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1- CONTEXTO  
I.E.S. ILLA DE SAN SIMÓN 
AVENIDA DE MENDIÑO, 28 
36800 REDONDELA, PONTEVEDRA 

 

1.1- PERFIL DO CENTRO 
 

Trátase dun centro en zona urbana de Redondela, dun concello de 30,000 habitantes 
aproximadamente. Tamén hai alumnos que proceden de zonas rurais periféricas como Cesantes 
ou Reboreda, ainda que están adscritos a outros centros da zona. 
 
O centro oferta os catro niveis de Educación Secundaria Obligatoria. O alumnado procede do CEP 
Santa Mariña, próximo ao IES Illa de San Simón, no que cursaron a etapa de educación Primaria. 
Trátase dun centro con pouco alumnado (ronda os 250 alumnnos) co que podemos destacar, 
como característica singular, que non haxa clases demasiado masificadas, o que facilita a 
cercanía profesor-alumno e a resolución de conflitos se os houber. O departamento considera que 
a progresiva diminución de ratio profesor-alumno redundaría en beneficio do proceso de  ensino-
aprendizaxe. 
 
 

1.2- PERFIL DO ALUMNADO 
 

O alumnado é maioritariamente de orixe español, que fala castelá e entende o galego pero non o 
usa en situación cotiás. Tamén temos alumnos de familias inmigrantes procedentes de Marrocos, 
China, Rumanía, Colombia, etc. En xeral o alumnado procedente de China e de Marrocos adoita 
ter dificultades na adquisición dos idiomas castelá e galego porque no seu entorno no fogar e 
tempo de lecer sempre empregan a súa lingua materna. A aprendizaxe do inglés necesita máis 
reforzo de contidos básicos. 
 
Hai alumnado con NEAE que, dende o inicio do curso, está sendo valorado e seguido por cada 
Departamento e polo equipo de orientación. Nos casos que se estiman, a materia de inglés se 
aplica a través de ACIs. 
 
O nivel social é mixto nas clases pero, debido á crise, aumentou o número de proxenitores que 
están en situación de desemprego, dato que temos en conta á hora de elexir as lecturas 
graduadas que se van ler (buscamos que sexan de custo asequible) ou á hora de organizar 
contidos pois non podemos dar por feito que todo o alumnado dispón de conexión a Internet no 
seu fogar.  
 
En xeral ao alumnado de 1º e 2º de ESO lles gusta expresar o que senten e soen mostrar con 
facilidade a súa creatividade e imaxinación. Resulta doado espertar a súa curiosidade. Os 
alumnos de 3º e 4º de ESO son máis reacios a expresar os gustos de maneira aberta e custa 
espertar o seu interese por determinados contidos do currículo. A todos eles lles gusta aprender 
mentres xogan ou realizan actividades lúdicas pero non sempre son conscientes das vantaxes de 
traballar de forma cooperativa na clase e mostran, en ocasións, incapacidade para organizar e 
analizar a súa propia aprendizaxe. 
 

1.3- OBXECTIVOS 

O noso obxectivo principal é que os alumnos aprendan inglés a través de actividades 

motivadoras con carácter lúdico, e mediante actividades de reforzo de contidos que lle sirvan de 

base para continuar este proceso de aprendizaxe e en etapas posteriores da súa formación 

académica. 



 

 
 

Os obxectivos desta programación, tendo en conta as características do centro e do noso 

alumnado, son os seguintes obxectivos de etapa: 

 

 Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ós demais, practicar a tolerancia, a cooperación,a solidariedade entre as persoas 

e grupos, a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores 

comúns dunha sociedade plural e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

 Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo 

como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como 

medio de desenvolvemento persoal. 

                                                                                         

                                                    , os prexuizos de calquera tipo, os 

comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 

                                                                                          

       , adquirir novos coñecementos.  

                                                                                          

       , a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisións e asumir responsabilidades. 

 Comprender e expresarse en inglés, oralmente e por escrito, mediante textos e mensaxes 

sinxelos. 

                                                                                        

    i                                             .  

 
 
Por tanto, os obxectivos específicos que persegue o departamento de Inglés do noso centro son: 
 

 Transmitirlles aos alumnos de Secundaria un vocabulario útil e necesario para 
comunicarse en inglés. Para iso, en cada unidade se presenta, practica e recicla 
vocabulario relativo a un tema determinado.  

 Explicar expresións tipicamente inglesas a través de diálogos entre alumnos  

 Axudarlles aos alumnos a comprender a gramática inglesa e utilizar a lingua de forma 
correcta, sobre a base de explicacións claras e unha práctica progresiva que vai de 
conceptos sinxelos a outros máis complexos.  

 Trasladarlles aos alumnos aspectos da cultura británica e propiciar unha comparación coa 
súa propia cultura a través de materiais e actividades.  

 Permitirlles aos alumnos centrarse na vida diaria e os costumes dos adolescentes 
británicos, vendo como se desenvolven en diversos contextos ilustrados tanto no Student’s 
Book como en vídeos.  

 Plasmar o mundo real máis alá da aula coa axuda de textos e seccións informativas. 

 Proporcionarlles aos alumnos ferramentas para expresarse, tanto de forma oral como por 
escrito, sobre temas que lles resultarán interesantes e motivadores. Ofréceselles, non só a 
práctica necesaria, senón tamén axuda para preparar tanto textos orais como escritos.  

 Darlles aos alumnos a oportunidade de reciclar e repasar o vocabulario e as estruturas que 
van aprendend. 

 Permitirlles aos alumnos avaliar o seu propio progreso utilizando os diferentes exercicios 
de auto-avaliación.  



 

 
 

 Facer posible que os alumnos se convirtan en mellores estudantes de idiomas, e tamén 
máis independentes. Anímaselles a utilizar as seccións de referencia no libro (apartado de 
gramática, listas de vocabulario), así como compoñentes multimedia para practicar na 
casa.  

 Contribuír a que os alumnos de Secundaria gocen das clases de inglés grazas a un 
material do máis motivador: cancións auténticas, exercicios que inclúen xogos, sopas de 
letras, crucigramas, etc... , e uns materiais multimedia no que encontrarán diversos xogos. 

 



 

 
 

2- SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN 
 

2.1.- PLANIFICACIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES 

 
Por término medio, cada unidade do Student´s book necesita un mínimo de 10 a 12 sesións de 50 
minutos cada unha. Dentro desa programación temporal de cada unidade e segundo as 
circunstancias de cada grupo ou o devenir do curso escolar o profesor o adaptará segundo o seu 
criterio. Ademáis é fundamental un período inicial, o primeiro trimestre, para asentar 
coñecementos básicos traballados en cursos anteriores pero non asimilados de maneira 
homoxénea polo alumnado. Consideramos que temos que priorizar a asimilación de contidos 
básicos e o repaso do traballado en etapas anteriores para facilitar a aprendizaxe aos alumnos 
que aínda teñen lagoas neses contidos. 
 
 

1º ESO (Texto: All Clear 1, Richmond) 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADE Aprox. Nº Sesións 
Aprox. Planificación 

temporal 
(50 mins por sesión)* 

1º trimestre 

     Avaliación inicial  2 2 horas* 

Starter Unit + repaso inicial 16 16-18 horas* 

Unit 1 - Identity 11 10-12 horas* 

Unit 2 - Describe it! 11 10-12 horas* 

2º trimestre 

Unit 3 - Healthy lifestyle 11 10-12 horas* 

Unit 4 - Going places 11 10-12 horas* 

Unit 5 - At school 11 10-12 horas* 

3º trimestre 

Unit 6 - Sport 11 10-12 horas* 

Unit 7 - At home 11 10-12 horas* 

Unit 8 - Transport and travel 11 10-12 horas* 

TOTAL aprox. 106 98-116 horas* 



 

 
 

2º ESO (Texto: All Clear 2, Richmond) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3º ESO (Texto: New Action 3, Burlington) 
 
 

UNIDADE Aprox. Nº Sesións 
Aprox. Planificación temporal 

(50 mins por sesión)* 

1º trimestre 

     Avaliación inicial  2 2 horas* 

Introduction + repaso inicial 16 16-18 horas* 

Unit 1 – Fabulous food 11 10-12 horas* 

Unit 2 – Look at that! 11 10-12 horas* 

2º trimestre 

Unit 3 – Win or lose 11 10-12 horas* 

Unit 4 – On the road 11 10-12 horas* 

Unit 5 – What a story! 11 10-12 horas* 

3º trimestre 

Unit 6 – Changing styles 11 10-12 horas* 

Unit 7 – Blast off! 11 10-12 horas* 

Unit 8 – Saving our cities 11 10-12 horas* 

TOTAL aprox. 106 98-116 horas* 

UNIDADE Aprox. Nº Sesións 
Aprox. Planificación 

temporal 
(50 mins por sesión)* 

1º trimestre 

     Avaliación inicial  4 4 horas* 

Starter Unit + repaso inicial 18 16-18 horas* 

Unit 1 – On screen 12 11-13 horas* 

Unit 2 – Outdoor survival 12 11-13 horas* 

2º trimestre 

Unit 3 – Historical events 12 11-13 horas* 

Unit 4 – Tales from the past 12 11-13 horas* 

Unit 5 – Personal possessions 12 11-13 horas* 

3º trimestre 

Unit 6 – Good citizens 12 11-13 horas* 

Unit 7 – Plan the future 12 11-13 horas* 

TOTAL aprox. 106 97-113 horas* 



 

 
 

 
 
 

 
 
4º ESO (Texto: New Action 4, Burlington): 
 
 

UNIDADE Aprox. Nº Sesións 
Aprox. Planificación 

temporal 
(50 mins por sesión)* 

1º trimestre 

     Avaliación inicial  2 2 horas* 

Introduction + repaso inicial 16 16-18 horas* 

Unit 1 – Curious places 11 10-12 horas* 

Unit 2 – That´s a laugh! 11 10-12 horas* 

2º trimestre 

Unit 3 – Anything is possible 11 10-12 horas* 

Unit 4 – Keeping it green 11 10-12 horas* 

Unit 5 – Family and friends 11 10-12 horas* 

3º trimestre 

Unit 6 – What a crime! 11 10-12 horas* 

Unit 7 – Man over nature 11 10-12 horas* 

Unit 8 – Around the world 11 10-12 horas* 

TOTAL aprox. 106 98-116 horas* 

 
 

2.2- TEMPORALIZACIÓN 

 
VER ANEXO I de distribución pormenorizada de contidos. A temporalización pode e debe sufrir 

cambios para adaptarse ao ritmo e necesidades de aprendizaxe dos alumnos. 



 

 
 

 

3- ASPECTOS CURRICULARES DE CADA TEMA 

O currículo estará integrado polos seguintes elementos: 

 

a) Os obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa: referentes relativos ós logros que o 

alumno debe alcanzar ó finalizar o proceso educativo, como resultado das experiencias de 

ensinanza-aprendizaxe intencionalmente planificadas con tal fin. (ver apartado 1.3) 

b) As competencias, ou capacidades para aplicar de maneira integrada os contidos propios de 

cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización axeitada de actividades e a 

resolución eficaz de problemas complexos. (ver apartado 4 da programación) 

c) Os contidos, ou conxuntos de coñecementos, habilidades, estratexias, destrezas e actitudes 
que contribúen ó logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa e á adquisición de 
competencias.(ver apartado 5 da programación) 
 
d) A metodoloxía didáctica, que comprende tanto a descrición das prácticas docentes como a 

organización do traballo dos docentes. (ver apartado 6 da programación) 

e) Os criterios de avaliación do grado de adquisición das competencias e do logro dos 

obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa: referentes de avaliación que definen o que se 

quere valorar, o que o alumnado debe lograr, tanto en termos de conceptos como en 

procedementos ou actitudes. Responden directamente ó que se pretende lograr coa materia. (ver 

apartado 7 da programación) 

f) Os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables: concrecións dos criterios de 

avaliación que permiten definir os resultados das aprendizaxes e concretan mediante accións o 

que o alumno debe saber, e saber facer, en cada materia. Deben permitir graduar o coñecemento 

ou logro alcanzado. Teñen que ser observables, medibles e avaliables, xa que contribúen e 

facilitan o deseño de probas estandarizadas e comparables.(ver apartado 7.8 da programación e 

anexos V e VI da programación, sobre estándares de aprendizaxe) 



 

 
 

3- ASPECTOS CURRICULARES DE CADA TEMA 

O currículo estará integrado polos seguintes elementos: 

 

a) Os obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa: referentes relativos ós logros que o 

alumno debe alcanzar ó finalizar o proceso educativo, como resultado das experiencias de 

ensinanza-aprendizaxe intencionalmente planificadas con tal fin (ver apartado 1.3) 

b) As competencias, ou capacidades para aplicar de maneira integrada os contidos propios de 

cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización axeitada de actividades e a 

resolución eficaz de problemas complexos (ver apartado 4 da programación) 

c) Os contidos, ou conxuntos de coñecementos, habilidades, estratexias, destrezas e actitudes 

que contribúen ó logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa e á adquisición de 
competencias (ver apartado 5 da programación) 
 
d) A metodoloxía didáctica, que comprende tanto a descrición das prácticas docentes como a 

organización do traballo dos docentes (ver apartado 6 da programación) 

e) Os criterios de avaliación do grado de adquisición das competencias e do logro dos 

obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa: referentes de avaliación que definen o que se 

quere valorar, o que o alumnado debe lograr, tanto en termos de conceptos como en 

procedementos ou actitudes. Responden directamente ó que se pretende lograr coa materia. (ver 

apartado 7 da programación) 

f) Os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables: concrecións dos criterios de 

avaliación que permiten definir os resultados das aprendizaxes e concretan mediante accións o 

que o alumno debe saber, e saber facer, en cada materia. Deben permitir graduar o coñecemento 

ou logro alcanzado. Teñen que ser observables, medibles e avaliables, xa que contribúen e 

facilitan o deseño de probas estandarizadas e comparables (ver apartado 7.8 da programación e 

anexos V e VI da programación, sobre estándares de aprendizaxe) 

 

Os aspectos curriculares de cada tema pódense consultar, de maneira 

pormenorizada, no ANEXO II da programación. 

 



 

 
 

4- CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS 
COMPETENCIAS CLAVE 
 

Unha competencia é a capacidade posta en práctica e demostrada de integrar coñecementos, 

habilidades e actitudes para resolver problemas e situacións en contextos diversos. É a posta en 

práctica dos coñecementos adquiridos. 

Cabe destacar o carácter combinado da aprendizaxe por competencias: o alumno, mediante o que 

sabe, debe demostrar que sabe aplicalo, pero ademais que sabe ser e estar. De esta maneira 

vemos como unha competencia integra os diferentes contidos que son traballados na aula 

(conceptos, procedementos e actitudes), exemplo dunha formación integral do alumno. En suma, 

estamos recoñecendo que a institución escolar non só prepara ó alumno no coñecemento de 

saberes técnicos e científicos, senón que o fai tamén como cidadán, de aí que deba demostrar 

unha serie de actitudes sociais, cívicas e intelectuais que impliquen o respecto ós demais, 

responsabilidade e cooperación. 

 

No noso sistema educativo considérase que as competencias clave que debe ter o alumno cando 

remata a súa escolaridade OBRIGATORIA para enfrontarse ós retos da súa vida persoal e laboral 

son as seguintes: 

 Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT). 

 Competencia dixital (CD).  

 Aprender a aprender (CAA). 

 Competencias sociais e cívicas (CSC). 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIE). 

 Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

 

Potenciarase o desenvolvemento das Competencias básicas ou disciplinares (Comunicación 
lingüística, Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía), sen 
descoidar por suposto o resto de Competencias Clave de tratamento transversal. 
 

 Competencia en comunicación lingüística: 

O estudo dunha lingua estranxeira contribúe ó desenvolvemento desta competencia dun xeito 

directo, completando, enriquecendo e enchendo de novos matices comprensivos e expresivos 

esta capacidade comunicativa xeral. A competencia en comunicación lingüística refírese á 

utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, de representación, 

interpretación e comprensión da realidade, de construción e comunicación do coñecemento e de 

organización e autorregulación do pensamento, as emocións e a conduta. 

 

Na materia de inglés os alumnos utilizarán a linguaxe como instrumento de comunicación oral e 

escrita, desenvolvendo esta competencia en tódalas unidades. Todas as actividades traballadas 

contribúen ao desenvolvemento da competencia lingüística en comunicación, especialmente as 

actividades para referenciar a linguaxe funcional da unidade, por exemplo, presentarse, preguntar 

por e dar información persoal, as actividades para activar coñecementos previos, etc.  

 



 

 
 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

 

Diferentes actividades traballadas ó longo do libro do alumno axudan ó desenvolvemento destas 

competencias. Numerosas actividades requiren o uso de números, interpretación de gráficas, 

presentación de datos, etc.: 

 

 Días da semana, meses do ano, horas e estacións en inglés. 

 Cifras altas, datas, anos e números de teléfono. 

 Manexar números para falar de prezos. Estimar prezos. 

 Interpretar gráficos. 

 Interpretan mapas. Comprender cantidades nunha receita. 

 Utilizar os números e as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e 

razoamento matemático para producir e interpretar informacións, para coñecer máis sobre 

aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e para resolver problemas relacionados 

coa vida diaria. Forma parte da competencia matemática a habilidade para interpretar e 

expresar con claridade e precisión informacións, datos e argumentacións. 

 En moitas das unidades preséntanse datos que os alumnos deben analizar para sacar as 

súas propias conclusións e utilizar a información extraída de forma axeitada á tarefa que 

se solicita.  

 Ao longo do curso trátanse diversos temas relacionados co coñecemento e a interacción 

co mundo físico, como poden ser os textos de lectura 

 

 Competencia dixital 

A competencia dixital proporciona un acceso inmediato a un fluxo incesante de información que 

aumenta cada día. O coñecemento dunha lingua estranxeira ofrece a posibilidade de comunicarse 

utilizando as novas tecnoloxías creando contextos reais e funcionais de comunicación. Esta 

competencia consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar 

información e transformala en coñecemento. 

 

Esta competencia desenvólvese en tódalas unidades traballadas a través de: 

 

 Practicar e familiarizarse co funcionamento de varias competencias dixitais e informáticas 
a través do curso utilizando as compoñentes do método e de Internet, do libro dixital do 
profesor, dos encerados interactivos (Interactive whiteboards).  

 Uso de recursos con práctica interactiva, vídeo, material de audio para os ditados do 
workbook, etc. 

 Blogs  
 Actividades para o seu uso opcional co DVD. 
 Lecturas presentadas en forma de páxina web ou mensaxe electrónico. 
 O DVD para o profesor ofrece: temas relacionados con adolescentes, preguntas de 

comprensión en pantalla, repaso de vocabulario e estruturas, subtítulos opcionais en 
inglés. 

 O apartado de expresión escrita tamén ofrece oportunidades para desenvolver a destreza 
dixital, por ejemplo, redactando e-mails. 

 Lecturas sobre temas relacionados con Internet e o uso de computadores 
 

 

 Competencia para aprender a aprender 



 

 
 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira rendibilízase enormemente ó incluír contidos directamente 

relacionados coa reflexión sobre a propia aprendizaxe, para que cada neno e cada nena 

identifiquen como aprenden mellor e que estratexias os fan máis eficaces. Isto comporta a 

conciencia daquelas capacidades que entran en xogo na aprendizaxe como a atención, a 

concentración, a memoria, a comprensión, a expresión lingüística e a motivación do logro, entre 

outras.  

Esta competencia desenvólvese nos apartados Tips de cada unidade, que ensinan técnicas como 

as seguintes: 

 

 consellos para aprender a usar o vocabulario novo. 

 técnicas para elixir o vocabulario útil para cada ocasión. 

 técnicas para aprender os verbos irregulares. 

 estratexias para a aprendizaxe de vocabulario novo –anotar as palabras novas xunto coa 

súa tradución ou un debuxo. 

 técnicas para ampliar vocabulario – escoller 4 ou 5 palabras novas que aparecen no texto 

e anotalas no caderno de vocabulario. 

 técnicas para memorizar vocabulario - aprender de memoria unha frase que conteña un 

exemplo significativo de uso gramatical. 

 estratexias para recordar o significado dos adxectivos – emparellalos cos seus antónimos. 

 usar o dicionario correctamente, escollendo a acepción correcta dunha palabra. 

 identificar os false friends. 

 establecer os puntos de diverxencia en canto ao uso dos tempos verbais entre a lingua 

inglesa e a lingua propia. 

 estratexias para formar palabras - terminacións comúns. 

 aprender pares de palabras que adoitan ir xuntas (collocations). 

 ser consciente da existencia da variedade do American English.  

 escribir frases para lembrar vocabulario novo. 

 

 Competencias sociais e cívicas 

As linguas non só serven ós falantes para comunicarse socialmente, senón que tamén son 

vehículo de comunicación e transmisión cultural. Aprender unha lingua estranxeira implica o 

coñecemento de trazos e feitos culturais vinculados ás diferentes comunidades de falantes desta. 

Este feito favorece a comprensión da realidade social na que se vive, o respecto, o 

recoñecemento e a aceptación de diferenzas culturais e de comportamento, promove a tolerancia 

e a integración, e axuda a comprender e apreciar tanto os trazos de identidade coma as 

diferenzas. Esta competencia favorece a comprensión da realidade histórica e social do mundo, 

coñecendo información sobre os rapaces e as súas afeccións noutros lugares. 

 
En tódalas unidades, nos apartados de Culture Reading e Cultural Awareness, apréndese sobre 

un tema nun contexto social e histórico e foméntase o sentido da responsabilidade ética e o 

espírito comunitario. Ademais, os alumnos desenvolven estas competencias con actividades como 

as seguintes: 

 

 redactan pequenos diálogos; despois, cambian algúns elementos e practican diálogos 

novos.  



 

 
 

 elaboran diálogos para practicar o uso funcional da lingua: facer plans, manter conversas 

telefónicas, formular e responder a suxestións, invitar e responder a invitacións, describir 

persoas, experiencias e situacións, dar consellos e responder adecuadamente, manter 

conversas informais, etc. 

 preparan preguntas, guiadas ou libres, sobre temas diversos para entrevistar a un 

compañeiro. 

 intercambian información persoal a partir de estímulos diversos. 

 as actividades por parellas, como a práctica de pequenos diálogos, favorece as relacións 
sociais entre os alumnos, a cooperación e o traballo en equipo. 

 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

As decisións que provoca a reflexión sobre a propia aprendizaxe favorecen a autonomía. Na 

medida que a autonomía e iniciativa persoal involucran a miúdo outras persoas, esta competencia 

obriga a dispoñer de habilidades sociais para relacionarse, cooperar e traballar en equipo: 

poñerse no lugar do outro, valorar as ideas dos demais, dialogar e negociar, a asertividade para 

facer saber axeitadamente ós demais as propias decisións, e traballar de forma cooperativa e 

flexible. O sentido de iniciativa e espírito emprendedor supoñen a capacidade de imaxinar, 

emprender, desenvolver e avaliar accións ou proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 

confianza, responsabilidade e sentido crítico. Require, polo tanto, poder reelaborar as 

formulacións previas ou elaborar novas ideas, buscar solucións e levalas á práctica.  

O noso alumnado pode: 

 

 Utilizar o material de referencia proposto para a unidade de forma adecuada.  

 Dispoñer e manexar as habilidades sociais para relacionarse, cooperar e traballar en parellas 

e en equipo de forma cooperativa e flexible en todas as ocasións que requiran as actividades 

comunicativas da unidade: repetición e construción de novos diálogos, representación, etc.  

 Organizar o traballo persoal como estratexia para progresar na aprendizaxe. Memorizar nesta 

unidade como expresarse para pedir ou rexeitar algo prestado.  

 Responder aos exercicios, formulados nas distintas seccións, de forma individual ou colectiva 

con creatividade, confianza, responsabilidade de estudo e sentido crítico 

 

 
 Conciencia e expresións culturais 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira colabora no desenvolvemento desta competencia se os 

modelos lingüísticos que se utilizan conteñen, aínda coas limitacións desta etapa, producións 

lingüísticas con compoñente cultural. Trátase, polo tanto, dunha competencia que facilita tanto 

expresarse e comunicarse como percibir, comprender e enriquecerse con diferentes realidades e 

producións do mundo da arte e da cultura. Esta competencia incorpora así mesmo o coñecemento 

básico das principais técnicas, recursos e convencións das diferentes linguaxes artísticas como a 

música, a literatura, as artes visuais e escénicas, ou das diferentes formas que adquiren as 

chamadas artes populares.  

Ofrececemos a posibilidade de desenvolver esta competencia a través de: 

 

 Textos de lectura, particularmente na sección cultural, apoiados con vídeos documentais. 



 

 
 

 Produción de pezas de escritura orixinais e creativos: un diálogo sobre o propio alumno e o 

seu compañeiro ou compañeira, etc 

 Cancións e videos 

 Obras de teatro 

 

Nos ANEXOS III e IV da programación facilítanse modelos de rúbricas de 

avaliación de competencias e de avaliación de contidos e competencias 

clave integradas. 



 

 
 

7- AVALIACIÓN 
 
7.1 - AVALIACIÓN INICIAL 
 
DATA PREVISTA DE REALIZACIÓN: Terá lugar ao inicio de curso. 

 

PROBA: poderá ser tipo test, de preguntas e respostas, de exercicios de comprensión oral e 

escrita e de contidos traballados en cursos anteriores. Cada profesor pode decidir o tipo de proba 

en función da observación inicial do alumnado. Haberá exercicios relativos a vocabulario, 

estruturas gramaticais, funcións comunicativas, etc. 

 

Durante as primeiras semanas, a observación do traballo de clase tamén aporta información para 

adaptar a programación á realidade de cada grupo: se é un grupo numeroso se hai pouca 

motivación, posibles condutas disruptivas, etc. 

 

CONSECUENCIAS DOS RESULTADOS DA PROBA: A avaliación inicial constitúe un valioso 

indicador do nivel de adquisición da lingua do alumnado e supón o punto de partida que se debe 

tomar no proceso de tratamento dos aspectos curriculares deste curso. A partir dos resultados 

decídese que contidos se deben repasar, os tempos de traballo da programación e incluso a 

metodoloxía mási axeitada en cada grupo dependendo da observación de traballo. 

 

A información da avaliación inicial tamén establece que alumnos teñen NEAE e que precisan ACIs 

ou agrupamentos flexibles. 

 
 

7.2 - AVALIACIÓN CONTINUA 
 
PERIODICIDADE: en cada trimestre poderá haber unha ou varias probas escritas dependendo 

dos contidos traballados. 

 

CUALIFICACIÓN: A cualificación obtida en cada proba se lle facilita ao alumno e se ten en conta 

que o alumno teña o 50% das respostas ben para acadar cualificación positiva. 

 

CUALIFICACIÓN DA AVALIACIÓN: Considérase aprobada a materia de inglés en cada 

avaliación se o alumno obtén unha nota igual ou superior a 5. Para calcular a nota de cada 

avaliación teranse en conta as seguintes condicións:  

 

Para aprobar a materia de inglés en cada avaliación é preciso obter unha nota igual ou 

superior a 5. Esa nota é a resultante de sumar o 90% da nota media ponderada das probas 

obxectivas (exames e controis sobre contidos lingüísticos e libro de lectura) e o 10% da nota de 

traballo e comportamento de aula. Non se fará nota media ponderada de probas obxectivas (90%) 

e de traballo e comportamento de aula (10%) se non se ten aprobada a parte correspondente ás 

probas obxectivas. 

 

1 NOTA DE PROBAS OBXECTIVAS: O 90% da nota final da avaliación corresponde a unha 

media ponderada entre as diferentes probas obxectivas (exames, tests, exercicios 

puntuables, exame sobre o libro de lectura, etc) realizadas durante o trimestre. Esta nota 

das probas obxectivas pode ser unha nota media ponderada (porcentaxes) entre os 



 

 
 

diferentes tests e probas realizadas durante o trimestre, que poden ser de diversa índole 

(repaso de vocabulario, listening en clase, repaso de unidade de traballo...). O valor exacto 

de cada proba tamén dependerá do número total de probas que se fagan durante o 

trimestre. Tamén pode ser resultado da nota media entre todas as probas realizadas se se 

lles adxudica o mesmo valor. 

 

No                          ( .   .               g                                   …)    

puntuación da proba dependerá dos contidos a avaliar, e será comunicada ao alumnado. 

Igualmente, o valor da proba en relación coa cualificación trimestral será determinado en 

cada caso, e comunicado oportunamente aos alumnos. 

 
- Ademais do libro de texto hai tamén unha lectura obrigatoria, un libro adaptado ao nivel do 

curso, do que tamén se fai un exame. Na avaliación na que se faga o control do(s) libro(s) 

de lectura, as porcentaxes correspondentes aos contidos son as seguintes: O 80% da nota 

de contidos corresponde a exames sobre contidos lingüísticos e o 20% da nota de contidos 

corresponde ao exame de libro de lectura. 

 

2 NOTA DE TRABALLO E COMPORTAMENTO: O 10% da nota corresponde ao traballo e 

comportamento en aula, é dicir, a cantidade e calidade dos traballos e actividades, 

actitude, interese, asistencia a clase e puntualidade, workbook e/ou libreta de clase. A 

conduta negativa en clase, a falta de traballo, a non presentación ou presentación 

incompleta de libreta e/ou workbook, a non devolución, asinadas, de notas informativas ás 

familias, restan puntos, ata un 10%, da nota final de cada avaliación.  

 

En relación coa entrega de exercicios ou traballos, non se admitirá ningún que sexa 

presentado fóra de prazo 

 

O alumno será informado das notas obtidas e do sistema de cualificación que se adopte en cada 

caso.  

 
 
MECANISMOS PARA RECUPERAR UNA AVALIACIÓN NON SUPERADA. Esta materia é de 

avaliación continua, co que se supera unha avaliación suspensa se queda superada a seguinte 

avaliación. No caso da 3ª avaliación, farase una proba final que servirá de recuperación para 

aqueles alumnos que teñan algunha avaliación suspensa. 

 

 
7.3 - AVALIACIÓN FINAL 
 
De maneira xeral, a nota final é a obtida na 3ª avaliación. Excepcionalmente, e a criterio do 

profesor, a nota final de xuño pode ser superior, nunca inferior, á nota da 3ª avaliación se se teñen 

en conta as notas e resultados moi satisfactorios das avaliacións anteriores, o progreso na 

asimilación de conceptos ou se se desen circunstancias excepcionais no alumnado. 

 

Inglés é una materia de avaliación continua, co que queda aprobada se se ten aprobada a terceira 

avaliación, na que as probas poden incluir contidos traballados ao longo do curso. 

 

Nalgúns casos, poden realizar unha proba de avaliación final aqueles alumnos que amosasen 

esforzo e traballo durante o curso pero que aínda teñen pequenas lagoas no seu proceso de 



 

 
 

aprendizaxe da materia traballada. Poderase facer una proba de recuperación final na que se 

avalíen os contidos (incluidos os libros de lectura) e as competencias traballados ao longo do 

curso. A esta proba poderanse presentar aqueles alumnos que obtivesen unha cualificación 

mínima de 3,5 no exame final. 

  
 

7.4 - AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 

  
Para aqueles alumnos que obtiveron unha nota inferior a 5 na avaliación ordinaria (xuño), 

levarase a cabo unha avaliación extraordinaria en setembro baseada nunha proba escrita que 

conterá exercicios relacionados con contidos de gramática e vocabulario, funcións, comprensión 

escrita e expresión escrita. 

 

O alumno debe conseguir polo menos o 50% de acertos para obter unha avaliación positiva nas 

probas obxectivas de setembro. 

 

 
7.5 - RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE PENDENTES 
 
MECANISMOS PARA O SEGUIMENTO 

 

Para o alumnado que non superou a materia de inglés de cursos anteriores  o Departamento de 

Inglés oferta, durante o curso, dúas posibilidades de recuperación da/s mesma/s: 

 

 Superar probas escritas sobre contidos na convocatoria durante o curso (en maio) ou na 

convocatoria de setembro.  

 Amosar a asimilación dos contidos do/s curso/s suspenso/s superando as dúas primeiras 

avaliacións do curso no que está matriculado o alumno. 

 

Para o seguimento da materia de inglés pendente de cursos anteriores o Departamento toma 

unha serie de medidas: 

 

- Proporcionamos, de maneira personalizada, a cada alumno, ao comenzo do curso, unha 

lista de exercicios e actividades de repaso que pode entregar mensualmente. 

- Ofrecemos a posibilidade de vir ao departamento, previa cita, para resolver calquera 

dúbida sobre a materia. 

- Enviamos información ás familias para que estean informadas e axuden ao seguimento da 

realización das tarefas. 

- Facemos un repaso xeral, de contidos básicos de cursos anteriores, ao inicio de cada 

curso, para que poidan reforzar os aspectos nos que atopen máis dificultades. 

- Facemos seguimento, na clase, do seu proceso de aprendizaxe. 

- Inglés é unha materia na que se imparten os contidos de maneira progresiva, o que nos 

permite repasar contidos básicos regularmente polo que o alumnado interesado en superar 

a materia de inglés pendente poderá traballar os contidos do curso anterior mediante a 

realización de moitas das actividades do curso no que está matriculado. 

 

AVALIACIÓN DE PENDENTES 

 



 

 
 

- Tódolos alumnos con inglés pendente de un ou varios cursos anteriores poden recuperar 

eses cursos aprobando un exame de contidos lingüísticos, que terá lugar a principios de 

maio de 2018. 

 

- O alumno debe conseguir polo menos o 50% de acertos nas probas obxectivas de 

contidos. Se tivese un 40% de acertos pero amosase interese, esforzo durante o curso, 

entrega de exercicios, etc., se considerará aprobada a materia.  

 

- Estes exames, que terán lugar en maio, non terán que facelos os alumnos que teñan 

aprobadas as dúas primeiras avaliacións do curso no que está matriculado. 

 

- Os alumnos matriculados nun nivel de ESO con avaliación negativa na área de Inglés de 

curso/s anterior/es, consideraranse que xa recuperaron a materia cando aproben a área de 

inglés do nivel e curso no que están matriculados. Nestes casos, a cualificación da 

recuperación nunca será superior a 5. 

 

 
7.6 - PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN  
 

No caso de avaliación formativa, serán a observación e o seguimento sistemático do alumno, é 

dicir, se tomarán en consideración tódalas producións para o desenvolvemento, tanto de carácter 

individual como de grupo: traballos escritos, presentacións orais e debates, actividades de clase, 

lecturas e resumos, investigacións, actitude de aprendizaxe, precisión na expresión e 

autoavaliación entre outros. Teráse en conta a realización de tarefas de repaso e reforzo na casa 

(homework). É importante que o seu caderno de traballo e workbook  recollan todo o classwork ou 

traballo de clase de maneira pulcra e ordenada, coas fotocopias de exercicios complementarios 

facilitadas polo profesor. A avaliación sumativa consistirá en probas escritas trimestrais na que o 

alumno demostre a asimilación de contidos e competencias. En todo caso, os procesos de 

avaliación serán variados, de forma que poidan adaptarse á flexibilidade que esixe a propia 

avaliación.  

 

7.7 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

O currículo tamén establece uns criterios de avaliación e uns estándares de aprendizaxe 

avaliables por materia e curso que nos permiten avaliar a consecución dos obxectivos do curso. 

Con respecto á avaliación por competencias, dado que estas son moi xenéricas, debemos 

concentrarnos moito máis, no que denominamos indicadores. Para a súa referencia, se inclúe no 

apartado 7.9 a lista completa tanto dos criterios da avaliación como os indicadores de 

competencias clave. 

 

 

7.11 - CONTIDOS MÍNIMOS 

 

Os mínimos que deben superar os alumnos en xeral para ter unha avaliación positiva na 

materia son os seguintes: 

 

 Comprender, cun grado de corrección axeitado a cada nivel, as mensaxes orais e  



 

 
 

escritas en inglés.  

 Expresarse en inglés, oralmente e por escrito, cun grado de corrección aceptable  

dacordo ao nivel.  

 Saber ler diversos tipos de textos de forma comprensiva e autónoma.  

 Ler a/s lectura/s graduada/s proposta/s para cada curso e superar unha proba 

sobre a/s mesma/s. 

 Ser capaz de identificar e empregar correctamente o léxico e os elementos 
gramaticais traballados no curso e  necesarios para poder construir frases e textos 
en inglés.  

 Prestar atención ás correccións e observacións feitas na clase e reflectilas no seu 
caderno de traballo. Correxir os seus erros e traballar para superalos.  

 Empregar as fórmulas habituais de comunicación na aula e as necesarias para 
realizar as tarefas comunicativas propostas 

 Ter e  levar ao día o caderno do alumno con pulcritude.  

 Entregar os traballos que se lle pidan.  

 Realizar  as tarefas encomendadas ao longo do curso. 

 Amosar interese por coñecer a lingua ea cultura estranxeira 

 Aprender diversos aspectos da cultura estranxeira (festividades, costumes, lugares...) 

 Preguntar dúbidas a  compañeiros /profesor e consultar dicionarios, gramática, etc. 

 Comportarse correctamente en clase, amosando sempre respecto cara o profesor e 

os seus compañeiros 

 Participar, con actitude positiva,  no desenvolvemento das clases.  

 Traballar na casa regularmente 

 

 
 

CONTIDOS ESPECÍFICOS 

1º ESO (Texto: All Clear 1, Richmond) 
 

 Starter Unit  

Gramática Demonstrative pronouns 

Vocabulario The alphabet •       • My          g •         •   y             •           
language 

Funcións Introductions 

 Unidade 1  

Gramática   :                • S  j                              j        • Q        
words 

Vocabulario                             •      y 

Funcións Exchanging personal information / Making friends 

 Unidade 2  

Gramática A           •      g   • S  g                       

Vocabulario P               y • A j             y                  

Funcións A                         • S            • G    g              / L  k  g            

 Unidade 3 

Gramática Present simpl  •         k      ’    k        + -  g • S  j          j             • 
Connectors: and, but 

Vocabulario      •     -time activities 

Funcións Ordering food / At the café 

 Unidade 4  

Gramática          /           • P                     •   /           any 

Vocabulario P           w  • L                  



 

 
 

Funcións Making suggestions / A day out 

 Unidade 5  

Gramática     • A                     q    y     q    y q         

Vocabulario     y          • S         j     

Funcións Talking to a ticket seller / Buying a ticket 

 Unidade 6  

Gramática P                  • P                             

Vocabulario S     • A j                   

Funcións Making arrangements / Going out 

 Unidade 7  

Gramática   :             •       w   /       w    • P          :               g           • 
Adjectives 

Vocabulario R                   • H           j     

Funcións Asking for information / On a school trip 

 Unidade 8  

Gramática P          :   g             g           • T              :                         

Vocabulario T         • T      

Funcións Asking for travel information / A bus trip 

 
Unha lectura graduada obrigatoria: 
 
Stanmore, Anne.- The Ambassador’s Son (Ed. Burlington Books) 
           ISBN 978-9963-46-880-5 
 

2º ESO (Texto: All Clear 2, Richmond) 
 

 Starter Unit 

Gramática P          ’  /  ’ •    • S  j             • P            j        

Vocabulario         • S         j     •      y •              g  g   

Funcións Introductions 

 Unidade 1  

Gramática P              • Q        w     •          /           • A             q    y • 
Capital letters and punctuation 

Vocabulario       y    • TV    g       

Funcións Talking about likes and dislikes / Talking about films 

 Unidade 2  

Gramática P                  • P                                     • P                  
                g       •    j        :                   

Vocabulario O                  •       g  

Funcións Making plans / Before a weekend trip 

 Unidade  3  

Gramática P          :   g             g           •   :             • Past time expressions 
•       /       ’  • T                 

Vocabulario T            • N                 

Funcións Asking for information / At the library 

 Unidade 4  

Gramática P               • P                               • w    / w     • T    
connectors: One day, Then, Later, In the end 

Vocabulario             j        • V                 

Funcións Talking about the past / Talking about the weekend 

 Unidade 5  

Gramática                               • E              q      y • A j       w       er 



 

 
 

Vocabulario M   y •           q        

Funcións A             • B y  g           g / G   g        g 

 Unidade 6  

Gramática    g   g            /        ’  •      /      ’  •              

Vocabulario J    • H                             

Funcións A d                       • G    g          / T  k  g       j    

 Unidade 7  

Gramática E                     • w    / w  ’  •                         •                   

Vocabulario L           • M                   

Funcións Asking for and giving advice / In a music shop 

 
Dúas lecturas graduadas obrigatorias: 
 
Shipton, Paul.- Vampire Killer (Ed. Oxford University Press) 

                         ISBN 978-0-19-423419-1 
 
MacAndrew, Richard.- Dan and the Village Fete (Ed. Helbling Readers) 

                      ISBN 978-3-85272-787-5 
 
 

3º ESO (e 3º CURSO PMAR) (Texto: New Action 3, Burlington) 
 

 

 Introduction 

Gramática To be • T        /     • P       S      • P                  

Vocabulario Family • G  g                  • W       • A       • P               y • P      • 
S      •         •      •              g  g  

Funcións Formal and informal introductions 

 Unidade 1 

Gramática Articles and quantifiers  

Vocabulario Food and drink • A j        

Funcións Ordering food at a restaurant • M k  g   gg        

 Unidade 2 

Gramática Present simple and Present Continuous • W          

Vocabulario Art • A j        

Funcións Asking for information •          g          

 Unidade 3 

Gramática Comparison of adjectives •     /     g  •                       

Vocabulario Sports equipment • A            

Funcións Comparing sports • M k  g   q      

 Unidade 4 

Gramática Past simple • T     w   / w    •                 q      

Vocabulario Travel items • G  g                  

Funcións Taking a flight • T  k  g              

 Unidade 5  

Gramática Past Continuous • P    S          P               

Vocabulario Jobs • E        

Funcións Describing past events • T  k  g                 TV    g       

 Unidade 6 

Gramática Modal verbs • A j             

Vocabulario Clothing and accessories • A j        

Funcións Talking about abilities and obligation • G    g        • E        g          

 Unidade 7  

Gramática Future tenses •                   •                        



 

 
 

Vocabulario Space • S            

Funcións Discussing plans • Making predictions 

 Unidade 8 

Gramática Present Perfect •     /       •                                

Vocabulario Around town • T               

Funcións Giving directions • T  k  g                   • M k  g                 •          g 
a quiz 

 
Dúas lecturas graduadas obrigatorias (3º ESO): 
 
Hobbs, Martin.- Ricky and the American Girl (Ed. Helbling Readers) 

                          ISBN 978-3-902504-20-3 
 
Vicary, Tim.- Skyjack (Ed. Oxford University Press) 

                      ISBN 978-0-19-421634-0 
 
 
Unha lectura obrigatoria por determinar en 3º PMAR 
 

 

4 ESO (Texto: New Action 4, Burlington) 
 

 

 Introduction 

Gramática Present Simple and Present Continuous 

Vocabulario Sports equipment • A            •        g                 • T            • 
Jobs • M             •              k •              g  g  

Funcións Exchanging personal information 

 Unit 1 

Gramática Past Simple • U       

Vocabulario Places • A        w  

Funcións Talking about past activities •          g     w  k    

 Unit 2 

Gramática Past Continuous • P    S          P               • A j             

Vocabulario Adjectives • A j                     y 

Funcións Describing an incident • T     g       y 

 Unit 3 

Gramática Present Perfect • Present Perfect and Past Simple 

Vocabulario Verbs • E           

Funcións Talking about achieving goals • T  k  g              w         

 Unit 4  

Gramática The Passive •                                

Vocabulario The environment • M                        

Funcións Describing processes • Giving opinions 

 Unit5 

Gramática Future tenses •                               •                        

Vocabulario Relationships • Relationship verbs 

Funcións Talking about the future •          g           w      • T  k  g       
problems 

 Unit 6 

Gramática Reported speech 

Vocabulario Crime • Crime verbs 

Funcións Talking about a crime • R       g       w  

 Unit 7 



 

 
 

Gramática Relative pronouns •      /   y           

Vocabulario Science • Technology • Synonyms 

Funcións Expressing possibility and certainty • Identifying people, places and things 

 Unit 8 

Gramática Modal verbs 

Vocabulario Culture and traditions • Geography 

Funcións Describing a festival • T  k  g                  • M k  g   gg        

 
Dúas lecturas graduadas obrigatorias: 
 
Whitney, Norman.- The Stranger (Heinemann Readers / Macmillan)  

     ISBN 978-0-435272-06-7 
 
Sheehy, Samuel.- A Spy in Siberia (Ed. Burlington Books) 

                             ISBN 978-9925-30-158-4 



 

 
 

11- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Conmemoración de festividades características da sociedade anglosaxona, e asistencia, como xa 

ven sendo tradicional, a unha obra de teatro en inglés representada pola compañía Moving On. 

 

Grupo/s 
participantes 

Profesorado 
participante 

Trimestre / 
Datas 

Descrición de saídas / actividades 

todos todos 1º trimestre Conmemoración de festividades do mundo 
angloparlante que teñan lugar en día lectivo ou 
especialmente relevantes, como 
Halloween, Thanksgiving, Christmas 
 

todos todos 2º trimestre Conmemoración de festividades do mundo 
angloparlante que teñan lugar en día lectivo ou 
especialmente relevantes, como 
St. Valentine´s Day, April Fools´ Day, Book 
Day (23rd April) 
 

3º e 4º ESO todos 2º trimestre Asistencia á obra de teatro en inglés (data por 
determinar) 
 

 
 

12- DATOS DO DEPARTAMENTO 
 

PROFESOR CARGO MATERIA CURSO 

Gamallo, Sonia Secretaria do centro Inglés 1º ESO 

 

Sánchez, Rosa 

María 

Membro do Consello Escolar 
 

Inglés 2º ESO 
4º ESO 
 

Gil, Miguel Angel Xefe de departamento 
Membro da Comisión de 
Coordinación Pedagóxica 
 

Inglés 
 
 
 
Latín 

2º ESO FLEXIBLE 
3º ESO 
3º PMAR 
 
4º ESO 

 

 

 

 

Redondela, setembro de 2019 


