
DEPARTAMENTO DE  INGLÉS            AVALIACIÓN FINAL  CURSO 2019-20 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE AVALIACIÓN  CURSO  2019-20 

Seguindo as directrices dos organismos pertinentes , Ministerio de Educación e Consellería 

de Educación, durante o terceiro trimestre desde o departamento de Inglés estamos a 

desenvolver actividades que permitan ao noso alumnado continuar coa súa aprendizaxe así 

como  reforzar o  aprendido con anterioridade. A avaliación e cualificación adaptarase as 

aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como ás 

actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a 

declaración do estado de alarma. 

Polo que como departamento establecemos: 

A- O alumnado que teña aprobadas a 1 e 2 avaliación (ou a media das mesmas resulte 

aprobada) poderá mellorar a súa calificación  se coas actividades propostas neste último 

trimestre demostra a adquisición competencial requerida para á súa aprendizaxe: 

 1.- Emprego da linguaxe como instrumento de comunicación tanto oral como escrita. 

 2.-Produce e interpreta axeitadamente a información requerida. 

 3.- Utiliza as novas tecnoloxías dun xeito creativo e autónomo nas súas tarefas .                                    

 4.- Ten motivación por aprender e resolver as súas dubidas . Participa activamente. 

 5.-Posúe unha actitude responsable  e xusta  cara á súa aprendizaxe . 

 6.-Mostra  interés , esforzo e boa planificación coas súas tarefas. 

 7.-Desenvolve e consolida  hábitos de disciplina, estudo e traballo. 

B- O alumnado coa materia suspensa, tras facer a media da 1ª e 2ª avaliación, poderá 

recuperar a mesma  si demostra a adquisición das competencias mencionadas no apartado A 

desta comunicación . Para tal efecto rexirá a seguinte ponderación: 

1. Entrega das tarefas propostas nas datas indicadas .- 15% 

2. Participación activa nas horas de clase en hangouts.- 15% 

3. Realización dunha proba oral.- 40% 

4. Realización dunha  proba escrita online por videoconferencia.- 30% 

O alumnado será convocado ás mencionadas probas en data e hora por correo electrónico. 

O alumnado coa materia suspensa en xuño terá dereito a unha proba extraordinaria no mes 

de setembro . 

    

  

 



INGLÉS CURSO 2019-20 

Alumnado coa materia pendente doutros cursos: 

 -30% da nota final corresponden aos exercicios  realizados adecuadamente 

mostrando implicación, interese por resolver os problemas que se encontraron e asimilación 

dos contidos requeridos . Os exercicios entregaranse na data indicada e  seguindo as 

directrices dadas polo profesorado ao comezo de curso. 

(No caso de aprobar a 2ªavaliación do curso ordinario, verase como superada a materia 

pendente.) 

 -70% da nota final corresponderá á proba final durante o mes de maio á que o 

alumnado ten dereito. Tendo en conta as medidas extraordinarias que estamos a vivir , esa 

proba final incluirá exercicios orais e escritos na semana do 5-8 de maio. Convocarase ó 

alumnado á realización deses exercicios  á través da plataforma utilizada , Google Classroom 

e Hangouts. Os exercicios evaluarán  a adquisición dos contidos incluídos nos boletíns 

presentados no seu momento. 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


