
FICHA INFORMATIVA PROGRAMACIÓN LINGUA INGLESA 2 BACH 

MATERIAL Apuntes e actividades interactivas elaborados polo departamento e 
colgados na Aula Virtual.  

LIBRO: TRENDS 2 EDITORIAL BURLINGTON (Student’s + Workbook) 

 
TEMPORALIZACIÓN 

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

1º TRIMESTRE: 
1. Unit 1: Tenses, Gerund and 

Infinitive. Vocabulary: Education. 
2. Unit 2: Reported Speech. 

Vocabulary: Social Issues 
 

 
2º TRIMESTRE 

1. Unit 3: Modal verbs. Travel 
arrangements. 

2. Unit 4: Conditionals and Wish 
clauses. The Environment 

3º TRIMESTRE 
1. Unit 5: Passive Voice. Animals. 

2. Unit 6: Relative Clauses. Work and 
Jobs. 

 

METODOLOXÍA DE 

AVALIACIÓN 
Nº DE EXAMES E MODELO 

Faranse 3 exames por avaliación: 

1. Grammar & Vocabulary 

2.- Reading & Writing 

3.- Listening. 

 

*  O exame de Reading & Writing será 
igual en formato ao proposto desde a 
CIUG para a proba de ABAU 2023. 

 

EXERCICIOS DE 
CLASE 

Solicitarase a entrega de tres writing por avaliación con carácter 
obrigatorio. Ditas tarefas entregaranse en tempo e forma a través da aula 
virtual. 

 

CRITERIOS DE 
CUALIFICACIÓN 
% DA NOTA 
GLOBAL 

 Os exames de cada avaliación ponderaranse do seguinte xeito: 

- Grammar & Vocabulary: 30% da nota 

- Reading & Writing: 60% da nota 

- Listening: 10% da nota 

 

O alumnado terá ademáis a posibilidade de obter un punto extra grazas 
ás actividades interactivas autopuntuables que terán ao seu dispor na 
aula virtual. Fixarase data máxima para facer ditas actividades na clase. 

 O alumnado obterá o aprobado se a nota global na avaliación é 
igual ou superior a 5 (sumando o punto extra das actividades). 

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

1ª Avaliación: 25% 

2ª Avaliación: 30% 

3ª Avaliación: 45% 

É condición sine qua non ter aprobada a 3ª avaliación para efectuar 
o cálculo da media final. 

 
 
PROCEDEMENTOS 
DE RECUPERACIÓN 

A pesar do carácter continuo da asignatura, farase unha recuperación 
para o alumnado coa materia suspensa antes do remate da avaliación. 
 
Unha vez rematadas as 3 avaliacións farase unha recuperación final. 

 


