
FICHA INFORMATIVA PROGRAMACIÓN LINGUA INGLESA 4 ESO 

MATERIAIS 
Apuntes, exercicios e actividades interactivas elaborados polo departamento para Aula Virtual.  

LIBRO METODO: PULSE 4 - Editorial MacMillan  /  Libro de Lectura Adaptada (Por decidir) 

CONTIDOS E 
TEMPORALIZACIÓN 

(A temporalización 
pode variar 
segundo a 
duración das 
avaliacións, o ritmo 
das clases, a 
necesidade de 
adaptación ao nivel 
do alumnado, 
ausencias e/ou 
imprevistos) 

1º TRIMESTRE: 1. Unit 0: Review Present Tenses / Vocabulary: Description of Places 

2. Unit 1: Present Perfect-Past Simple / Vocabulary: Life Skills 

3. Unit 2: Past Perfect + Adjectives / Vocabulary: Rescue & Survival 

 
2º TRIMESTRE 

1. Unit 3: Future Tenses. / Vocabulary: Future Possibilities 

2. Unit 4: Conditional Sentences / Vocabulary: Communication 

3. Unit 5: Passive Voice / Vocabulary: Innovations 

3º TRIMESTRE 
1. Unit 6: Modal Verbs. / Vocabulary: Personal Identity 

2. Unit 7: Reported Speech. / Vocabulary: Entertainment 

3. Unit 8: Relative Clauses / Vocabulary: Advertising 

METODOLOXÍA  
INSTRUMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

Faranse, cando menos, 1 proba escrita/oral para avaliar cada destreza 

en cada trimestre:. 

1.- Grammar & Vocabulary 

2.- Reading & Writing 

3.- Listening 

4 - Speaking. 

Ademais destas probas, faranse diferentes probas a través da Aula 
Virtual. O peso e ponderación de cada unha desta probas variará de 
acordo aos contidos avaliados en cada unha delas.  

Ademais das probas escritas e orais, o alumnado será avaliado mediante 
a observación continua do seu traballo, implicación e participación diaria 
na aula, así como pola entrega en tempo e forma dos exercicios 
propostos como traballo na casa. 

 

CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN  

& 

PORCENTAXES 

DA NOTA FINAL 

A cualificación trimestral levarase a cabo de acordo coa seguinte ponderación:  

50% Probas de Comprensión e Expresión Escritas: Exames de comprensión de lectura, 
contidos gramaticais, vocabulario e de expresión escrita. Os instrumentos de corrección serán 
rúbricas e guías de corrección. 

10% Probas de Expresión oral: Poderán incluír probas e presentacións orais, entrevistas, 
enquisas, etc. Os instrumentos de corrección serán rúbricas.  

10% Probas de Comprensión oral: Exames de comprensión oral do tipo de verdadeiro / falso, 
selección múltiple ou resposta curta. Os instrumentos de corrección serán guías de corrección. 

15% Actividades realizadas na Aula Virtual: Autocorrección, rúbricas e guías de corrección.  

15% Actividades de aula e casa: Traballo de clase, casa e actividades colaborativas.  

O alumnado obterá o aprobado se a nota global na avaliación é igual ou superior a 5. 
 
A cualificación final (Convocatoria Ordinaria) 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 superada a 3ª avaliación cunha nota superior ao 5 para efectuar o 
cálculo da media final. 

 
PROCEDEMENTO 

DE 

RECUPERACIÓN 

Dado o carácter sumativo e a avaliación continua da materia, non se farán recuperacións 
parciais e/ou totais trimestrais.  Unha vez rematadas as 3 avaliacións, farase unha 
recuperación final da materia en convocatoria ordinaria que terá lugar a finais do mes de 
Xuño, segundo o establecido polo calendario escolar. 

 


