alumnado ten conectividade e a maioría están a traballar ben. O
método usado é o seguinte:
A través da aula virtual que temos na páxina web do centro:
www.ieslauroolmo.gal
A través da aula virtual, todos os alumnos poderán atopar o material
necesario para practicar dende casa, pudendo acceder como invitados sen
necesidade de contrasinal.
A medida que realizan as distintas actividades, as envían a miña conta de
Metodoloxía
correo: jcvilor@ieslauroolmo.org .
(alumnado con
conectividade e sen
Unha vez recibidas, o profesor vai corrixindo día a día, sinalando todos os
conectividade)

errores e anotándolles as correcciones oportunas e facéndolles as precisas
aclaraciones, especialmente nos modelos do examen ABAU.
O profesor failles chegar as correccions, de maneira individualizada os seus
correos, dándolles instruccions para futuras entregas de actividades, así como
mensaxes encamiñados a diluir o agobio e estrés orixinado por esta situación
excepcional que todos estamos vivendo.

Materiais e recursos

Libro de texto : Advantage 2 Book, Advantage 2 Workbook. Burlington
books
Apuntes elaborados polo profesor
Modelos de probas ABAU
Material elaborado polo profesor
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3. Información e publicidade
Información ao
alumnado e ás
familias

Publicidade

Aula virtual do centro:www.ieslauroolmo.gal
Correo electrónico: jcvilor@ieslauroolmo.org .
Páxina web do centro.
Envío de correos electrónicos
Mensaxes por Abalar
Chamadas ás familias
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