
CENTRO:IES Eduardo Pondal  
CURSO:2ºBacharelato 
MATERIA: Inglés 
DEPARTAMENTO: Inglés 
 DATA: 12 de maio 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

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. 
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DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 



ÍNDICE 

 

1. Estándares de aprendizaxe imprescindibles. 
 

2. Avaliación e cualificación. 

 
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 

caso ampliación) 

 

4. Información e publicidade. 
 
5. Unidades didácticas de reforzo e recuperación e unidades didácticas de avance de 

materia no terceiro trimestre. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



1.Estándares de aprendizaxe imprescindibles. 
 
Bloque 1: Comprensión de textos orais 

 
- Comprende parte do contido da información da maioría do material retransmitido nos medios de comunicación, relativo a temas de interese persoal, sempre que o 
discurso estea articulado con claridade. 

- Comprende algunhas instrucións e mensaxes detalladas, dados cara a cara ou por outros medios, sobre temas concretos, en linguaxe estándar e a velocidade 
normal. 
 

        Bloque 2. Produción de textos orais 
- Ás veces participa na interacción verificando a comprensión propia e das demais persoas, cun certo grado de fluidez e claridade. 
- Participa  en algunhas conversas informais e ás veces responde adecuadamente aos seus interlocutores. 

 
       Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- En algúns casos comprende a información, as ideas e as opinións implícitas en noticias e artigos xornalísticos e de opinión ben estruturados e de certa lonxitude. 
- En certas ocasións comprende a información, a intención e as implicacións de notas e correspondencia persoal en calquera soporte. 
- Comprende algúns detalles relevantes e as implicacións de correspondencia formal de institucións públicas ou entidades privadas. 

        
       Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

- Describe un tema, dando algunha idea xeral e ofrecendo en ocasións unha opinión persoal argumentada.  
- Ás veces é quen de escribir correspondencia persoal, en calquera soporte. 
- Ás veces escribe informes en formato convencional e de estrutura máis ou menos clara desenvolvendo un argumento e achegando conclusións xustificadas en 

certas ocasións. 
            
      Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural      
     - Ás veces comprende textos extensos en lingua estándar , entendendo os matices de sentido e de opinión ante puntos de vista . 
     - En ocasións é quen de expresarse oralmente e por escrito con certa densidade léxica, e recoñece un léxico máis especializado se conta con  apoio contextual. 
   



2. Avaliación e cualificación 

 

 
 

Avaliación 

Procedementos: 

-Probas específicas: no caso das recuperacións se non se pode volver ás clases. 

-Tarefas entregadas a través da plataforma Edmodo , e-mail e incluso whatsApp 

cando os alumnos non podían polos outros medios. 

Instrumentos: 

-«Caderno do profesor»: este instrumento recollerá a totalidade de observacións e 

rexistros que se estimen do alumnado en base ao traballo feito. 

- Boletín de recuperación para os alumnos coa materia pendente do ano anterior. 

- Actividades entregadas nas distintas plataformas tanto para a recuperación dos 

alumnos con un catro nas avaliacións anteriores  como para  o redondeo de nota do 

resto dos alumnos xa que se avanzou materia con todos.  

 

 

Cualificación final 

 

A cualificación final para o alumnado con avaliación positiva ó remate da 2ª 
avaliación será a media das cualificacións da primeira (50%) e segunda avaliación 
(50%). Esta cualificación podería incrementarse ata 1 punto co traballo da terceira 
avaliación xa que durante o período de teledocencia, proporase ao alumnado a 

realización dunha serie de tarefas que poderán entregar a través da plataforma 

Edmodo, ou no seu defecto por e-mail e incluso WhatsApp para aqueles que 

tiveran problemas cos datos.  

 

A Cualificación final para o alumnado con avaliación negativa ó remate da 2ª 
avaliación: Entre os alumnos que teñan unha cualificación media entre a primeira 
avaliación (50%) e a segunda avaliación (50%) inferior a 5 puntos, distinguiremos 
dous casos: Os alumnos que teñan unha media dun 4 entre as dúas avaliacións 
anteriores poderán ter aprobada a materia se realizan as tarefas propostas no 
terceiro trimestre.  

Aqueles que non cheguen ao catro terán que facer un exame de recuperación dos 
contidos impartidos nos dous primeiros trimestres. Este exame será presencial no 
caso de que se produza unha volta ás clases  ou online se non se da o caso. O 
exame poderá constar dunha parte de rephrasings e vocabulario dos dous 
primeiros trimestres e outra parte dun exame tipo Abau ou consistir nunha 
mestura dos dous. 

 

 

 

  

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

Mantense tal e como aparece reflectido na programación didáctica, mais cos 

estándares de aprendizaxe e demais elementos curriculares prescriptivos 

considerados agora como imprescindíbeis. 

 

 
 

 

Alumnado de 

materia 

Había dez alumnos con inglés pendente dos cales catro recuperaron a materia ao 

superar a materia de inglés este curso. Outros tres tiñan un catro de media nas dúas 

avaliacións anteriores polo que se lles informou de que se entregaban o boletín de 

recuperación xa quedaban aprobados. Así o fixeron e polo que teñen a materia de 

primeiro de bacharelato superada. Quedaron entón tres alumnos ca materia 

suspensa. Coa suspensión das clases non se puido levar a cabo o exame de 



pendente pendentes que estaba previsto para o 5 de maio polo que se lle informou que se 

entregaban un boletín de pendentes quedarían aprobados e así o fixeron polo que 

non hai agora ningún alumno coa materia de  inglés de primeiro de bacharelato 

pendente. 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades Dado que a maioría dos alumnos de 2ºde bacharelato van enfrentarse a unha 

proba de acceso a universidade non tería sentido que durante o confinamento 

non avanzáramos materia polo que as actividades destes dous meses estiveron 

encamiñadas principalmente a traballar os contidos das dúas unidades que 

quedaban sin ver no momento que remataron as clases presenciais. 

Os alumnos non serán avaliados dos contidos destas dúas unidades 

impartidas no terceiro trimestre. 

Para facer máis fácil o seguimento destas actividades un bo número delas foron 

actividades dos libros de texto cos que os alumnos viñan traballando desde o 

comenzo co curso. A diferencia é que agora presentaban os exercicios pola 

plataforma Edmodo.  

Tamén fixeron actividades elaboradas pola profesora tamén asignadas por 

medio desta plataforma e actividades interactivas na páxina web 

englishexercises.org 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 

Case a totalidade do alumnado conta cos  medios suficientes para acceder á 

nova modalidade de ensino a distancia.  

  

 Ofrécese a posibilidade de docencia asíncrona .Por exemplo, grabando vídeos  

explicativos que quedan a disposición do alumnado na plataforma Edmodo. 

Tamén docencia síncrona por videoconferencias aínda que máis ben ao final do 

trimestre para facer algún tipo de explicación do último tema xa que o traballo 

neste curso é bastante autónomo: traballo con textos e escribir redaccións.  

Ademais, aproveitando a situación actual, intensificouse o carácter autónomo 

da aprendizaxe, fomentando a autocorrección e o contacto individualizado a 

través do whatsApp. O profesor ten un grupo de whatsApp con cada grupo de 

segundo de bacharelato a través do cal os alumnos poden preguntar dúbidas a 

calquera hora e incluso enviar tarefas en caso de que non poidan acceder polos 

medios anteriormente mencionados. 

 

Materiais e recursos - O libro de texto e  o workbook 

- Edmodo 

- Vídeos,powerpoints e fichas creadas pola profesora ou pola editorial 

Burlington e posteriormente compartidas a través da plataforma . 

- Englishexercises.org , web onde a profesora carga exercicios de 

gramática e vocabulario relacionados cos temas vistos para que o 

alumnado repase e se autoavalíe xa que todos os exercicios son 

autoavaliables. Á profesora quédalle un rexistro de todos os exercicios 

que fixo o alumno, que día os fixo, a nota que sacou e que erros 

cometeu. 

4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 
familias 

 

As novas condicións de avaliación serán comunicadas ao alumnado a través da 

plataforma Edmodo, por videoconferencia e incluso por whatsapp. 

 

Publicidade Publicación na páxina web do centro 



5. 1Unidades didácticas de reforzo e recuperación para o alumnado con avaliación negativa ó remate da 2ª 
avaliación: 
 
    UNIDAD                TÍTULO          DESCRICIÓN DAS DESTREZAS E CONTIDOS MÍNIMOS 
1 GOING PLACES Presente perfecto  continuo, presente perfecto simple, 

vocabulario de viaxes,adxetivos compostos, frases 
preposicionales, descripción dun lugar, lectura dunha reportaxe 

2 A HEALTHY FUTURE Cláusulas condicionales, de tempo, wish, vocabulario de 
medicina, phrasal verbs 1, lectura dunha entrevista, escribir unha 
redacción de opinión, conectores de causa, resultado e 
propósito,  

3 THAT’S ENTERTAINMENT Pasiva, causativo, vocabulario de películas, xurundios e 
infinitivos, lectura dun blog, redactar a crítica dunha película 

4 WORLD OF WORK Oracións de relativo, vocabulario do mundo do traballo, lectura 
dunha historia corta, escribir unha carta formal  

 
5.2 Unidades didácticas de avance para todo o alumnado, pero que non serán avaliadas nin no terceiro trimestre nin 
obviamente no exame de recuperación onde so entrarán as catro primeiras unidades. 
 
UNIDAD                    TÍTULO            DESCRICIÓN DAS DESTREZAS E CONTIDOS MÍNIMOS 
5 LAW AND ORDER Modales e modales perfetos, vocabulario legal, phrasal verbs 2, 

lectura dun artigo dunha revista online, escribir unha redacción 
de pros e contras, conectores de contraste, exemplificación,.. 

6 LIVING GREEN Estilo indirecto , o medio ambiente, verbos con preposición, 
lectura dunha reportaxe, redacción dun resumo. 

 


