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 1. Criterios sobre a avaliación e cualificación  

1º Avaliación  

Cálculo da nota da 1º avaliación:  

 

En 1º e 2º ESO 

 

A nota de cada avaliación será a suma dos apartados 1 e 2 que se especifican 

de seguido. 

1. Valoración de deberes e traballo de aula  

Seguiranse os seguintes criterios : 

A. Revisión de deberes e cadernos (en papel ou dixital): 1 punto. 

B. Traballo na aula a  nivel individual e en grupo : 1 punto. 

Pedirase ao alumnado que participe da valoración do traballo en equipo 
(traballo cooperativo) utilizando como instrumento de avaliación unha 
rúbrica na que se analice a rendibilidade do alumnado en canto á 
participación e a actitude dentro do equipo e na interacción co grupo-
clase. 

Este apartado contará un 20 % da nota en cada avaliación (2 puntos). 

2. Probas e redaccións  

Este apartado contara un 80 % da nota final  da avaliación (8 puntos). 

Os aspectos a avaliar e as súas correspondentes porcentaxes son os seguintes: 

Gramática (grammar) : 30% 

    Vocabulario (vocabulary)30 % 

    Comprensión escrita (reading): 15%. 

Expresión escrita (writing) : 15% 

       Comprensión oral (listening) e / ou expresión oral (speaking): 10% 

Procurarase facer polo menos dous exames por avaliación para saber  o nivel 
de coñecementos do alumnado en vocabulario e en gramática; aparecerá 
indicado o valor de cada apartado e de cada exercicio. Obterase a media 
aritmética das notas de cada exame. O contido dos verbos irregulares en 
pasado incluirase no apartado de gramática: o resultado das probas quincenais 
de verbos irregulares farán media coa puntuación obtida no apartado de 
gramática dos exames das unidades. 
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As probas de comprensión escrita (Reading) procurarase facelas en sesións 
diferentes ás dos exames de gramática e de vocabulario; traballarase en textos 
adaptados aos contidos desenvolvidos. 

Para valorar o apartado de expresión escrita (Writing), deseñaranse actividades 
de composición  descritivas, narrativas  e de diálogos que o alumnado terá que 
realizar en clase ou como traballo de casa. 

Para valorar o apartado de comprensión e expresión oral (Listening and / or 
speaking) realizaranse tests de comprensión (Listenings) e exercicios de 
lectura. Tamén se valorará o traballo oral en diálogos e exposicións para o que 
se utilizarán rúbricas para que tanto a profesora como o alumnado poda avaliar 
as actividades. Contaranse tamén neste apartado as probas orais de verbos.  

É condición necesaria para o aprobado na materia que neste apartado 2 de 
probas e redaccións que o alumnado teña un mínimo de 4; en caso contrario, 
non se poderá  conseguir o 5 sumando a unha nota inferior a 4 o resultado 
obtido no apartado 1 de valoración de deberes e traballo de aula. 
 

En 3º ESO, 3º PMAR e 4º ESO 

 

A nota de cada avaliación será a suma dos apartados 1 e 2 que se especifican 

a continuación. 

1. Realización de tarefas na casa e uso da lingua estranxeira na aula  

Este apartado contará un 10 % da nota en cada avaliación (1 punto). No caso 
de 3º PMAR soamente se terá en conta a realización de tarefas na casa, onde a 
docente valorará a puntualidade e corrección das entregas. No caso de 3º e 4º 
de ESO terase en conta tanto a realización de tarefas na casa como o uso da 
lingua estranxeira na aula. O alumnado parte en cada avaliación cun punto 
nesta sección e dese punto irase restando nota tanto cando o/a alumno/a non 
realice as tarefas de deberes como cando non empregue o inglés na aula. 

En canto á realización das tarefas na casa, dous días sen deberes restarán 0.25 
do punto de Realización de tarefas na casa e uso da lingua estranxeira na aula. 
Dous días cos deberes incompletos equivalerán a un día sen deberes. O/a 
alumno/a é consciente en cada momento de cantas veces a docente rexistrou 
que viña sen deberes ou con eles incompletos, polo que pode restar por si 
mesmo/a da nota e saber canto do punto lle queda en cada momento.  

En canto ao uso da lingua estranxeira na aula, pídeselle ao alumnado que fale 
en inglés en todo momento, xa que ao empregalo en situacións comunicativas 
reais mellorará a súa competencia lingüística. Para se poder comunicar de xeito 
efectivo, o alumnado pode pedir á docente e a compañeiros/as todas as 
traducións que precise. O que se pretende é mobilizar todas as estruturas e 
vocabulario adquiridos ata o momento como, por exemplo: alguén me pode 
emprestar un bolígrafo?, para cando son estes deberes?, etc. 
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Deste xeito, cada vez que o/a alumno/a empregue unha lingua que non sexa o 
inglés na aula a docente daralle un aviso ao momento. A docente e o/a 
alumno/a irán levando conta conxuntamente do número de veces que o/a 
estudante falou castelán ou galego na aula en vez de inglés na sesión na que se 
atopan. Se o/a alumno/a chega ás tres chamadas de atención na mesma sesión 
por non usar o inglés, entón restarase 0.25 do punto de Realización de tarefas 
na casa e uso da lingua estranxeira na aula. O/a alumno/a sabe ao instante que 
está a piques de ou acaba de perder 0.25 da nota porque a docente o/a está a 
informar en tempo real.  

Sen embargo, cómpre sinalar que se o/a estudante está a ter dificultades ou 
problemas en comprender as explicacións, nese caso si que pode usar o galego 
ou castelán para pedir aclaracións e consultar dúbidas.  

2- Probas 

Contan o 90% da nota (9 puntos). 

Faranse controis e/ou proxectos, e exames de avaliación coas seguintes 
porcentaxes.  

Controis e/ou proxectos: 30% 

Exames avaliación: 60%. En cada exame de avaliación, haberá os seguintes 
apartados cos seguintes valores: 

Gramática (grammar) : 30 % 

Vocabulario (vocabulary): 30 % (Inclúe fonética) 

Comprensión escrita (reading): 15% 

Expresión escrita (writing): 15% 

Comprensión oral (listening) e/ou expresión oral (speaking): 10% 

No exame aparecerá por escrito o valor de cada apartado e de cada exercicio. 
 

En 1º de Bacharelato 

 

A nota de cada avaliación será a suma dos apartados 1 e 2 que se especifican 

de seguido. 

1. Tarefas e traballos 

A entrega e corrección por parte do alumnado dos traballos, así como a 
puntualidade na entrega, supón o 10% da nota (1 punto). 
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2. Probas 
 
Este apartado supón o 90% da nota. (9 puntos). Dentro das probas escritas, o 
control ou a media aritmética dos controis valerá un 30 % e o exame de 
avaliación un 70%. 
 
Realizaranse tres exames de avaliación (un por avaliación) e compoñeranse dos 
seguintes apartados coa correspondente puntuación: 
 

a. Comprensión e expresión escrita (reading and writing): 5 puntos sobre 
10 (50%) 
b. Proba gramatical (grammar): 2 puntos sobre 10 (20%) 
c. Proba de vocabulario (vocabulary): 2 puntos sobre 10 (20%) 
d. Comprensión e/ou expresión oral (listening and/or speaking): 1 punto 
sobre 10 (10%). Nas probas nas que non haxa listening repartirase este 
punto entre gramática e vocabulario: 0.5 respectivamente. 

 
Realizaranse 4 ou 5 controis ao longo do curso (1 ou 2 por cada avaliación) e 
compoñeranse dos seguintes apartados coa correspondente puntuación: 
 

a. Comprensión e expresión escrita (reading and writing): 5 puntos sobre 
10 (50%) 
b. Proba gramatical (inclúe verbos irregulares e conxuncións) (grammar): 
2,5 puntos sobre 10 (25%) 
c. Vocabulario (vocabulary): 2,5 puntos sobre 10 (25%) 

 
Poderanse levar a cabo outros controis con distinta estrutura sobre aspectos 
concretos da materia que o profesorado considere oportunos: verbos 
irregulares, vocabulario... 
 

En 2º de Bacharelato 

 

A nota de cada avaliación será a suma dos apartados 1 e 2 que se especifican 

a continuación. 

1. Realización de tarefas na casa e uso da lingua estranxeira na aula  

Este apartado contará un 10 % da nota en cada avaliación (1 punto). 

O alumnado parte en cada avaliación cun punto nesta sección e dese punto 
irase restando nota tanto cando o/a alumno/a non realice as tarefas de deberes 
como cando non empregue o inglés na aula. 

En canto á realización das tarefas na casa, dous días sen deberes restarán 0.25 
do punto de Realización de tarefas na casa e uso da lingua estranxeira na aula. 
Dous días cos deberes incompletos equivalerán a un día sen deberes. O/a 
alumno/a é consciente en cada momento de cantas veces a docente rexistrou 
que viña sen deberes ou con eles incompletos, polo que pode restar por si 
mesmo/a da nota e saber canto do punto lle queda en cada momento.  
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En canto ao uso da lingua estranxeira na aula, pídeselle ao alumnado que fale 
en inglés en todo momento, xa que ao empregalo en situacións comunicativas 
reais mellorará a súa competencia lingüística. Para se poder comunicar de xeito 
efectivo, o alumnado pode pedir á docente e a compañeiros/as todas as 
traducións que precise. O que se pretende é mobilizar todas as estruturas e 
vocabulario adquiridos ata o momento como, por exemplo: alguén me pode 
emprestar un bolígrafo?, para cando son estes deberes?, etc. 

Deste xeito, cada vez que o/a alumno/a empregue unha lingua que non sexa o 
inglés na aula a docente daralle un aviso ao momento. A docente e o/a 
alumno/a irán levando conta conxuntamente do número de veces que o/a 
estudante falou castelán ou galego na aula en vez de inglés na sesión na que se 
atopan. Se o/a alumno/a chega ás tres chamadas de atención na mesma sesión 
por non usar o inglés, entón restarase 0.25 do punto de Realización de tarefas 
na casa e uso da lingua estranxeira na aula. O/a alumno/a sabe ao instante que 
está a piques de ou acaba de perder 0.25 da nota porque a docente o/a está a 
informar en tempo real.  

Sen embargo, cómpre sinalar que se o/a estudante está a ter dificultades ou 
problemas en comprender as explicacións, nese caso si que pode usar o galego 
ou castelán para pedir aclaracións e consultar dúbidas.  

2- Probas 
 
Este apartado supón o 90% da nota. (9 puntos). Dentro das probas, o control 
ou a media aritmética dos controis valerá un 30 % e o exame de avaliación un 
70%. 
 
Realizaranse tres exames de avaliación (un por avaliación) e compoñeranse dos 
seguintes apartados cos seus correspondentes valores: 
 

a. Comprensión e expresión escrita (reading and writing): 50% 
b. Proba gramatical (grammar): 25% 
c. Vocabulario (inclúe fonética) (vocabulary): 25% 

 
No caso dos controis, realizarase polo menos un control por avaliación e 
compoñeranse dos seguintes apartados cos seus correspondentes valores 
cando se realicen controis de unidades completas: 
 

a. Comprensión e expresión escrita (reading and writing): 40% 
b. Proba gramatical (grammar): 25% 
c. Vocabulario (inclúe fonética) (vocabulary): 25% 
d. Comprensión e/ou expresión oral (listening and/or speaking): 10% 

 
Ademais dos controis das unidades completas coa estrutura anterior, poderase 
facer calquera tipo de control que o profesorado estime oportuno para avaliar 
contidos concretos: vocabulario, verbos irregulares, fonética, exames ABAU... 
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Procedemento de recuperación da 1º avaliación:  

 

En todos os niveis a avaliación será progresiva, de xeito que a primeira 

avaliación volverá a ser avaliada ao longo da segunda e da terceira avaliación 

dun xeito integrado coa nova materia. 

 

2º Avaliación  

Cálculo da nota da 2º avaliación:  

 

Idéntico ao cálculo da nota da 1ª avaliación. 

Procedemento de recuperación da 2º avaliación:  

 

En todos os niveis a avaliación será progresiva, de xeito que a segunda 

avaliación volverá a ser avaliada ao longo da terceira avaliación dun xeito 

integrado coa nova materia. 

 

3º Avaliación  

Cálculo da nota da 3º avaliación: 

  

Para o cálculo da nota da 3ª avaliación na ESO hai que comezar procedendo 

segundo o detallado para cada unha das avaliacións anteriores. A nota 

resultante de aplicar os respectivos criterios para cada nivel considerarase a 

nota base da terceira avaliación e empregarase xunto coas notas das outras 

dúas avaliacións para calcular a nota da 3ª avaliación do seguinte xeito: a nota 

da 3ª avaliación será a suma do 20% da nota da primeira avaliación, o 30% da 

nota da segunda avaliación e o 50% da nota base da 3ª avaliación. 

 

No caso de Bacharelato a nota da 3ª avaliación calcúlase seguindo os mesmos 

criterios que nas dúas avaliacións anteriores. 

 

Procedemento de recuperación da 3º avaliación: 

 

No caso da ESO, se a nota da terceira avaliación fai que o/a alumno/a non 

aprobe a materia, dito/ alumno/a deberá presentarse á proba de avaliación 

final ordinaria en xuño. 

 

No caso de Bacharelato a nota da 3ª avaliación usarase para calcular a nota da 

avaliación final ordinaria. Se tras a aplicar o cálculo onde a 1ª avaliación supón 

o 20% da nota, a 2ª avaliación o 30% da nota e a 3ª avaliación o 50% da nota, 

a cualificación resultante é un aprobado, a 3ª avaliación quedará 

automáticamente recuperada. De non ser así, o/a alumno/a deberá 

presentarse á proba extraordinaria de xuño. 
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Cualificación 

final  

Cálculo para obter a cualificación final de curso: 

 

No caso da ESO, a cualificación final será a obtida na proba de avaliación final 

ordinaria celebrada en xuño, onde o exame suporá o 100% da nota. A proba 

de avaliación final ordinaria de xuño compoñerase dos seguintes apartados 

cos seguintes valores para cada un dos niveis indicados. 

 

1º e 2º ESO 

Na proba de avaliación final ordinaria incluiranse preguntas para valorar os 
apartados de gramática, vocabulario, comprensión escrita, expresión escrita e 
comprensión oral na porcentaxe seguinte: 30%, 30%, 15%, 15% e 10%.  
 

3º ESO, 3º PMAR e 4º ESO 

 

A proba de avaliación final ordinaria contará coas mesmas seccións que os 

exames realizados durante o curso, salvo a proba de comprensión oral 

(listening) e/ou expresión oral (speaking), que non se incluirá. O 10% desta 

parte repartirase equitativamente entre as seccións de vocabulario e 

expresión escrita. En consecuencia, o valor das sección do exame será a 

seguinte: 

 
Gramática (grammar): 30% 
Vocabulario (vocabulary): 35% (Inclúe fonética) 
Comprensión escrita (reading): 15% 
Expresión escrita (writing): 20% 

 

No caso de Bacharelato a cualificación final será o resultado de sumar o 20% 

da nota da 1ª avaliación, o 30% da nota da segunda avaliación e o 50% da nota 

da 3ª avaliación. 

 

Proba 

extraordinaria 

para BAC 

Consistente en:  

 

A proba extraordinaria de xuño para os dous cursos de bacharelato 

compoñerase dos seguintes apartados cos seguintes valores: 

 

Comprensión e expresión escrita (reading and writing): 50% 

Gramática (grammar): 25% 

 Vocabulario (vocabulary): 25% (Inclúe fonética) 

 

Alumnado de 

materia 

pendente  

Cálculo para obter a cualificación final de materia pendente:  

 

A cualificación da materia pendente funciona coma se se tratase da materia 

ordinaria, de xeito que para obter a cualificación da 3ª avaliación da materia 

pendente na ESO, sumarase o 20% da nota da primeira avaliación, o 30% da 
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nota da segunda avaliación e o 50% da nota base da terceira avaliación. O 

cálculo da nota de cada avaliación detállase no seguinte apartado, 

Procedementos e instrumentos de avaliación. 

  

Se a nota da terceira avaliación fai que o/a alumno/a non aprobe a materia, 

dito/ alumno/a deberá presentarse á proba de avaliación final ordinaria en 

xuño, que suporá o 100% da nota e cuxa composición se detallou con 

anterioridade na sección Cualificación final.  

 

No caso de Bacharelato, a cualificación final será o resultado de sumar o 20% 

da nota da 1ª avaliación, o 30% da nota da segunda avaliación e o 50% da nota 

da 3ª avaliación. O cálculo da nota de cada avaliación detállase no seguinte 

apartado, Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 

Se a cualificación da avaliación final ordinaria fai que o/a alumno/a non aprobe 

a materia, dito/ alumno/a deberá presentarse á proba extraordinaria en xuño, 

que suporá o 100% da nota e cuxa composición se detallou con anterioridade 

na sección Proba extraordinaria para BAC.  

 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  

 

A nota de cada avaliación calcularase en base ao exposto nos apartados 1 e 2.  

 

1. Cadernos de repaso e reforzo 

 

A docente entregaralle ao alumno / a un caderno de repaso e reforzo por cada 

avaliación. 

 

A entrega en prazo dos cadernos de repaso e reforzo e a súa corrección suporá 

o 100% da nota (10 puntos) da materia pendente de 1º de ESO. No caso do 

Inglés pendente de 2º de ESO, 3º de ESO e 1º de Bacharelato a entrega e 

corrección destes cadernos suporán o 20% da nota (2 puntos). 

 

2. Exame de avaliación 

 

O exame de cada avaliación contará o 80% da nota na materia pendente de 2º 

de ESO, 3º de ESO e 1º de Bacharelato. Cada exame contará coas seguintes 

partes e cos valores que se detallan a continuación: 

 

Na ESO: 

Gramática (grammar): 30% 
Vocabulario (vocabulary): 35% (Inclúe fonética) 
Comprensión escrita (reading): 15% 
Expresión escrita (writing): 20% 
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En Bacharelato: 

Comprensión e expresión escrita (reading and writing): 50% 

Gramática (grammar): 25% 

Vocabulario (vocabulary): 25% (Inclúe fonética) 

 

Indicadores 

de logro para 

avaliar o 

proceso de 

ensino e a 

práctica 

docente 

Esta subsección titulada Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino 

e a práctica docente incorpórase á sección 7 (Avaliación) da programación 

didáctica da ESO. No caso da programación de Bacharelato, esta subsección 

substitúe os apartados 8.3 e 8.4.  

Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente 

Ao longo do curso as docentes avaliarán o proceso de ensino e a propia 

práctica docente. Cos resultados de dita avaliación procederase a potenciar os 

elementos que estean a funcionar adecuadamente e propoñer cambios para 

aqueles que sexan susceptibles de mellora. 

 

Para a avaliación destes aspectos empregarase a seguinte rúbrica baseada nos 

indicadores de logro detallados a continuación. Cada indicador valorarase de       

1 a 4 coa seguinte escala: 1 (nunca), 2 (algunhas veces), 3 (habitualmente) e                 

4 (sempre). 

 INDICADORES DE LOGRO 

  

Escala 

1   2  3  4  

O desenvolvemento da programación responde á secuenciación e a 

temporalización previstas. 

            

O nivel de dificultade é adecuado ás características do alumnado (a 

docente selecciona as actividades en función do nivel do grupo de 

alumnos). 

    

As actividades propostas están debidamente secuenciadas, 

aparecendo en último lugar as que requiren un maior grao de 

habilidade e autonomía. 

    

Elabóranse actividades atendendo á diversidade na aula.     

O material didáctico empregado, tanto en versión papel como 

dixital, resulta atractivo para o alumnado e contribúe a acadar 

aprendizaxes claras e ben estruturadas. 

            

Proporciónanse situacións de aprendizaxe motivadoras que parten 

do interese do alumnado para intentar lograr a maior participación 

posible pola súa parte. 

            

As actividades propostas intentan achegar o currículo a situacións 

cotiás, de xeito que se lle fai saber ao alumnado a finalidade, 

importancia e aplicación na vida real das aprendizaxes. 
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A construción das aprendizaxes faise a través dos coñecementos 

previos e da memoria comprensiva do alumnado. 

    

Proporciónanse estratexias e ferramentas para que o alumnado 

descubra os contidos. 

    

Poténciase a sensación ou convencemento de capacidade de 

aprender no alumnado ante o que se lle propón. 

    

Promóvese o traballo colaborativo e en equipo respectando os 

diferentes ritmos de aprendizaxe. 

    

Ofréceselle a cada alumno/a as explicacións individualizadas que 

precise. 

    

Adóptanse as medidas adecuadas para atender ao alumnado con 

NEAE. Por exemplo, establécense actividades de ampliación e/ou 

reforzo e créanse materiais explicativos. 

    

Empréganse as TIC no proceso de ensino-aprendizaxe e promóvese 

a alfabetización dixital mediante a aula virtual (para o acceso a 

contidos, realización de actividades e comunicación), o uso do 

caderno dixital, o uso de Internet como fonte de información, o 

emprego de programas específicos para, por exemplo, a creación de 

presentacións, pósters... 

    

Poténcianse estratexias de animación á lectura.     

Úsanse distintos instrumentos de avaliación: rúbricas de 

observación do traballo na aula, rexistro da realización das tarefas 

da casa, probas, proxectos… 

    

Proporciónaselle ao alumnado os criterios e as rúbricas de avaliación 

para que saiban como e de que se lles vai a avaliar. 

    

Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do 

alumnado con NEAE. 

    

Analízanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 

corrección das probas, traballos, etc. 

            

Lévanse a cabo entrevistas individuais co alumnado para analizar 

como se está a desenvolver a súa aprendizaxe na materia. Nelas a 

docente informa dos progresos e das dificultades atopadas, e o/a 

alumno/a comparte as súas satisfaccións e preocupacións na 

materia. 

    

Consúltase co alumnado a súa propia valoración do proceso de 

ensino para descubrir que activades, materiais e metodoloxías lle 

resultaron máis atractivas e beneficiosas. Para isto empréganse 

choivas de ideas na aula, entrevistas persoais, cuestionarios… 

            

As docentes do departamento coordínanse entre si.             

Cóntase co apoio e coa implicación das familias no proceso de 

ensino-aprendizaxe. 
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2.1. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre  a 3º avaliación e a 

avaliación final na ESO (apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía   

  

Durante este período as docentes proporcionarán actividades de apoio e 
reforzo co obxectivo de preparar ao alumnado suspenso para o exame da 
avaliación final ordinaria que lle permitirá aprobar a materia no presente 
curso académico. 

 
Respecto ao alumnado coa materia aprobada, as actividades serán 
principalmente de ampliación e terán como finalidade principal potenciar 
as habilidades dos/as estudantes nas catro destrezas (comprensión oral, 
comprensión escrita, expresión oral e expresión escrita). Empregarase a 
gamificación para fomentar a expresión oral, e o traballo cooperativo para 
facilitar a práctica da lingua e adquisición de novas aprendizaxes. Durante 
este período o alumnado experimentará coa lingua e animaráselle a tomar 
riscos á hora de intentar empregar estruturas máis complexas e 
vocabulario específico. 
 
Tanto no caso do alumnado suspenso coma do alumnado aprobado, as 
docentes dedicarán tempo de titoría de xeito individual a cada alumno/a 
para axudarlle coas dificultades que poida ter e/ou aconsellarlle 
actividades específicas de ampliación. 
 
En ambos casos, as actividades realizadas durante este período non serán 
susceptibles de avaliación.  

 

Actividades tipo  

  

No caso do alumnado coa materia suspensa as actividades serán do mesmo 

tipo que as traballadas durante o curso para preparar a proba de avaliación 

final ordinaria. Trátase de exercicios de gramática, vocabulario, 

comprensión oral e escrita, e expresión escrita cun formato semellante ao 

que atoparán no exame que lle permita superar a materia. 

 

No caso do alumnado coa materia aprobada a variedade de actividades 

será moito maior facendo fincapé no desenvolmento das catro destrezas. 

Seleccionaranse as actividades o máis motivadoras posibles centradas no 

interese do alumnado, como por exemplo, a visualización de vídeos en 

inglés e a lectura de textos.  

 

Materiais e recursos  

  

Fichas en papel, caderno dixital no caso de 1º de ESO, documentos 

audiovisuais coma películas, series ou cancións, libros de lectura e revistas, 

xogos… 
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2.2. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a avaliación final 

ordinaria e remate do período lectivo en 1º BAC  (Preparación probas extraordinarias e a 

actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría) 

Metodoloxía   

  

Durante este período as docentes proporcionarán actividades de apoio e 
reforzo co obxectivo de preparar ao alumnado suspenso para o exame da 
avaliación final extraordinaria que lle permitirá aprobar a materia no 
presente curso académico. 

 
Respecto ao alumnado coa materia aprobada, as actividades serán 
principalmente de ampliación e terán como finalidade principal potenciar 
as habilidades dos/as estudantes nas catro destrezas (comprensión oral, 
comprensión escrita, expresión oral e expresión escrita). Empregarase a 
gamificación para fomentar a expresión oral, e o traballo cooperativo para 
facilitar a práctica da lingua e adquisición de novas aprendizaxes. Durante 
este período o alumnado experimentará coa lingua e animaráselle a tomar 
riscos á hora de intentar empregar estruturas máis complexas e 
vocabulario específico. 
 
Tanto no caso do alumnado suspenso coma do alumnado aprobado, as 
docentes dedicarán tempo de titoría de xeito individual a cada alumno/a 
para axudarlle coas dificultades que poida ter e/ou aconsellarlle 
actividades específicas de ampliación. 
 
En ambos casos, as actividades realizadas durante este período non serán 
susceptibles de avaliación.  

 

Actividades tipo  

  

No caso do alumnado coa materia suspensa as actividades serán do mesmo 

tipo que as traballadas durante o curso para preparar a proba de avaliación 

final extraordinaria. Trátase de exercicios de gramática, vocabulario, 

comprensión oral e escrita, e expresión escrita cun formato semellante ao 

que atoparán no exame que lle permita superar a materia. 

 

No caso do alumnado coa materia aprobada a variedade de actividades 

será moito maior facendo fincapé no desenvolmento das catro destrezas. 

Seleccionaranse as actividades o máis motivadoras posibles centradas no 

interese do alumnado, como por exemplo, a visualización de vídeos en 

inglés e a lectura de textos.  

 

Materiais e recursos  

  

Fichas en papel, documentos audiovisuais coma películas, series ou 

cancións, libros de lectura e revistas, xogos… 
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2.3. Metodoloxía e actividades para o período comprendido entre a avaliación final 

ordinaria e remate do período lectivo en 2º BAC (Preparación probas extraordinarias e 

avaliación de acceso á universidade) 

Metodoloxía   

  

Durante este período os alumnos coa materia aprobada realizarán 

práctica para as probas de avaliación do bacharelato e de acceso á 

universidade con modelos de exame e exercicios que preparen o formato 

de preguntas que atoparán en ABAU. 

 

No caso do alumnado coa materia suspensa, este realizará as actividades 

anteriormente citadas e, a maiores, actividades de reforzo da mesma 

tipoloxía e cos mesmos contidos que as realizadas durante o curso co 

obxectivo de preparar as diferentes partes do exame da avaliación 

extraordinaria que lle permita aprobar a materia no presente curso 

académico. 

 

As actividades realizadas durante este período non serán susceptibles de 

avaliación. 

 

Actividades tipo  

  

As contidas na proba de Inglés en ABAU en canto a transformacións 

gramaticais, fonética, redacción de textos, comprensión e resumo de 

textos escritos, así como identificación de sinónimos nestes últimos. 

Ademais, traballarase con actividades semellantes ás realizadas ao longo 

do curso académico tales como exercicios de encher ocos, de opción 

múltiple, preguntas abertas na comprensión de textos, redacción de textos 

de opinión… 

 

Materiais e recursos  

  

Modelos de exame de ABAU e exercicios de reforzo en versión papel e 

dixital do mesmo tipo que os realizados ao longo do curso na clase e nos 

exames para preparar o formato e tipo de preguntas da proba 

extraordinaria. 

As Neves, a 25 de abril de 2022 

 

  Asinado: 

 

Liliana Domínguez Fernández 

Xefa do Departamento de Inglés do IES Pazo da Mercé 


