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CRITERIOS DO DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
Reunidos tódolos membros do departamento de inglés do IES “A Pontepedriña” en sesión 
ordinaria o venres 24 de abril ás 17:30, tomamos os seguintes acordos respecto aos criterios 
de cualificación, promoción, envío de tarefas e contidos mínimos: 

1.- Os contidos mínimos das avaliacións serán os seguintes para cada curso: 

1º de ESO: 

 Grao mínimo de consecución para superar a materia de 1º ESO: Contidos mínimos. 
 

(Aqueles alumnos/alumnas que teñan suspensas a 1ª e 2ª avaliacións ou a 2ª avaliación) 

 
Funcións comunicativas (produción e comprensión oral e escrita): 

 
Descrición de: 

 Actividades de tempo libre 
 Deportes  
 Persoas (personalidade e física) 
 Lugares 
 Animais  
 Habitacións dunha casa 

 
Estruturas sintácticas: 
 Pronomes personais suxeito e obxecto. 
 Posesivos 
 Nomes contables e incontables 
 Indefinidos: a, an, some, any.  
 Cuantificadores: a lot (of), not much, not many, none,  how much, how many. 
 Frequency Adverbs:  always, never, sometimes, often… 
 Connectors: and, but, or, because, so. 
 Adxectivos e adverbios de modo 
 Verbos TO BE(presente e pasado), HAVE GOT 
 THERE IS/ THERE ARE; THERE WAS/THERE WERE 
 Tempos verbais en afirmativa, negativa e interrogativa: presente simple, presente 

continuo; contraste entre present simple e present continuous;  
 Verbo Like + -ing 
 Verbos Modais: Can, Must 
 Preposicións de lugar: in,on, next to… 

 
1. Léxico de uso común (recepción e produción oral e escrita) 
 Adxectivos de personalidade 
 Descrición física 
 O corpo humano; a cara e o pelo. Adxectivos relacionados. 
 Actividades de tempo libre 
 Números cardinais (1-100) 
         “    ordinais (1º- 30º) 
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 Obxectos da escola 
 Cores 
 Familia 
 Dias da semana 
 Meses do ano 
 A casa , habitacions e obxectos. 
Seguindo o Student’s book estes contidos quedarían divididos por avaliacións do seguinte 
xeito: 

 

 

 
Para a recuperación das avaliacións suspensas terase en conta a entrega en tempo e forma de 
tarefas nas que se incluirán os contidos arriba relacionados 
 

 TIPO DE TAREFAS A ENTREGAR. PRAZOS E PUNTUACION 
 

A tarefa a entregar consistirá nun apartado de cada unha das destrezas a avaliar, é dicir,  
o unha lectura con preguntas de comprensión,  
o unha redacción 
o exercicios de  gramática,  
o exercicios de  vocabulario  
o Audición ou vídeo (con preguntas de comprensión) 

 
 Cantidade e prazo de entrega: 

 
o Quincenais  - con un apartado de cada unha das destrezas arriba 

mencionadas. 
 

1st  Term GRAMMAR VOCABULARY WRITING 
REVISION  Subject pronouns 

Possessive adjectives 
THIS-THAT-THESE-THOSE  
Wh-  questions ( who – 
what – where…) 

Numbers (1-100) 
School items 
Colours 
Family 
The body 
Days of the week 
Months of the year 
Ordinal numbers (1-30) 

 

UNIT 1 TO BE (present) 
TO HAVE GOT 
Saxon genitive (‘s) 

Adj. Physical description 
And personality 

Description of a 
person 

UNIT 2 THERE IS /ARE 
Articles : THE, A/AN. 
SOME/ANY, 
MUCH/MANY/A LOT OF 

The house 
Prepositions of place(in – on 
- between …)  

Description of a 
room 

2nd  Term GRAMMAR VOCABULARY WRITING 
UNIT 3 Present simple Activities, routines  
UNIT 4 Present continuous 

Present simple/ contin. 
 

Geographical feaatures 
Clothing  

A   photo 
description  
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            TAREFA DATA DE PUBLICACIÓN NA 
AULA VIRTUAL/EMAIL / 
PÁX WEB OU 
PLATAFORMA 

   DATA DE ENTREGA 

 Tarefa Nº 1 Venres 1  de maio 2020 Xoves 14 de maio 2020 
 Tarefa Nº 2 Sábado 16 de maio 2020 Sábado 30 de maio 2020 
 Tarefa Nº 3 Luns 1 de xuño 2020 Domingo 14 de xuño 2020 

 
PUNTUACIÓN – TOTAL 100 PUNTOS . Cada apartado será puntuado sobre 20, estando o 

APROBADO na suma de a lo menos 50 puntos. Teríamos así unha nota cada quince días. Ao 

final do trimestre faremos a media das actividades entregadas.  Se o alumno acada unha 

media igual ou superior a 5 terá aprobada a materia cunha cualificación de APROBADO 5.  

 
Grao mínimo de consecución para aqueles alumnos que teñan  aprobadas a 1 e 2 
avaliación ou a 2ª avaliación. Alumnos aprobados. 

 
As tarefas serán enviadas semanalmente. Poderán incluír unha ou mais  das tarefas cos 
contidos arriba mencionados. Ao remate da semana colgaranse as solucións na aula virtual.  
Estas tarefas non son avaliables. Segundo a súa calidade poderían terse en conta para a 
mellora da nota final da materia. 
 
MATERIA NON AVALIABLE* 

 
 
*Isto é todo o que quedaba por ver neste curso. Non quere dicir que o poñamos todo 
en práctica. Ao final do trimestre revisarase o que non foi posible acadar para incluílo 
na programación do curso 20-21.  

 

2º de ESO: 

Grao mínimo de consecución para superar a materia de 2º ESO: Contidos mínimos. 
 

(Aqueles alumnos/alumnas que teñan suspensas a 1ª avaliación, a 2ª avaliación ou a 1ª e a 
2ª avaliación) 

 TIPO DE TAREFAS A ENTREGAR. PRAZOS E PUNTUACION 
 

A tarefa a entregar consistirá nun apartado de cada unha das destrezas a avaliar, é dicir,  

o unha lectura con preguntas de comprensión. 

3rd Term GRAMMAR VOCABULARY WRITING 
UNIT 5 CAN, MUST  

Adverbs of manner (-ly) 
Sports  Description of a 

sport  
UNIT 6 Comparative adject. Adj. and animals  A report about an 

animal 
UNIT 7 TO BE (past): WAS/WERE 

THERE WAS/ WERE 
Food  Describing a meal 
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o unha redacción. 

o exercicios de  gramática sobre os contidos das dúas primeiras avaliacións:  

 Pronomes personais suxeito e obxecto. 
 Indefinidos: some, any, no e compostos (+body; +thing;+where) 
 Cuantificadores: a lot, a little, a few, how much, how many, too 

much, too many, not enough 
 O adxectivo: Comparativos e superlativos  
 Adxectivos e adverbios de modo 
 Tempos verbais en afirmativa, negativa e interrogativa: presente 

simple, presente continuo; pasado simple; pasado continuo. 
 Verbo like + -ing 

 
o exercicios de  vocabulario . 

o Audición ou vídeo (con preguntas de comprensión). 

 
Periodicidade: Os alumnos deberán realizar as tarefas asignadas para un período de quince 

días e entregalas antes de finalizar o prazo. 

 

            TAREFA DATA DE PUBLICACIÓN NA 
AULA VIRTUAL/EMAIL / 
PÁX WEB OU 
PLATAFORMA 

   DATA DE ENTREGA 

 Tarefa Nº 1 Venres 1  de maio 2020 Xoves 14 de maio 2020 
 Tarefa Nº 2 Sábado 16 de maio 2020 Sábado 30 de maio 2020 
 Tarefa Nº 3 Luns 1 de xuño 2020 Domingo 14 de xuño 2020 
 
 

Puntuación: – TOTAL 100 PUNTOS . Cada apartado será puntuado sobre 20, estando o 

APROBADO na suma de a lo menos 50 puntos. Haberá, pois, unha nota cada quince días. 

Ao final do trimestre farase a media das actividades entregadas. Se o alumno acada unha 

media igual ou superior a 5 terá aprobada a materia cunha cualificación de APROBADO 5.  

Grao mínimo de consecución para superar a materia PENDENTE do ano anterior (pendente 
de 1ESO): Contidos mínimos. 
(Aqueles alumnos/alumnas que teñan pendente o inglés de 1º ESO) 

 TIPO DE TAREFAS A ENTREGAR. PRAZOS E PUNTUACION 
 

A tarefa a entregar consistirá nun apartado de cada unha das destrezas a avaliar, é dicir,  
 

o unha lectura con preguntas de comprensión. 

o unha redacción. 
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o exercicios de  gramática sobre os contidos das tres avaliacións do curso 

anterior:  

 Pronomes persoais suxeito e obxecto. 
 Posesivos 
 Nomes contables e incontables 
 Indefinidos: a, an, some, any.  
 Cuantificadores: a lot (of), not much, not many, none,  how much, how 

many. 
 Frequency Adverbs:  always, never, sometimes, often… 
 Connectors: and, but, or, because, so. 
 Adxectivos e adverbios de modo 
 Verbos TO BE(presente e pasado), HAVE GOT 
 THERE IS/ THERE ARE; THERE WAS/THERE WERE 
 Tempos verbais en afirmativa, negativa e interrogativa: presente simple, 

presente continuo; contraste entre present simple e present continuous.  
 Verbo Like + -ing 
 Verbos Modais: Can, Must 
 Preposicións de lugar: in ,on, next to… 

 
o exercicios de  vocabulario . 

 Adxectivos de personalidade 

 Descrición física 
   O corpo humano; a cara e o pelo. Adxectivos  relacionados. 
 Actividades de tempo libre 
 Números cardinais (1-100) 
         “    ordinais (1º- 30º) 
 Obxectos da escola 
 Cores 
 Familia 
 Dias da semana 
 Meses do ano 
 A casa , habitacións e obxectos. 

 
o Audición ou vídeo (con preguntas de comprensión). 

 
Periodicidade:  Os alumnos deberán realizar as tarefas asignadas para un período de 

quince días e entregalas antes de finalizar o prazo. 

 
 
            TAREFA DATA DE PUBLICACIÓN NA 

AULA VIRTUAL/EMAIL / 
PÁX WEB OU 
PLATAFORMA 

   DATA DE ENTREGA 

 Tarefa Nº 1 Venres 1  de maio 2020 Xoves 14 de maio 2020 
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 Tarefa Nº 2 Sábado 16 de maio 2020 Sábado 30 de maio 2020 
 Tarefa Nº 3 Luns 1 de xuño 2020 Domingo 14 de xuño 2020 
 

Puntuación: – TOTAL 100 PUNTOS . Cada apartado será puntuado sobre 20, estando o 

APROBADO na suma de a lo menos 50 puntos. Haberá, pois, unha nota cada quince días. 

Ao final do trimestre farase a media das actividades entregadas. Se o alumno acada unha 

media igual ou superior a 5 terá aprobada a materia cunha cualificación de APROBADO 5.  

  Grao mínimo de consecución para aqueles alumnos que teñan  aprobadas a 1 e 2 avaliación 

ou a 2ª avaliación. Alumnos aprobados. 

As tarefas serán enviadas semanalmente. Poderán incluír unha ou mais  das tarefas cos 
contidos da primeira e da segunda avaliación así como contidos de ampliación referidos á 
parte da materia non vista ata o de agora na aula presencial. Esta nova materia terá sempre 
carácter NON AVALIABLE. Ao remate da semana colgaranse as solucións na aula virtual.  

Segundo a súa calidade poderían terse en conta para a mellora da nota final da materia 
podendo acadar ata un máximo de 2 puntos sobre a nota final.  

MATERIA NON AVALIABLE* 

 

A táboa mostra os contidos que nos quedaban por ver no curso. Non quere dicir que o 
poñamos todo en práctica xa que as condicións de confinamento non o permitirán.  Ao final 
do trimestre revisarase o que non foi posible acadar para incluílo na programación do curso 
20-21.  

3º de ESO: 

Grao mínimo de consecución para superar a materia de 3º ESO NON  BILINGÜE : Contidos 
mínimos. 
(Aqueles alumnos/alumnas que teñan suspensas a 1ª avaliación, a 2ª avaliación ou a 1ª e a 
2ª avaliación) 

 TIPO DE TAREFAS A ENTREGAR. PRAZOS E PUNTUACION 
 

3rd Term GRAMMAR VOCABULARY WRITING 
UNIT 5 Past continuous vs past 

simple 
Crime  narrative 

UNIT 6 Future, 1-2 conditionals Transport  Predictions 
 

UNIT 7 Expressions of past  Review of a TV 
programme 

UNIT 8 Modals  Nutrition  News ports 
 

UNIT 9 Past time expressions  Fashion  Clothing 
description 
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A tarefa a entregar consistirá nun apartado de cada unha das destrezas a avaliar, é dicir,  

o unha lectura con preguntas de comprensión. 

o unha redacción. 

o exercicios de  gramática sobre os contidos das dúas primeiras avaliacións 

correspondentes ás unidades 1, 2,3,4 do libro de texto.  

 present simple (adverbs of frequency) 
 present continuous 
 present simple vs present continuous 
 past simple (regular and irregular verbs)  
 used to 
 past continuous 
 past perfect  
 modalidade (should/shouldn’t; must, mustn’t, have to/don’t have to, 

be allowed to) 
 present perfect 

 
o exercicios de  vocabulario correspondente ás catro primeiras unidades do libro 

de texto.  

 extreme weather 
 basic needs 
 natural disasters 
 survival essentials 
 priorities 
 extreme adjectives 
 art 
 musical insturments 

o Audición ou vídeo (con preguntas de comprensión). 

 
Periodicidade:  Os alumnos deberán realizar as tarefas asignadas para un período de 

quince días e entregalas antes de finalizar o prazo. 

 

            TAREFA DATA DE PUBLICACIÓN NA 
AULA VIRTUAL/EMAIL / 
PÁX WEB OU 
PLATAFORMA 

   DATA DE ENTREGA 

 Tarefa Nº 1 Venres 1  de maio 2020 Xoves 14 de maio 2020 
 Tarefa Nº 2 Sábado 16 de maio 2020 Sábado 30 de maio 2020 
 Tarefa Nº 3 Luns 1 de xuño 2020 Domingo 14 de xuño 2020 
 
 

Puntuación: – TOTAL 100 PUNTOS . Cada apartado será puntuado sobre 20, estando o 

APROBADO na suma de a lo menos 50 puntos. Haberá, pois, unha nota cada quince días. 
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Ao final do trimestre farase a media das actividades entregadas. Se o alumno acada unha 

media igual ou superior a 5 terá aprobada a materia cunha cualificación de APROBADO 5.  

Grao mínimo de consecución para superar a materia PENDENTE do ano anterior (pendente 
de 2º ESO): Contidos mínimos. 
(Aqueles alumnos/alumnas que teñan pendente o inglés de 2º ESO) 

 TIPO DE TAREFAS A ENTREGAR. PRAZOS E PUNTUACION 
 

A tarefa a entregar consistirá nun apartado de cada unha das destrezas a avaliar, é dicir,  
 

o unha lectura con preguntas de comprensión. 

o unha redacción. 

o exercicios de  gramática sobre os contidos das tres avaliacións do curso 

anterior:  

 Pronomes personais suxeito e obxecto. 
 Indefinidos: some, any, no e compostos (+body; +thing;+where) 
 Cuantificadores: a lot, a little, a few, how much, how many, too much, 

too many, not enough 
 O adxectivo: Comparativos e superlativos  
 Adxectivos e adverbios de modo 
 Tempos verbais en afirmativa, negativa e interrogativa: presente 

simple, presente continuo; pasado simple; pasado continuo; futuro con 
will/ going to/ present continuous. 

 Verbo like + -ing 
 Verbos Modais: Have to/ not have to; should/ shouldn’t; can/ can’t; 

must/ mustn’t; might.  
 

o exercicios de  vocabulario . 

 School activities 
 Life events and routines 
 Holidays 
 The weather 
 The family 
 Crime  
 Transport 
 Nutrition 
 Fashion  

 
o Audición ou vídeo (con preguntas de comprensión). 

 
Periodicidade:  Os alumnos deberán realizar as tarefas asignadas para un período de 

quince días e entregalas antes de finalizar o prazo. 
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            TAREFA DATA DE PUBLICACIÓN NA 

AULA VIRTUAL/EMAIL / 
PÁX WEB OU 
PLATAFORMA 

   DATA DE ENTREGA 

 Tarefa Nº 1 Venres 1  de maio 2020 Xoves 14 de maio 2020 
 Tarefa Nº 2 Sábado 16 de maio 2020 Sábado 30 de maio 2020 
 Tarefa Nº 3 Luns 1 de xuño 2020 Domingo 14 de xuño 2020 
 
 

Puntuación: – TOTAL 100 PUNTOS . Cada apartado será puntuado sobre 20, estando o 

APROBADO na suma de a lo menos 50 puntos. Haberá, pois, unha nota cada quince días. 

Ao final do trimestre farase a media das actividades entregadas. Se o alumno acada unha 

media igual ou superior a 5 terá aprobada a materia cunha cualificación de APROBADO 5.  

 

   Grao mínimo de consecución para aqueles alumnos que teñan  aprobadas a 1º e 2º 

avaliación ou a 2ª avaliación. Alumnos aprobados de 3ºESO BILINGÜE E NON BILINGÜE.  

 

As tarefas serán enviadas semanalmente. Poderán incluír unha ou mais  das tarefas cos 
contidos da primeira e da segunda avaliación así como contidos de ampliación referidos á 
parte da materia non vista ata o de agora na aula presencial. Esta nova materia terá sempre 
carácter NON AVALIABLE. Ao remate da semana colgaranse as solucións na aula virtual ou 
páxina web. A produción escrita debe ser enviada en tempo e prazo para a súa corrección. 

Segundo a súa calidade poderían terse en conta para a mellora da nota final da materia 
podendo acadar ata un máximo de 2 puntos sobre a nota final.  

MATERIA NON AVALIABLE* 

 

A táboa mostra os contidos que nos quedaban por ver no curso. Non quere dicir que o 
poñamos todo en práctica xa que as condicións de confinamento poderían nalgúns casos non 
permitilo.  Ao final do trimestre revisarase o que non foi posible acadar para incluílo na 
programación do curso 20-21.  

3rd Term GRAMMAR VOCABULARY WRITING 
UNIT 6 Future (be going to, present 

simple, present continuous) 
Quanity  

Fears 
Adjectives ending in –
ed, -ing 

Plans and problems 

UNIT 7 Will, may and might 
First conditional 

Commumication verbs essay 

UNIT 8 Second conditional 
 

School life 
Make and do 

Information leaflet 

UNIT 9 Passive (present and past) Energy issues A news article 
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4º de ESO: 

Grao mínimo de consecución para superar a materia PENDENTE do ano anterior (pendente 
de 3º ESO): Contidos mínimos. Alumnos con a 2 avaliación suspensa ou a 1 e 2 avaliacións. 
(Aqueles alumnos/alumnas que teñan pendente o inglés de 3º ESO) 

 TIPO DE TAREFAS A ENTREGAR. PRAZOS E PUNTUACION 
 

A tarefa a entregar consistirá nun apartado de cada unha das destrezas a avaliar, é dicir,  

o unha lectura con preguntas de comprensión. 

o unha redacción. 

o exercicios de  gramática sobre os contidos das dúas primeiras avaliacións 

correspondentes ás unidades 1, 2,3,4 do libro de texto.  

 present simple (adverbs of frequency) 
 present continuous 
 present simple vs present continuous 
 past simple (regular and irregular verbs)  
 used to 
 past continuous 
 past perfect  
 modalidade (should/shouldn’t; must, mustn’t, have to/don’t have to, 

be allowed to) 
 present perfect 

 
o exercicios de  vocabulario correspondente ás catro primeiras unidades do libro 

de texto.  

 extreme weather 
 basic needs 
 natural disasters 
 survival essentials 
 priorities 
 extreme adjectives 
 art 
 musical insturments 

o Audición ou vídeo (con preguntas de comprensión). 

 
Periodicidade:  Os alumnos deberán realizar as tarefas asignadas para un período de 

quince días e entregalas antes de finalizar o prazo. 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO  DE INGLÉS IES “A PONTEPEDRIÑA” 1 de mayo de 2020 

 

11 
 

            TAREFA DATA DE PUBLICACIÓN NA 
AULA VIRTUAL/EMAIL / 
PÁX WEB OU 
PLATAFORMA 

   DATA DE ENTREGA 

 Tarefa Nº 1 Venres 1  de maio 2020 Xoves 14 de maio 2020 
 Tarefa Nº 2 Sábado 16 de maio 2020 Sábado 30 de maio 2020 
 Tarefa Nº 3 Luns 1 de xuño 2020 Domingo 14 de xuño 2020 
 
 

Puntuación: – TOTAL 100 PUNTOS . Cada apartado será puntuado sobre 20, estando o 

APROBADO na suma de a lo menos 50 puntos. Haberá, pois, unha nota cada quince días. 

Ao final do trimestre farase a media das actividades entregadas. Se o alumno acada unha 

media igual ou superior a 5 terá aprobada a materia cunha cualificación de APROBADO 5.  

 

Grao mínimo de consecución para superar a materia de 4º ESO : Contidos mínimos. 
Alumnos/-as que teñan suspensas a 2ª avaliación ou a 1ª e a 2ª avaliacións 
 

Seguindo o Student’s book estes contidos quedarían divididos por avaliacións do seguinte 
xeito: 

 

 

 
Para a recuperación das avaliacións suspensas terase en conta a entrega en tempo e forma de 
tarefas nas que se incluirán os contidos arriba relacionados 
 

1st  Term GRAMMAR VOCABULARY WRITING 
REVISION  Verbal tenses: 

Present simple / cont, 
Past simple / continuous 
Present perfect (for/ since/ 
yet/ already) 

Survival   

UNIT 1 USED TO / / WOULD 
Past  perfect/  simple 

Clothes  A biography 

UNIT 2 Reflexive pronouns and each 
other  
Present perfect  

 
Personal qualities 

A personal  
email  

UNIT 3 The future: be going to / 
persent simple / p. cont. 
Predictions: be going to / 
WILL. MAY/ MIGHT 

 
Training &qualificaations 

 
An opinion essay  

2nd  Term GRAMMAR VOCABULARY WRITING 
UNIT 4 Conditionals 1 and 2 

 
Cooking verbs 
Adj. Describing food  

Describing a 
local dish 

UNIT 5  Possibility & probability 
Obligation / no obligat. 
Prohibition 

Ailments 
Health and fitness 

 
A leaflet 
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 TIPO DE TAREFAS A ENTREGAR. PRAZOS E PUNTUACION 
 

A tarefa a entregar consistirá nun apartado de cada unha das destrezas a avaliar, é dicir,  
o unha lectura con preguntas de comprensión,  
o unha redacción 
o exercicios de  gramática,  
o exercicios de  vocabulario  
o Audición ou vídeo (con preguntas de comprensión) 

 
 Cantidade e prazo de entrega: 

 
o Quincenais  - con un apartado de cada unha das destrezas arriba 

mencionadas. 
 

 
            TAREFA DATA DE PUBLICACIÓN NA 

AULA VIRTUAL/EMAIL / 
PÁX WEB OU 
PLATAFORMA 

   DATA DE ENTREGA 

 Tarefa Nº 1 Venres 1  de maio 2020 Xoves 14 de maio 2020 
 Tarefa Nº 2 Sábado 16 de maio 2020 Sábado 30 de maio 2020 
 Tarefa Nº 3 Luns 1 de xuño 2020 Domingo 14 de xuño 2020 

 
 

PUNTUACIÓN – TOTAL 100 PUNTOS . Cada apartado será puntuado sobre 20, estando 

o APROBADO na suma de a lo menos 50 puntos. Teríamos así unha nota cada quince 

días. Ao final do trimestre faremos a media das actividades entregadas.  Se o alumno 

acada unha media igual ou superior a 5 terá aprobada a materia cunha cualificación de 

APROBADO 5.  

 
 

   Grao mínimo de consecución para aqueles alumnos que teñan  aprobadas a 1º e 2º 

avaliación ou a 2ª avaliación. Alumnos aprobados de 4ºESO 

 
As tarefas serán enviadas semanalmente. Poderán incluír unha ou mais  das tarefas cos 

contidos arriba mencionados. Ao remate da semana colgaranse as solucións na aula virtual.  

Estas tarefas non son avaliables. Segundo a súa calidade poderían terse en conta para a 

mellora da nota final da materia. 

 
MATERIA NON AVALIABLE* 

3rd Term GRAMMAR VOCABULARY WRITING 
UNIT 6 The passive voice 

Relative clauses 
Everyday objects Describing a 

product 
UNIT 7  Celebrations  Describing a 

celebration 
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*Isto é parte do que quedaba por ver neste curso. Non quere dicir que o poñamos 
todo en práctica. Ao final do trimestre revisarase o que non foi posible acadar para 
incluílo na programación do curso 20-21.  

 

1º de BAC: 

Grao mínimo de consecución para superar a materia de 1º de Bac: Contidos mínimos. 
(Aqueles alumnos/alumnas que teñan suspensas a 2ª avaliación ou a 1ª e a 2ª avaliacións) 

 TIPO DE TAREFAS A ENTREGAR. PRAZOS E PUNTUACION 
 

A tarefa a entregar consistirá nun apartado de cada unha das destrezas a avaliar, é dicir,  

o unha lectura con preguntas de comprensión. 

o unha redacción. 

o exercicios de  gramática sobre os contidos das dúas primeiras avaliacións:  

 Present and Past Simple and Continuous. Present Perfect. 
 Past Perfect and Past Simple. 
 Used to and Would. 
 Future Tenses. 
 Relative clauses. 
 Reported Speech. 
 Modal Verbs 

 
o exercicios de  vocabulario . 

o Audición ou vídeo (con preguntas de comprensión). 

 
Periodicidade: Os alumnos deberán realizar as tarefas asignadas para un período de quince 

días e entregalas antes de finalizar o prazo. 

            TAREFA DATA DE PUBLICACIÓN NA 
AULA VIRTUAL/EMAIL / 
PÁX WEB OU 
PLATAFORMA 

   DATA DE ENTREGA 

 Tarefa Nº 1 Venres 1  de maio 2020 Xoves 14 de maio 2020 
 Tarefa Nº 2 Sábado 16 de maio 2020 Sábado 30 de maio 2020 
 Tarefa Nº 3 Luns 1 de xuño 2020 Domingo 14 de xuño 2020 

 

 

Puntuación: – TOTAL 100 PUNTOS . Cada apartado será puntuado sobre 20, estando o 

APROBADO na suma de a lo menos 50 puntos. Haberá, pois, unha nota cada quince días. Ao 
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final do trimestre farase a media das actividades entregadas. Se o alumno acada unha media 

igual ou superior a 5 terá aprobada a materia cunha cualificación de APROBADO 5. 

Grao mínimo de consecución para aqueles alumnos que teñan  aprobadas a 1 e 2 avaliacións 
ou a 2 avaliación de 1ºBach. Alumnos aprobados.  
 

As tarefas serán enviadas semanalmente. Poderán incluír unha ou mais  das tarefas cos 
contidos da primeira e da segunda avaliación así como contidos de ampliación 
referidos á parte da materia non vista ata o de agora na aula presencial. Esta nova 
materia terá sempre carácter NON AVALIABLE. Ao remate da semana colgaranse as 
solucións na aula virtual.  

Segundo a súa calidade poderían terse en conta para a mellora da nota final da 
materia podendo acadar ata un máximo de 2 puntos sobre a nota final.  

Contidos Mínimos 

MATERIA NON AVALIABLE* 

 

3rd 
Term 

GRAMMAR VOCABULARY WRITING 

UNIT 5 Modal Verbs Gestures and 
Manners 

A formal email 

UNIT 6 The passive Describing Objects A Discussion Essay 

UNIT 7 Conditionals Issues and Action An Opinion Essay 

2º de BAC: 

Grao mínimo de consecución para superar a materia PENDENTE do ano anterior (pendente 
de 1º Bac): Contidos mínimos. 
(Aqueles alumnos/alumnas que teñan pendente o inglés de 1º Bac) 

 TIPO DE TAREFAS A ENTREGAR. PRAZOS E PUNTUACION 
 

A tarefa a entregar consistirá nun apartado de cada unha das destrezas a avaliar, é dicir,  

o unha lectura con preguntas de comprensión. 

o unha redacción. 

o exercicios de  gramática sobre os contidos das dúas primeiras avaliacións:  

 Present and Past Simple and Continuous. Present Perfect. 
 Past Perfect and Past Simple. 
 Used to and Would. 
 Future Tenses. 
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 Relative clauses. 
 Reported Speech. 
 Passive Sentences. 

 
o exercicios de  vocabulario . 

o Audición ou vídeo (con preguntas de comprensión). 

 
Periodicidade: Os alumnos deberán realizar as tarefas asignadas para un período de quince 

días e entregalas antes de finalizar o prazo. 

            TAREFA DATA DE PUBLICACIÓN NA 
AULA VIRTUAL/EMAIL / 
PÁX WEB OU 
PLATAFORMA 

   DATA DE ENTREGA 

 Tarefa Nº 1 Venres 1  de maio 2020 Xoves 14 de maio 2020 
 Tarefa Nº 2 Sábado 16 de maio 2020 Sábado 30 de maio 2020 
 Tarefa Nº 3 Domingo 31 de maio 2020 Luns 8 de xuño 2020 
 
 

Puntuación: – TOTAL 100 PUNTOS . Cada apartado será puntuado sobre 20, estando o 

APROBADO na suma de a lo menos 50 puntos. Haberá, pois, unha nota cada quince días. Ao 

final do trimestre farase a media das actividades entregadas. Se o alumno acada unha media 

igual ou superior a 5 terá aprobada a materia cunha cualificación de APROBADO 5.  

Grao mínimo de consecución para superar a materia de 2º de Bac: Contidos mínimos. 
(Aqueles alumnos/alumnas que teñan suspensas a 2ª avaliación ou a 1ª e a 2ª avaliacións) 

 TIPO DE TAREFAS A ENTREGAR. PRAZOS E PUNTUACION 
 

o unha lectura con preguntas de comprensión, TIPO ABAU. 

o exercicios de  TRANSFORMATIONS. 

o Audición ou vídeo (con preguntas de comprensión). 

 
Periodicidade: Os alumnos deberán realizar as tarefas asignadas para un período de quince 

días e entregalas antes de finalizar o prazo. 

            TAREFA DATA DE PUBLICACIÓN NA 
AULA VIRTUAL/EMAIL / 
PÁX WEB OU 
PLATAFORMA 

   DATA DE ENTREGA 

 Tarefa Nº 1 Venres 1  de maio 2020 Xoves 14 de maio 2020 
 Tarefa Nº 2 Sábado 16 de maio 2020 Sábado 30 de maio 2020 
 Tarefa Nº 3 Domingo 31 de maio 2020 Luns 8 de xuño 2020 
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Puntuación: – TOTAL 100 PUNTOS . Cada apartado será puntuado sobre 50 o Reading 

Comprehension, 25 a audición e 25 as transformacións, estando o APROBADO na suma de a 

lo menos 50 puntos. Haberá, pois, unha nota cada quince días. Ao final do trimestre farase a 

media das actividades entregadas. Se o alumno acada unha media igual ou superior a 5 terá 

aprobada a materia cunha cualificación de APROBADO 5.  

 

Grao mínimo de consecución para aqueles alumnos que teñan  aprobadas a 1º e 2º 
avaliación ou a 2ª avaliación. Alumnos aprobados. 

As tarefas serán enviadas semanalmente. Esta nova materia terá sempre carácter NON 
AVALIABLE. Ao remate da semana colgaranse as solucións na páxina web.  

Segundo a súa calidade poderían terse en conta para a mellora da nota final da materia 
podendo acadar ata un máximo de 2 puntos sobre a nota final.  

Contidos Mínimos 

MATERIA NON AVALIABLE* 

3rd Term Texto ABAU Transformacións 
Periodicidade Cada Semana Cada  Semana 

 

2.- CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 Os criterios de cualificación para tódolos cursos, tendo en conta que a avaliación é continua, 
serán os seguintes: 

Alumnos con a primeira avaliación suspensa e a segunda aprobada: Aprobados 

Alumnos con a primeira avaliación aprobada e a segunda avaliación suspensa: Suspensos. 
Estes alumnos deberán facer as actividades de recuperación que se lles envíen. 

Alumnos con as dúas avaliacións aprobadas: Aprobados. Estes alumnos poderán enviar tarefas 
dos contidos da terceira avaliación que se envíen  para poder mellorar a cualificación. 

Os alumnos suspensos e pendentes acadarán o aprobado sempre que envíen as tarefas 
correspondentes correctamente e no tempo límite que se lles indique. 

Os alumnos aprobados poderán mellorar a nota en 2 puntos se envían o 100% das tarefas e 1 
punto se envían o 50% das mesmas. 

A nota final  dos alumnos que teñen as dúas avaliacións aprobadas será a suma do 40% da 
nota da primeira avaliación máis o 60% da segunda. Como se dixo anteriormente se o 
alumno/a  envía as tarefas de ampliación poderá sumar ata 2 puntos. 
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A nota final dos alumnos suspensos e pendentes será de 5 sempre e cando envíen os traballos 
feitos con o seguinte reparto: 

20% listening / 20% writing / 20% Reading / 20% vocabulary  / 20% grammar. 

3.- CRITERIOS DE PROMOCIÓN.  
 

Dado que as Instrucións do 27 de abril da Consellería de Educación non ditan ningún criterio 
neste sentido, entendemos que ten de ser un acordo consensuado de claustro, Consello 
Escolar ou Centros. De non existir una resolución ou acordo, a nosa proposta é que un 
alumno/a promocione con catro materias suspensas. 

4.- ENVÍO DE TAREFAS 
 

O envío de tarefas por parte dos profesores farase a través da aula virtual (ou outra 
plataforma, de ser o caso), correo electrónico  páxina web do Centro ou a combinación das 
mesmas. Os alumnos poderán facelo a través do correo electrónico o plataformas, cumprindo 
os prazos indicados. 

As tarefas dos alumnos/as pendentes e suspensos serán quincenais, as de ampliación para os 
aprobados serán semanais.  

 

5.- CICLOS MEDIOS. 
 

Ciclo Formativo: CMCOM01- MEDIO ACTIVIDADES COMERCIAIS 

Módulo: MP0156 - INGLÉS 

PROBAS DE RECUPERACIÓN 
1ª Avaliación: Actividade 1: Listening (Data entrega 5 Maio) 

Proba 1: Comprehension text- (Data entrega 12 Maio) 
Proba 2: Assisting the Customer (Data entrega 12 Maio) 
Proba 3: Listening (Data entrega 14 Maio) 

2ª Avaliación: Actividade 1: Product description (Data entrega 19 Maio) 
Actividade 2: Atender “Complaint” (Data entrega  19 Maio) 
Proba 1: Listening exercise (Data entrega 26 Maio) 
Proba 2: Test (Data entrega 29 Maio) 

CRITERIOS PARA RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS  
Ponderación das probas 1ª avaliación. 
 
 
Ponderación das actividades 2ª avaliación. 

Proba 1 pondera  30% 
Proba 2 pondera  40% 
Proba 3 pondera  30% 
Proba 1 pondera  50% 
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 Proba 2 pondera  50% 
VALORACIÓN DE PROBAS: 
Cualificación % 100% 
As actividades/probas non entregadas en prazo non se cualificarán. 
ALUMNADO CON PÉRDIDA  Ó DEREITO A AVALIACIÓN CONTINUA (PDAC) E PENDENTES 
Probas propostas (PDAC sobre os contidos da 
1ª e 2ª avaliación) 
Telemática/presencial 
Data provisional 

Proba 1. –Test  (Data 15 Xuño) 
Proba 2.- Listening (Data 15 Xuño ) 
Proba 3.- Presentación Speaking .(Data entrega 15 Xuño) 

Ponderación de probas  Proba 1.-  50% 
Proba 2 .- 25% 
Proba 3.-  25% 

 
ACTIVIDADES 3ª AVALIACIÓN Actividade 1 –Elaborar un CV. (Data entrega 29 Maio) 

Actividade 2- Elaborar unha “Aplication Letter” (Data entrega 
29 Maio) 
Actividade 3- Listening (Data entrega 29 Maio) 
Actividade 4- Video CV (Data entrega 29 Maio) 

Ponderación das actividades Actividade 1.- 25% 
Actividade 2.- 25% 
Actividade 3.- 25% 
Actividade 4- 25% 

Valoración das actividades  
Cualificación  100% 
As actividades/probas non entregadas en prazo non se cualificarán. 
As actividades da terceira avaliación,  teránse en conta  dacordo co establecido na normativa e somentes 
servirán para sumar a nota obtida tendo en conta a 1ª e 2ª avalación. 
Cada actividade poderá sumar ata 0,25 a nota media da primeira e segunda avaliación. 
TÓDALAS ACTIVIDADES E PROBAS SERÁN REALIZADAS A TRAVÉS DA PLATAFORMA CLASSROOM/WEBEX (ou 
presencial, se procede) E PUBLICADAS NA WEB DO CENTRO. POSTO CAS PROBAS SE FAN SOBRE CONTIDOS 
MÍNIMOS, A CUALFICACIÓN OBTIDA NON SERÁ SUPERIOR A 5 NINGÚN CASO. 

 

Ciclo Formativo:   CSCOM02  - SUPERIOR COMERCIO INTERNACIONAL 

Módulo:  MP0179  INGLÉS 

PROBAS DE RECUPERACIÓN 
1ª Avaliación: Actividade 1: Listening (Data entrega 5 Maio) 

Proba 1: Comprehension text- (Data entrega 20 Maio) 
Proba 2: Elaboración documentos comerciales (Data entrega 
20 Maio) 
Proba 3: Listening (Data entrega 20 Maio) 

2ª Avaliación: Actividade 1: Elaboración documento comercial (Data 
entrega 27 Maio) 
Actividade 2: Listening exercise (Data entrega 27 Maio) 

CRITERIOS PARA RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS  
Ponderación das probas 1ª avaliación. 
 
Ponderación das actividades 2ª avaliación. 
 

Proba 1 pondera  30% 
Proba 2 pondera  40% 
Proba 3 pondera  30% 
Actividade 1 pondera  50% 
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Actividade 2 pondera  50% 
VALORACIÓN DE PROBAS: 
Cualificación % 100% 
As actividades/probas non entregadas en prazo non se cualificarán. 
ALUMNADO CON PÉRDIDA  Ó DEREITO A AVALIACIÓN CONTINUA (PDAC) E PENDENTES 
Probas propostas (sobre a 1ª e 2 ª avaliación) 
Telemática/presencial 
Data provisional 

Proba 1. –Test  (Data 15 Xuño) 
Proba 2.- Listening (Data 15 Xuño ) 
Proba 3.- Speaking (Data entrega 15 Xuño) 

Ponderación de probas  Proba 1.-  50% 
Proba 2 .- 25% 
Proba 3.-  25% 

 
ACTIVIDADES 3ª AVALIACIÓN Actividade 1 –Elaborar un CV. (Data entrega 25 Maio) 

Actividade 2- Elaborar unha “Aplication Letter” (Data entrega 
25 Maio) 
Actividade 3- Listening (Data entrega 25 Maio) 
Actividade 4- Video CV (Data entrega 25 Maio) 

Ponderación das actividades Actividade 1.- 25% 
Actividade 2.- 25% 
Actividade 3.- 25% 
Actividade 4- 25% 

Valoración das actividades  
Cualificación  100% 
As actividades/probas non entregadas en prazo non se cualificarán. 
As actividades da terceira avaliación,  teránse en conta  dacordo co establecido na normativa e somentes servirán para 
sumar a nota obtida tendo en conta a 1ª e 2ª avalación. 
Cada actividade poderá sumar ata 0,25 a nota media da primeira e segunda avaliación. 
TÓDALAS ACTIVIDADES E PROBAS SERÁN REALIZADAS A TRAVÉS DA PLATAFORMA CLASSROOM/WEBEX (ou presencial, 
se procede) E PUBLICADAS NA WEB DO CENTRO. POSTO CAS PROBAS SE FAN SOBRE CONTIDOS MÍNIMOS, A 
CUALFICACIÓN OBTIDA NON SERÁ SUPERIOR A 5 EN TÓDOLOS CASOS. 

 

 

Ciclo Formativo:  SCOM03 - SUPERIOR XESTIÓN DE VENDAS E ESPAZOS COMERCIAIS 

Módulo: MP0179 -  INGLÉS 

PROBAS DE RECUPERACIÓN 
 
1ª Avaliación: Actividade 1: Listening exercise (Data entrega 29 Abril) 

Actividade 2: Listening ex. (Data entrega 8 Maio) 
Proba 1: Comprehension text- (Data entrega 15 Maio) 
Proba 2: Listening (Data entrega 15 Maio) 
Proba 3: “Complaint” (Data entrega 20 Maio) 
Proba 4: ) “Quotation” (Data entrega 20 Maio) 

2ª Avaliación: Ninguén por recuperar 
CRITERIOS PARA RECUPERACIÓN DAS AVALIACIÓNS 
  
Ponderación das probas 1ª avaliación. Proba 1 pondera  25% 

Proba 2 pondera  25% 
Proba 3 pondera  25% 
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Proba 4 pondera  25% 
 
VALORACIÓN DE PROBAS/ACTIVIDADES 
 
Cualificación % 100% 
As actividades/probas non entregadas en prazo non se cualificarán 
ALUMNADO CON PÉRDIDA  Ó DEREITO A AVALIACIÓN CONTINUA (PDAC) 
Probas propostas (sobre  contidos da 1ª e 
2 ª avaliación) 
Telemática/presencial 
Data provisional 

Proba 1. –Test  (Data 15 Xuño) 
Proba 2.- Listening (Data15 Xuño) 
Proba 3.- Speaking(Data 15 Xuño ) 

Ponderación de probas  Proba 1.-  50% 
Proba 2 .- 25% 
Proba 3.-  25% 

A nota máxima das probas de PDAC a obter será de 6. 
ACTIVIDADES 3ª AVALIACIÓN Actividade 1 –Elaborar un CV.(Entrega 29 Maio) 

Actividade 2- Elaborar unha “Aplication Letter”(Entrega 29 Maio) 
Actividade 3- Listening (Entrega 29 Maio) 
Actividade 4- Video CV (Entrega 29 Maio) 

Ponderación das actividades Actividade 1.- 25% 
Actividade 2.- 25% 
Actividade 3.- 25% 
Actividade 4- 25% 

Valoración das actividades  
Cualificación  100% 
As actividades/probas non entregadas en prazo non se cualificarán 
As actividades da terceira avaliación,  teránse en conta  dacordo co establecido na normativa e somentes 
servirán para sumar a nota obtida tendo en conta a 1ª e 2ª avalación. 
Cada actividade poderá sumar ata 0,25 a nota media da primeira e segunda avaliación. 
TÓDALAS ACTIVIDADES E PROBAS SERÁN REALIZADAS A TRAVÉS DA PLATAFORMA CLASSROOM/WEBEX (ou 
presencial, se procede) E PUBLICADAS NA WEB DO CENTRO. POSTO CAS PROBAS SE FAN SOBRE CONTIDOS 
MÍNIMOS, A CUALFICACIÓN OBTIDA NON SERÁ SUPERIOR A 6 EN NINGÚN CASO. 

 

En Santiago de Compostela a 28 de abril de 2020 

O DEPARTAMENTO DE INGLÉS  


