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TEMPORALIZACIÓN  
 
 

2º BACHARELATO  

 

 

1ª AVALIACIÓN :                           - Units :   Starter- 2 + PAU TESTS.                                                        

 

2ª AVALIACIÓN :                           - Units :   Starter - 5 + PAU TESTS.                                                            

 

3ª AVALIACIÓN :                           - Units :   Starter - 7 + PAU TESTS.                                                               

 

 

 

Libro de texto :  Get it right 2 , Oxford University Press : 

 

• Sylvia Wheeldon & Colin Campbell , Student's book 2  ( 9780194746120 ) ( 2008) 

• Workbook 2 , ( 9780194746151 ) ( 2008 ). 

 
 

AVALIACIÓN  

      A maneira de avaliar é mediante AVALIACIÓN CONTINUA : Cada clase baséase na 

anterior e así tamén a avaliación do alumnado pode ser feita con esa progresión. 
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Criterios de Cualificación  

      En todos os cursos  o/a alumno/a ten que acadar unha competencia mínima de entender e 

facerse entender, oralmente e por escrito, nos tópicos estudados en cada nivel, para ter 

superado o curso. 

      En todos os cursos  a avaliación dos/as alumnos/as farase tendo en conta o nivel acadado 

nas catro destrezas ( comprensión oral, compresión lectora,  expresión escrita e expresión oral) 

e nos coñecementos lingüísticos,  tendo que acadar en cada unha das probas un nivel 

aceptable . Valorarase o esforzo na práctica da expresión oral, os traballos da casa, as 

intervencións voluntarias na clase e todo tipo de esforzo ou progreso . 

 

      En todos os cursos,  como O INGLÉS é unha materia de AVALIACIÓN CONTINUA, a nota 

da terceira avaliación non é a nota final / global do curso. Sen embargo, cada alumno ten que 

aprobar a terceira avaliación para aprobar o curso. Ó  remate de cada avaliación haberá un 

EXAME DE AVALIACIÓN ( en xeral escrito) que abrangue toda a materia dada en esa 

avaliación e baseada na impartida nas avaliacións anteriores ( e polo tanto nos cursos 

anteriores ) para fomentar o repaso necesario para facer cumprir a avaliación continua propia 

de calquera lingua. De xeito que no exame de avaliación da 2ª terán que repasar a materia 

dada na 1ª, e na 3ª avaliación terán que repasar toda a materia impartida no curso. De este 

xeito o exame da 3ª avaliación sirve de recuperación de todo o curso : Os/As alumnos/as que 

aproben a terceira avaliación non terán que examinarse en setembro aínda que teñan a 1ª ou/e 

a 2ª avaliación/s suspensa/s.  

En 2º de Bacharelato  a nota final de avaliación, e final de curso, será a media das notas de 

dous exames : Un do baseado nos contidos traballados no curso, e o outro de Selectividade. 

Neste último a estrutura será a que establece a CIUG para as PAU: 

 

           * A primeira pregunta será a realización dun resumo dos puntos máis importantes do 

texto cun máximo de 50 palabras ( 1 punto ) . 

 

          * A segunda pregunta require que o alumnado busque palabras ou grupos de palabras 

no texto que corresponde no seu significado a unha palabra ou definición dada no exame “ fins 

words or phrases in the text that correspond in meaning to the words and definitions given here 
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“ ( 0,25 x 4 = 1 punto ) . 

 

          * A terceira pregunta é a transformación dunha parte ou o total dunha frase tirada do 

texto noutras palabras para que signifique o mesmo que contará de catro partes , cunha 

puntuación de 0,5 punto para cada parte ( 4 x 0,5 = 2 puntos ) . 

 

          * A cuarta pregunta será dúas preguntas baseadas no tema do texto de respostas que 

demostren que o alumno o entendeu correctamente e que constará cunha puntuación de 1 

punto para cada parte ( 2 x 1 = 2 puntos ) . 

 

          * A quinta pregunta é unha pregunta acerca dun tema relacionado co tema do texto e a 

resposta , en forma de redacción , narrativa , carta ou doutro tipo , debe conter , 

aproximadamente , 120 palabras ( 3 puntos ) . 

 

          * A sexta pregunta é unha proba de audición de dez preguntas de tipo “ test “ ( multiple 

choice ) acerca dun texto auditivo , cunha puntuación de 0,1 para cada resposta , facendo un 

total de 1 punto ( 1 punto ) . Esta pregunta que é o décimo punto do exame de Selectividade , é 

a media dos exercicios de audicións feitos na aula ó largo de cada avaliación ( listenings tipo 

Selectividade) :  

 

       Nos exames de 2º de Bacharelato terase en conta a comprensión , a expresión e a 

corrección escritas : A profesora valorará se existe unha comprensión total ou parcial do texto 

por parte do alumno . Por outra parte , a profesora terá en conta a capacidade do alumno para 

se comunicar de forma efectiva ( avaliación da súa competencia comunicativa ) , a coherencia 

e a ordenación lóxica na exposición das ideas , a riqueza do léxico , sen esquecer a expresión 

gramatical correcta ( competencia lingüística ) das respostas .  

        

Os/as alumnos/as de cada nivel recibirán nos primeiros días do curso INFORMACIÓN da 

temporalización e criterios de avaliación e cualificación de xeito oral ou escrito, e os contidos do 

curso serán lidos na aula co índice de unidades de cada libro de texto nos distinto grupos.  

 

Cada un dos instrumentos que se van ter en conta á hora de avaliar aos alumnos e alumnas 
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terán un valor determinado dentro da nota da avaliación: 

  

2º BACHARELATO  

� Exames: 90% (Exame tipo selectividad 40%, gramática e vocabulario 50%) 

� Actitude (participación e asistencia) e traballo clase: 10% 

 

PLAN DE ATENCIÓN A PENDENTES  

(Metodoloxía, probas, actividades, criterios). 

 

     Os alumnos/as que teñan o INGLÉS PENDENTE do curso anterior ( os que cursando 2º 

Bacharelato, 4º ESO, 4º ESO Diversificación, 3º ESO, 3º ESO Diversificación e 2º ESO teñan 

suspenso o Inglés do/s curso/s anterior/es ) terán ó longo do curso tres oportunidades para 

aprobalo :  

 

     Unha primeira proba en Novembro, unha segunda proba en Febreiro e unha terceira en 

Maio. O calendario de exames será fixado pola Xefatura de Estudios  e constará na Circular 

Informativa de principio de curso. Os alumnos/as que non superen a materia en ningunha das 

tres probas terán a súa derradeira oportunidade na convocatoria extraordinaria do curso, 

Setembro. Cada unha de estas probas é final ( pódese facer un exame final do Inglés pendente 

do curso anterior en Novembro, xa que a 1ª avaliación e un repaso dos contidos dos cursos 

anteriores un pouco ampliados) . 

 

      Os exames son ESCRITOS e conterán cuestións gramaticais, léxicas e situacionais. Tamén 

conterán probas de COMPRENSIÓN ESCRITA e EXPRESIÓN ESCRITA. Cada exame será 

cualificado sobre OITO (80%), tendo a evolución no curso de referencia e a súa actitude no 

mesmo unha valoración sobre DOUS (20%). A suma das dúas notas será a cualificación  

 

trimestral. Se esta última é superior ou igual a CINCO superará a materia pendente do curso 

anterior. 
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      Para que os alumnos-as con Inglés pendente poidan supera-la materia, proporcionaráselles 

o libro de texto do curso anterior e material axeitado do que dispón o Departamento, elaborado 

polos seus membros, para cada nivel, sempre que o alumno-a o requira. A existencia deste 

material comunicaráselle persoalmente a cada alumno e animaráselle a que o pida. Tamén, na 

clase do curso de referencia no presente ano académico, faráselle notar a materia que 

corresponde o curso anterior e que el/ela ten pendente e procurarase involucra-lo-a alumno-a 

de maneira especial facéndolle preguntas e poñéndolle traballo especial se o asunto o require. 

 

      

     Estes traballos de REFORZO E RECUPERACIÓN explicaranse na aula e o seus contidos 

faranse coincidir cos impartidos o total da clase pero o seu nivel é máis baixo, con vocabulario 

xa coñecido e coa estrutura gramatical mínima  (xeralmente un tempo verbal ), Para lograr un 

bo aproveitamento deste material o alumno-a pódeo levar para a casa, exercicios de repetición 

nos que é practicamente imposible trabucarse. A criterio do profesor-a os exercicios de reforzo 

poden ser corrixidos polo profesor/a ou poden ser autocorrixidos polo mesmo interesado con 

claves facilitadas polo Departamento. 

O Departamento corrixirá o material especial entregado aos alumnos que o soliciten (a maior 

parte de ese material e de autocorrección). Asemade, na clase do curso superior o profesor/a 

poñerá especial atención en preguntar aos/ás alumnos-as sempre que apareza materia do 

curso pendente. 

 


