
FORMA  DE TRABALLAR E AVALIACIÓN DO 3º TRIMESTRE

En  función  das  orientacións  provisonais  emitidas  pola  Consellería  de  Educación,
Universidade e Formación Profesional  para o desenrolo das actividades lectivas para o 3º
Trimestre deste curso 2019-2020, este Departamento de Inglés resolve o seguinte:

1. Que o alumnado da asignatura  de Inglés, que teña a 1ª e a 2ª avaliación cunha
cualifiacción de 5 ou superior  tería aprobada  a 3ª avaliación. A súa nota será a
media  aritmética  das  cualificacións  obtidas  na  1ª  e  2ª  avaliación.  O  traballo
desenvolvido durante o terceiro trimestre terase en conta de maneira positiva, a
entrega  en  prazo  xunto  ca  súa  corrección  e  o  grao  de  implicación  poderá
incrementar a nota ata nun punto.

2. Que o alumnado que tiña a primeira avaliación suspensa, se acadou un 5 ou máis
na segunda avaliación, terá, polo tanto, a 3º avaliación aprobada.

3. Que o alumnado que teña a 2ª avaliación suspensa , terá que facer as actividades
de  reforzo  e  revisión  que  o  profesorado  lle  fará  chegar  telemáticamente.  Os
resultados  acadados  nestas  actividades  de  reforzo  teranse  en  conta  para
establecer a cualificación da 3º avaliación.

4. Que para o alumnado coa materia pendente de cursos anteriores , o profesorado
lle fará chegar telemáticamente un cuadernillo de exercicios relativos aos contidos
a  superar.  Para  a  superación  da  materia  será  necesario  a   realización  con
corrección  das  tarefas  incluindo  as  tarefas  de  gramática  e  vocabulario,
comprensión lectora e expresión escrita..

5. Que  tal  como  as  orientacións  provisionais  indican,  neste  terceiro  trimestre
desenvolveranse  actividades  de  recuperación,  repaso,  reforzo  e,  no  seu  caso,
ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte
do seu alumnado

6. Que se se descubre que algunha das actividades propostas non foi realizada polo
alumno que a entrega, considerarase como “copiada” e non se terá en conta.

Todo  o  recollido  anteriormente  pode  ser  susceptible  de  cambios  no  caso  de  que  a
Consellería emita outras indicacións.


