
MODIFICACIÓN ÁS PROGRAMACIÓNS DE LINGUA INGLESA EN BASE Á 

ORDE DO DECRETO DE AVALIACIÓN DO 25 DE XANEIRO 

Decídese adoptar as seguintes modificacións relativas aos criterios de 

avaliación en base á orde do decreto de avaliación do 25 de xaneiro.  

 

ESO: 

 A terceira avaliación será a partir do 3 de xuño. 

 A avaliación final será a partir do 23 de xuño. 

 No período comprendido entre o 6 e o 22 de xuño, realizaremos as 

seguintes actividades: 

o ALUMNADO COA MATERIA APROBADA: Realizaremos 

actividades de ampliación que computarán ata un máximo de 1 

punto para subir na media final. Se o profesorado o considerase 

oportuno pódense incluír probas obxectivas. 

o ALUMNADO COA MATERIA SUSPENSA (OU PARTE DELA): 

Realizaremos actividades de reforzo e recuperación, incluíndo un 

exame final que realizaremos entre os días 20 a 22 de xuño. 

o ALUMNADO COA MATERIA DO CURSO ANTERIOR PENDENTE: 

Facilitaráselle material con vistas a unha proba obxectiva que 

posibilite a recuperación da materia pendente. Dita proba terá lugar 

na semana do 13 ao 17 de xuño. 

 

1º BACHARELATO: 

 Tanto a terceira avaliación como a avaliación final celebraranse a partir 

do 3 de xuño. 

 A avaliación extraordinaria será a partir do 23 de xuño. 

 No período comprendido entre o 6 e o 22 de xuño, realizaremos as 

seguintes actividades: 

o ALUMNADO COA MATERIA APROBADA: Realizaremos 

actividades de ampliación para ilos familiarizando coas diferentes 

probas que terán que superar no segundo curso de bacharelato con 

vistas á proba de selectividade: modelos de exame, iniciación á 

fonética, etc. 

o ALUMNADO COA MATERIA SUSPENSA (OU PARTE DELA): 

Realizaremos actividades de reforzo e recuperación, incluíndo un 

exame final que realizaremos entre os días 20 a 22 de xuño. 

 

 

 

2º BACHARELATO: 

 A terceira avaliación e a avaliación final celebrarase a finais de maio en 

función da data establecida como tope pola CIUG. 

 A avaliación extraordinaria será a partir do 23 de xuño. 



 No período comprendido entre finais de maio e o 22 de xuño, 

realizaremos as seguintes actividades: 

o ALUMNADO COA MATERIA APROBADA: Realizaremos repaso e 

diversos modelos de textos na semana final de maio e na primeira 

de xuño para orientalos de cara ao exame de selectividade. 

o ALUMNADO COA MATERIA SUSPENSA (OU PARTE DELA): 

Realizaremos actividades de reforzo e recuperación, incluíndo un 

exame final que realizaremos entre os días 20 a 22 de xuño. 

 

FP BÁSICA: 

 Tanto a terceira avaliación como a avaliación final celebraranse a partir 

do 6 de xuño. 

 A avaliación extraordinaria será a partir do 23 de xuño. 

 No período comprendido entre o 6 e o 22 de xuño, realizaremos as 

seguintes actividades: 

o ALUMNADO COA MATERIA APROBADA: Realizaremos 

actividades de ampliación. 

o ALUMNADO COA MATERIA SUSPENSA (OU PARTE DELA): 

Realizaremos actividades de reforzo e recuperación, incluíndo un 

exame final que realizaremos entre os días 20 a 22 de xuño. 

 


