IES MARÍA CASARES. Departamento de INGLÉS
MATERIA

Inglés 1ª Lingua Estranxeira

PROFESOR/A

Minia Pardo, Cristina Porteiro

1º BACH
2020-2021

Método de referencia: Living English 1, ed. Burlington Books
CONTIDOS XERAIS DO CURSO
Ao longo
do curso

B.1.Comprensión de textos orais.
Comprensión oral de audicións en diferentes rexistros e formatos (conversacións,entrevistas e reportaxes de
radios, monólogos ,diálogos,.boletíns informativos, críticas cinematográficas, presentacións )
B.2.Produción de textos orais.
Planificación e execución de textos orais (produción na aula, presentacións, entrevistas, descricións de fotografías , pedir e dar consello , expresar opinións, mostrar acordo e desacordo, role-plays) expresados con claridade e coherencia, empregando recursos e pronunciación/entonación axeitados,
B.3.Comprensión de textos escritos.
Comprensión de textos en diferentes formatos ( un artigo, instrucións, anuncios e material publicitario, resumos, reseñas, correspondencia formal e informal,manual de consulta, páxinas web, historias de ficción,… )
identificando a intención comunicativa, as ideas principais e a información específica.
Predición do contido dun texto e inferencias.
Identificación de sinónimos, antónimos e False Friends. Comprender o significado de palabras polo seu contexto.
B.4.Expresión de textos escritos.
Planificación e execución de textos escritos ( narrativos.de opinión, argumentativos, descritivos, críticas cinematográficas, resumos, cartas ou correos formais, noticias ) ben estruturados , con recursos lingüísticos axeitados, unha boa ortografía e puntuación, así como unha mensaxe ben xustificada.
CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS ESPECÍFICOS DE CADA UNIDADE

1ª AVALIACIÓN

Unidade 1

Unidade 2

Unidade 3

2ª AVALIACIÓN

Unidade 4

Unidade 5

Unidade 6

B.5.Lingua.Vocabulario e gramática. Sufixos para formar adxectivos.Vocabulario clave sobre as relacións familiares. Expresións que conteñen a palabra “name”. Collocations con get.Palabras derivadas de “behave” .
False Friends: involved, embarrassed, officials. Repaso de tempos verbais presentes, pasados e futuros simples e continuos. Tempos perfectos simples. Pronunciación. O alfabeto fonético inglés. Os sons /s/, /z/ e /iz/.
B.5.Lingua.Vocabulario e gramática. Nomes compostos.Vocabulario sobre o tempo meteorolóxico.Expresións
que conteñen a palabra “harm”. Expresións que conteñen a palabra “pay”. False Friends: eventually, diverting,
major, parade. Future Perfect Simple & Continuous.
Pronunciación. Os sons vocálicos /ɔ:/ , / əʊ/ , /ɒ/
B.5.Lingua.Vocabulario e gramática.Vocabulario relacionado co mundo do espectáculo. Xerundios e infinitivos.False Friends:conductor,managed. Palabras que se confunden fácilmente: live, alive. Expresións con
“point”.Expresións que conteñen a palabra “ mind”.
Pronunciación.Os sons vocálicos / i: / , / ɪ /
B.5.Lingua.Vocabulario e gramática. Verbos seguidos por unha preposición concreta.Vocabulario relacionado co mundo da espionaxe. Expresións coa palabra “secret”. Expresións compostas coa palabra “run” . False
Friends: succeeded, casualties. Os catro tipos de oracións condicionais.A expresión “I wish”. Oracións temporais.
Pronunciación. Os sons consonánticos / ʃ /, / dʒ / , / ʈʃ /.
B.5.Lingua.Vocabulario e gramática. Vocabulario relacionado co estado físico. Collocations . Phrasal Verbs
relacionados coa saúde.Expresións coa palabra “ breath”. A voz pasiva. Os verbos causativos.
Pronunciación. Silent Letters: pronuncia de palabras con letras mudas.

B.5.Lingua.Vocabulario e gramática. Comprensión do vocabulario clave sobre a educación.
Diferenzas entre o inglés británico e o americano . False Friends : lecture, realized, recorded. Usos e diferenzas
entre used to / would e entre be used to / get used to. O estilo indirecto.
Pronunciación. O acento na palabra.

3ª AVALIACIÓN

Unidade 7

Unidade 8

B.5.Lingua.Vocabulario e gramática. Vocabulario relacionado coa tecnoloxía. Sufixos para formar substantivos . Nomes compostos. Expresións que conteñen a palabra “time”. Oracións de relativo especificativas e explicativas. Os pronomes relativos.
Pronunciación. Pronuncia da terminación do Past Simple regular –ed : /d/, /t/, /id/.
B.5.Lingua.Vocabulario e gramática.Vocabulario relacionado cas viaxes. Prefixos. Phrasal Verbs. Repaso da
gramática estudada en unidades anteriores.
Pronunciación. Pronuncia das letras “w” e “ “y.

CONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON SEN VER DEBIDO Á COVID-19
Aínda que se trata dun curso inicial de etapa postobrigatoria, cómpre ter en conta que o alumnado que cursou 4º ESO o curso pasado
non viu o estilo indirecto, polo que haberá que traballalo en detalle neste curso.

LECTURAS
2º Trimestre: Por determinar
3º Trimestre: Por determinar
CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN
1. Resultado das probas obxectivas por avaliación e / ou finais
2. Resultados das tarefas encomendadas
3. Resultados da observación directa na aula
Realizaranse probas escritas, de listening e orais. O número de probas dependerá do criterio do profesor e das necesidades do alumnado,
pero haberá polo menos unha proba escrita en cada período de avaliación, un listening e unha proba / presentación oral. O contido da
proba escrita, principalmente, será a materia obxecto de estudo durante ese periodo, máis a materia obxecto de exame en anteriores
periodos. O alumnado realizará con regularidade exercicios de redacción ( Writing ) relativos ás unidades aprendidas, ademáis de ter
unha ou máis probas de expresión escrita, que se realizarán na aula..
Os libros de lectura serán avaliados ben por medio dunha proba escrita, dunha proba oral ou dun traballo.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
a)PROBA ESCRITA: coñecementos lingüísticos(gramática, vocabulario, funcións)
b)READING / READER (comprensión lectora / libro de lectura)
c)WRITING (expresión escrita)
d)LISTENING (comprensión oral)
e)SPEAKING (expresión oral)
TOTAL AVALIACIÓN

PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN
35%
15%
25%
15%
10%
100%

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN
Para obter avaliación positiva é necesario acadar un mínimo do 30% en cada unha das partes ou destrezas avaliadas ( Gramática e
vocabulario, Listening, Reading, Writing e Speaking). Se isto se cumple , obterán o aprobado en cada período de avaliación os alumnos
que teñan unha media positiva das cualificacións obtidas nas diferentes probas, sempre que se aprecie unha evolución no alumno.
Así mesmo, é obrigatorio que o alumno faga todas as probas tanto escritas coma orais que o profesor indique.
A non realización dalgunha destas probas suporá unha cualificación de insuficiente na materia.
No caso de existir evidencia de que un alumno copiara un exame total ou parcialmente, o profesor considerará a proba suspensa con
0 puntos, puntuación que se terá en conta na nota de avaliación.
A asistencia dos alumnos ás probas datadas é obrigatoria e só se repetirán en caso de enfermidade, falecemento dun familiar ou deber
inexcusable de carácter público. Todas estas circunstancias deberán estar debidamente documentadas.
Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o exame cando
se incorpore á clase desta materia. Neste caso non precisará xustificante médico.

NOTA MEDIA XUÑO
Media ponderada: 20% da nota da 1ª avaliación + 30% da nota da 2ª avaliación + 50% da nota da 3ª avaliación
CONVOCATORIA DE SETEMBRO
PROBA ESCRITA (vocabulario, gramática, funcións,pronunciación Reading, ) : 60%
WRITING: 25%
LISTENING: 15%
O alumno promocionará se acada unha cualificación positiva de 5 puntos sobre 10 no exame.
OBSERVACIÓNS:
Dado que a nota de cada avaliación é un número enteiro, o REDONDEO dos decimais tanto nas 3 avaliacións coma na avaliación
ordinaria de xuño realizarase do seguinte xeito:
O aprobado estará en 5. A partir desta nota, as cualificacións con decimais iguais ou superiores a 5 redondearanse ao enteiro superior
tendo en conta os seguintes factores, rexistrados polo profesor na súa observación diaria:
-

A asistencia e puntualidade a clase
A realización de tarefas para casa ou na aula
A resolución de exercicios orais e escritos realizados na aula
A utilización do inglés na aula
A actitude positiva cara a materia
A colaboración e participación activa na aula
A puntualidade na entrega de traballos
A presentación coidada dos traballos
O esforzo

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL
No caso de que se vexa suspendida a actividade lectiva presencial, traballarase coa Aula Virtual e a plataforma Cisco Webex
principalmente, ademáis do correo electrónico.
Durante as primeiras semanas do curso, as profesoras do departamento de inglés adicarán tempo con cada clase para asegurarse de
que o alumnado se familiarice co uso da aula virtual ou calquera outro recurso ou plataforma que o departamento estableza como
necesario nun posible escenario de actividade lectiva non presencial.
METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA
Empregarase a Aula Virtual e o correo electrónico. Comunicaráselle o visto na clase a través do correo e daránselle instrucións sobre as
actividades a realizar , mantendo a comunicación para a consulta de dúbidas e aclaracións.

IES MARÍA CASARES. Departamento de INGLÉS
MATERIA
PROFESOR/A

Lingua inglesa 1ª e 2ª Lingua Estranxeira
María Gestal, Mercedes Pascual, Minia Pardo, Sonia Visos

2º ESO
2020-2021

CONTIDOS XERAIS DO CURSO
Ao longo do
curso

B.1. Comprensión de textos orais.
Comprensión oral de textos en diferentes formatos e rexistros (instrucións de aula,mensaxes gravadas
ou de viva voz, presentacións, conversas informais, transaccións e xestións cotiás,entrevistas, vídeos...) identificando as ideas principais e información relevante e detallada , e empregando diferentes
estratexias de comprensión como o uso do contexto verbal e non verbal, inferencia do significado probable das palabras, perseveranza no logro da comprensión oral.
B.2. Produción de textos orais.
Planificación e execución de textos orais (producións na aula, breves presentacións,conversa informal,
role-plays) expresados con claridade e coherencia, empregando os recursos lingüísticos axeitados,
cunha pronunciación clara.
B.3. Comprensión de textos escritos.
Inferencia de significados nunha lectura de aula a partir de coñecementos previos.
Comprensión de textos escritos ( narrativo, descritivo ou explicativo) en diferentes formatos ( parágrafo, resumo, reseña, material de consulta,instrucións, textos xornalísticos, páxinas web, foros en liña,
blogs, correspondencia formal e informal, textos de ficción, ...) identificando a intención comunicativa,
as ideas principais e relevantes, e información específica.
B.4. Produción de textos escritos.
Planificación e execución de textos escritos ( informes, notas, anuncios, resumos, reseñas,texto descritivo, texto narrativo, correspondencia informal, compleción dun cuestionario persoal,...) ben estruturados, utilizando correctamente as convencións ortográficas e os signos de puntuación, vocabulario e
recursos lingüísticos axeitados, e cunha presentación coidada .
CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS ESPECÍFICOS DE CADA UNIDADE

Unidade 0

2ª AVALIACIÓN

1ª AVALIACIÓN

Unidae 1

Unidade 2

Unidade 3

Unidade 4

B.5. Lingua.Vocabulario e Gramática.
Vocabulario relacionada ca roupa, gustos e preferencias :”like, prefer , can’t stand “, nomes colectivos,
os plurais. Presente Simple, Presente Continuo,Partículas interrogativas, like + -ing ou nome. Estruturas para expresar suxerencias e opinión.
B.5. Lingua.Vocabulario e Gramática.
Parellas de verbos contrarios. Adxectivos para expresar sentimentos. O pasado simple. Verbos regulares e irregulares “ there was / there were “. “ Used to “. Expresións temporais usadas no pasado.
Pronunciación. A pronuncia da terminación –ed nos verbos regulares en pasado simple : / d/, /t/, /id/.
Os sons /æ/ e /eɪ/.
B.5. Lingua.Vocabulario e Gramática.
Nomes de materiais e recipientes. Adxectivos opostos.O pasado continuo. Pasado simple e pasado
continuo.
Pronunciación. O son /ə/.

B.5. Lingua. Vocabulario e Gramática.
Vocabulario relacionado co corpo e a saúde. Vocabulario para falar do medio ambiente.
O futuro will. O primeiro condicional. As conxuncións ” if , unless”.
Pronunciación. Os sons /ŋ/ e /ŋk/
B.5. Lingua. Vocabulario e Gramática.

Unidade 5

3ª AVALIACIÓN

Unidade 6

Unidade 7

Unidade 8

Vocabulario relacionado co diñeiro e as actitudes relacionadas con el. Diferenza entre earn e win.
Verbos e preposicións de movemento.Expresións a third, a quarter, half. As formas e usos de futuro:
will, be gloing to, Presente continuo. Ir de compras.
Pronunciación. O acento na palabra.
B.5. Lingua.Vocabulario e Gramática.
Vocabulario relacionado cas etapas da vida. Expresión de habilidade. O comparativo e o superlativo
nos adxectivos e nos adverbios. Adverbios de grado. Preguntar e expresar opinión.
Pronunciación. Pronunciación de “ do you “

B.5. Lingua. Vocabulario e Gramática.
Vocabulario relacionado cos oficios e as actividades que se realizan nalgúns traballos. Vocabulario relacionado cas vacacións e as viaxes. O Present Perfect; ever, never; There has / have been. Adverbios
de modo.
Pronunciación. O son / ʌ /
B.5. Lingua. Vocabulario e Gramática.
Nomes de animais. Verbos para expresar certas acción. Adxectivos para falar dos sentimentos e as
cualidades. Expresar consello e dar instrucións. Os modais should , must, have (got) to.
Pronunciación. Os sons / b / e / v /. A entoación.
B.5. Lingua. Vocabulario e Gramática.
Programas de televisión. Obxectos da vida cotiá. Pronomes indefinidos. Cuantificadores. Linguaxe funcional para adoptar compromisos e realizar solicitudes formais.
Pronunciación. Os sons /æ/ e /ɑ:/.

CONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON SEN VER DEBIDO Á COVID-19
Dado o carácter continuo da aprendizaxe de idiomas, todos os contidos non vistos presencialmente en 1º ESO o pasado curso forman
parte do currículo de 2º ESO, polo que se verán no presente curso . Cada profesora afondará nos elementos sintáctico-discursivos non
vistos o pasado curso tendo en conta as necesidades individuais do alumnado e empregando as ferramentas que considere oportunas.
Contidos non vistos en 1º ESO:
Gramática: Presente continuo, comparativos e superlativos, modais can,can’t,must,mustn’t, pasado simple ,verbos regulares e irregulares, o futuro
Vocabulario: o tempo meteorolóxico, a comida, a roupa , o aspecto,a paisaxe, lugares na cidade.

LECTURAS
1º trimestre: Non hai
2º Trimestre: Por determinar
3º Trimestre: Por determinar
CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN
1. Resultado das probas obxectivas por avaliación e / ou finais
2. Resultados das tarefas encomendadas
3. Resultados da observación directa na aula
Realizaranse probas escritas, de listening e orais. O número de probas dependerá do criterio do profesor e das necesidades do
alumnado, pero haberá polo menos unha proba escrita en cada período de avaliación, un listening e unha proba / presentación oral. O
contido da proba escrita, principalmente, será a materia obxecto de estudo durante ese periodo, máis a materia obxecto de exame en
anteriores periodos. O alumnado realizará con regularidade exercicios de redacción ( Writing ) relativos ás unidades aprendidas,
ademáis de ter unha ou máis probas de expresión escrita, que se realizarán na aula..
Os libros de lectura serán avaliados ben por medio dunha proba escrita, dunha proba oral ou dun traballo.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
a)PROBA ESCRITA: coñecementos lingüísticos (gramática, vocabulario, funcións)
b)READING / READER (comprensión lectora / libro de lectura)
c)WRITING (expresión escrita)
d)LISTENING (comprensión oral)
e)SPEAKING (expresión oral)
f)*TRABALLO DO ALUMNO
TOTAL AVALIACIÓN
*Para calcular a nota do apartado de traballo do alumno teranse en conta os seguintes aspectos: Realización
de exercicios e traballos de clase, realización de tarefas encomendadas para casa ou na aula, uso do inglés o
máis posible, corrección dos erros , participación na aula, nos traballos de grupo, puntualidade e asistencia a
clase co material requerido (libros, caderno...), interese e adicación á materia, puntualidade na entrega de
traballos.

PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN
40%
10%
20%
10%
10%
10%
100%

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN
Por periodo de avaliación:
Para obter avaliación positiva é necesario acadar un mínimo do 30% en cada unha das partes ou destrezas avaliadas ( Gramática e
vocabulario, Listening, Reading, Writing e Speaking). Se isto se cumple , obterán o aprobado en cada período de avaliación os
alumnos que teñan unha media positiva das cualificacións obtidas nas diferentes probas, sempre que se aprecie unha evolución no
alumno.
Así mesmo, é obrigatorio que o alumno faga todas as probas tanto escritas coma orais que o profesor indique.
A non realización dalgunha destas probas suporá unha cualificación de insuficiente na materia.
No caso de existir evidencia de que un alumno copiara un exame total ou parcialmente, o profesor considerará a proba suspensa con
0 puntos, puntuación que se terá en conta na nota de avaliación.
A asistencia dos alumnos ás probas datadas é obrigatoria e só se repetirán en caso de enfermidade, falecemento dun familiar ou
deber inexcusable de carácter público. Todas estas circunstancias deberán estar debidamente documentadas.
Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o exame cando
se incorpore á clase desta materia. Neste caso non precisará xustificante médico.
NOTA MEDIA XUÑO
Media ponderada: 1ª avaliación: 20% da nota da 1ª avaliación + 30% da nota da 2ª avaliación + 50% da nota da 3ª avaliación
O alumno promocionará se obtén unha cualificación positiva de 5, unha vez calculada a media ponderada .
CONVOCATORIA DE SETEMBRO
PROBA ESCRITA (vocabulario, gramática, funcións, Reading, Writing) : 90%
EXERCICIO DE LISTENING: 10%
O alumno promocionará se acada unha cualificación positiva de 5 puntos sobre 10 no exame.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL
No caso de que se vexa suspendida a actividade lectiva presencial, traballarase coa Aula Virtual e a plataforma Cisco Webex
principalmente, ademáis do correo electrónico.
Durante as primeiras semanas do curso, as profesoras do departamento de inglés adicarán tempo con cada clase para asegurarse de
que o alumnado se familiarice co uso da aula virtual ou calquera outro recurso ou plataforma que o departamento estableza como
necesario nun posible escenario de actividade lectiva non presencial.

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA
Empregarase a Aula Virtual e o correo electrónico. Comunicaráselle o visto na clase a través do correo e daránselle instrucións sobre as
actividades a realizar , mantendo a comunicación para a consulta de dúbidas e aclaracións.

PLAN DE REFORZO PARA ALUMNADO CON INGLÉS PENDENTE DE CURSOS ANTERIORES

Programa de reforzo
O programa para a atención ao alumnado con inglés pendente de cursos anteriores persegue a integración do alumno no grupo do curso
actual.Neste grupo e curso instrumentaranse as medidas necesarias para a atención das necesidades do alumno. Por unha banda,

farase un seguimento do alumno prestándolle especial atención , resolvendo dúbidas que lle poidan xurdir e esixíndolle esforzo e traballo
diario. Por outra banda, proporcionaráselle ao alumno o material necesario para o correcto seguimento das actividades. Os profesores
que no curso actual imparten a materia de inglés nos grupos nos que se atopen alumnos con inglés pendente de cursos anteriores
proporcionaranlles bloques de exercicios de repaso correspondentes aos contidos do curso.
Criterios de avaliación para superar a materia pendente
O alumno que aprobe a 1ª avaliación do curso actual e faga as actividades encomendadas aprobará a pendente. De non ser o caso,
haberá dous exames parciais con contidos mínimos do curso anterior, repartidos nos dous parciais. Considérase que superaron a materia
aqueles alumnos que realicen e entreguen os exercicios da materia pendente nas datas acordadas e aproben os dous exames parciais.
O alumno que non supere estes parciais (un deles ou os dous ) terá oportunidade de presentarse a un exame final de toda a materia. O
alumno que non se presente ao 1º parcial irá directamente ao exame final.
As probas parciais e final realizaranse nos seguintes meses, e a data exacta será comunicada ao alumnado con antelación:
1º parcial: xaneiro

2º parcial: abril

Exame final: maio

Convocatoria de setembro:
O alumno que non supere a materia pendente por ningunha das vías terá que presentarse en setembro con toda a materia.

O Departamento de Inglés

IES MARÍA CASARES. Departamento de INGLÉS
MATERIA

Inglés 1ª Lingua Estranxeira

PROFESOR/A

Minia Pardo, Cristina Porteiro

1º BACH
2020-2021

Método de referencia: Living English 1, ed. Burlington Books
CONTIDOS XERAIS DO CURSO
Ao longo
do curso

B.1.Comprensión de textos orais.
Comprensión oral de audicións en diferentes rexistros e formatos (conversacións,entrevistas e reportaxes de
radios, monólogos ,diálogos,.boletíns informativos, críticas cinematográficas, presentacións )
B.2.Produción de textos orais.
Planificación e execución de textos orais (produción na aula, presentacións, entrevistas, descricións de fotografías , pedir e dar consello , expresar opinións, mostrar acordo e desacordo, role-plays) expresados con claridade e coherencia, empregando recursos e pronunciación/entonación axeitados,
B.3.Comprensión de textos escritos.
Comprensión de textos en diferentes formatos ( un artigo, instrucións, anuncios e material publicitario, resumos, reseñas, correspondencia formal e informal,manual de consulta, páxinas web, historias de ficción,… )
identificando a intención comunicativa, as ideas principais e a información específica.
Predición do contido dun texto e inferencias.
Identificación de sinónimos, antónimos e False Friends. Comprender o significado de palabras polo seu contexto.
B.4.Expresión de textos escritos.
Planificación e execución de textos escritos ( narrativos.de opinión, argumentativos, descritivos, críticas cinematográficas, resumos, cartas ou correos formais, noticias ) ben estruturados , con recursos lingüísticos axeitados, unha boa ortografía e puntuación, así como unha mensaxe ben xustificada.
CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS ESPECÍFICOS DE CADA UNIDADE

1ª AVALIACIÓN

Unidade 1

Unidade 2

Unidade 3

2ª AVALIACIÓN

Unidade 4

Unidade 5

Unidade 6

B.5.Lingua.Vocabulario e gramática. Sufixos para formar adxectivos.Vocabulario clave sobre as relacións familiares. Expresións que conteñen a palabra “name”. Collocations con get.Palabras derivadas de “behave” .
False Friends: involved, embarrassed, officials. Repaso de tempos verbais presentes, pasados e futuros simples e continuos. Tempos perfectos simples. Pronunciación. O alfabeto fonético inglés. Os sons /s/, /z/ e /iz/.
B.5.Lingua.Vocabulario e gramática. Nomes compostos.Vocabulario sobre o tempo meteorolóxico.Expresións
que conteñen a palabra “harm”. Expresións que conteñen a palabra “pay”. False Friends: eventually, diverting,
major, parade. Future Perfect Simple & Continuous.
Pronunciación. Os sons vocálicos /ɔ:/ , / əʊ/ , /ɒ/
B.5.Lingua.Vocabulario e gramática.Vocabulario relacionado co mundo do espectáculo. Xerundios e infinitivos.False Friends:conductor,managed. Palabras que se confunden fácilmente: live, alive. Expresións con
“point”.Expresións que conteñen a palabra “ mind”.
Pronunciación.Os sons vocálicos / i: / , / ɪ /
B.5.Lingua.Vocabulario e gramática. Verbos seguidos por unha preposición concreta.Vocabulario relacionado co mundo da espionaxe. Expresións coa palabra “secret”. Expresións compostas coa palabra “run” . False
Friends: succeeded, casualties. Os catro tipos de oracións condicionais.A expresión “I wish”. Oracións temporais.
Pronunciación. Os sons consonánticos / ʃ /, / dʒ / , / ʈʃ /.
B.5.Lingua.Vocabulario e gramática. Vocabulario relacionado co estado físico. Collocations . Phrasal Verbs
relacionados coa saúde.Expresións coa palabra “ breath”. A voz pasiva. Os verbos causativos.
Pronunciación. Silent Letters: pronuncia de palabras con letras mudas.

B.5.Lingua.Vocabulario e gramática. Comprensión do vocabulario clave sobre a educación.
Diferenzas entre o inglés británico e o americano . False Friends : lecture, realized, recorded. Usos e diferenzas
entre used to / would e entre be used to / get used to. O estilo indirecto.
Pronunciación. O acento na palabra.

3ª AVALIACIÓN

Unidade 7

Unidade 8

B.5.Lingua.Vocabulario e gramática. Vocabulario relacionado coa tecnoloxía. Sufixos para formar substantivos . Nomes compostos. Expresións que conteñen a palabra “time”. Oracións de relativo especificativas e explicativas. Os pronomes relativos.
Pronunciación. Pronuncia da terminación do Past Simple regular –ed : /d/, /t/, /id/.
B.5.Lingua.Vocabulario e gramática.Vocabulario relacionado cas viaxes. Prefixos. Phrasal Verbs. Repaso da
gramática estudada en unidades anteriores.
Pronunciación. Pronuncia das letras “w” e “ “y.

CONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON SEN VER DEBIDO Á COVID-19
Aínda que se trata dun curso inicial de etapa postobrigatoria, cómpre ter en conta que o alumnado que cursou 4º ESO o curso pasado
non viu o estilo indirecto, polo que haberá que traballalo en detalle neste curso.

LECTURAS
2º Trimestre: Por determinar
3º Trimestre: Por determinar
CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN
1. Resultado das probas obxectivas por avaliación e / ou finais
2. Resultados das tarefas encomendadas
3. Resultados da observación directa na aula
Realizaranse probas escritas, de listening e orais. O número de probas dependerá do criterio do profesor e das necesidades do alumnado,
pero haberá polo menos unha proba escrita en cada período de avaliación, un listening e unha proba / presentación oral. O contido da
proba escrita, principalmente, será a materia obxecto de estudo durante ese periodo, máis a materia obxecto de exame en anteriores
periodos. O alumnado realizará con regularidade exercicios de redacción ( Writing ) relativos ás unidades aprendidas, ademáis de ter
unha ou máis probas de expresión escrita, que se realizarán na aula..
Os libros de lectura serán avaliados ben por medio dunha proba escrita, dunha proba oral ou dun traballo.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
a)PROBA ESCRITA: coñecementos lingüísticos(gramática, vocabulario, funcións)
b)READING / READER (comprensión lectora / libro de lectura)
c)WRITING (expresión escrita)
d)LISTENING (comprensión oral)
e)SPEAKING (expresión oral)
TOTAL AVALIACIÓN

PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN
35%
15%
25%
15%
10%
100%

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN
Para obter avaliación positiva é necesario acadar un mínimo do 30% en cada unha das partes ou destrezas avaliadas ( Gramática e
vocabulario, Listening, Reading, Writing e Speaking). Se isto se cumple , obterán o aprobado en cada período de avaliación os alumnos
que teñan unha media positiva das cualificacións obtidas nas diferentes probas, sempre que se aprecie unha evolución no alumno.
Así mesmo, é obrigatorio que o alumno faga todas as probas tanto escritas coma orais que o profesor indique.
A non realización dalgunha destas probas suporá unha cualificación de insuficiente na materia.
No caso de existir evidencia de que un alumno copiara un exame total ou parcialmente, o profesor considerará a proba suspensa con
0 puntos, puntuación que se terá en conta na nota de avaliación.
A asistencia dos alumnos ás probas datadas é obrigatoria e só se repetirán en caso de enfermidade, falecemento dun familiar ou deber
inexcusable de carácter público. Todas estas circunstancias deberán estar debidamente documentadas.
Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o exame cando
se incorpore á clase desta materia. Neste caso non precisará xustificante médico.

NOTA MEDIA XUÑO
Media ponderada: 20% da nota da 1ª avaliación + 30% da nota da 2ª avaliación + 50% da nota da 3ª avaliación
CONVOCATORIA DE SETEMBRO
PROBA ESCRITA (vocabulario, gramática, funcións,pronunciación Reading, ) : 60%
WRITING: 25%
LISTENING: 15%
O alumno promocionará se acada unha cualificación positiva de 5 puntos sobre 10 no exame.
OBSERVACIÓNS:
Dado que a nota de cada avaliación é un número enteiro, o REDONDEO dos decimais tanto nas 3 avaliacións coma na avaliación
ordinaria de xuño realizarase do seguinte xeito:
O aprobado estará en 5. A partir desta nota, as cualificacións con decimais iguais ou superiores a 5 redondearanse ao enteiro superior
tendo en conta os seguintes factores, rexistrados polo profesor na súa observación diaria:
-

A asistencia e puntualidade a clase
A realización de tarefas para casa ou na aula
A resolución de exercicios orais e escritos realizados na aula
A utilización do inglés na aula
A actitude positiva cara a materia
A colaboración e participación activa na aula
A puntualidade na entrega de traballos
A presentación coidada dos traballos
O esforzo

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL
No caso de que se vexa suspendida a actividade lectiva presencial, traballarase coa Aula Virtual e a plataforma Cisco Webex
principalmente, ademáis do correo electrónico.
Durante as primeiras semanas do curso, as profesoras do departamento de inglés adicarán tempo con cada clase para asegurarse de
que o alumnado se familiarice co uso da aula virtual ou calquera outro recurso ou plataforma que o departamento estableza como
necesario nun posible escenario de actividade lectiva non presencial.
METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA
Empregarase a Aula Virtual e o correo electrónico. Comunicaráselle o visto na clase a través do correo e daránselle instrucións sobre as
actividades a realizar , mantendo a comunicación para a consulta de dúbidas e aclaracións.

IES MARÍA CASARES. Departamento de INGLÉS
3º PMAR
MATERIA
PROFESOR/A

Inglés 1ª Lingua Estranxeira
Mariam Otero

2020-2021

Método de referencia: New Action 2, ed. Burlington Books
CONTIDOS XERAIS DO CURSO
Ao longo
do curso

B.1. Comprensión de textos orais.
Comprensión oral de textos en diferentes formatos e rexistros (instrucións de aula,mensaxes gravadas ou de
viva voz, presentacións, conversas informais, transaccións e xestións cotiás,entrevistas, vídeos...) identificando
as ideas principais e información relevante e detallada , e empregando diferentes estratexias de comprensión
como o uso do contexto verbal e non verbal, inferencia do significado probable das palabras, perseveranza no
logro da comprensión oral.
B.2. Produción de textos orais.
Planificación e execución de textos orais (producións na aula, breves presentacións,conversa informal, roleplays) expresados con claridade e coherencia, empregando os recursos lingüísticos axeitados, cunha pronunciación clara.
B.3. Comprensión de textos escritos.
Inferencia de significados nunha lectura de aula a partir de coñecementos previos.
Comprensión de textos escritos ( narrativo, descritivo ou explicativo) en diferentes formatos ( parágrafo, resumo, reseña, material de consulta,instrucións, textos xornalísticos, páxinas web, foros en liña, blogs, correspondencia informal, ...) identificando a intención comunicativa, as ideas principais e relevantes, e información
específica.
B.4. Produción de textos escritos.
Planificación e execución de textos escritos ( informes, notas, anuncios, resumos, reseñas,texto descritivo,
texto narrativo, correspondencia informal, compleción dun cuestionario persoal,...) ben estruturados, utilizando
correctamente as convencións ortográficas e os signos de puntuación, vocabulario e recursos lingüísticos axeitados, e cunha presentación coidada .
CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS ESPECÍFICOS DE CADA UNIDADE

1ª AVALIACIÓN

Unidade 1

Unidade 2

Unidade 3

Unidade 4

B.5.Lingua.Vocabulario e gramática.
As materias e o material escolar.O presente simple. Os adverbios de tempo e de frecuencia. As partículas interrogativas.
Pronunciación. Pronuncia correcta do son /dju:/. Pronuncia da terminación da 3ª persoa singular nos verbos
en Present Simple: /s/, /z/ e /ɪz/.
Cultura. Datos curiosos e interantes sobre o tamaño das clases en Xapón, Corea, China e Finlandia.
B.5.Lingua.Vocabulario e gramática. Verbos relacionados cas emocións e os sentimentos. Adxectivos cualificativos. O presente continuo.Os adverbios temporais: now, right now, at the moment,etc. Contraste entre presente simple e presente continuo. Os verbos estáticos.
Pronunciación. Pronuncia da terminación –ing /ɪŋ/
Cultura.Organizacións de voluntariado para a xuventude.
B.5.Lingua.Vocabulario e gramática.Vocabulario relacionado ca música e os estilos musicais. There was /
there were. O pasado simple en afirmativa. Verbos regulares e irregulares.
Pronunciación. Pronuncia da palabra “live” como verbo e como adxectivo. Pronuncia correcta das terminacións en pasado /d/, /t/ e /ɪd/.

B.5.Lingua.Vocabulario e gramática.As partes do corpo. Vocabulario específico da prensa. O pasado simple
en interrogativa e negativa.
Pronunciación. Os sons /ɔː/, /əʊ/ e /aʊ/.

2ª AVALIACIÓN

Unidade 5

Unidade 6

3ª AVALIACIÓN

Unidade 7

Unidade 8

B.4. Produción de textos escritos.
B.5.Lingua.Vocabulario e gramática. O tempo. Os desastres naturais. A roupa. O pasado continuo e expresións que o acompañan.
Pronunciación. Identificación e pronuncia correcta das formas débiles de was e were.
B.5.Lingua.Vocabulario e gramática. Vocabulario relacionado ca saúde. A alimentación. Tipos de comida.
Os verbos modais can, could, must, should.
Pronunciación. Pronuncia correcta do son /k/. Pronuncia correcta das formas negativas dos modais.

B.5.Lingua.Vocabulario e gramática. Os animais. Adxectivos para describir animais. Os adxectivos comparativos e os adxectivos irregulares. Os artigos e os cuantificadores.
Pronunciación. Pronuncia do son /h/. O acento na palabra.
B.5.Lingua.Vocabulario e gramática.Os ordenadores. Verbos relacionados coa tecnoloxía. Os futuros: be
going to, present continuous, will. Expresións temporais.
Pronunciación. O fonema /s/.

CONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON SEN VER DEBIDO Á COVID-19
Dado o carácter continuo da aprendizaxe de idiomas, todos os contidos non vistos presencialmente en 2º PMAR o pasado curso forman
parte do currículo de 3º PMAR, polo que se verán no presente curso . Cada profesora afondará nos elementos sintáctico-discursivos
non vistos o pasado curso tendo en conta as necesidades individuais do alumnado e empregando as ferramentas que considere oportunas.
Contidos non vistos en 2º PMAR:
Gramática: Pasados irregulares, futuros (be going to vs will),conectores de secuencia: first, next , finally
Vocabulario: Roupa e medios de transporte

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

Metodoloxía

1) Axustarase na maior medida posible ás necesidades dos alumnos.
2) Será especialmente flexible no senso de adaptarse tanto ao ritmo de aprendizaxe dos alumnos como
3)
4)
5)
6)
7)

ás distintas fases do proceso de aprendizaxe.
Será esencialmente activa e baseada na constante práctica das destrezas básicas.
Exercitaranse de modo constante as tarefas de lectura e listening guiados e programas de escritura
guiada.
Aprenderanse estructuras lingüísticas a través do contexto e a gramática a través de completar táboas
gramaticais.
Propiciaranse as actividades comunicativas e os traballos en equipo na propia clase.
Seleccionarase para o curso materiais que suministren grandes cantidades de actividades para practicar
o vocabulario, a lectura, a gramática, as estructuras e demáis aspectos en relación cas catro destrezas
básicas.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
a)PROBA ESCRITA:coñecementos lingüísticos (gramática, vocabulario, funcións)
b)READING / READER (comprensión lectora/libro lectura)
c)WRITING (expresión escrita)
d)LISTENING (comprensión oral)
e)SPEAKING (expresión oral)
f)TRABALLO DO ALUMNO
TOTAL AVALIACIÓN

PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN
40%
10%
10%
10%
10%
20%
100%

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN
Por periodo de avaliación:
Para obter avaliación positiva é necesario acadar un mínimo do 30% en cada unha das partes ou destrezas avaliadas ( Gramática e
vocabulario, Listening, Reading, Writing e Speaking). Se isto se cumple , obterán o aprobado en cada período de avaliación os
alumnos que teñan unha media positiva das cualificacións obtidas nas diferentes probas, sempre que se aprecie unha evolución no
alumno.
Así mesmo, é obrigatorio que o alumno faga todas as probas tanto escritas coma orais que o profesor indique.
A non realización dalgunha destas probas suporá unha cualificación de insuficiente na materia.

No caso de existir evidencia de que un alumno copiara un exame total ou parcialmente, o profesor considerará a proba suspensa con
0 puntos, puntuación que se terá en conta na nota de avaliación.
A asistencia dos alumnos ás probas datadas é obrigatoria e só se repetirán en caso de enfermidade, falecemento dun familiar ou
deber inexcusable de carácter público. Todas estas circunstancias deberán estar debidamente documentadas.
Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o exame
cando se incorpore á clase desta materia. Neste caso non precisará xustificante médico.
NOTA MEDIA XUÑO
Media ponderada: 20% da nota da 1ª avaliación + 30% da nota da 2ª avaliación + 50% da nota da 3ª avaliación
CONVOCATORIA DE SETEMBRO
PROBA ESCRITA (vocabulario, gramática, funcións,Reading,Writing ) : 90%
LISTENING: 10%
O alumno promocionará se acada unha cualificación positiva de 5 puntos sobre 10 no exame.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

No caso de que se vexa suspendida a actividade lectiva presencial, traballarase coa Aula Virtual e a plataforma Cisco Webex
principalmente, ademáis do correo electrónico.
Durante as primeiras semanas do curso, as profesoras do departamento de inglés adicarán tempo con cada clase para asegurarse de
que o alumnado se familiarice co uso da aula virtual ou calquera outro recurso ou plataforma que o departamento estableza como
necesario nun posible escenario de actividade lectiva non presencial.

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA
Empregarase a Aula Virtual e o correo electrónico. Comunicaráselle o visto na clase a través do correo e daránselle instrucións sobre as
actividades a realizar , mantendo a comunicación para a consulta de dúbidas e aclaracións.
PLAN DE REFORZO PARA ALUMNADO CON INGLÉS PENDENTE DE CURSOS ANTERIORES
Programa de reforzo
O programa para a atención ao alumnado con inglés pendente de cursos anteriores persegue a integración do alumno no grupo do curso
actual.Neste grupo e curso instrumentaranse as medidas necesarias para a atención das necesidades do alumno. Por unha banda,
farase un seguimento do alumno prestándolle especial atención , resolvendo dúbidas que lle poidan xurdir e esixíndolle esforzo e traballo
diario. Por outra banda, proporcionaráselle ao alumno o material necesario para o correcto seguimento das actividades. Os profesores
que no curso actual imparten a materia de inglés nos grupos nos que se atopen alumnos con inglés pendente de cursos anteriores
proporcionaranlles bloques de exercicios de repaso correspondentes aos contidos do curso.
Criterios de avaliación para superar a materia pendente
O alumno que aprobe a 1ª avaliación do curso actual e faga as actividades encomendadas aprobará a pendente. De non ser o caso,
haberá dous exames parciais con contidos mínimos do curso anterior, repartidos nos dous parciais. Considérase que superaron a materia
aqueles alumnos que realicen e entreguen os exercicios da materia pendente nas datas acordadas e aproben os dous exames parciais.

O alumno que non supere estes parciais (un deles ou os dous ) terá oportunidade de presentarse a un exame final de toda a materia. O
alumno que non se presente ao 1º parcial irá directamente ao exame final.
As probas parciais e final realizaranse nos seguintes meses, e a data exacta será comunicada ao alumnado con antelación:
1º parcial: xaneiro

2º parcial: abril

Exame final: maio

Convocatoria de setembro:
O alumno que non supere a materia pendente por ningunha das vías terá que presentarse en setembro con toda a materia.

O Departamento de Inglés

IES MARÍA CASARES. Departamento de INGLÉS
MATERIA
PROFESOR/A

Inglés 1ª e 2ª Lingua Estranxeira
María Gestal, Mariam Otero, Mercedes Pascual,Cristina
Porteiro,Sonia Visos

4º ESO
2020-2021

Método de referencia: Mosaic 4, ed. OUP
CONTIDOS XERAIS DO CURSO
Ao longo
do curso

B.1. Comprensión de textos orais.
Comprensión oral de textos en diferentes formatos e rexistros (instrucións de aula,mensaxes gravadas ou de
viva voz, presentacións, conversas formais e informais, transaccións e xestións cotiás,entrevistas, vídeos...)
identificando as ideas principais e información relevante e detallada.
B.2. Produción de textos orais.
Planificación e execución de textos orais (producións na aula, presentacións,conversa formal e informal, entrevista...) expresados con claridade e coherencia, empregando os recursos lingüísticos axeitados, cunha pronunciación clara.
B.3. Comprensión de textos escritos.
Inferencia de significados nunha lectura de aula a partir de coñecementos previos.
Comprensión de textos escritos en diferentes formatos ( parágrafo, resumo, reseña, material de consulta,instrucións, textos xornalísticos, páxinas web, foros en liña, blogs, correspondencia formal e informal, textos de ficción, ...) identificando a intención comunicativa, as ideas principais e relevantes, e información específica.
B.4. Produción de textos escritos.
Planificación e execución de textos escritos ( informes, notas, anuncios, resumos, reseñas,texto descritivo,
texto narrativo, correspondencia formal e informal, compleción dun cuestionario persoal,...) ben estruturados,
utilizando correctamente as convencións ortográficas e os signos de puntuación, vocabulario e recursos lingüísticos axeitados, e cunha presentación coidada .
CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS ESPECÍFICOS DE CADA UNIDADE

1ª AVALIACIÓN

Unidade 0

Unidade 1

Unidade 2

2ª AVALIACIÓN

Unidade 3

Unidade 4

Unidade 5

B.5.Lingua.Vocabulario e gramática. Vocabulario relacionado coa tecnoloxía,actividades de tempo libre ,
saúde e aptitude física.As compras.Modais e semimodais.Present Simple,Present Continuous,Past Simple,Present Perfect Simple.
B.5.Lingua.Vocabulario e gramática. Vocabulario para describir personalidade.Expresións con get e
make .Conectores: so, basically, I mean, anyway.Past Simple,Past Continuous,Used to; when,while,just
when;used to, be used to, get used to; Present Perfect Simple ,Present Perfect Continuous.
Pronunciación. Os sons / æ / e / ʌ /
B.5.Lingua.Vocabulario e gramática.Vocabulario relacionado cos anuncios e a publicidade, as compras.Adxectivos compostos.Cualidades persoais.Profesións. Past Simple,Past Perfect Simple .Adverbios de actitude.Intensificadores. Cuantificadores.
Pronunciación. O acento na palabra.
B.5.Lingua.Vocabulario e gramática.Vocabulario relacionado coas tecnoloxías. Verbos .Formación de substantivos.A voz pasiva.Pronomes reflexivos e recíprocos.
Pronunciación. Os sons /ɔː/ e /ɜ:/..
B.5.Lingua.Vocabulario e gramática. Phrasal verbs. Vocabulario relacionado co estado de ánimo, lesións deportivas. Os catro tipos de oracións condicionais. I wish , If only.
Pronunciación. O acento na palabra .
B.5.Lingua.Vocabulario e gramática.Vocabulario relacionado ca informática e o mundo dixital. Phrasal verbs
con “up”. False friends: currently, actually.Maneiras de comportamento. Normas sociais.Estruturas interrogativas.Gerund and infinitive.Verbos modais para expresar deducción e posibilidade.

Pronunciación. O acento cos verbos preposicionais.

3ª AVALIACIÓN

Unidade 6

Unidade 7

Unidade 8

B.5.Lingua.Vocabulario e gramática.Vocabulario relacionado co entretemento e a realización dunha película.
Reporting verbs. Adxectivos para a reseña dun libro. O estilo indirecto. Preposicións.Expresións adverbiais.
Pronunciación. Os sons /θ/ e /ð/.
B.5.Lingua.Vocabulario e gramática. Verbos preposicionais relacionados coas viaxes.Nomes para falar do
tempo atmosférico. Frases feitas. Vocabulario relacionado con regras deportivas. Os futuros. Expresións de
futuro. Future continuous, future perfect. Comparativos e superlativos.
Pronunciación. A entoación.
B.5. Lingua.Vocabulario e gramática. Expresións idiomáticas con have e take. Nomes abstractos. Verbos
preposicionais con look . Sentimentos e cualidades positivas e negativas. Nomes colectivos. As oracións de
relativo especificativas e explicativas. Os determinantes. Os pronomes indefinidos.
Pronunciación. O son / w / .

CONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON SEN VER DEBIDO Á COVID-19
Dado o carácter continuo da aprendizaxe de idiomas, todos os contidos non vistos presencialmente en 3º ESO o pasado curso forman
parte do currículo de 4º ESO, polo que se verán no presente curso . Cada profesora afondará nos elementos sintáctico-discursivos non
vistos o pasado curso tendo en conta as necesidades individuais do alumnado e empregando as ferramentas que considere oportunas.
Contidos non vistos en 3º ESO:
Gramática: pasado perfecto, pronomes de relativo, modais de deducción; tempos de futuro (will, be going to, futuro continuo),
compostos de some-, any-, no-, every-; tempos de presente con usos de futuro.
Vocabulario: medio ambiente e tecnoloxía, nomes compostos; saúde e benestar, tarefas do fogar.

LECTURAS
2º Trimestre: Por determinar
3º Trimestre: Por determinar

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN
1. Resultado das probas obxectivas por avaliación e / ou finais
2. Resultados das tarefas encomendadas
3. Resultados da observación directa na aula
Realizaranse probas escritas, de listening e orais. O número de probas dependerá do criterio do profesor e das necesidades do
alumnado, pero haberá polo menos unha proba escrita en cada período de avaliación, un listening e unha proba / presentación oral. O
contido da proba escrita, principalmente, será a materia obxecto de estudo durante ese periodo, máis a materia obxecto de exame en
anteriores periodos. O alumnado realizará con regularidade exercicios de redacción ( Writing ) relativos ás unidades aprendidas,
ademáis de ter unha ou máis probas de expresión escrita, que se realizarán na aula..
Os libros de lectura serán avaliados ben por medio dunha proba escrita, dunha proba oral ou dun traballo.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
a)PROBA ESCRITA: coñecementos lingüísticos(gramática, vocabulario, funcións)
b)READING / READER (comprensión lectora / libro de lectura)
c)WRITING (expresión escrita)
d)LISTENING (comprensión oral)
e)SPEAKING (expresión oral)
f)*TRABALLO DO ALUMNO
TOTAL AVALIACIÓN
*Para calcular a nota do apartado de traballo do alumno teranse en conta os seguintes aspectos: Realización
de exercicios e traballos de clase, realización de tarefas encomendadas para casa ou na aula, uso do inglés o
máis posible, corrección dos erros , participación na aula, nos traballos de grupo, puntualidade e asistencia a
clase co material requerido (libros, caderno...), interese e adicación á materia, puntualidade na entrega de
traballos.

PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN
40%
10%
20%
10%
10%
10%
100%

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN
Por periodo de avaliación:
Para obter avaliación positiva é necesario acadar un mínimo do 30% en cada unha das partes ou destrezas avaliadas ( Gramática e
vocabulario, Listening, Reading, Writing e Speaking). Se isto se cumple , obterán o aprobado en cada período de avaliación os
alumnos que teñan unha media positiva das cualificacións obtidas nas diferentes probas, sempre que se aprecie unha evolución no
alumno.
Así mesmo, é obrigatorio que o alumno faga todas as probas tanto escritas coma orais que o profesor indique.
A non realización dalgunha destas probas suporá unha cualificación de insuficiente na materia.
No caso de existir evidencia de que un alumno copiara un exame total ou parcialmente, o profesor considerará a proba suspensa con
0 puntos, puntuación que se terá en conta na nota de avaliación.
A asistencia dos alumnos ás probas datadas é obrigatoria e só se repetirán en caso de enfermidade, falecemento dun familiar ou
deber inexcusable de carácter público. Todas estas circunstancias deberán estar debidamente documentadas.
Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o exame cando
se incorpore á clase desta materia. Neste caso non precisará xustificante médico.
NOTA MEDIA XUÑO
Media ponderada: 1ª avaliación: 20% da nota da 1ª avaliación + 30% da nota da 2ª avaliación + 50% da nota da 3ª avaliación
O alumno promocionará se obtén unha cualificación positiva de 5, unha vez calculada a media ponderada .
CONVOCATORIA DE SETEMBRO
PROBA ESCRITA (vocabulario, gramática, funcións, Reading, Writing) : 90%
EXERCICIO DE LISTENING: 10%
O alumno promocionará se acada unha cualificación positiva de 5 puntos sobre 10 no exame.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL
No caso de que se vexa suspendida a actividade lectiva presencial, traballarase coa Aula Virtual e a plataforma Cisco Webex
principalmente, ademáis do correo electrónico.
Durante as primeiras semanas do curso, as profesoras do departamento de inglés adicarán tempo con cada clase para asegurarse de
que o alumnado se familiarice co uso da aula virtual ou calquera outro recurso ou plataforma que o departamento estableza como
necesario nun posible escenario de actividade lectiva non presencial.

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA
Empregarase a Aula Virtual e o correo electrónico. Comunicaráselle o visto na clase a través do correo e daránselle instrucións sobre as
actividades a realizar , mantendo a comunicación para a consulta de dúbidas e aclaracións.
PLAN DE REFORZO PARA ALUMNADO CON INGLÉS PENDENTE DE CURSOS ANTERIORES
Programa de reforzo
O programa para a atención ao alumnado con inglés pendente de cursos anteriores persegue a integración do alumno no grupo do curso
actual.Neste grupo e curso instrumentaranse as medidas necesarias para a atención das necesidades do alumno. Por unha banda,
farase un seguimento do alumno prestándolle especial atención , resolvendo dúbidas que lle poidan xurdir e esixíndolle esforzo e traballo

diario. Por outra banda, proporcionaráselle ao alumno o material necesario para o correcto seguimento das actividades. Os profesores
que no curso actual imparten a materia de inglés nos grupos nos que se atopen alumnos con inglés pendente de cursos anteriores
proporcionaranlles bloques de exercicios de repaso correspondentes aos contidos do curso.
Criterios de avaliación para superar a materia pendente
O alumno que aprobe a 1ª avaliación do curso actual e faga as actividades encomendadas aprobará a pendente. De non ser o caso,
haberá dous exames parciais con contidos mínimos do curso anterior, repartidos nos dous parciais. Considérase que superaron a materia
aqueles alumnos que realicen e entreguen os exercicios da materia pendente nas datas acordadas e aproben os dous exames parciais.
O alumno que non supere estes parciais (un deles ou os dous ) terá oportunidade de presentarse a un exame final de toda a materia. O
alumno que non se presente ao 1º parcial irá directamente ao exame final.
As probas parciais e final realizaranse nos seguintes meses, e a data exacta será comunicada ao alumnado con antelación:
1º parcial: xaneiro

2º parcial: abril

Exame final: maio

Convocatoria de setembro:
O alumno que non supere a materia pendente por ningunha das vías terá que presentarse en setembro con toda a materia.

O Departamento de Inglés

IES MARÍA CASARES. Departamento de INGLÉS
MATERIA

Inglés 1ª Lingua Estranxeira

PROFESOR/A

Minia Pardo, Cristina Porteiro

1º BACH
2020-2021

Método de referencia: Living English 1, ed. Burlington Books
CONTIDOS XERAIS DO CURSO
Ao longo
do curso

B.1.Comprensión de textos orais.
Comprensión oral de audicións en diferentes rexistros e formatos (conversacións,entrevistas e reportaxes de
radios, monólogos ,diálogos,.boletíns informativos, críticas cinematográficas, presentacións )
B.2.Produción de textos orais.
Planificación e execución de textos orais (produción na aula, presentacións, entrevistas, descricións de fotografías , pedir e dar consello , expresar opinións, mostrar acordo e desacordo, role-plays) expresados con claridade e coherencia, empregando recursos e pronunciación/entonación axeitados,
B.3.Comprensión de textos escritos.
Comprensión de textos en diferentes formatos ( un artigo, instrucións, anuncios e material publicitario, resumos, reseñas, correspondencia formal e informal,manual de consulta, páxinas web, historias de ficción,… )
identificando a intención comunicativa, as ideas principais e a información específica.
Predición do contido dun texto e inferencias.
Identificación de sinónimos, antónimos e False Friends. Comprender o significado de palabras polo seu contexto.
B.4.Expresión de textos escritos.
Planificación e execución de textos escritos ( narrativos.de opinión, argumentativos, descritivos, críticas cinematográficas, resumos, cartas ou correos formais, noticias ) ben estruturados , con recursos lingüísticos axeitados, unha boa ortografía e puntuación, así como unha mensaxe ben xustificada.
CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS ESPECÍFICOS DE CADA UNIDADE

1ª AVALIACIÓN

Unidade 1

Unidade 2

Unidade 3

2ª AVALIACIÓN

Unidade 4

Unidade 5

Unidade 6

B.5.Lingua.Vocabulario e gramática. Sufixos para formar adxectivos.Vocabulario clave sobre as relacións familiares. Expresións que conteñen a palabra “name”. Collocations con get.Palabras derivadas de “behave” .
False Friends: involved, embarrassed, officials. Repaso de tempos verbais presentes, pasados e futuros simples e continuos. Tempos perfectos simples. Pronunciación. O alfabeto fonético inglés. Os sons /s/, /z/ e /iz/.
B.5.Lingua.Vocabulario e gramática. Nomes compostos.Vocabulario sobre o tempo meteorolóxico.Expresións
que conteñen a palabra “harm”. Expresións que conteñen a palabra “pay”. False Friends: eventually, diverting,
major, parade. Future Perfect Simple & Continuous.
Pronunciación. Os sons vocálicos /ɔ:/ , / əʊ/ , /ɒ/
B.5.Lingua.Vocabulario e gramática.Vocabulario relacionado co mundo do espectáculo. Xerundios e infinitivos.False Friends:conductor,managed. Palabras que se confunden fácilmente: live, alive. Expresións con
“point”.Expresións que conteñen a palabra “ mind”.
Pronunciación.Os sons vocálicos / i: / , / ɪ /
B.5.Lingua.Vocabulario e gramática. Verbos seguidos por unha preposición concreta.Vocabulario relacionado co mundo da espionaxe. Expresións coa palabra “secret”. Expresións compostas coa palabra “run” . False
Friends: succeeded, casualties. Os catro tipos de oracións condicionais.A expresión “I wish”. Oracións temporais.
Pronunciación. Os sons consonánticos / ʃ /, / dʒ / , / ʈʃ /.
B.5.Lingua.Vocabulario e gramática. Vocabulario relacionado co estado físico. Collocations . Phrasal Verbs
relacionados coa saúde.Expresións coa palabra “ breath”. A voz pasiva. Os verbos causativos.
Pronunciación. Silent Letters: pronuncia de palabras con letras mudas.

B.5.Lingua.Vocabulario e gramática. Comprensión do vocabulario clave sobre a educación.
Diferenzas entre o inglés británico e o americano . False Friends : lecture, realized, recorded. Usos e diferenzas
entre used to / would e entre be used to / get used to. O estilo indirecto.
Pronunciación. O acento na palabra.

3ª AVALIACIÓN

Unidade 7

Unidade 8

B.5.Lingua.Vocabulario e gramática. Vocabulario relacionado coa tecnoloxía. Sufixos para formar substantivos . Nomes compostos. Expresións que conteñen a palabra “time”. Oracións de relativo especificativas e explicativas. Os pronomes relativos.
Pronunciación. Pronuncia da terminación do Past Simple regular –ed : /d/, /t/, /id/.
B.5.Lingua.Vocabulario e gramática.Vocabulario relacionado cas viaxes. Prefixos. Phrasal Verbs. Repaso da
gramática estudada en unidades anteriores.
Pronunciación. Pronuncia das letras “w” e “ “y.

CONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON SEN VER DEBIDO Á COVID-19
Aínda que se trata dun curso inicial de etapa postobrigatoria, cómpre ter en conta que o alumnado que cursou 4º ESO o curso pasado
non viu o estilo indirecto, polo que haberá que traballalo en detalle neste curso.

LECTURAS
2º Trimestre: Por determinar
3º Trimestre: Por determinar
CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN
PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN
1. Resultado das probas obxectivas por avaliación e / ou finais
2. Resultados das tarefas encomendadas
3. Resultados da observación directa na aula
Realizaranse probas escritas, de listening e orais. O número de probas dependerá do criterio do profesor e das necesidades do alumnado,
pero haberá polo menos unha proba escrita en cada período de avaliación, un listening e unha proba / presentación oral. O contido da
proba escrita, principalmente, será a materia obxecto de estudo durante ese periodo, máis a materia obxecto de exame en anteriores
periodos. O alumnado realizará con regularidade exercicios de redacción ( Writing ) relativos ás unidades aprendidas, ademáis de ter
unha ou máis probas de expresión escrita, que se realizarán na aula..
Os libros de lectura serán avaliados ben por medio dunha proba escrita, dunha proba oral ou dun traballo.

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
a)PROBA ESCRITA: coñecementos lingüísticos(gramática, vocabulario, funcións)
b)READING / READER (comprensión lectora / libro de lectura)
c)WRITING (expresión escrita)
d)LISTENING (comprensión oral)
e)SPEAKING (expresión oral)
TOTAL AVALIACIÓN

PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN
35%
15%
25%
15%
10%
100%

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN
Para obter avaliación positiva é necesario acadar un mínimo do 30% en cada unha das partes ou destrezas avaliadas ( Gramática e
vocabulario, Listening, Reading, Writing e Speaking). Se isto se cumple , obterán o aprobado en cada período de avaliación os alumnos
que teñan unha media positiva das cualificacións obtidas nas diferentes probas, sempre que se aprecie unha evolución no alumno.
Así mesmo, é obrigatorio que o alumno faga todas as probas tanto escritas coma orais que o profesor indique.
A non realización dalgunha destas probas suporá unha cualificación de insuficiente na materia.
No caso de existir evidencia de que un alumno copiara un exame total ou parcialmente, o profesor considerará a proba suspensa con
0 puntos, puntuación que se terá en conta na nota de avaliación.
A asistencia dos alumnos ás probas datadas é obrigatoria e só se repetirán en caso de enfermidade, falecemento dun familiar ou deber
inexcusable de carácter público. Todas estas circunstancias deberán estar debidamente documentadas.
Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o exame cando
se incorpore á clase desta materia. Neste caso non precisará xustificante médico.

NOTA MEDIA XUÑO
Media ponderada: 20% da nota da 1ª avaliación + 30% da nota da 2ª avaliación + 50% da nota da 3ª avaliación
CONVOCATORIA DE SETEMBRO
PROBA ESCRITA (vocabulario, gramática, funcións,pronunciación Reading, ) : 60%
WRITING: 25%
LISTENING: 15%
O alumno promocionará se acada unha cualificación positiva de 5 puntos sobre 10 no exame.
OBSERVACIÓNS:
Dado que a nota de cada avaliación é un número enteiro, o REDONDEO dos decimais tanto nas 3 avaliacións coma na avaliación
ordinaria de xuño realizarase do seguinte xeito:
O aprobado estará en 5. A partir desta nota, as cualificacións con decimais iguais ou superiores a 5 redondearanse ao enteiro superior
tendo en conta os seguintes factores, rexistrados polo profesor na súa observación diaria:
-

A asistencia e puntualidade a clase
A realización de tarefas para casa ou na aula
A resolución de exercicios orais e escritos realizados na aula
A utilización do inglés na aula
A actitude positiva cara a materia
A colaboración e participación activa na aula
A puntualidade na entrega de traballos
A presentación coidada dos traballos
O esforzo

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL
No caso de que se vexa suspendida a actividade lectiva presencial, traballarase coa Aula Virtual e a plataforma Cisco Webex
principalmente, ademáis do correo electrónico.
Durante as primeiras semanas do curso, as profesoras do departamento de inglés adicarán tempo con cada clase para asegurarse de
que o alumnado se familiarice co uso da aula virtual ou calquera outro recurso ou plataforma que o departamento estableza como
necesario nun posible escenario de actividade lectiva non presencial.
METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA
Empregarase a Aula Virtual e o correo electrónico. Comunicaráselle o visto na clase a través do correo e daránselle instrucións sobre as
actividades a realizar , mantendo a comunicación para a consulta de dúbidas e aclaracións.

IES MARÍA CASARES. Departamento de INGLÉS
2º Bach
MATERIA
PROFESOR/A

Inglés 2º Bach Lingua Estranxeira
Mariam Otero, Mercedes Pascual, Cristina Porteiro

2020-2021

Método de referencia: Living English 2, ed. Burlington Books
CONTIDOS XERAIS DO CURSO
Ao longo do curso

Unidade 0

1ª AVALIACIÓN

Unidade 1

Unidade 2

Unidade 3

B.1.Comprensión de textos orais.
Comprensión oral de audicións en diferentes rexistros e formatos (conversacións,entrevistas e reportaxes de
radios, monólogos ,diálogos,.boletíns informativos, críticas cinematográficas, presentación )
B.2.Produción de textos orais.
Planificación e execución de textos orais (produción na aula, presentacións, entrevistas, descricións de fotografías , pedir e dar consello , expresar opinións, mostrar acordo e desacordo, role-plays) expresados con claridade e coherencia, empregando recursos e pronunciación/entonación axeitados,
B.3.Comprensión de textos escritos.
Comprensión de textos en diferentes formatos ( artigos, noticias, resumos, reseñas, correspondencia formal ,manual de consulta, páxinas web ) identificando a intención comunicativa, as ideas principias e a información específica.
Predición do contido dun texto e inferencias.
Identificación de sinónimos, antónimos e False Friends. Comprender o significado de palabras polo seu contexto.
B.4.Expresión de textos escritos.
Planificación e execución de textos escritos ( descritivos,narrativos.de opinión, críticas cinematográficas, resumos, cartas ou correos formais, argumentativos, noticias, ben estruturados , con recursos lingüísticos axeitados, unha boa ortografía e puntuación, así como unha mensaxe ben xustificada.
CONTIDOS SINTÁCTICO-DISCURSIVOS ESPECÍFICOS DE CADA UNIDADE
B.5.Lingua.Vocabulario e gramática.
Repaso de vocabulario e tempos verbais simples.
Conectores I: Orde, secuencia, exemplos e comparación.

B.5.Lingua.Vocabulario e gramática.
Comprensión do vocabulario relacionado cos costumes propios doutras culturas. Uso correcto do xerundio e do
infinitivo. Estudo e práctica dos substantivos , adxectivos e adverbios. Sufixos. Identificación de False Friends.
Expresión de acción presentes, pasadas e futuras en tempo perfecto. Expresioln temporais.
Conectores II: temporais
Pronunciación I: vowels

B.5.Lingua.Vocabulario e gramática. Aprendizaxe de vocabulario relacionado coa ciencia-ficción. Aprendizxe
de phrasal verbs. Formación de adxectivos compostos.
Uso e formación dos catro tipos de oracións condicionais.Uso correcto das oracións temporais. Uso e formación
das oracións desiderativas ( I wish…) . Paráfrase.
Pronunciación II: dipthongs
Conectores III: condicionais

B.5.Lingua.Vocabulario e gramática. Aprendizaxe de vocabulario relacionado co traballo, collocations, expresións con job

2ª AVALIACIÓN

Unidade 4

3ª AVALIACIÓN

Unidade 5

Unidade 6

Uso e formación da voz pasiva. Uso e formación do causativo.
Pronunciación III: /s/, /z/, /iz/ and /t/, /d/, /id/
Conectores IV: finalidade
.
B.5.Lingua.Vocabulario e gramática. Comprensión e aprendizaxe de vocabulario e expresiólns relacionadas
co deporte. Formación de palabras a partir da mesma raíz. Uso correcto dos verbos modais e os modais perfectos.
Pronunciación V: /p,b/, /t,d/, /k,g/
Conectores V: adición e contraste

B.5.Lingua.Vocabulario e gramática. Aprendizaxe de vocabulario e de familias de palabas relacionadas co
crimen. Phrasal verbs con múltiples significados. Uso e formación do estilo indirecto.
Pronunciación VI: /ʧ,ʤ/ /f,v/, /θ,ð/, /ʃ,ʒ/, /h/
Conectores VI: causa e resultado

B.5.Lingua.Vocabulario e gramática. Substantivos e adxectivos seguidos de preposición. Comprensión do
vocabulario clave relacionado co diñeiro. Expresións con cost e price
Pronunciación VII: /m,n, ŋ/ /j,w/

CONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON SEN VER DEBIDO Á COVID-19

Dado o carácter continuo da aprendizaxe de idiomas, todos os contidos non vistos presencialmente en 1º Bacharelato o pasado curso
forman parte do currículo de 2º Bacharelato, polo que se verán no presente curso . Cada profesora afondará nos elementos sintácticodiscursivos non vistos o pasado curso tendo en conta as necesidades individuais do alumnado e empregando as ferramentas que considere oportunas.
Contidos non vistos en 1º BACH:
Estructrura de textos informativos, biografías, cartas formais e descricións.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN
1. Resultado das probas obxectivas por avaliación e / ou finais
2. Resultados das tarefas encomendadas
3. Resultados da observación directa na aula
O alumnado realizará con regularidade textos tipo probas ABAU, exercicios de redacción ( Writing ), exercicios de listening e outros
relativos ás unidades aprendidas que a profesora considere oportunos.
Para obter avaliación positiva é necesario acadar un mínimo do 30% en cada unha das partes ou destrezas avaliadas ( Gramática e
vocabulario, Listening, Reading, Writing e Speaking). Se isto se cumple , obterán o aprobado en cada período de avaliación os alumnos
que teñan unha media positiva das cualificacións obtidas nas diferentes probas, sempre que se aprecie unha evolución no alumno.
Así mesmo, é obrigatorio que o alumno faga todas as probas tanto escritas coma orais que o profesor indique. A non realización
dalgunha destas probas suporá unha cualificación de insuficiente na materia.No caso de existir evidencia de que un alumno copiara un
exame total ou parcialmente, o profesor considerará a proba suspensa con 0 puntos, puntuación que se terá en conta na nota de
avaliación.
A asistencia dos alumnos ás probas datadas é obrigatoria e só se repetirán en caso de enfermidade, falecemento dun familiar ou deber
inexcusable de carácter público. Todas estas circunstancias deberán estar debidamente documentadas.
Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o exame cando
se incorpore á clase desta materia. Neste caso non precisará xustificante médico.
Dado que se trata dun curso final de etapa, excepcionalmente realizarase unha proba extra a aquel alumnado que non acadara avaliación
positiva unha vez calculada a media ponderada.Preténdese con isto darlle unha oportunidade máis a aqueles alumnos que estean a
punto de acadar unha avaliación positiva do curso.
Esixirase ao alumnado o uso máximo posible da lingua inglesa na aula. O alumnado debe amosar unha actitude de respecto cara os seus
compañeiros, o profesor/a, e a materia e deberá cumplir as regras necesarias para que a clase poida desenvolverse con normalidade.

PORCENTAXE NA
PORCENTAXE
NOTA DE AVALIADE CADA PARTE CIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

PROBAS ESCRITAS

CONTROIS DE CLASE
TOTAL AVALIACIÓN

a)GRAMÁTICA E VOCABULARIO
b)READING (comprensión lectora )
c)WRITING (expresión escrita)
d)LISTENING (comprensión oral)
e)EXPRESIÓN ORAL (speaking / fonética)

25%
20%
30%

90%

15%
10%
10%
100%

OBSERVACIÓNS: Dado que a nota de cada avaliación é un número enteiro, o REDONDEO dos decimais realizarase do seguinte
xeito: O aprobado estará en 5. A partir desta nota, as cualificacións con decimais iguais ou superiores a 5 redondearanse ao enteiro
superior tendo en conta os seguintes factores, rexistrados polo profesor na súa observación diaria:
Realización de exercicios e traballos de clase, realización de tarefas encomendadas para casa ou na aula, uso do inglés o máis posible,
corrección dos erros , participación na aula, nos traballos de grupo, puntualidade e asistencia a clase co material requerido (libros,
caderno...), interese e adicación á materia, puntualidade na entrega de traballos.
NOTA MEDIA XUÑO
Media ponderada: 20% da nota da 1ª avaliación + 30% da nota da 2ª avaliación + 50% da nota da 3ª avaliación
O alumno promocionará se obtén unha cualificación positiva de 5, unha vez calculada a media ponderada .
CONVOCATORIA DE SETEMBRO
PROBA ESCRITA (modelo ABAU máis completa) : 85%
EXERCICIO DE LISTENING: 15%
O alumno promocionará se acada unha cualificación positiva de 5 puntos sobre 10 no exame.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

No caso de que se vexa suspendida a actividade lectiva presencial, traballarase coa Aula Virtual e a plataforma Cisco Webex
principalmente, ademáis do correo electrónico.
Durante as primeiras semanas do curso, as profesoras do departamento de inglés adicarán tempo con cada clase para asegurarse de
que o alumnado se familiarice co uso da aula virtual ou calquera outro recurso ou plataforma que o departamento estableza como
necesario nun posible escenario de actividade lectiva non presencial.
METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA

Empregarase a Aula Virtual e o correo electrónico. Comunicaráselle o visto na clase a través do correo e daránselle instrucións sobre as
actividades a realizar , mantendo a comunicación para a consulta de dúbidas e aclaracións.
PLAN DE REFORZO PARA ALUMNADO CON INGLÉS PENDENTE DE 1º BACHARELATO
As actividades de recuperación buscan a integración do alumno no curso superior. Neste grupo e curso instrumentaranse as medidas
necesarias para atender as necesidades do alumno.
Faránselle indicacións e proporcionaránselle actividades que lle axuden á recuperación da materia pendente. Dotarase ao alumno do
material necesario para poder levar a cabo estas actividades.
O profesor do curso actual fará o seguimento do alumno e daralle indicacións respecto as seguintes cuestións: a. Ritmo de traballo da
materia pendente b. Actividades e exercicios a realizar en cada unidade c. Datas das distintas probas que se programen
Os bloques de exercicios que o alumno reciba do seu profesor actual serán realizados e devoltos ao profesor antes das probas de
recuperación da materia pendente.
Criterios de avaliación para superar a materia pendente
O alumno que aprobe a 1ª avaliación do curso actual e faga as actividades encomendadas aprobará a materia pendente.
De non ser o caso,terá que presentarse aos exames parciais con contidos mínimos do curso anterior, repartidos nos dous parciais.

Os contidos do 1º parcial serán a primeira metade dos contidos mínimos do curso anterior.
Os contidos do 2º parcial serán a segunda metade dos contidos mínimos do curso anterior.
O alumno que supere estes parciais terá superada a pendente. Se non aproba algún destes parciais terá a oportunidade de presentarse
a un exame final de toda a materia.
O alumno que non se presente ao 1º parcial irá directamente ao exame final.
As datas das probas parciais e final serán comunicadas en canto estean fixadas.
Convocatoria de setembro:
O alumno que non supere a materia pendente por ningunha das vías terá que presentarse en setembro con toda a materia.

