
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019/20

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

Conforme ditan as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación , Formación Profesional e Innovación Educativa para
o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, o Departamento de
Inglés reuniuse de maneira telemática o día 8 de maio de 2020 e decidiu realizar as seguintes modificacións na súa Programación Didáctica do curso
actual.

MATERIA E CURSO:   INGLÉS     1º ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
(Estándares de aprendizaxe imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de

recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

Sabe utilizar os pronomes, have got, o presente  do verbo to be, there is/are. Sabe o funcionamento do presente simple e contínuo.  Sabe comparar 
obxetos ou persoas, e sabe usar os adverbios de frecuencia. Sabe expresarse usando o vocabulario adecuado ao falar  da familia, das rutinas e 
actividades, da escola, deportes, gustos, o tempo, transporte e música de un xeito moi sinxelo.

COMPETENCIAS BÁSICAS
(Competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de recuperación,

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

 Entre todas as competencias a Competencia Lingüística é a máis directamente relacionada coa materia de lingua inglesa xa que os coñecementos e
destrezas propios desta competencia permiten expresar pensamentos, vivencias e opinións, así como dialogar, xerar ideas, estruturar o coñecemento,
dar coherencia e cohesión ao discurso e expresarse de forma oral e escrita. Todos os estándares de aprendizaxe mencionados no primeiro punto
fomentan a Competencia Lingüística. Alén diso, a Conciencia e Expresión Cultural e a competencia relacionada coas Ciencias Sociais e Cívicas están
constantemente presentes nos fragmentos de textos literarios trabalhados, as lecturas que nos mostran realidades  sociais e culturais e as reproduccións
de obras artísticas usadas nos materiais didácticos. Aprender a aprender é unha competencia fomentada durante o curso, incluído o terceiro trimestre
non presencial, xa que ao alumnado se lle animou á utilización de dicionarios e distintas fontes de información,  a organizar  esa información, facer
listas de vocabulario.  A Competencia Dixital recibiu un pulo moi importante durante este curso e o alumnado tivo que traballar con diferentes



ferramentas ( correo electrónico, visionado de videos, aula virtual) para desenvolver as actividades. A Competencia Matemática, que é menos obvia
na nosa materia, recibiu tamén atención desde a materia de inglés cando se estudaron os números ou conceptos como a metade, a maioría, ningún ou
as porcentaxe.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓNe

PRESENCIAL1:

TELEMÁTICA:  Seguimento das tarefas colgadas na aula virtual do centro e entrega dun proxecto escrito.

CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA
(Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou

ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie o alumnado.)

  A nota final consistirá na media das dúas primeiras avaliacións mais a nota que obteñan nas actividades de reforzo ou recuperación.
A cualificación final será o resultado da media aritmética das dúas primeiras avaliacións e a esa nota o alumnado poderá sumar ata un punto polas 
actividades encomendadas de xeito non presencial, a través da aula virtual e por outras vías telemáticas como o correo electrónico. A nota final 
resultante non será inferior á media das dúas primeiras avaliacións. O alumnado que suspendeu algunha das dúas primeiras avaliacións ou ambas terá 
a oportunidade de aprobar a materia de inglés realizando e enviando ao profesor/-a as tarefas da aula virtual no terceiro trimestre e logrando deste 
xeito o aprobado. Aqueles alumnos ou alumnas que non realicen as actividades propostas no terceiro trimestre, recibirán como cualificación a media 
das notas logradas na primeira e segunda avaliación.

1 No caso de que a situación sanitaria permita a realización de probas presenciais.



ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES

MATERIA E CURSO:

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN
(No caso do alumnado do que non se dispoña de información obxectiva para unha avaliación das materias pendentes ou con avaliación negativa, poderá ser

convocado a unha proba telemática, se a situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais. Esta proba poderá ser substituída pola realización
de traballos ou actividades que permitan unha avaliación obxectiva.)

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

DATAS

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

Os criterios de avaliación e cualificación faranse públicos a través da páxina web do IES Canido.

MATERIA E CURSO: INGLÉS 2º ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
(Estándares de aprendizaxe imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de

recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

Sabe utilizar o presente simple e contínuo, o pasado dos verbos regulares e de algúns irregulares.Sabe usar o pasado contínuo, there was/were, when e
while.  Sabe usar o futuro con will  e going to ,   construir  condicionais do primeiro tipo e as preposicións de movemento correctamente.  Sabe
expresarse, utilizando estas construccións, sobre actividades de tempo libre, materiais, partes do corpo e enfermidade,  o medio ambiente e cartos de
xeito moi sinxelo.

COMPETENCIAS BÁSICAS
(Competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de recuperación,

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

 Entre todas as competencias a Competencia Lingüística é a máis directamente relacionada coa materia de lingua inglesa xa que os coñecementos e



destrezas propios desta competencia permiten expresar pensamentos, vivencias e opinións, así como dialogar, xerar ideas, estruturar o coñecemento,
dar coherencia e cohesión ao discurso e expresarse de forma oral e escrita. Todos os estándares de aprendizaxe mencionados no primeiro punto
fomentan a Competencia Lingüística. Alén diso, a Conciencia e Expresión Cultural e a competencia relacionada coas Ciencias Sociais e Cívicas están
constantemente presentes nos fragmentos de textos literarios trabalhados, as lecturas que nos mostran realidades  sociais e culturais e as reproduccións
de obras artísticas presentes nos materiais  didácticos.  Aprender a aprender é unha competencia fomentada durante o curso,  incluído o terceiro
trimestre  non presencial,  xa  que  ao  alumnado se  lle  animou á  utilización  de  dicionarios  e  distintas  fontes  de  información,   a  organizar   esa
información, facer listas de vocabulario. A Competencia Dixital recibiu un pulo moi importante durante este curso e o alumnado tivo que traballar con
diferentes ferramentas ( correo electrónico, visionado de videos, aula virtual) para desenvolver as actividades. A Competencia Matemática, que é
menos obvia na nosa materia, recibiu tamén atención desde a materia de inglés cando se estudaron os números ou conceptos como a metade, a
maioría, ningún ou as porcentaxe.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

PRESENCIAL2:

TELEMÁTICA: Realizarase a través das actividades da aula virtual e o envío ao profesor por correo electrónico.

CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA
(Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou

ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie o alumnado.)

A cualificación final será o resultado da media aritmética das dúas primeiras avaliacións e a esa nota o alumnado poderá sumar ata un punto polas 
actividades encomendadas de xeito non presencial, a través da aula virtual e por outras vías telemáticas como o correo electrónico. A nota final 
resultante non será inferior á media das dúas primeiras avaliacións. O alumnado que suspendeu algunha das dúas primeiras avaliacións ou ambas terá a 
oportunidade de aprobar a materia de inglés realizando e enviando ao profesor/-a as tarefas da aula virtual no terceiro trimestre e logrando deste xeito o
aprobado. Aqueles alumnos ou alumnas que non realicen as actividades propostas no terceiro trimestre, recibirán como cualificación a media das notas 
logradas na primeira e segunda avaliación.

2 No caso de que a situación sanitaria permita a realización de probas presenciais.



 



ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES

MATERIA E CURSO: ALUMNADO DE 2º ESO CO INGLÉS DE 1º ESO PENDENTE

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN
(No caso do alumnado do que non se dispoña de información obxectiva para unha avaliación das materias pendentes ou con avaliación negativa, poderá ser

convocado a unha proba telemática, se a situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais. Esta proba poderá ser substituída pola realización
de traballos ou actividades que permitan unha avaliación obxectiva.)

Realizarase a través das actividades da aula virtual e o envío ao profesor por correo electrónico.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

O alumnado coa materia de inglés pendente recibirá como cualificación a nota media das acadadas nas dúas primeiras avaliacións. A esa nota o 
alumnado poderá sumar ata un punto polas actividades realizadas de xeito non presencial, a través da aula virtual e por outras vías telemáticas como o
correo electrónico. O alumnado que suspendeu algunha das dúas primeiras avaliacións ou ambas terá a oportunidade de aprobar a materia de inglés 
realizando e enviando ao profesor/-a as tarefas da aula virtual no terceiro trimestre.

DATAS

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

Os criterios de avaliación e cualificación faranse públicos a través da páxina web do IES Canido.

MATERIA E CURSO: INGLÉS 3º ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
(Estándares de aprendizaxe imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de

recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

1-Distingue e sabe expresar accións frecuentes e as que suceden no momento de falar, usando Present Simple e Present Continuous. 2- Compara
diferentes cousas e persoas. 3- Expresa a través dos verbos modais conceptos como obligación, prohibición,  necesidade,  habilidade,  permiso e
consello. 4- Narra accións pasadas distinguindo entre sucesos completados ou en progreso nun momento do pasado, usando Past Simple e Past
Continuous  e  as  expresións  adverbiais  máis  frecuentes.  5-  Sabe  expresar  gustos  e  preferencias  cunha  variedade de  verbos  seguidos  da  forma



adecuada, ex. I like doing, I want to do. 6- Expresa a súa experiencia vital a traves do Present Perfect e usa este tempo coas expresións adverbiais
máis frecuentes e distinguindo este tempo das accións pasadas expresadas en Past Simple. 7- Expresa a negación a traves de diferentes medios como
as formas verbais, os pronomes nobody, nothing, etc. 8- Expresa a existencia e a inexistencia en presente e pasado con There is /was, etc. 9- Distingue
o contexto temporal a través de distintas preposición temporais (in, at, on, etc.). 10- Expresa a posición espacial a través de diferentes preposición
(between, in, etc.). 11- Coñece o vocabulario máis frecuente relacionado coas vacacións, os adxectivos para describir o comportamento (easy-going,
dishonest, etc), as cualidades persoais (ambitious, hard-working), as emocións ( bored, frightened), a descrición de filmes, libros e narración (plot,
author, main character), compras, e o diñeiro. 12- Pronuncia de xeito intelixible o vocabulario novo aceptando o acento propio e os erros puntuais
como algo consustancial á aprendizaxe de unha lingua estranxeira. 13- É capaz de pedir e dar aclaracións e repeticións. 14-Escribe sobre información
persoal,  vida  cotidiana  e  experiencias  recentes  a  partir  dun modelo  previo,  copiando formatos  e  fórmulas  convencionais,  puntuando de  forma
clara,distinguindo diferentes tipos de textos, estruturando o texto de forma lóxica a través de marcadores discursivos frecuentes e elementos básicos
de coherencia e cohesión.15- Lecturas  de textos para extraer información xeral e específica.

COMPETENCIAS BÁSICAS
(Competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de recuperación,

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

 Entre todas as competencias a Competencia Lingüística é a máis directamente relacionada coa materia de lingua inglesa xa que os coñecementos e
destrezas propios desta competencia permiten expresar pensamentos, vivencias e opinións, así como dialogar, xerar ideas, estruturar o coñecemento,
dar coherencia e cohesión ao discurso e expresarse de forma oral e escrita. Todos os estándares de aprendizaxe mencionados no primeiro punto
fomentan a Competencia Lingüística. Alén diso, a Conciencia e Expresión Cultural e a competencia relacionada coas Ciencias Sociais e Cívicas están
constantemente presentes nos fragmentos de textos literarios trabalhados, as lecturas que nos mostran realidades  sociais e culturais e as reproduccións
de obras artísticas que con frecuencia se usan para descripción. Aprender a aprender é unha competencia fomentada durante o curso, incluído o
terceiro trimestre non presencial, xa que ao alumnado se lle animou á utilización de dicionarios e distintas fontes de información,  a organizar  esa
información, facer listas de vocabulario. A Competencia Dixital recibiu un pulo moi importante durante este curso e o alumnado tivo que traballar con
diferentes ferramentas ( correo electrónico, visionado de videos, aula virtual) para desenvolver as actividades. A Competencia Matemática, que é
menos obvia na nosa materia, recibiu tamén atención desde a materia de inglés cando se estudaron os números ou conceptos como a metade, a
maioría, ningún ou as porcentaxe.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN



PRESENCIAL3:

TELEMÁTICA: Realizarase a través das actividades da aula virtual e o envío ao profesor por correo electrónico.

CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA
(Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou

ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie o alumnado.)

A cualificación final será o resultado da media aritmética das dúas primeiras avaliacións e a esa nota o alumnado poderá sumar ata un punto polas 
actividades encomendadas de xeito non presencial, a través da aula virtual e por outras vías telemáticas como o correo electrónico. A nota final 
resultante non será inferior á media das dúas primeiras avaliacións. O alumnado que suspendeu algunha das dúas primeiras avaliacións ou ambas terá a 
oportunidade de aprobar a materia de inglés realizando e enviando ao profesor/-a as tarefas da aula virtual no terceiro trimestre e logrando deste xeito o
aprobado. Aqueles alumnos ou alumnas que non realicen as actividades propostas no terceiro trimestre, recibirán como cualificación a media das notas 
logradas na primeira e segunda avaliación.

3 No caso de que a situación sanitaria permita a realización de probas presenciais.



ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES

MATERIA E CURSO: ALUMNADO DE 3º DE ESO CO INGLÉS DE 2º ESO PENDENTE

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN
(No caso do alumnado do que non se dispoña de información obxectiva para unha avaliación das materias pendentes ou con avaliación negativa, poderá ser

convocado a unha proba telemática, se a situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais. Esta proba poderá ser substituída pola realización
de traballos ou actividades que permitan unha avaliación obxectiva.)

Realizarase a través das actividades da aula virtual e o envío ao profesor por correo electrónico.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

O alumnado coa materia de inglés pendente recibirá como cualificación a nota media das acadadas nas dúas primeiras avaliacións. A esa nota o 
alumnado poderá sumar ata un punto polas actividades realizadas de xeito non presencial, a través da aula virtual e por outras vías telemáticas como o
correo electrónico. O alumnado que suspendeu algunha das dúas primeiras avaliacións ou ambas terá a oportunidade de aprobar a materia de inglés 
realizando e enviando ao profesor/-a as tarefas da aula virtual no terceiro trimestre.

DATAS

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

Os criterios de avaliación e cualificación faranse públicos a través da páxina web do IES Canido.

MATERIA E CURSO: INGLÉS 4º ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
(Estándares de aprendizaxe imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de

recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

Sabe utilizar o past simple e present perfect. Sabe usar o past simple , past continuous e´ used to´ .Sabe diferenciar o presente perfect simple  con
already , still, just e yet e o presente perfecto contínuo con ´For´ e ´Since´. Sabe  utilizar o past simple e o past perfect con cuantificadores como
enough ,a few, a little, plenty of ,too much e too many .Sabe utilizar a voz pasiva en presente, pasado e futuro.
 Sabe  construir condicionais do primeiro ,segundo e terceiro tipo . Sabe expresarse, utilizando estas construccións, sobre actividades de  voluntariado,
compras, novas enerxías ,saúde e lesións deportivas. Sabe escribir unha carta formal, informal  e un email.



COMPETENCIAS BÁSICAS
(Competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de recuperación,

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

 Entre todas as competencias a Competencia Lingüística é a máis directamente relacionada coa materia de lingua inglesa xa que os coñecementos e
destrezas propios desta competencia permiten expresar pensamentos, vivencias e opinións, así como dialogar, xerar ideas, estruturar o coñecemento,
dar coherencia e cohesión ao discurso e expresarse de forma oral e escrita. Todos os estándares de aprendizaxe mencionados no primeiro punto
fomentan a Competencia Lingüística. Alén diso, a Conciencia e Expresión Cultural e a competencia relacionada coas Ciencias Sociais e Cívicas están
constantemente presentes nos fragmentos de textos literarios trabalhados, as lecturas que nos mostran realidades  sociais e culturais e as reproduccións
de obras artísticas que con frecuencia se usan para descripción. Aprender a aprender é unha competencia fomentada durante o curso, incluído o
terceiro trimestre non presencial, xa que ao alumnado se lle animou á utilización de dicionarios e distintas fontes de información,  a organizar  esa
información, facer listas de vocabulario. A Competencia Dixital recibiu un pulo moi importante durante este curso e o alumnado tivo que traballar con
diferentes ferramentas ( correo electrónico, visionado de videos, aula virtual) para desenvolver as actividades. A Competencia Matemática, que é
menos obvia na nosa materia, recibiu tamén atención desde a materia de inglés cando se estudaron os números ou conceptos como a metade, a
maioría, ningún ou as porcentaxe.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

PRESENCIAL4:

TELEMÁTICA: Realizarase a través das actividades da aula virtual e o envío ao profesor por correo electrónico.

CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA
(Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou

ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie o alumnado.)

A cualificación final será o resultado da media aritmética das dúas primeiras avaliacións e a esa nota o alumnado poderá sumar ata un punto polas 
actividades encomendadas de xeito non presencial, a través da aula virtual e por outras vías telemáticas como o correo electrónico. A nota final 
resultante non será inferior á media das dúas primeiras avaliacións. O alumnado que suspendeu algunha das dúas primeiras avaliacións ou ambas terá a 

4 No caso de que a situación sanitaria permita a realización de probas presenciais.



oportunidade de aprobar a materia de inglés realizando e enviando ao profesor/-a as tarefas da aula virtual no terceiro trimestre e logrando deste xeito o
aprobado. Aqueles alumnos ou alumnas que non realicen as actividades propostas no terceiro trimestre, recibirán como cualificación a media das notas 
logradas na primeira e segunda avaliación.



ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES

MATERIA E CURSO: ALUMNADO DE 4º DE ESO CO INGLÉS DE 3º ESO PENDENTE

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN
(No caso do alumnado do que non se dispoña de información obxectiva para unha avaliación das materias pendentes ou con avaliación negativa, poderá ser

convocado a unha proba telemática, se a situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais. Esta proba poderá ser substituída pola realización
de traballos ou actividades que permitan unha avaliación obxectiva.)

Realizarase a través das actividades da aula virtual e o envío ao profesor por correo electrónico.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

O alumnado coa materia de inglés pendente recibirá como cualificación a nota media das acadadas nas dúas primeiras avaliacións. A esa nota o 
alumnado poderá sumar ata un punto polas actividades realizadas de xeito non presencial, a través da aula virtual e por outras vías telemáticas como o
correo electrónico. O alumnado que suspendeu algunha das dúas primeiras avaliacións ou ambas terá a oportunidade de aprobar a materia de inglés 
realizando e enviando ao profesor/-a as tarefas da aula virtual no terceiro trimestre.

DATAS

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

Os criterios de avaliación e cualificación faranse públicos a través da páxina web do IES Canido.

MATERIA E CURSO: INGLÉS 1º BACHARELATO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
(Estándares de aprendizaxe imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de

recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

Sabe utilizar  past tenses, used e would e sabe distinguir usually, `used to´ and would. Sabe usar future tenses e time clauses .Sabe usar as relative
clauses  en    diferentes contextos. Sabe transformar oracións de voz activa a voz pasiva. Sabe expresarse, utilizando estas construccións  sobre
experiencias personais no pasado, o mundo do futuro , lecer , ocio e relacións personais. . Sabe escribir unha historia personal en pasado. Sabe
escribir una biografía e un email formal e informal .



COMPETENCIAS BÁSICAS
(Competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de recuperación,

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

 Entre todas as competencias a Competencia Lingüística é a máis directamente relacionada coa materia de lingua inglesa xa que os coñecementos e
destrezas propios desta competencia permiten expresar pensamentos, vivencias e opinións, así como dialogar, xerar ideas, estruturar o coñecemento,
dar coherencia e cohesión ao discurso e expresarse de forma oral e escrita. Todos os estándares de aprendizaxe mencionados no primeiro punto
fomentan a Competencia Lingüística. Alén diso, a Conciencia e Expresión Cultural e a competencia relacionada coas Ciencias Sociais e Cívicas están
constantemente presentes nos fragmentos de textos literarios trabalhados, as lecturas que nos mostran realidades  sociais e culturais e as reproduccións
de obras artísticas que con frecuencia se usan para descripción. Aprender a aprender é unha competencia fomentada durante o curso, incluído o
terceiro trimestre non presencial, xa que ao alumnado se lle animou á utilización de dicionarios e distintas fontes de información,  a organizar  esa
información, facer listas de vocabulario. A Competencia Dixital recibiu un pulo moi importante durante este curso e o alumnado tivo que traballar con
diferentes ferramentas ( correo electrónico, visionado de videos, aula virtual) para desenvolver as actividades. A Competencia Matemática, que é
menos obvia na nosa materia, recibiu tamén atención desde a materia de inglés cando se estudaron os números ou conceptos como a metade, a
maioría, ningún ou as porcentaxe.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

PRESENCIAL5:

TELEMÁTICA: Realizarase a través das actividades da aula virtual e o envío ao profesor por correo electrónico.

CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA
(Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou

ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie o alumnado.)

A cualificación final será o resultado da media aritmética das dúas primeiras avaliacións e a esa nota o alumnado poderá sumar ata un punto polas 
actividades encomendadas de xeito non presencial, a través da aula virtual e por outras vías telemáticas como o correo electrónico. A nota final 
5 No caso de que a situación sanitaria permita a realización de probas presenciais.



resultante non será inferior á media das dúas primeiras avaliacións. O alumnado que suspendeu algunha das dúas primeiras avaliacións ou ambas terá a 
oportunidade de aprobar a materia de inglés realizando e enviando ao profesor/-a as tarefas da aula virtual no terceiro trimestre e logrando deste xeito o
aprobado. Aqueles alumnos ou alumnas que non realicen as actividades propostas no terceiro trimestre, recibirán como cualificación a media das notas 
logradas na primeira e segunda avaliación.



ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES

MATERIA E CURSO: ALUMNADO DE 1º DE BACHARELATO CO INGLÉS DE 4º ESO PENDENTE

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN
(No caso do alumnado do que non se dispoña de información obxectiva para unha avaliación das materias pendentes ou con avaliación negativa, poderá ser

convocado a unha proba telemática, se a situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais. Esta proba poderá ser substituída pola realización
de traballos ou actividades que permitan unha avaliación obxectiva.)

Realizarase a través das actividades da aula virtual e o envío ao profesor por correo electrónico.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

O alumnado coa materia de inglés pendente recibirá como cualificación a nota media das acadadas nas dúas primeiras avaliacións. A esa nota o 
alumnado poderá sumar ata un punto polas actividades realizadas de xeito non presencial, a través da aula virtual e por outras vías telemáticas como o
correo electrónico. O alumnado que suspendeu algunha das dúas primeiras avaliacións ou ambas terá a oportunidade de aprobar a materia de inglés 
realizando e enviando ao profesor/-a as tarefas da aula virtual no terceiro trimestre.

DATAS

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

Os criterios de avaliación e cualificación faranse públicos a través da páxina web do IES Canido.

MATERIA E CURSO: INGLÉS 2º BACHARELATO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
(Estándares de aprendizaxe imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de

recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

1-  Sabe  utilizar  o  estilo  indirecto  de  afirmacións,  preguntas,  ordes,  suxestións,  etc,  con  una  variedade  de  verbos  introdutorios.  2-  Conoce  o
vocabulario relacionado coa internet, os computadores, as novas tecnoloxías e as redes sociais e é quen de expresar opinións sobre estes temas. 3-
Sabe  extraer  información  xeral  e  específica  dun  texto  relacionado  coas  novas  tecnoloxías,  a  linguaxe  e  a  comunicación,  deporte,  compras,
organización da sociedade, apariencia física e estética persoal.4- Sabe construír oracións de relativo, explicativas e especificativas, sendo consciente
das modalidades de rexistro formal e informal. 5- Coñece o vocabulario relacionado co deporte, as actividades físicas e de lecer e é capaz de expresar



opinións sobre eses temas e describir ese tipo de actividades. 6- Sabe utilizar a pasiva  e o causativo en todos os tempos, sendo consciente das
diferencias de uso e rexistro entre as voces activa e pasiva. 7- Coñece o vocabulario relacionado cos hábitos de compra e o dinheiro e é capaz de
expresar opinións sobre temas relacionados. 8- Utiliza unha variedade de formulas para expresar  as condicións reais, hipotéticas e pasadas, os
desexos e os lamentos. 9- Coñece vocabulario para tratar a organización social e política e é capaz de expresar opinións sobre estes temas. 10- Coñece
e é capaz de entender unha variedade de phrasal verbs.. 11- Coñece os diferentes usos dos verbos modais. 12- Coñece unha variedade amplia de
verbos que introducen a forma verbal -ing, e o infinitivo con to e sen to. 13- Coñece o vocabulario sobre o mundo laboral, do emprego e profesional e
é quen de expresar opinións sobre estes temas. 14- É capaz de escribir unha variedade de tipos textuais (textos de opinión, de debate, narrativos,
cartas e emails formais e informais, cartas de acompañamento a un curriculum) organizando e estruturando as ideas de forma clara, e usando recurso
de coherencia e cohesion, os signos de puntuación de maneira correcta, e facendo uso dos rasgos e convencións de cada tipo de texto 15- Entende o
sentido xeral e sabe realizar o resumo dun texto sobre diversos temas.

COMPETENCIAS BÁSICAS
(Competencias imprescindibles que debería desenvolver o alumnado para cada materia que servirán de referente para o deseño das actividades de recuperación,

repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.)

 Entre todas as competencias a Competencia Lingüística é a máis directamente relacionada coa materia de lingua inglesa xa que os coñecementos e
destrezas propios desta competencia permiten expresar pensamentos, vivencias e opinións, así como dialogar, xerar ideas, estruturar o coñecemento,
dar coherencia e cohesión ao discurso e expresarse de forma oral e escrita. Todos os estándares de aprendizaxe mencionados no primeiro punto
fomentan a Competencia Lingüística. Alén diso, a Conciencia e Expresión Cultural e a competencia relacionada coas Ciencias Sociais e Cívicas están
constantemente presentes nos fragmentos de textos literarios trabalhados, as lecturas que nos mostran realidades  sociais e culturais e as reproduccións
de obras artísticas que con frecuencia se usan para descripción. Aprender a aprender é unha competencia fomentada durante o curso, incluído o
terceiro trimestre non presencial, xa que ao alumnado se lle animou á utilización de dicionarios e distintas fontes de información,  a organizar  esa
información, facer listas de vocabulario. A Competencia Dixital recibiu un pulo moi importante durante este curso e o alumnado tivo que traballar con
diferentes ferramentas ( correo electrónico, visionado de videos, aula virtual) para desenvolver as actividades. A Competencia Matemática, que é
menos obvia na nosa materia, recibiu tamén atención desde a materia de inglés cando se estudaron os números ou conceptos como a metade, a
maioría, ningún ou as porcentaxe.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN



PRESENCIAL6:

TELEMÁTICA: Realizarase a través das actividades da aula virtual e o envío ao profesor por correo electrónico.

CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN ORDINARIA
(Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou

ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie o alumnado.)

A cualificación final será o resultado da media aritmética das dúas primeiras avaliacións e a esa nota o alumnado poderá sumar ata un punto polas 
actividades encomendadas de xeito non presencial, a través da aula virtual e por outras vías telemáticas como o correo electrónico. A nota final 
resultante non será inferior á media das dúas primeiras avaliacións. O alumnado que suspendeu algunha das dúas primeiras avaliacións ou ambas terá a 
oportunidade de aprobar a materia de inglés realizando e enviando ao profesor/-a as tarefas da aula virtual no terceiro trimestre e logrando deste xeito o
aprobado. Aqueles alumnos ou alumnas que non realicen as actividades propostas no terceiro trimestre, recibirán como cualificación a media das notas 
logradas na primeira e segunda avaliación.

6 No caso de que a situación sanitaria permita a realización de probas presenciais.



ALUMNADO CON MATERIAS PENDENTES

MATERIA E CURSO: ALUMNADO DE 2º DE BACHARELATO CO INGLÉS DE 1º DE BACHARELATO PENDENTE

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN
(No caso do alumnado do que non se dispoña de información obxectiva para unha avaliación das materias pendentes ou con avaliación negativa, poderá ser

convocado a unha proba telemática, se a situación sanitaria non permite a realización de probas presenciais. Esta proba poderá ser substituída pola realización
de traballos ou actividades que permitan unha avaliación obxectiva.)

Realizarase a través das actividades da aula virtual e o envío ao profesor por correo electrónico.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

O alumnado coa materia de inglés pendente recibirá como cualificación a nota media das acadadas nas dúas primeiras avaliacións. A esa nota o 
alumnado poderá sumar ata un punto polas actividades realizadas de xeito non presencial, a través da aula virtual e por outras vías telemáticas como o
correo electrónico. O alumnado que suspendeu algunha das dúas primeiras avaliacións ou ambas terá a oportunidade de aprobar a materia de inglés 
realizando e enviando ao profesor/-a as tarefas da aula virtual no terceiro trimestre, en cuxo caso a cualificación será de 5.

DATAS

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

Os criterios de avaliación e cualificación faranse públicos a través da páxina web do IES Canido.

En Ferrol, a 9 de maio de 2020

Xefe/a do Departamento


