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1. PLAN REFORZO CURSO 2020-21

Segundo as instrucións para a adaptación ao contexto COVID-19 da Consellería de Educación, Univer-

sidade e Formación Profesional (31 xullo 2020) nas que se recollen o establecemento dun plan de re-

forzo e a previsión de tres posibles contextos (ensino presencial, semipresencial e non presencial), o

departamento de inglés resolve:

1. A principio de curso, preferiblemente a primeira semana, farase a todo o alumnado o “Initial Test”,

unha proba inicial que consiste nunha redacción, unha proba de listening, exercicios con elemen-

tos sintáctico discursivos e un exercicio individual de expresión oral (presentarse a si mesmo/a) Esta

é unha proba diagnóstica que nos dará información acerca das aprendizaxes imprescindibles non

adquiridas polo alumnado no curso anterior. Esta ferramenta, xunto cos informes individualizados do

curso 19/20, permitirán ás profesoras adoitar estratexias ou materiais necesarios para facer fincapé

en todos os contidos e competencias nos que o alumnado presente dificultades.

2. Tamén durante as primeiras semanas de curso, as clases de inglés abordarán especialmente os

contidos transversais de Educación para a Paz e a Tolerancia e Educación para a Saúde, apartado

14 da programación. Nas circunstancias presentes, faise fundamental aprender a:

 Socializar con distancia e a expresar as emocións sen mostrar a cara. 

 Tratar ás persoas contaxiadas, respectando o dereito á intimidade de cada individuo,  insistindo

en que estar afectado polo virus non debe ser motivo de discriminación nin de rexeitamento so-

cial.

 Evitar a difusión de bulos, bromas relacionadas co virus ou información que non estea funda-

mentada e confirmada.

 Esforzarse coma membro da comunidade por aceptar e seguir as normas hixiénicas para frear a

expansión do virus e conseguir que todo isto acabe canto antes. É cousa de todos/-as.

3. No referente ao uso de materiais de aula (apartado 7 Materiais e recursos), durante este uso aca-

démico non haberá dicionarios de inglés ou gramáticas na clase. Cada alumno/-a terá que traer da

casa un dicionario de uso persoal para gardar no pupitre. Teñen á súa disposición gramáticas e ma-

terial de referencia na biblioteca, onde terán que seguir o protocolo  para o empréstamo de libros.

4. Os estándares correspondentes aos bloques 1 e 2 (comprensión e expresión de textos orais) serán

obxecto de maior atención durante todo este curso xa que foron bloques eliminados na adaptación

da  programación de inglés no terceiro trimestre do curso pasado e, polo tanto, non foron avaliados

en xuño e tampouco na proba extraordinaria de setembro.

5. Dado o carácter continuo da aprendizaxe de idiomas, os  elementos sintáctico-discursivos que

non se puideron dar no curso 19/20 a causa da finalización do ensino presencial, serán afondados

seguindo as necesidades individuais do alumnado e utilizando as ferramentas que cada profesora

considere necesarias. Dito afondamento levarase a cabo neste curso cando toque dar eses conti -

dos. Por exemplo, as diferentes formas para o futuro (will e “be going to”) que non se avaliaron en 1º

da eso, serán reforzadas nas clases de 2º da ESO  durante a 2ª avaliación. Isto se terá en conta en
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tódolos cursos agás en 1º da ESO, o cal considerase un curso de iniciación a todos os niveis. Os

elementos sintáctico-discursivos que non se deron no curso 19/20 son:

1º ESO: presente continuo; can, must; pasado simple; futuro con will/ be going to

2º ESO: verbos modais.

3º ESO: expresión da condición (if, unless,…); expresión do aspecto durativo: future conti-

nuous; passive / active voice; make and do

4º ESO: uso do infinitivo e a forma “-ing” e verbos modais

1º BAC: estilo indirecto.

A temporalización do reforzo sobre estes contidos no curso 20/21 queda da seguinte maneira:

1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN

2ª ESO
Starter: presente continuo.

Unit 1:  pasado simple
Unit 4: futuro Unit 7: modais

3º ESO Unit 3: verbos modais

4º ESO
Getting started: revisión de voca-
bulario (make/do)

Unit 1: futuro continuo.

Units 4: expresión da condición.

Unit 5: voz pasiva

1º BAC Unit 4: verbos modais

2º BAC Breve repaso ao principio. Unit 5: estilo indirecto.

6. Durante as primeiras semanas de curso, as profesoras do departamento de inglés adicarán tempo

con cada clase para asegurarse de que o alumnado ten competencia TIC suficiente para manexar

ferramentas telemáticas  nun escenario de ensino non presencial. O alumnado afarase a entrar e

sair da aula, consultar os materiais publicados, subir, baixar e gardar arquivos nos seus documen-

tos, ... Como práctica, pedirase ao alumnado que faga entrega das tarefas telemáticamente sempre

que sexa posible.

7. O departamento de inglés seguirá a metodoloxía no apartado 6 da nosa programación anual, fa-

cendo fincapé en actividades de autocorrección, aprender a aprender e autoestudio para asegurarse

de que o alumnado acada unha maior autonomía no proceso de aprendizaxe. Somos conscientes

de que este curso imos ter un gran reto: minimizar o risco de contaxio dentro das aulas. Para isto,

evitaremos as actividades comunicativas en grupos se non se pode garantir a distancia mínima en-

tre o alumnado. As actividades en parella cara a cara só serán desenvolvidas se puidese haber

unha distancia de 2 m. Así mesmo, serán levadas a cabo todas as medidas de hixiene, organizati -

vas e pedagóxicas do Plan COVID do noso centro.

8. Todas as editoriais coas que traballamos van ofertar ao alumnado acceso á versión dixital dos li-

bros de texto de cada curso no caso de que se dea algún tipo de confinamento. Así mesmo, na me-

dida que os dereitos de reprodución o permitan, o departamento de inglés compartirá na aula virtual

a versión electrónica dos recursos didácticos para poder seguir o curso de xeito non presencial.
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9. Neste curso o  sistema de comunicación preferente será o telemático  con familias, alumnado

confinado e resto do claustro. Utilizaremos Abalar, as contas de correo electrónico, videoconferen-

cias e/ou chamada telefónica. Así, as titorías e atención ás familias por videoconferencia terán que

ser informadas, tanto ás profesoras coma ás familias con certa antelación. No caso de que a familia

precisase ver algunha proba escrita feita polo seu fillo/-a, a reunión tería que ser presencial.
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2. POSIBLES CONTEXTOS: TIPOS DE ENSINO DURANTE O CURSO 
20/21

Presencial: neste tipo de ensino as ferramentas e criterios de avaliación serán os que se detallan no

apartado 8 (Avaliación) da programación de inglés.

Semipresencial: No caso de que se produza un abrocho temporal dentro dun grupo de alumnos/-as, a

parte do alumnado illada seguirá as clases na plataforma elixida pola profesora. Se o grupo enteiro

estivese confinado, as clases se levarían a cabo no horario habitual do grupo e habería control de asis-

tencia con cámara. O alumnado terá todo o material á súa disposición e observará escrupulosamente

os prazos e forma de entrega (telemática) dos seus traballos. Así mesmo, poderán usar o correo elec -

trónico ou videoconferencia para consultar dúbidas ou cuestións coa profesora, e igualmente para acla-

rar cuestións coas familias. 

Este tipo de escenario considerase circunstancial, polo tanto evitarase  facer exames telemáticos na

medida do posible. Estes pódense realizar de maneira presencial cando volvamos ás aulas, unha vez

terminado o abrocho. Os criterios e porcentaxes de avaliación serán os mesmos que no ensino presen-

cial (Apartado 8 Programación Anual).

Sabemos que este escenario vai facer máis lento o ensino das linguas estranxeiras, polo tanto prevese

que habería que recortar de novo os mínimos de cada curso.

Non presencial: no caso de que se interrompera o ensino presencial indefinidamente, as clases se le-

varían a cabo por videoconferencia no horario habitual do grupo e habería control de asistencia  con

cámara. O alumnado terá todo o material á súa disposición e observará escrupulosamente os prazos e

forma de entrega (telemática) dos traballos. Así mesmo, se poderá usar o correo electrónico ou video-

conferencia para consultar dúbidas ou cuestións coa profesora, e igualmente para aclarar cuestións

coas familias.

Segundo en que momento do curso ocorrese unha interrupción definitiva do ensino presencial, habería

que decidir entón cales serían as ferramentas óptimas para valorar a adquisición de aprendizaxes e

competencias fundamentais do alumnado. O mesmo se pode dicir das porcentaxes de avaliación que

deberían ser axustadas neste tipo de escenario.

A principio de curso resulta imposible establecer un equilibrio ideal entre a parte do curso avaliada pre-

sencialmente e a parte que non vai ser presencial. No momento en que se interromperan as clases, o

departamento tería que volver revisar estas mesmas directrices e elaborar unha adaptación da progra-

mación anual para axustarse ao conseguinte recorte de contidos e competencias fundamentais por ni-

vel, tendo en conta, por suposto, as instrucións da Consellería de Educación para tal fin.

Asdo. Felisa Soto Rego Asdo. Helen Grela Rumbo Asdo. Laura Villar Vázquez Asdo. Mª Dolores Martínez

Cambre, 25 de outubro de 2020
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