
DEPARTAMENTO DE INGLÉS PENDENTES BACHARELATO 

1. INFORMACIÓN XERAL 

Estes alumnos rexeranse pola programación vixente para o primeiro de Bacharelato. Os exames faranse 
nas datas indicadas pola Xefatura de Estudos, que indicará a data e hora exactas con suficiente antelación. 

• Exame global final: xaneiro-febreiro 
• Exame global final: maio 

Os alumnos de 2º Bacharelato coa materia pendente repasarán a materia ao mesmo tempo que cursan 
2º Bacharelato, xa que o carácter progresivo da materia fai que se volvan a ver os contidos do primeiro 
curso de Bacharelato.  

As probas para avaliar a materia pendente serán elaboradas pola xefa do departamento e consensuadas 
co profesor de cada nivel. As probas serán corrixidas pola xefa do departamento e revisadas polo profesor 
actual do alumno. 

Os materiais curriculares serán os vixentes no curso anterior. Non se farán probas das lecturas. 

Os exames de alumnos pendentes constan dos seguintes apartados e porcentaxes: 

READING & WRITING 50% 

GRAMMAR & VOCABULARY 50% 

 
2. CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS IMPRESCINDIBLES 

GRAMÁTICA VOCABULARIO 

- Formación de palabras: prefixation & suffixation, compound 
nouns. 

- Tempos verbais: Simple, Continuous & Perfect tenses. 
- Modais: Modals & Modal perfects. 
- Oracións Condicionais. 
- A Voz Pasiva e Formas Causativas. 
- O Estilo Indirecto: Reported speech. 
- Oracións de Relativo: Defining & Non-Defining Relative clauses. 
- Phrasal Verbs & Collocations. 
- Uso do Xerundio e do Infinitivo. 
- Used to/ would, be used to, get used to 

- Familia 
- Relacións persoais 
- Tempo atmosférico 
- Mundo do espectáculo 
- Mundo da espionaxe 
- Estado físico 
- Educación 
- Tecnoloxía 
- Viaxes 

EXPRESIÓN ESCRITA 

- Texto narrativo 
- Texto opinión 
- Texto argumentativo (for & against) 
- Correspondencia formal e informal 

 
3. TAREFAS DE RECUPERACIÓN 

O departamento de Inglés porá a disposición do alumnado na Aula Virtual do centro tarefas similares ás 
probas de recuperación con solucións. 

 
4. INFORMACIÓN AO ALUMNADO 

A información sobre as probas de pendentes e as datas das probas de recuperación publicaranse na páxina 
web do centro e no Taboleiro preparado a tal efecto. É responsabilidade do alumnado informarse das 
datas e lugares das probas. 


