
FICHA INFORMATIVA PROGRAMACIÓN LINGUA INGLESA 3º ESO 

MATERIAL LIBRO: OPTIONS 3- Editorial Burlington (Student’s + Workbook) 

Materiais impresos  e actividades interactivas de creación propia ou de 
acceso libre en rede. 

 
 
TEMPORALIZACIÓ
N 

(A temporalización 
pode variar 
lixeiramente 
segundo a 
duración das 
avaliacións ou por 
imprevistos como 
folgas, baixas, ...) 

1º TRIMESTRE: 
Unit 1: Tenses review, vocabulary     review 
 
Unit 2: Past tenses, used to, vocabulary             about 
journeys and animals 
 
Unit 3: Past perfect, modals, crime and    storytelling 
vocabulary 
 

 
2º TRIMESTRE 

Unit 4: The passive, future tenses, urban life and 
travelling 

 

Unit 5: Conditionals, nutrition and food, the body and 
health 

 

3º TRIMESTRE 
Unit 6: Defining relative clauses, comparison of 
adverbs, fashion, shopping and adjectives  

 

Unit 7: Reported speech, films, music and   sports 

 

METODOLOXÍA DE 

AVALIACIÓN 
 EXAMES 

Realizaranse unha ou dúas probas por avaliación: 
 

- Probas escritas: Exames de comprensión 
lectora e de expresión escrita (vocabulario, gramá-
tica,etc.) 

 
- Probas de expresión oral: Incluirán probas 

e presentacións orais, entrevistas, enquisas, etc. 
 
- Probas de comprensión oral: Exames de 

comprensión oral do tipo de verdadeiro/ falso, res-
posta múltiple ou resposta curta.  
 

EXERCICIOS 
DE CLASE 

Terase en conta o traballo de clase e solicitarase a entrega de actividades 
individuais e colaborativas. 

 

CRITERIOS 
DE 
CUALIFICACI
ÓN 
% DA NOTA 
GLOBAL 

 Os exames de cada avaliación ponderaranse do seguinte xeito: 

- Probas escritas: 50% da nota 

- Probas de expresión oral: 10% da nota 

- Probas de comprensión oral: 10% da nota 

- Actividades realizadas na Aula Virtual: 15% 

- Traballos colaborativos:15% 

 O alumnado obterá o aprobado se a nota global na avaliación é igual 
ou superior a 5. 

 A nota final será a media ponderada das 3 avaliacións seguindo estes 
criterios: 

1ª Avaliación: 25% 

2ª Avaliación: 30% 

3ª Avaliación: 45% 

PROCEDEMENTOS 
DE 
RECUPERACIÓN 

Dado o carácter continuado e progresivo da materia, non se realizarán recu-
peracións trimestrais. Unha vez rematadas as tres avaliacións farase unha 
recuperación final para aqueles alumnos que teñan a materia suspensa. 
 



 


