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Adaptación da programación didáctica do departamento de inglés do IES Espiñeira 
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019-2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Seguindo 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.) 



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindíbeis. 
 
Debido ás circunstancias excepcionais deste terceiro trimestre os estándares de 
aprendizaxe avaliábeis básicos que constan como Bloque 1 na programación (é dicir, 
comprensión e produción de textos orais) non serán avaliábeis neste terceiro 
trimestre. 
 
A avaliación deste terceiro trimestre centrarase, por tanto, no Bloque 2, é dicir, na 
comprensión e produción de textos escritos. 
 
1.1. Comprensión e produción de textos escritos en ESO: 
 
—Identificar o contido de textos. 
—Ser quen de resumir o contido dun texto. 
—Saber atopar información concreta nun texto. 
—Ser quen de contestar preguntas sobre un texto. 
—Saber redactar un texto con maior ou menor grao de faltas de ortografía e/ou 
sintácticas, e con maior ou menor riqueza de vocabulario segundo o curso. 
 
A dificuldade dos textos irá en aumento desde textos simples e básicos en 1º ESO até 
textos máis complexos en 4º ESO. De igual modo a tolerancia ante os erros gramaticais 
e léxicos será maior nos cursos inferiores. 
 
1.2. Comprensión e produción de textos escritos en Bacharelato: 
 
—Identificar o contido dos textos. 
—Ser quen de resumir o contido dun texto. 
—Saber atopar información concreta nun texto. 
—Ser quen de contestar preguntas máis complexas sobre un texto. 
—Saber redactar un texto con claridade e sen faltas de ortografía e/ou sintácticas, e 
con certa riqueza de vocabulario. 
 
1.3. As competencias claves avaliábeis son: 
 
—Competencia en comunicación lingüística: saber responder preguntas e redactar 
textos. 
—Competencia dixital: saber entregar as tarefas electronicamente. 
—Aprender a aprender: saber seguir as instrucións dadas polo profesorado e 
explicacións incluídas no manual de traballo. 
—Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: saber resolver as dúbidas e ser quen 
de autoavaliarse. 
—Conciencia e expresións culturais: especialmente avaliábel nas redaccións de 
Bacharelato.  
 



2. Avaliación e cualificación. 
 
As actividades programadas para este terceiro trimestre nunca poderán ir en prexuízo 
do alumnado e servirá exclusivamente para subir nota.  
 
A nota final será a media das dúas primeiras avaliacións. Porén, sendo o inglés unha 
materia progresiva, valorarase máis a nota da segunda avaliación que a da terceira, na 
seguinte proporción: 
 
1º trimestre: 40% 
2º trimestre: 60% 
 
Neste terceiro trimestre poderase subir até 2 puntos a nota resultante desa media das 
dúas primeiras avaliacións. A cualificación do terceiro trimestre ficará do seguinte 
xeito: 
 
–o alumnado no entrega as tarefas: 0 puntos 
–o alumnado entrega as tarefas parcialmente e non segue as normas de envío e 
presentación: 0,5 puntos 
–o alumnado entrega todas as tarefas pero con fallos e sen seguir as normas de 
presentación e envío: 1 punto 
–o alumnado entrega todas as tarefas pero con fallos aínda que segue as normas de 
presentación e entrega: 1,5 puntos 
–o alumnado entrega todas as tarefas sen erros e seguindo as normas de presentación 
e envío: 2 puntos 
 



 

Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Recollida e corrección das tarefas semanais. 
Intercambio de correos sobre posíbeis dúbidas, preguntas e 
puntualizacións. 
Constatación das respostas após o aviso de erros ou exercicios non 
presentados. 

Instrumentos: 
Exercicios do manual de inglés, tanto escritos como orais (envíanse 
os audios que acompañan certos exercicios). 
Envío das respostas para a autocorreción. 

Cualificación 
final 

A nota final de curso será a media dos dous primeiros trimestres, 
calculada do seguinte xeito: 
-1º trimestre: 40% do total 
-2º trimestre: 60% do total 
Á nota resultante poderáselle engadir até un total de 2 puntos, 
procedentes do traballo telemático do terceiro trimestre. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba extraordinaria de setembro non incluirá materia 
pertencente ao terceiro trimestre. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Comprensión e produción de textos escritos e execución de 
exercicios gramaticais e léxicos.  

Criterios de cualificación: 
–o alumnado no entrega as tarefas: 0 puntos 
–o alumnado entrega as tarefas parcialmente e non segue as 
normas de envío e presentación: 0,5 puntos 
–o alumnado entrega todas as tarefas pero con fallos e sen seguir 
as normas de presentación e envío: 1 punto 
–o alumnado entrega todas as tarefas pero con fallos aínda que 
segue as normas de presentación e entrega: 1,5 puntos 
–o alumnado entrega todas as tarefas sen erros e seguindo as 
normas de presentación e envío: 2 puntos ou os necesarios para 
chegar ao aprobado. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Exercicios do manual de inglés, tanto escritos como orais (envíanse 
os audios que acompañan certos exercicios). Terase en conta o 
interese e o esforzo do alumnado con materia pendente á hora de 
facer as tarefas enviadas. 



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 
 
Sendo como é o inglés unha materia acumulativa, en ESO e Bacharelato seguimos o 
manual de exercicios utilizado durante os dous primeiros trimestres, porque calquera 
avance na materia implica o repaso e o reforzo de todo o visto anteriormente. Os 
manuais utilizados teñen explicación claras e concisas dos exercicios a facer, polo que, 
ante cada entrega das tarefas, o profesorado pode comprobar a superación de 
competencias básicas como a autonomía do alumnado para aprender a aprender e o 
seu interese e sentido da iniciativa á hora de solucionar as dúbidas pertinentes coas 
ferramentas ao seu dispor: dicionarios, gramáticas, consultas na Rede, etc. 
 
Ao ser o inglés unha materia progresiva, o aprobado nun curso implica a superación 
dos cursos anteriores. Para quen teña os dous primeiros trimestres suspensos, a 
entrega das tarefas neste terceiro trimestre servirá para a recuperación da materia. 
 
Todo o contacto entre alumnado e profesorado, entrega e recollida de tarefas farase 
primordialmente por medio de correo electrónico. 
 
 

 
 
4. Información e publicidade. 
 
 

Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  Seguimento do manual de inglés (unha unidade semanal no caso de 
ESO) 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Envío e recollida de tarefas por medio de correo electrónico. 

Materiais e recursos Manual de inglés. Envío de PDFs para quen deixara o libro na clase. 
Envío de audios por correo electrónico. 

Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O alumnado e as súas familias serán informados por medio de 
envíos de correos electrónico e coa intermediación das titorías. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 


