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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
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 
se é o caso (sacando conclusións sobre a actitude do falante e sobre o contido, 
baseándose na entoación e na velocidade da fala), deducindo intencións a partir do 
volume da voz do falante, 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. 

CL 

CD 

AA 

CEC 

B1.2. Identificar o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais e os detalles 
máis relevantes en textos orais breves ou de lonxitude media, claramente estruturados, e 
transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados a unha velocidade media, 
nun rexistro formal, informal ou neutro, e que traten de aspectos concretos ou abstractos 
de temas xerais, sobre asuntos cotiáns en situacións correntes ou menos habituais, ou 
sobre os propios intereses nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional ou 
laboral, sempre que exista apoio visual e as condicións acústicas non distorsionen a 
mensaxe, e que se poida volver escoitar o dito. 

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

CL 

AA 

CEC 

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

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

CL 

CD 

AA 

CEC 

B1.4. Comprender textos orais sinxelos nos que soliciten ou dean información de carácter 
básico e sinxelo, identificando funcións de comunicación variadas e captando tanto as 
liñas xerais como os aspectos secundarios de relevancia, sempre que se fale lentamente e 
nunha linguaxe estándar e poida pedir confirmación do entendido. 

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, mesmo de tipo técnico (por exemplo, en 
contestadores automáticos, ou sobre como realizar un experimento na clase, ou 
como utilizar unha máquina ou un dispositivo no ámbito ocupacional). 

CL 

AA 

CEC 

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, e os sentimentos que suscitan. 

PLEB1.5. Identifica as ideas principais e detalles relevantes dunha conversa formal 
ou informal de certa duración entre dous ou máis interlocutores que ten lugar na súa 
presenza e na que se tratan temas coñecidos ou de carácter xeral ou cotián, cando o 
discurso está articulado con claridade e nunha variedade estándar da lingua. 

CL 

AA 

CEC 

 

PLEB1.6. Entende o que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas 
(por exemplo, en bancos, tendas, hoteis, restaurantes, transportes, centros docente 
e lugares de traballo) ou menos habituais (por exemplo, nunha farmacia, un hospital, 
nunha comisaría ou nun organismo público), se pode pedir confirmación dalgúns 
detalles. 

CL 

CD 

AA 

CEC 

 

PLEB1.7. Comprende, nunha conversa formal, ou entrevista na que participa (por 
exemplo, en centros de estudos ou de traballo), información relevante e detalles 
sobre asuntos prácticos relativos a actividades educativas ou ocupacionais de 
carácter habitual e predicible, sempre que poida pedir que se lle repita, ou que se 
reformule, aclare ou elabore, algo do que se lle dixo. 

 

B2.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais PLEB2.1. Utiliza recursos lingüísticos para entender e facerse entender, como a CL 
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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. 

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. 

CD 

AA 

CEC 

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. 

PLEB2.2. Nas actividades de aula, a maioría das veces interactúa ou intervén na 
lingua estranxeira de xeito claro e comprensible, e persevera no seu uso cunha 
actitude positiva, aínda que cometa erros e teña que pedir axuda ou aclaracións, 
manifestando interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros e das súas 
compañeiras. 

CL 

CD 

AA 

CEC 

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. 

CL 

CD 

AA 

CEC 

B2.4. Manter o ritmo do discurso coa fluidez suficiente para facer comprensible a mensaxe 

cando as intervencións son breves ou de lonxitude media, aínda que poidan producirse 

pausas, vacilacións ocasionais ou reformulacións do que se quere expresar en situacións 

menos habituais ou en intervencións máis longas. 

 

PLEB2.4. 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 maneira sinxela pero correcta e adecuada ao contexto. 

CL 

CD 

AA 

CEC 

 
B2.5. Interactuar de maneira sinxela pero efectiva en intercambios claramente 
estruturados, utilizando estratexias de cooperación na interacción e fórmulas ou 
indicacións habituais para tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda que se poida 
necesitar a axuda da persoa interlocutora. 

PLEB2.5. Participa adecuadamente en conversas informais cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros medios técnicos, sobre asuntos cotiáns ou menos habituais, 
nas que intercambia información e se expresa e xustifica brevemente opinións e 
puntos de vista; narra e describe de forma coherente feitos ocorridos no pasado ou 
plans de futuro reais ou inventados; formula hipóteses; fai suxestións; pide e dá 
indicacións ou instrucións con certo detalle; expresa e xustifica sentimentos, e 
describe aspectos concretos e abstractos de temas como, por exemplo, a música, o 
cine, a literatura ou os temas de actualidade. 

CL 

AA 

CEC 

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. 

  

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.). 

CL 

CD 

AA 

CEC 

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

PLEB3.3. Entende o sentido xeral, os puntos principais e información relevante de 
anuncios e comunicacións de carácter público, institucional ou corporativo e 
claramente estruturados, relacionados con asuntos do seu interese persoal, 
educativo ou ocupacional (por exemplo, sobre lecer, cursos, bolsas e ofertas de 
traballo). 

CL 

CD 

AA 

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

PLEB3.4. Localiza con facilidade información específica de carácter concreto en 
textos xornalísticos en calquera soporte, ben estruturados e de extensión media, 
tales como noticias glosadas; recoñece ideas significativas de artigos divulgativos 
sinxelos, e identifica as conclusións principais en textos de carácter claramente 
argumentativo, sempre que poida reler as seccións difíciles. 

CL 

CD 

AA 

CEC 

B3.5. Seguir instrucións básicas que lle permitan, por exemplo, pór en marcha, manexar ou 

instalar aparellos ou aplicacións informáticas sinxelas (sempre que conteñan diagramas ou 

imaxes que faciliten a súa comprensión), entender unha prescrición médica, matricularse 

nun centro de estudos, etc. 

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. 

CL 

CD 

AA 

CEC 

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. 

PLEB3.6. 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 documentos para unha estadía de estudos no 
estranxeiro). 

CL 

CD 

AA 

CEC 

 

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. 

 

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. 

CL 

CD 

AA 

CEC 

B4.2. Escribir textos breves ou de lonxitude media, coherentes e de estrutura clara, sobre 

temas de interese persoal, ou asuntos cotiáns ou menos habituais, nun rexistro formal, 

neutro ou informal, utilizando adecuadamente os recursos de cohesión, as convencións 

ortográficas e os signos de puntuación máis comúns, e amosando un control razoable de 

expresións e estruturas, e un léxico de uso frecuente, de carácter tanto xeral como máis 

específico dentro da propia área de especialización ou de interese.  

PLEB4.2. Escribe correspondencia formal básica, dirixida a institucións públicas ou 
privadas ou entidades comerciais, fundamentalmente destinada a pedir ou dar 
información, solicitar un servizo ou realizar unha reclamación ou outra xestión 
sinxela, respectando as convencións formais e as normas de cortesía usuais neste 
tipo de textos. 

CL 

CD 

AA 

CEC 

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). 

PLEB4.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios breves, en calquera 
soporte, nos que solicita e se transmite información e opinións sinxelas e nos que 
resalta os aspectos que lle resultan importantes (por exemplo, nunha páxina web ou 
unha revista xuvenís, ou dirixidos a un profesor ou a unha profesora), respectando 
as convencións e as normas de cortesía. 

CL 

CD 

AA 

CEC 

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

PLEB4.4. Escribe correspondencia persoal e participa en foros, blogs e chats nos 
que describe experiencias, impresións e sentimentos; narra de forma lineal e 
coherente feitos relacionados co seu ámbito de interese, actividades e experiencias 
pasadas (por exemplo, sobre unha viaxe, as súas mellores vacacións, un 
acontecemento importante, un libro ou unha película), ou 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. 

CL 

CD 

AA 

CEC 

B4.5. Tratar a información obtida de diversas fontes, seguindo os patróns discursivos 
habituais, para iniciar e concluír o texto escrito adecuadamente, organizar a información de 

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

CL 
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xeito claro, ampliala con exemplos ou resumila con claridade, exactitude, coherencia e 
fidelidade ao texto orixinal. 

puntuación. 

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. 

CL 

CD 

AA 

CEC 

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. 

CL 

AA 

CEC 

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

PLEB5.2. Produce textos escritos en diferentes soportes, sen erros ortográficos e de 

puntuación que impidan a comprensión, e utiliza o corrector informático para detectar 

e corrixir erros tipográficos e ortográficos. 

CL 

AA 

CEC 

B5.3. Coñecer e utilizar para a comprensión e a produción do texto os aspectos 
socioculturais e sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos e actividades de estudo, 
traballo e lecer), condicións de vida (hábitat e estrutura socioeconómica), relacións 
interpersoais (xeracionais, entre homes e mulleres, no ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), comportamento (posturas, expresións faciais, uso da voz, contacto visual e 
proxémica) e convencións sociais (actitudes e valores), así como os aspectos culturais 
xerais que permitan comprender información e ideas presentes no texto. 

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. 

CL 

CD 

AA 

CEC 

B5.4. Valorar as linguas como medio para comunicarse e relacionarse con compañeiros e 
compañeiras doutros países, como recurso de acceso á información e como instrumento 
de enriquecemento persoal, ao coñecer culturas e maneiras de vivir diferentes. 

PLEB5.4. Recoñece os elementos culturais máis relevantes dos países onde se fala 

a lingua estranxeira, e establece relación entre aspectos da cultura propia e da cultura 

meta para cumprir, de ser o caso, o papel de intermediario lingüístico e cultural, 

abordando con eficacia a resolución de malentendidos interculturais, e valorando 

positivamente as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

CL 

CD 

AA 

CEC 

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 

PLEB5.6. 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. 

CL 

AA 

CEC 

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). 

 CL 

AA 

CEC 

 

 

A concreción para cada estándar de aprendizaxe está especificada no cadro anterior, sen embargo, se plantexan en relación cos contidos e 

obxectivos de cada unidade didáctica. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

- Probas específicas (90%) 

- Revisión do traballo escrito no caderno e no libro de actividades, e na plataforma dixital E-Dixgal, ademais da observación e 
valoración do traballo. (5%) 

- Observación do comportamento e actitudes na aula. (5%) 

Instrumentos: 

- Probas específicas: 

o Exame de comprensión escrita 

o Exame de expresión escrita 

o Exame de comprensión oral 

o Exame de expresión oral 

o Exame de gramática e léxico 

- Caderno do alumno, libro de actividades e formularios e rexistros na plataforma E-Dixgal. 

- Caderno do profesor con anotacións do traballo levado a cabo na aula e na casa.  

Cualificación final 

Estes criterios, valoración e instrumentos se aplicarán á 1ª e 2ª avaliación, ata o momento da interrupción das clase presen-

ciais. Para a nota final farase a media destas dúas avaliacións presenciais. Os traballos realizados durante o terceiro trimes-

tre, ante a imposibilidade de poder revisalos persoalmente, aplicaráselle o disposto no punto 7.3 das Instrucións da Dirección 

Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do 3º trimestre do curso 2019-20 

(con data do 27 de abril de 2020). 

Proba extraordinaria de 
setembro 

O alumnado que non consiga superar os estándares de aprendizaxe mínimos establecidos en convocatoria ordinaria poderá 

presentarse a un exame en convocatoria extraordinaria en setembro. En setembro 2020, haberá un único exame, este terá un 

valor do 80% da nota, un boletín escrito que será entregado ao profesor no mesmo intre do exame cun valor dun 10% da nota 

final e o resumo do libro de lectura cun valor dun 10% da nota final. O boletín e o resumo sumarán ese 20% só de seren 

alcanzado un 45% da nota no exame escrito, de non alcanzarse esa porcentaxe, o traballo non se terá en conta. 

Alumnado de materia 

pendente 
Neste curso non hai ningún alumno que teña a materia pendente do curso anterior.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades 
As actividades que se propón ó alumnado son de repaso e reforzo, pero tamén de ampliación das catro destrezas 

(comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita e expresión escrita).   

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Dende o comezo do estado de alarma e peche dos centros educativos o alumnado deste curso tivo a súa disposición 

tarefas colgadas polo profesor a través da plataforma Google Classroom. A totalidade do alumnado ten acceso a 

internet e un ordenador xa que este curso está dentro do proxecto e-Dixgal, no caso de non ter conectividade de 

forma puntual o profesor se mostra flexible.  

A través dunha metodoloxía baseada en tarefas se traballan todas as destrezas (listening, speaking, reading e writing) 

así como a gramática e o vocabulario, revisando e afianzando conceptos (e nalgún caso estendendo) pero 

maioritariamente repasando contidos xa vistos no curso 2019/20 e en cursos anteriores. As actividades propostas 

foron presentadas de maneira virtual. A ferramenta de comunicación que se está a utilizar co alumnado é o Google 

Classroom  no que o profesor encargado da materia sube cada día de clase as instrucións das tarefas a realizar con 

data de presentación o día seguinte que teñan clase. As actividades propostas varían, nalgúns casos son tarefas de E-

Dixgal ou do caderno de actividades e noutros son documentos ou Google Forms creados polo profesor para dita 

clase. Tamén se facilitan a resolución das dúbidas a través de videochamadas co profesor utilizando medios 

telemáticos como Jitsi ou Google Meet, vía email ou por medio da plataforma Classroom. Ademais tanto o profesor 

como o auxiliar de conversación están plantexando actividades de speaking nas que o alumnado ten que gravarse a 

sí mesmos respondendo preguntas o a través dun monólogo sobre un tema.   

Materiais e recursos 

- Ordenador con acceso a internet. Todo o alumnado dispón dun ordenador  

- Acceso a e-Dixgal.  

- Correo electrónico de Gmail. 

- Acceso a Google Classroom. 

- Caderno de actividades dos alumnos.  

- Recursos da web que utiliza o profesor para a creación de actividades.  
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

O titor do curso está en contacto coas familias e cos profesores doutras materias de forma regular. Ademais, 
todo o alumnado e pais/nais teñen o correo electrónico do profesor encargado da materia. 

Publicidade 
As familias están informadas de que a páxina web do centro é o lugar onde acudir para consultar todas as 
novidades, información relevante e directrices a seguir con respecto dos seus fillos e fillas.   

 


