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1.  CONTIDOS MÍNIMOS   1º Bach  (INGLÉS) 

STARTER 

 

GRAMATICA 

Present simple 

Present continuous 

Past simple 

Past continuous 

Present Perfect 

Present perfect continuous 

Ever, never, for, since, still, yet, already 

None, both, all, neither 

Indefinite pronouns 

Comparatives and superlatives  

 

VOCABULARIO 

Tema: People talking, About you, People together 

Léxico:  

 Topic vocabulary.  

- Habits and routines 

- Past events 

- Experiences 
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Grammar 

 Observación e interiorización das normas de uso dos tempos de presente e pasado. Diferenciación entre as formas simple y con-

tinuous dos tempos de presente  pasado.  

 Interiorización das normas de uso dos stative verbs.  

 Interiorización das normas de uso de never, ever, for, since, still, yet y already cos perfect tenses.  

 Diferenciación entre as subject questions e as object questions.  

 Revisión dalguns aspectos gramaticais: none, both, all, neither; indefinite pronouns; comparatives and superlatives. 

 

Vocabulary 

 Práctica de colocacións habituais: verb / adjective + preposition.  

 Interiorización e uso da linguaxe descriptiva.  

 

EXPERIENCES 

 

GRAMATICA 

Past simple & continuous 

Past simple & Present Perfect 

Past simple & Past perfect 

Past simple, used to & would  

 

VOCABULARIO 

Tema: Experiencias  

Léxico:  

 Topic vocabulary.  
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- Experiencias: -ed / -ing adjectives, secuenciadores, phrasal verbs 

 

- Preferencias: I like / don’t like the idea of ...; I’d like / I’d love to ...; I wouldn’t like to ...; I’d prefer to / I’d rather ... 

- get, go, make & do 

 

 

 

Grammar 

 Observación e interiorización das normas de uso dos tempos de pasado. Diferenciar entre os diferentes tempos (past simple & 

continuous, present perfect, past perfect, would y used to) e interiorizar súa combinación según o que queremos expresar.  

 Aplicación das normas de uso dos tiempos de pasado na redacción de textos narrativos.  

Vocabulary 

 Asociación de palabras cos verbos get, go, make y do para formar expresións de uso común.  

 Uso de expresioóns axeitadas para reaccionar á narración dunha historia  

 Interiorización do uso dos –ed / -ing adjectives.  

 Asociación de phrasal verbs co seu significado e localización nun texto.  

 

 
TOMORROW´S WORLD 

 

GRAMATICA 

Wiil, going to, present simple & present continuous 

Future continuous 

Future perfect 

Future time clauses 

Expressing purpose and result 
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VOCABULARIO 

Tema: O futuro  

Léxico:  

 Topic vocabulary.  

- Futuro: ciencia-ficción, relaciones sociales no futuro (phrasal verbs – socializing), making arrangements 

 

- reseñas literarias  ou cinematograficas: vocabulario específico (beginning/ending, plot, characters, special effects, 

setting, ...), adjectives, … 

 

 

Grammar 

 Observación e interiorización das normas de uso dos tempos de futuro. Diferenciar entre os diferentes tempos ou estructuras (will, 

going to, present simple & continuous, future continuous, future perfect) e interiorizar seu uso según o que queremos expresar.   

 Interiorización do uso de oracións temporais de futuro, observando os tempos verbais usados.  

Vocabulary 

 Uso dos verbos reflexivos.  

 Revisión de sufixos para formar sustantivos.  

 Asociación de phrasal verbs co seu significado e compleción de frases. 

 Interiorización do léxico específico usado nunha reseña literaria ou cinematográfica.  
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ENTERTAINMENT 

 

GRAMATICA 

Relative and adverbial clauses 

Defining and non-defining relative clauses 

Omission of the relative pronoun 

 

VOCABULARIO 

Tema: ocio e entretenimento  

Léxico:  

 Topic vocabulary.  

- Ocio: video games, TV, Internet, books, films, music; body idioms, making suggestions  

 

- texto biográfico: time expressions, talking about age (key phrases) 

 

 

Grammar 

 Observación e interiorización das normas de uso dos adverbios e pronomes de relativo. Diferenciación entre defining y non-

defining relative clauses e interiorización da omisión do pronome de relativo.  

Vocabulary 

 Localización de body idioms no texto e asociación co significado correspondente.  

 Interiorización do léxico específico usado nun texto biográfico.  

 Asociación de phrasal verbs co seu significado e compleción de frases.  
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RELATIONSHIPS 

GRAMATICA 

Reported  Speech 

VOCABULARIO 

Tema:   As  relacións  persoais. 

Léxico: 

- Values: beautiful, dignified, discrimination, equality, grateful, honest,humane, kind, loyal,racism,respect,trust 

- Idiomatic expressions: be fond of, be sick of, down in the dumps, eyes meet, have something in common, in the doghouse, lose 

your head, love at first sight, under the weather 

- relationships: ask out, be in a relationship, break up with, flirt, get on well with, get to know, have children, have problems, make 

a commitment 

 

Grammar 

Observación e interiorización das normas de uso do reported speech  

Interiorización da diferenza de uso e de significado entre say e tell.  

Practicar o uso do reported speech mediante a realización de exercicios  
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Vocabulary 

 Compleción de textos para practicar vocabulario sobre valores.  

 Asociación de expresións idiomáticas coas súas definicións.  

 

BEHAVIOUR 

      

GRAMATICA 

Modal verbs 

Modal perfects 

 

VOCABULARIO 

Tema: A conduta, o comportamento humano.  

Léxico:  

 Topic vocabulary.  

- Attitudes: aggressive, assertiveness, confidence, defensiveness, frustration, generosity, guilt, happiness, impatience, 

importance, innocence, intelligence, laziness, modesty, nervousness, reliability, safety, shyness, sincerity 

 

- Uso de each other / one another 

- Diferencias entre could / managed to / was able to 

- Modals para expresar obrigación, prohibición, consello, posibilidade ou seguridade sobre o que se fala. 

- En emails formales: I would be grateful if…; I was wondering if it would be possible to…; I appreciate your assis-

tance…; I look forward to hearing from you. 

 

 

Grammar 

 Observación e interiorización das normas de uso dos modal verbs (rules)  

 



 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 10 DE 19 CENTRO:IES ISIDRO PARGA PONDAL 
CURSO 1º BACHARELATO: 

MATERIA   INGLÉS 

 

 

Vocabulary 

 Asociación de imaxes para identificar vocabulario sobre formas de linguaxe corporal.  

 
DESIGN AND TECHNOLOGY 

 

GRAMATICA 

The passive 

The causative Have / get something done 

 

VOCABULARIO 

Tema: inventos y descubrimientos.  

Léxico:  

 Topic vocabulary.  

- Inventions and discoveries: adapt, clone, design, develop, discover, inspire, observe, replace, research, revolution-

ize, test  

- Synonyms/ antonyms: attractive, unattractive, expensive, economical, huge, tiny, useful, useless, modified, reversible, 

regular, ordinary, extraordinary 

 

Grammar 

 Comprensión de las normas de uso de la voz pasiva. Diferenciar entre la voz activa y la voz pasiva.  

 Observación e interiorización del significado del causative have / get something done para hablar de acciones recibidas.  

 

Vocabulary 

 Deduccción del significado de algunas palabras a partir del uso de prefijos: antonyms. 

 Observación del listado de prefijos y la formación y uso los mismos, localizar ejemplos y asociar con el significado correcto  
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CHANGE THE WORLD 

 

GRAMATICA 

Conditional sentences type 1, type2 and type 3. 

If / unless/ provided that/ as long as 

Would, had = ‘d 

 

VOCABULARIO 

Tema: conciencia social  

Léxico:  

 Topic vocabulary.  

- Charity work: appeal, campaign, charity, donate, fundraising activity, raise awareness of, raise funds, sponsor, take 

part, volunteer 

 

- Compound nouns: animal charity, birthday card, cancer research, community service, computer game, death pen-

alty, endangered species, homeless people, social media, terrorist attack, union member, volunteer project 

 

- Tiempos verbales en las oraciones condicionales. 

- In my opinion…/ I believe…/ I’m not sure, but…/Personally, I feel that… 

 

Grammar 

 Observación e interiorización de las normas de uso de las oraciones condicionales. Diferenciar entre los diferentes tipos   

 Observación e interiorización de la estructura de las oraciones condicionales: primero la condición, coma y el resultado o bien 

expresión del resultado y condición.  

 

Vocabulary 

 Realización combinaciones posibles de nombres para formar palabras compuestas.  
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TRAVEL AND TOURISM 

 

GRAMATICA 

Gerund 

Infinitive 

Too / enough 

Phrasal verbs 

 

VOCABULARIO 

Tema: hacer turismo 

Léxico:  

 Topic vocabulary.  

- travel:  

- a) verbs: book, cancel, check in, delay, get lost, go sightseeing, hitchhike, look forward to, miss, pack, set off, stop off 
- b) collocations: boarding pass, cabin crew, check-in-desk, day trip, duty-free, five-star hotel, package holiday, pass-

port control, return ticket, seaside resort, summer holiday, travel on a shoestring, youth hostel 

 

- describing places: affordable, busy, campsite, chic, city centre, compact, district, historic, outside, outskirts, peace-

ful, smart, suburb, trendy, well-kept 

- Verbs + gerund / infinitive 

- Too+ adjective 

- Noun + enough 

 

Grammar 

 Observación e interiorización del significado de varias frases y comparación de las diferencias observadas. (infinitive of purpose / 

gerund as a noun).  

 Observación e interiorización de las normas de uso de too / enough  para describir situaciones.  

 

Vocabulary 
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 Deducción de significados para identificar vocabulario sobre viajes.  

 

 

 

 

 

 

Estructuras sintáctico-discursivas mínimas no final de curso 1º Bach:  

 

Present simple / Present continuous, Past simple, Past continuous, Present Perfect, Present perfect continuous, ever, never, 

for, since, still, yet, already, none, both, all, neither. 

 

Indefinite pronouns, comparatives and superlatives.  

 

Past tenses: past simple & past continuous, present perfect, past perfect, would y used to.  

 

Futuro: will, going to, present simple & continuous, future continuous, future perfect.  

 

Adverbios e pronomes de relativo. Diferenciación entre defining e non-defining relative clauses. Interiorización da omision 

do pronome relativo. 

 

 Reported Speech. Diferencia de uso e significado entre say e tell.  

 

Uso dos verbos modais (expresar obriga, prohibición, consello, posibilidade ou seguridade sobre o que se fala).  

 

Diferencia entre a voz activa e a voz pasiva.  

 

Oraciones condicionais (diferenciación entre os diferenes tipos).  

 

Infinitive of purpose/ gerund as a noun. Too/ enough. 
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CRITERIOS DE AVALiACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE MÍNIMOS 

Bloque 1. Comprensión de textos orais  

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para 

comprender o sentido xeral, a información esencial, os puntos 

principais, os detalles relevantes ou a  información, as ideas e as 

opinións, tanto implícitas como explícitas do texto, se están 

claramente sinaladas. 

 

PLEB1.1. Nas actividades de aula, reflexiona sobre o seu proceso de compresión, axustándoo e mellorándoo 

se é o caso, sacando conclusións sobre a actitude do falante e sobre o contido, baseándose na entoación 

e na velocidade da fala; deducindo intencións a partir do vo-lume da voz do falante; facendo 

anticipacións do que segue (palabra, frase, resposta, etc.), e intuíndo o que non se comprende e o que 

non se coñece mediante os propios coñecementos e as propias experiencias. 

B1.2. Identificar as ideas principais, a información relevante e as 

implicacións xerais de textos de certa lonxitude, ben  organizados e  

con estruturas lingüísticas de certa complexidade, nunha variedade 

de lingua estándar e articulados a velocidade media ou normal, 

que traten de temas tanto concretos como abstractos dentro do 

propio campo de especialización ou de interese, nos ámbitos 

persoal, público, educativo e ocupacional ou laboral, sempre que as 

condicións acústi- cas sexan boas e se poidan con- firmar certos 

detalles. 

 

PLEB1.2. Comprende instrucións técnicas, dadas cara a cara ou por outros medios, relativas á realización  

de  actividades e  normas de seguridade no ámbito persoal (por exemplo, nunha instalación deportiva), 

público (por exemplo, nunha situación de emerxencia), educativo ou ocupacional (por exemplo, unha 

visita guiada a unha pinacoteca, ou sobre o uso de máquinas, dispositivos electrónicos ou pro- gramas 

informáticos).inmediata.  

B1.3. Comprender o esencial de conversas ou debates reais entre 

varias persoas interlocutoras, e de descricións e narracións breves 

reproducidas por medio de dispositi- vos multimedia (radio, 

televisión, vídeo, internet, etc.), expresadas nunha linguaxe sen 

sentidos implícitos nin usos idiomáticos. 

 

PLEB1.3. Comprende,  nunha conversa formal na que participa, no ámbito educativo ou ocupacional, 

información detallada e puntos de vista e opinións sobre temas da súa especialidade e relativos a 

actividades e procedementos cotiáns e menos habituais, sempre que poida expor preguntas para 

comprobar  que  comprendeu o  que  o interlocutor quixo dicir e conseguir aclaracións sobre algúns 

detalles.  

B1.4. Comprender o sentido xeral, a información esencial, os puntos 

principais e os detalles máis relevantes de textos orais transmitidos 

por medios técnicos, claramente estruturados e en lingua estándar, 

articulados a velocidade lenta, sempre que as condicións acústicas 

sexan boas e se poida volver escoitar o que se dixo. 

 

PLEB1.4.  Comprende  as  ideas principais e detalles relevantes dunha presentación, charla ou conferencia 

que verse sobre temas do seu interese ou da súa especialidade, sempre que o discurso estea articulado de  

maneira clara  e  en lingua estándar (por exemplo, unha presentación sobre a organización da 

universidade noutros países). 

Bloque 2. Produción de textos orais: Expresión e interacción  

B2.2. . Amosar a  fluidez necesaria para manter a comunicación e 

garantir o obxectivo comunicativo principal da mensaxe, aínda que 

poida haber algunhas pausas, para buscar  palabras  e  vacilacións 

na expresión dalgunhas ideas máis complexas. 

 

PLEB2.2.  Desenvólvese con eficacia en transaccións e xestións que xorden mentres viaxa, organiza a viaxe 

ou trata coas autoridades, así como en situacións menos habituais  en  hoteis,  tendas,  axencias de viaxes, 

centros de saúde, estudo ou traballo (por exemplo, para facer reclamacións), expondo os seus 

razoamentos e puntos de vis- ta con claridade e seguindo as convencións socioculturais que demanda o 

contexto específico 
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B2.5. Construír textos coherentes e ben  estruturados sobre temas de 

interese persoal, ou asuntos cotiáns ou menos habituais, nun re- xistro 

formal, neutro ou informal, utilizando adecuadamente os recursos 

de cohesión máis comúns, e amosando un control razoable de 

expresións e estruturas, e un léxico de uso frecuente, de carácter 

tanto xeral como máis específico. 

 

PLEB2.5. Fai presentacións ben estruturadas e de certa duración sobre un tema educativo (por exemplo, o 

deseño dun aparello ou dispositivo, ou sobre unha obra artística ou literaria), coa suficiente claridade como 

para que se poida seguir sen dificultade a maior parte do tempo e cuxas ideas principais estean explicadas 

cunha razoable precisión, e responde a preguntas complementarias da audiencia formuladas con 

claridade e a velocidade normal.  

B2.7. Realizar  una  presentación oral planificada de certa lonxitude 

sobre temas xerais e educativos propios da idade e do nivel de 

estudos, nunha secuencia lineal, apoiándose en notas e elementos 

gráficos, e respondendo a preguntas complementarias de carácter 

previsíbel. 

 

  PLEB.2.7. Toma  parte  adecuadamente,  aínda  que  ás  veces  teña que pedir que lle repitan ou 

aclaren algunha dúbida, en conversas formais, entrevistas e reunións de carácter educativo ou 

ocupacional, intercambiando información relevante sobre aspectos tanto abstractos como concretos de 

temas cotiáns e menos habituais nestes contextos, pedindo e dando instrucións ou solucións a problemas 

prácticos, expondo os seus puntos de vista con claridade, e xustificando con certo detalle e de maneira 

coherente  as  súas  opinións,  os seus  plans e  as  súas  suxestións sobre futuras actuacións. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

B3.3. Identificar as ideas principais, a información relevante e as 

implicacións xerais de textos de certa lonxitude, ben  organizados e  

con estruturas lingüísticas de certa complexidade, nunha variedade 

de lingua estándar e que traten temas tanto abstractos como 

concretos dentro do propio campo de especialización ou interese, 

nos ámbitos persoal, público, educativo ou ocupacional ou laboral, 

sempre que se poidan reler as seccións difíciles. 

 

PLEB3.3. Entende,  en  manuais, enciclopedias e libros de texto, en soporte tanto impreso como dixital, 

información concreta para a resolución de tarefas da clase ou traballos  de  investigación relacionados 

con temas da súa especialidade, así como información concreta relacionada con  cuestións prácticas ou 

con temas do seu interese educativo ou ocupacional, en páxinas web e outros textos informativos oficiais, 

institucionais, ou corporativos. 

B3.4. Distinguir e aplicar á comprensión do texto escrito as fun- cións 
e os significados específicos xeralmente asociados a diversas 
estruturas sintácticas de uso común,  segundo o  contexto  de  co 
municación (por exemplo, unha es. trutura interrogativa para dar 
unha orde). 

  

PLEB3.4. . Comprende instrucións dunha certa extensión e complexidade dentro da súa área de interese ou 

da súa especialidade, sempre que poida volver ler as seccións difíciles (por exemplo, sobre cómo redactar 

un traballo educativo seguindo as convencións internacionais). 

B3.5. Ler con fluidez textos de ficción e literarios contemporáneos, 

auténticos ou adaptados, e relacionados cos propios intereses e as 

necesidades no ámbito persoal, público e educativo, ben estruturados 

en rexistro estándar da lingua, e escritos de xeito claro e sinxelo. 

PLEB3.5. Comprende información relevante en  correspondencia formal de institucións públicas ou 

entidades privadas como universidades, empresas ou compañías de servizos (por exemplo, carta de 

admisión a un curso). 

B3.6. Comprender correspondencia persoal breve en papel ou soporte 

dixital, redactada en lingua estándar e clara, que narre e describa 

acontecementos, sentimentos básicos ou desexos. 

PLEB3.6. . Entende detalles relevantes e  implicacións de  anuncios e material de carácter publicitario sobre 

asuntos do seu interese persoal e educativo (por exemplo, folle.  

Bloque 4: Produción de textos escritos: expresión e interacción  
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B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas 

para elaborar textos escritos de estrutura clara e de certa lonxitude, 

por exemplo, desenvolvendo os puntos  principais  e  ampliándoos 

coa información necesaria, a partir dun guión previo. 

 

PLEB4.1. Escribe,  en  calquera soporte, informes breves nos que dá información pertinente sobre un tema 

educativo, ocupacional, ou menos habitual (por exemplo, un problema xurdido durante unha viaxe), 

describindo co detalle suficiente situacións, persoas, obxectos e lugares; narrando acontecementos nunha 

secuencia coherente; explicando os motivos de certas accións, e ofrecendo opinións e suxestións breves e 

xustificadas sobre o asunto e sobre futuras liñas de actuación. 

B4.2. Escribir, en calquera soporte, textos de estrutura clara sobre una 

serie de temas xerais e máis específicos relacionados cos propios 

intereses ou as especialidade, facendo descricións co suficiente 

detalle; redactando en palabras pro- pias, e organizando de 

maneira coherente, información e ideas ex- traídas de diversas 

fontes, e xustificando as propias opinións sobre temas xerais, ou máis 

específicos, utilizando elementos de cohesión e coherencia e un 

léxico de uso común, ou máis específico, segundo o contexto de 

comunicación. 

 

PLEB4.2.   Nas tarefas de expresión escrita, produce habitualmente textos coherentes, con cohesión e 

adecuados aos fins funcionais, con razoable corrección tanto ortográfica  como  de  puntuación, na  orde 

das palabras e na presentación do escrito (marxes, espazos de interliña, uso de maiúsculas e minúsculas, 

etc.) 

B4.5. Presentar os textos propios, en soporte impreso ou dixital, de xeito 

coidado (con atención ás marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, 

etc.) atendendo non só á corrección ortográfica da palabra, senón 

tamén ao uso de maiúsculas e minúsculas, e signos de puntua. 

PLEB4.5 Toma   notas,   facendo unha lista dos aspectos importantes, durante unha conferencia sinxela,  e  

redacta un  breve resumo coa  información esencial,  sempre que o tema sexa coñecido e o discurso se 

formule dun modo sinxelo e se articule con claridade. 

B4.6. Elaborar resumos e sintetizar información e argumentos partindo 

de diferentes fontes, e escribir notas recapitulativas, con claridade, 

exactitude, coherencia e fidelidade ao texto orixinal. 

. 

PLEB4.6. Elaborar resumos e sintetizar información e argumentos partindo de diferentes fontes, e escribir 

notas recapitulativas, con claridade, exactitude, coherencia e fidelidade ao texto orixinal. 

 

B4.7.  Escribir cartas formais e informais a persoas ligadas ao seu 

ámbito persoal e profesional nas que pide ou transmite información 

sinxela de carácter inmediato, salientando os aspectos que se 

consideran importantes, empregando a estrutura e características 

propias deste tipo de texto (cabeceira, despedida, sinatura, marxes, 

etc.). 

PLEB4.7. Escribe correspondencia persoal e participa en foros e blogs nos que transmite información e ideas 

sobre temas abstractos e concretos, comproba información e pregunta sobre problemas e explícaos con 

razoable precisión, e describe, de maneira detallada, experiencias, sentimentos, reaccións, feitos, plans e 

unha serie de temas concretos relacionados cos seus intereses ou a súa especialidade. 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercul-

tural 
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B5.3. Reproducir os patróns ortográficos, de puntuación e de formato 

de uso común, e algúns de carácter máis específico (por exemplo, 

indicacións para acoutar información, como parénteses ou guións), 

con corrección na maioría das ocasións; saber manexar procesado-

res de textos para resolver dúbidas ortográficas nos textos produci-

dos en formato electrónico, e utilizar con eficacia as convencións 

de escritura que rexen na comunicación por internet. 

PLB5.3. Utiliza a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información procedente de diversas fontes 

(biblioteca, internet, etc.) e como  ferramenta  de  aprendizaxe de contidos diversos, e, durante as activi-

dades de aula, en situacións de comunicación reais ou simuladas, como medio de comunicación e enten-

demento entre persoas de procedencias, linguas e culturas distintas, evitando calquera tipo de discrimina-

ción e de estereotipos lingüísticos e culturais. 

B5.6. Utilizar con razoable corrección as estruturas morfosintácticas, os 

patróns discursivos e os elementos de conexión e de cohesión de 

uso común co fin de que o discurso estea ben organizado e cumpra 

adecuadamente a función ou as funcións comunicativas 

PLB5.6. Produce textos orais e escritos en diferentes soportes suficientemente cohesivos, coherentes e ade-

cuados ao propósito co- municativo. 

B5.7. Coñecer e saber seleccionar e utilizar léxico oral e escrito común 

e máis especializado cando se conta con apoio visual ou contextual, 

relacionado cos propios intereses e as propias necesidades nos ám-

bitos persoal, público, educativo e ocupacional ou laboral, e expre-

sións e modismos de uso habitual. 

PLB5.7. Exprésase oralmente e por escrito, en diferentes soportes, con certa densidade léxica, evitando 

repeticións innecesarias co uso de sinónimos e palabras de significado próximo, e recoñece un léxico máis 

especializado se conta con apoio visual ou contextual. 

B5.9 Participar en proxectos (elaboración de  materiais multimedia, 

folletos, carteis, recensión de libros e películas, etc.) nos que se utili-

cen varias linguas, tanto curriculares como outras  presentes no  

centro docente, relacionados cos elementos transversais, evitando 

estereotipos lingüísticos ou culturais  

PLEB5.9. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e 

películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias lin guas e relacionados cos elementos transversais, 

evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 
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3. Avaliación e cualificación  

Avaliación 

Procedementos: 
No departamento aplicamos os criterios de avaliación continua e na terceira 

avaliación aplicaremos os principios de avaliación sumativa e diagnóstica. 

 A nota final establecerase escollendo entre dúas opcións aquela que 

beneficie en cada caso ó alumno:  nota da segunda avaliación, ou media 

entre a primeira e segunda avaliación.   

 O teletraballo obrigatorio da terceira avaliación sumará ata  1  punto. A 
realización das tarefas voluntarias poderá subir ata 1 punto máis. 
 

 APROBADO (5): 

 Aqueles alumnos suspensos  cun 3 ou máis  de media entre a 

primeira e segunda avaliacións ou na segunda avaliación, sempre 

tendo en conta a opción que beneficie en cada caso ó alumno, terán 

que presentar un mínimo de 50 % das actividades propostas polo 

seu profesor no teletraballo do terceiro trimestre.  A presentación 

das tarefas de reforzo no teletraballo, en prazo e forma, será 

condición indispensable para poder superar a materia. 

  Aqueles alumnos con menos de 3  de media entre a primeira e 

segunda avaliacións ou na segunda avaliación, sempre tendo en 

conta a opción que beneficie en cada caso ó alumno, terán que 

presentar un mínimo de  80 % das actividades propostas polo seu 

profesor no teletraballo do terceiro trimestre.  A presentación das 

tarefas de reforzo no teletraballo, en prazo e forma, será condición 

indispensable para poder superar a materia. 

Sen prexuízo de todo o anterior, se as condicións sanitarias o permiten, poderemos 

convocar ó alumnado suspenso en situación dubidosa a un exame presencial antes 

do fin de curso no que demostrarían o seu nivel de adquisición dos contidos da 

primeira e segunda avaliacións.  Incluiremos skills de Reading, Writing, Grammar and 

Vocabulary. 

 

Instrumentos: 

Tarefas de reforzo, recuperación ou ampliación proporcionadas a través das 
distintas plataformas de ensino online. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Na proba extraordinaria de setembro, sempre se as condicións sanitarias o 

permiten, poderemos convocar ó alumnado suspenso a un exame presencial no que 

demostrarían o seu nivel de adquisición dos contidos da primeira e segunda 

avaliacións.   Incluiremos skills de Reading, Writing, Grammar and Vocabulary. 

 

 
 
 
 
 

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

Actividades 

Actividade de repaso , reforzo  ou ampliación para todo ´o alumnado, 
aprobado ou suspenso dos dous primeiros trimestres, cancións, 
presentacións PowerPoint, exercicios de fonética, redaccións sobre diferentes 
temas e formatos (opinión, email formal e informal, argumentación e 
descripción dun lugar), actividades de Listening e Speaking empregando 
videos feitos polo auxiliar de conversa, pequenas presentacións orais 
presentadas a través de videoconferencia Webex.  Actividades de 
recuperación de lectura de novela obrigatoria. 

 

Materiais e recursos 
Metodoloxía 

(alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade): 

Presentacións PowerPoint gravadas en vídeo con voz para explicación.  
Animacións do libro dixital sobre puntos de gramática ou vocabulario, fichas 
de explicación gramatical, vídeos educativos, cancións. 

O centro infórmanos puntualmente dos alumnos con problemas de 
conectividade, que poden enviar as tarefas a través do correo do instituto. 

 
 
 
 
 
 

5. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

En 1º Bach diurno o medio é a páxina EdModo.  En 1º Bach adultos temos o 
Moodle na páxina do centro. Poñémonos en contacto cos alumnos a través dos 
chats ou mensaxes das diferentes plataformas,  ademais do correo electrónico.  
Temos uns horarios de titorías virtuais de atención ó alumnado a través de Webex. 

 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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