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ADENDA Á PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO DEPARTAMENTO DE INGLÉS

Debido á modificación na regulación da avaliación, promoción e titulación no Ensino Secundario
Obrigatorio, o Bacharelato e a Formación Profesional por medio da ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola
que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación
secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia, o Departamento de Inglés do
IES de Melide reuniuse  para establecer as seguintes medidas a tomar.

PUNTO PRIMEIRO:

O alumnado de primeiro e segundo ciclo da ESO poderá acadar unha avaliación positiva segundo o

reflectido no punto 4.3 Procedementos e instrumentos de avaliación da programación para o curso

2021-2022 coa modificación que se indica a continuación.

CUALIFICACIÓN DA TERCEIRA AVALIACIÓN

A nota da terceira avaliación será o resultado da seguinte media ponderada:

1ª avaliación: 20%

2ª avaliación: 30%

Procedementos e instrumentos de avaliación do 3º trimestre: 50%

Considérase que o alumno superará a materia sempre que acade un 5 na cualificación resultante de dita
suma.

PUNTO SEGUNDO:

No caso de que a terceira avaliación sexa negativa, será o equipo docente quen valore se o alumnado

acadou os obxectivos e competencias clave do curso que corresponda.

Esta valoración determinarase mediante unha serie de procedementos de reforzo que terán lugar en
datas aínda por establecer entre a terceira avaliación e a ordinaria final. Os criterios de cualificación
serán os seguintes:

CUALIFICACIÓN NA ESO

COMPETENCIAS ESCRITAS COMPETENCIAS ORAIS

Gramática e
vocabulario

Comprensión
escrita READING

Expresión escrita
WRITING

Comprensión oral
LISTENING

Expresión oral
SPEAKING

30% 10% 20% 30% 20%

A cualificación final de curso obterase por aproximación. Se un alumno non se esforza e non se
responsabiliza da súa aprendizaxe, o redondeo será por truncamento (elimínanse os decimais que están
á dereita da unidade).

O alumnado que acade unha cualificación positiva en ditos procedementos obterá como máximo 5
puntos na avaliación final.

PUNTO TERCEIRO:

O alumnado coa terceira avaliación aprobada deberá continuar co seguemento das actividades de
consolidación e ampliación que se levarán a cabo nesas datas para que o redondeo poida ser á alza a
partir de 0.5.
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A ponderación da nota dos alumnos que non tivesen acadado os obxectivos do curso  realizarase da
seguinte forma:

● Se teñen 4 ou menos : suspenso
● Se teñen un 5:  APROBADO

● Se teñen 6 ou máis na avaliación extraordinaria: (A* x  0.60) + (3ª avaliación  x  0.40)

*A é a nota obtida no derradeiro exame

PUNTO CUARTO:

No caso do Bacharelato, mantéñense as probas extraordinarias fixadas para final de curso coas
seguintes porcentaxes.

CUALIFICACIÓN de 1º de BACHARELATO

PROBAS ESCRITAS PROBAS ORAIS

Gramática e
vocabulario

Comprensión
escrita READING

Expresión escrita
WRITING

Comprensión oral LISTENING

20% 20% 30% 20%

CUALIFICACIÓN de 2º de BACHARELATO

COMPETENCIAS ESCRITAS E ORAIS

Exame tipo
ABAU

Expresión escrita
WRITING

Comprensión oral
LISTENING

55 % 30 % 15 %


