
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

Curso 2021/22

PROFESORADO MATERIA NIVEL

Noemi Gómez 

Fernández

Inglés

Módulo  de

Comunicación  e

Sociedade

1ºESO A, 1º ESO B

Reforzo 1º ESO

2º ESO B, C, D

1ºFP Básica

2º FP Básica

Alejandra Sobrido 

Julías

Inglés 1 Reforzo 1º ESO

1 Apoio 1º ESO

4º ESO B

1º Bacharelato A, 1º Bacharelato B

2 Desdobres de 2º Bacharelato

1º Ciclo Medio “ Xestión Administrativa”

Isabel Conde Chao Inglés 1 Apoio 1º ESO

3º ESO A,  3º ESO Pemar

2º ESO A

2º Bacharelato A, 2º Bacharelato B

Beatriz Fernández 

Mourente

Inglés 1º Ciclo Superior “Administración e Finanzas”

4º ESO A

ÍNDICE

ÍNDICE...................................................................................................................................................................1

Departamento de INGLÉS Curso 2021/2022

Camiño Real s/n

15570 Narón (A Coruña)

Tlf.:  881.938.159  Fax:



1.I N T R O D U C C

...........................................................4

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN....................................................................................................................4

1.2  CONTEXTO DERIVADO DA SITUACIÓN CREADA POLA PANDEMIA COVID-19.................9

2 CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE...........................10

2.1 AS COMPETENCIAS CLAVE E A SÚA DESCRICIÓN...............................................................10

2.2 DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE...........................................................15

3 .OBXECTIVOS XERAIS.................................................................................................................................16

4. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS.....................................................................................................................19

5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E CONTIDOS, COMPETENCIAS CLAVE E CRITERIOS DE

AVALIACIÓN POR CURSO.............................................................................................................................19

6. METODOLOXÍA............................................................................................................................................19

6.1. XERAL......................................................................................................................................................19

6. 2. TRATAMENTO DA DIVERSIDADE...................................................................................................20

6.3.  ENSINANZA PRESENCIAL :ORGANIZACIÓN DO ESPAZO ,  PERÍODOS LECTIVOS E

MEDIDAS DE HIXIENE DE OBRIGADO CUMPRIMENTO.............................................................21

6.3.1. Medidas de hixiene e seguridade para o curso 2021 /22.................................................................21

6.3.2. Organización Xeral das clases:.........................................................................................................22

6.3.3  Espazos disponíbeis............................................................................................................................23

6.3.4. Uso da Aula de Idiomas e Biblioteca:...............................................................................................23

6.3.5. Normas e organización do espazo durante as aulas:......................................................................23

6.4. ENSINANZA SEMIPRESENCIAL : ORGANIZACIÓN DAS CLASES E RECURSOS................24

6.5  ENSINANZA NON PRESENCIAL : MEDIDAS ORGANIZATIVAS...............................................24

MATERIAIS, FERRAMENTAS E RECURSOS DIDÁCTICOS..................................................................25

7.1 ENSINANZA PRESENCIAL :...........................................................................................................25

7. 2 ENSINANZA SEMIPRESENCIAL:.......................................................................................................26

7.3. ENSINANZA NON PRESENCIAL:.......................................................................................................26

8. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN............................................................27

8.1.  PRECEDEMENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE  CUALIFICACIÓN  NUN  ESCENARIO   DE

ENSINANZA PRESENCIAL.........................................................................................................................27

Departamento de INGLÉS Curso 2021/2022

Camiño Real s/n

15570 Narón (A Coruña)

Tlf.:  881.938.159  Fax:



8.2   PRECEDEMENTOS  E

INSTRUMENTOS  DE

CUALIFICACIÓN NUN ESCENARIO  SEMIPRESENCIAL..................................................................28

8.3   PRECEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE CUALIFICACIÓN NUN ESCENARIO  NON

PRESENCIAL..................................................................................................................................................28

9. CRITERIOS DE AVALIACIÓN , CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN.............................................29

9.1. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.....................................................................................................30

9.1.1  Criterios de Cualificación nun escenario presencial......................................................................30

9.1.2 Criterios de Cualificación nun escenario  semipresencial...............................................................33

9.1.3 Criterios de Cualificación nun escenario  Non Presencial..............................................................33

9.2 CRITERIOS DE AVALIACIÓN EN RELACIÓN COAS COMPETENCIAS CLAVE...................34

9.3. MÍNIMOS ESIXIBLES PARA A AVALIACIÓN ORDINARIA........................................................38

9.4. MÍNIMOS ESIXIBLES PARA A AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA.....................................47

10.  INDICADORES  DE  LOGRO  PARA  AVALIAR  O  PROCESO  DO  ENSINO  E  A  PRÁCTICA

DOCENTE............................................................................................................................................................47

11.  ACTIVIDADES  DE  SEGUIMENTO,  RECUPERACIÓN  E  AVALIACIÓN  DAS  MATERIAS

PENDENTES.......................................................................................................................................................52

11.1  CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NUN ESCENARIO  PRESENCIAL.....................................52

11.2  CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NUN ESCENARIO  SEMIPRESENCIAL ..........................53

11.3  CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NUN ESCENARIO   NON PRESENCIAL..........................54

AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS...................................................55

12.1 AVALIACIÓN INICIAL:.......................................................................................................................55

12.2 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE...............................................................................56

13. ELEMENTOS TRANSVERSAIS..........................................................................................................57

13.1  PROTOCOLOS COVID........................................................................................................................57

13.2 CONTIDOS TRANSVERSAIS..............................................................................................................57

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES..................................................60

15. REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA...................61

16. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR.....................................................................64

17. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC..............................................................................66

18. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA..................................................67

19. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE IGUALDADE ( Ver Plan de Igualdade)............67

Departamento de INGLÉS Curso 2021/2022

Camiño Real s/n

15570 Narón (A Coruña)

Tlf.:  881.938.159  Fax:



1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN

MISIÓN, PRINCIPIOS E VALORES DO CENTRO:

O noso centro é un centro relativamente pequeno, creemos na tolerancia, no traballo cooperativo,

fomentamos a igualdade entre mulleres e homes e o uso da nosa lingua propia nas diferentes

actividades que realizamos no centro.

A nosa liña educativa está encamiñada a erradicar calquera tipo de discriminación por razón de

sexo. Fomentarase e darase prioridade a cantas accións estean encamiñadas á dita erradicación.

A educación que impartimos é respectuosa coas conviccións relixiosas, morais e ideolóxicas do

alumnado e coas diferenzas culturais dos mesmos, non adoutrinando ao alumnado e rexeitando

todo tipo de dogmatismo e sendo  respectuoso coa liberdade de opinión de todos os membros da

comunidade educativa. 

No  centro  manifestamos  o  respecto  polo  uso  das  dúas  linguas  oficiais  en  Galicia,  dándolle

prioridade ao galego na vida administrativa, nas relacións coa comunidade e no labor académico,

a partir das pautas fixadas pola administración educativa, como medio máis eficaz de lograr a

igualdade real entre as dúas linguas, e de contribuír dese xeito á súa normalización.

Alén disto, o centro cumpre a normativa vixente en cada momento.

O proxecto que presento pretendo que sexa un proxecto flexible, participativo e en continua e

permanente mellora. Dende a miña experiencia os centros funcionan mellor cando a transparencia

da información, a motivación, a asunción de responsabilidades tanto nos acertos e os erros e a

búsqueda da participación e o consenso están presentes en toda a actividade educativa, ademais

buscaremos a implicación directa do profesorado, alumnado, pais nas tarefas de programación,

execución e control  da  actividade  escolar.  Para levar  a  cabo  isto  os  canais  de comunicación

deberán  estar  sempre  abertos,  e  buscaremos  a  integración  do  Concello  participando  nas

actividades que nos propoñen e colaborando cos distintos organismos do mesmo.

En xeral, gustaríame continuar o traballo emprendido este ano, seguir dándolle proxección ao

centro e que se converta nun referente para os centros de Narón como exemplo de superación

das  dificultades,  entusiasmo,  traballo  en  equipo  e  apostando  por  un  ensino  que  garanta  a

igualdade de oportunidades para todos, na que o alumno se converta no centro do ensino. 

En resume, conseguir un centro de persoas formando persoas.
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ANÁLISE DIAGNÓSTICA DO CENTRO:

 SITUACIÓN:

O Instituto de Ensino Secundario Terra de Trasancos é  un centro do Concello de Narón (A

Coruña) de titularidade pública. Atópase no lugar de Camiño Real S/N e o acceso principal ao

centro  resólvese  dende  a  Estrada  de  Cedeira.  A distancia  do  IES  aos  núcleos  urbanos  do

concello, así como a procedencia dos alumnos, fai que estes utilicen para o acceso ao centro

transporte escolar,  e,  no caso dos alumnos de ciclos, transporte privado cando o seu horario

lectivo non coincide co do resto dos alumnos. Este feito supón un condicionante na actividade do

centro,  pois,  na  práctica,  o  desenvolvemento  de  calquera  actividade  fóra  do  horario  lectivo

implica o desprazamento dos participantes polos seus propios medios sen que exista nin sequera

transporte colectivo público nas proximidades.

Os  rapaces  adscritos  ao  noso  centro proveñen  a súa  maioría  do  CEIP Gándara  e  en  menor

medida do CPR Santiago Apostol ,  do CEIP Jorge Juan,  e dos CPIs de San Sadurniño e O

Valdoviño.

 DISTRIBUCIÓN DO CENTRO:

O centro ocupa unha parcela de aproximadamente 14.000 m2. en dous edificios independentes en

torno a un espazo central  aberto e pista  polideportiva. O edificio principal  está ocupado por

aulas, departamentos, a administración e outros locais secundarios, servindo de acceso principal

ás instalacións do centro. A través deste edificio chegamos a outro menor, onde atopamos un

taller de Tecnoloxía e dous de Electrónica ademais dunha aula de Informática no piso superior.

O centro dispón dun Ximnasio, pero as clases de educación física impártense, a maior parte das

veces, entre o polideportivo municipal As Lagoas e no Ximnasio do instituto.

Os edificios sinalados dispoñen de espazos abertos e cubertos, nunha superficie aproximada de

350 metros cadrados.

 OFERTA EDUCATIVA NO CENTRO:

O centro imparte os seguintes ensinos:

- Educación  Secundaria  Obrigatoria.  Comprende  catro  cursos,  con  alumnos  entre  doce  e

dezaseis  anos  de  idade.   O  noso  obxectivo  fundamental  nestes  cursos  é  que  os  alumnos  e

alumnas  adquiran  os  elementos  básicos  da  cultura;  formalos  como  cidadáns  responsables;

desenvolver  hábitos  de estudo e de traballo  e  preparalos  para a súa incorporación  a estudos

posteriores. Alén disto a atención á diversidade nesta etapa supón un principio fundamental para

nós.

- Formación Profesional Básica. Impártense no noso centro dúas modalidades de FP Básica:

Comercio  e  Electrónica.  O  noso  principal  obxectivo  é  que  os  rapaces  que  participan  neste
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programa  alcancen  a

preparación  e  titulación  que  lles  abra  as  portas  a  outros  estudos

superiores.

- Bacharelato. Comprende dous cursos, entre os dezaseis e dezaoito anos de idade. No noso

centro, impártense dúas modalidades de Bacharelato: o Bacharelato de Ciencias e o Bacharelato

de Humanidades e Ciencias Sociais. Nesta etapa intentamos que a oferta sexa adecuada para a

educación posterior que os alumnos van realizar.

- Ciclos Formativos. Ofértanse os Ciclo Medio de Xestión Administrativa e o Ciclo Superior

de Administración e Finanzas.  O nos obxectivo é que os alumnos alcancen a capacitación

necesaria  para  incorporarse  ao  mundo  laboral,  ademais  fomentamos  as  prácticas  no

estranxeiro para os alumnos de Ciclo Superior participando no programa Erasmus +.

 ALUMNADO E FAMILIAS:

Os alumnos do centro proceden, maioritariamente, dun entorno urbano, o idioma que empregan

nas súas relacións interpersoais é o castelán, aínda que empregan tamén o galego sen dificultade.

A relación coas familias é, en xeral, moi boa mantendo unha comunicación fluida co centro.

O Índice Socioeconómico e Cultural (ISEC) utilizado como elemento definitorio do contexto dos

centros sitúanos nun nivel medio.

 MODELO LINGUÍSTICO

O idioma  oficial  empregado  no  centro  é  o  galego.  Emprégase  en  todas  as  comunicacións,

circulares e escritos.

En canto ao idioma empregado nas clases, é parello entre o galego e o castelán, axustándose en

todo caso ao prescrito na normativa lingüística sobre o uso do galego no ensino.

O idioma empregado polos profesores nas súas relacións persoais é indistintamente galego ou

castelán, sen que se aprecie preponderancia no uso dalgún deles.

COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO DE INGLÉS

Beatriz Fernández Mourente ( Xefa de estudos )

Alejandra Sobrido Julias  ( Xefa do departamento)

Noemi Gómez Fernández

Isabel Conde Chao.

NÍVEIS IMPARTIDOS DE INGLÉS E OUTRAS MATERIAS 
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E.S.O. :

1º: 4 grupos: 1º ESO A ,1º ESO B, 1º ESO C, 1º ESO D - 3 horas

semanais cada  (12 horas), 3 reforzos ( 3 horas ), 4 apoios (4 horas ), 

2º: 3 grupos:  2º ESO A ,  2º ESO B, 2º ESO C - 3 horas semanais  cada un ( 9 horas3º:  2

grupos :3º ESO A e 3º ESO B-  3 horas semanais cada un (6 horas).

3º Programa de Mellora e Aprendizaxe:1 grupo ( 3 horas semanais).

4º: 3 grupos: 4º ESO A , 4º ESO B e 4º ESO C- 3 horas semanais cada un ( 9 horas).

BACHARELATO:

1º:   3 grupos, 1º Bacharelato A, 1º Bacharelato B e desdobre de 1º Bacharelato B ( 9 horas

semanais).

2º: 2 grupos, 2º Bacharelato A, 2º Bacharelato B ( 6 horas semanais).

CICLO MEDIO “XESTIÓN ADMINISTRATIVA”: 

1º curso: 1 grupo (6 horas semanais).

CICLO SUPERIOR “ADMINISTRACIÓN E FINANZAS”: 

1º curso:1 grupo (6 horas semanais).

FORMACIÓN  PROFESIONAL  BÁSICA  “SERVIZOS  COMERCIAIS”  E

“ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA”

1º curso: 1 grupo de inglés (2 horas semanais).

2º curso: 1 grupo de Módulo de comunicación e Sociedade ( 6 horas semanais ).

VALORES ÉTICOS

2º curso  ESO : 1 grupo ( 1 hora )

Total horas do departamento de Inglés: 82

CARACTERÍSTICAS XERAIS DO ALUMNADO

Trátase  de  grupos  bastante  heteroxéneos  con  diferentes  capacidades,  diferentes  niveis  de

competencia e diferentes intereses dentro dun mesmo grupo.
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Algúns  destes  alumnos

promocionaron dun curso a outro sen alcanzar os obxectivos mínimos;

por iso é polo que se atopan con serias dificultades por carecer dunha base que lles permita

seguir un ritmo normal.

No  Bacharelato  o  nivel  do  alumnado  é  tamén  heteroxéneo,  fundamentalmente  pola

incorporación de estudantes procedentes doutros centros da zona. 

Asemade, nos ciclos formativos neste curso novamente organizarase a materia en tres bloques de

dúas horas semanalmente.

A Formación Profesional Básica impartirase nos dous cursos, en dous grupos procedentes das

dúas modalidades, Servizos comerciais e Electricidade e Electrónica. 

PRINCIPIOS XERAIS

Esta programación obedece os principios e directrices que actualmente propón a Consellería de

Educación  e  tamén  quere  deixar  claras  as  ambicións  deste  Departamento  atendendo  á

importancia das relacións internacionais hoxe en día. O aumento das relacións internacionais no

eido educativo, laboral, profesional, cultural, turístico ou de acceso a medios de comunicación,

entre outros, fai que o coñecemento de linguas estranxeiras sexa unha necesidade imperiosa no

mundo actual:

O dominio do Inglés, como de calquera lingua estranxeira, ademais de permitirnos comprender

mellor a nosas linguas, conleva o coñecemento de outras culturas, costumes e idiosincrasias ao

tempo que fomenta as relacións interprofesionais, favorece unha formación integral do individuo

e desenvolve o respecto por outros países, falantes e culturas. Contribuiremos a acadar unha

identidade  europea  plurilingüe  e  multicultural  que  facilite  a  libre  circulación  de  persoas,  a

cooperación cultural, económica, técnica e científica entre países.

Traballaremos  dentro  do  marco  de  referencia  común  europeo  que  establece  o  Consello  de

Europa que indica que para desenvolver progresivamente a competencia comunicativa nunha

determinada  lingua,  o  alumnado  debe  ser  capaz  de  levar  a  cabo  unha  serie  de  tarefas  de

comunicación.  Polo  tanto,  as  actividades  a  realizar  son  aquelas  nas  que  se  usa  a  lingua

estranxeira están enmarcadas en ámbitos que poden ser de tipo público, todo o relacionado coa

interacción social cotiá, persoal, relacións familiares e prácticas sociais individuais, laboral ou

educativo.

A competencia  comunicativa  incluirá  as  seguintes  subcompetencias:  lingüística  (semántica,

morfosintaxe  e  fonoloxía),  pragmática ou discursiva  (conversacións,  discursos,  funcións...)  e

sociolingüística (convencións sociais, rexistros, ...).

Nesta programación a competencia número oito marca a capacidade real comunicativa acadada

polo/a  alumno/a  ao  final  de  cada  unidade,  despois  de  desenrolar  as  competencias  clave
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enmarcadas  na  LOMCE:

comunicación  lingüística,  competencia  matemática  e  competencias

básicas en ciencia e tecnoloxía, competencia dixital, aprender a aprender, competencias sociais e

cívicas,  sentido da  iniciativa e  espírito  emprendedor  e  conciencia  e  expresións culturais.  As

destrezas que se desenvolverán serán receptivas (comprensión oral, escrita e interpretación de

códigos non verbais) e produtivas (expresión oral e escrita).

1.2  CONTEXTO DERIVADO DA SITUACIÓN CREADA POLA PANDEMIA COVID-19

Nesta programación, téñense incorporando os cambios indicados nas Instrucións do 30 de xullo

2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en

relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2021/2022.

Tendo en conta a excepcionalidade do terceiro trimestre do curso escolar 2019/2020, así como

a posibilidade de que se produza a necesidade de alternar determinados períodos de docencia

presencial con outros de docencia non presencial durante o próximo curso 2021/2022, faise

imprescindible adaptar a programación do curso 2020/ 2021 , adoptando as medidas necesarias

de  atención a  diversidade orientadas  a  responder  a  necesidades  educativas  concretas  do

alumnado  e  a  consecución  dos  resultados  de  aprendizaxe  vinculados  ás  aprendizaxes

imprescindibles, que a situación excepcional do curso 2019/2 020 lles dificultou adquirir. 

En canto á  organización das aulas  e  do instituto,  leváronse  a cabo as medidas de hixiene e

distanciamento  recollidas  nos  protocolos  do  Centro.  Debido  á  imposibilidade  de  manter  as

distancias de 1´5 metros, téñense reorganizado espazos e habilitado como aulas a biblioteca, a

Aula de Idiomas ou a Aula de Usos Múltiples, así como reducido a ratio grazas ao incremento de

una liña en  1º  e  2º  de ESO e ao desdobramento  en 1º Bacharelato  B. Como consecuencia,

creáronse  de tres novos grupos de inglés, non inicialmente previstos: 1º ESO D, 2º ESO C e

Desdobre de 1º Bacharelato B  e o Apoio de 1º ESO pasa a impartirse en 4 horas semanas.

Como disposicións especificas para alumnado de NEE, o equipo COVID, en colaboración co

departamento  de  orientación,  establecerá  as  medidas  concretas  en  relación  coa  diferente

tipoloxía de alumnado con NEE.

En  1º  curso  de  Ciclo  Superior  de  Administración  ,  debido  á  imposibilidade  de  manter  as

distancias,  as clases  van ser semipresenciais,  alternándose a  presencialidade  semanalmante e

conectándose telemáticamente o alumnado que non asiste . Isto realizarase facendo uso dunha

cámara instalada na aula e una plataforma de videoconferencia .
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2 CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE.

2.1 AS COMPETENCIAS CLAVE E A SÚA DESCRICIÓN

As orientacións da Unión Europea insisten na necesidade da adquisición das competencias clave

por parte da cidadanía, como condición indispensábel para lograr que os individuos alcancen un

pleno desenvolvemento  persoal,  social  e  profesional  que se axuste ás demandas  dun mundo

globalizado e faga posíbel o desenvolvemento económico, vinculado ao coñecemento. 

As competencias  clave son esenciais  para o benestar  das sociedades europeas,  o crecemento

económico  e  a  innovación,  e  descríbense  os  coñecementos,  as  capacidades  e  as  actitudes

esenciais vinculadas a cada unha delas. 

A  proposta  de  aprendizaxe  por  competencias  favorecerá,  por  tanto,  a  vinculación  entre  a

formación e o desenvolvemento profesional e ademais facilitará a mobilidade de estudantes e

profesionais. 

As competencias clave no Sistema Educativo Español son as seguintes:

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

3. Competencia dixital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociais e cívicas 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

7. Conciencia e expresións culturais 

En  cada  materia  inclúense  referencias  explícitas  acerca  da  súa  contribución  a  aquelas

competencias clave ás que se orienta en maior medida. Doutra banda, tanto os obxectivos como

a propia selección dos contidos buscan asegurar o desenvolvemento de todas elas. Os criterios de

avaliación serven de referencia para valorar o grao progresivo de adquisición. 

Competencia en comunicación lingüística 

Esta competencia 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. 
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Con  distinto  nivel  de

dominio  e  formalización  -especialmente  en  lingua  escrita-,  esta

competencia significa, no caso das linguas estranxeiras, poder comunicarse nalgunhas delas e,

con iso, enriquecer as relacións sociais e desenvolverse en contextos distintos ao propio. Así

mesmo,  favorécese  o  acceso  a  máis  e  diversas  fontes  de  información,  comunicación  e

aprendizaxe. 

En resumo, para o adecuado desenvolvemento desta competencia resulta necesario abordar a

análise e a consideración dos distintos aspectos que interveñen nela, debido á súa complexidade.

Para iso, débese atender aos cinco compoñentes que a constitúen e ás dimensións nas que se

concretan: – O compoñente lingüístico comprende diversas dimensións: a léxica, a gramatical, a

semántica, a fonolóxica, a ortográfica e a ortoépica (a articulación correcta do son a partir da

representación  gráfica  da  lingua).  –  O  compoñente  pragmático-discursivo  contempla  tres

dimensións: a sociolingüística (vinculada coa adecuada produción e recepción de mensaxes en

diferentes  contextos  sociais);  a  pragmática (que inclúe as  microfuncións comunicativas  e  os

esquemas de interacción); e a discursiva (que inclúe as macrofuncións textuais e as cuestións

relacionadas cos xéneros discursivos).

– O compoñente sociocultural inclúe dúas dimensións: a que se refire ao coñecemento do mundo

e  a  dimensión  intercultural.  –  O compoñente  estratéxico  permítelle  ao  individuo  superar  as

dificultades e resolver os problemas que xurden no acto comunicativo. Inclúe tanto destrezas e

estratexias comunicativas para a lectura, a escritura, a fala, a audición e a conversación, coma

destrezas vinculadas co tratamento da información, a lectura multimodal e a produción de textos

electrónicos en diferentes formatos; tamén forman parte deste compoñente as estratexias xerais

de carácter cognitivo, metacognitivo e socioafectivas que o individuo utiliza para comunicarse

eficazmente, aspectos fundamentais na aprendizaxe das linguas estranxeiras. 

– O compoñente persoal intervén na interacción comunicativa en tres dimensións: a actitude, a

motivación e os trazos de personalidade. 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

A  competencia  matemática  implica  a  aplicación  do  razoamento  matemático  e  as  súas

ferramentas  para  describir,  interpretar  e  predicir  distintos  fenómenos  no  seu  contexto.  Esta

competencia require coñecementos sobre os números, as medidas e as estruturas, as operacións e

as representacións matemáticas, e a comprensión dos termos e conceptos matemáticos. O uso de

ferramentas matemáticas implica unha serie de destrezas que requiren a aplicación dos principios

e  procesos  matemáticos  en  distintos  contextos.  Trátase  da  importancia  das  matemáticas  no

mundo e de utilizar os conceptos, procedementos e ferramentas para aplicalos na resolución dos

problemas que poidan xurdir  nunha situación determinada ao longo da vida.  A competencia

matemática inclúe unha serie de actitudes e valores que se basean no rigor, o respecto aos datos e

a  veracidade.  Xa  que  logo,  para  o  adecuado  desenvolvemento  da  competencia  matemática
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resulta  necesario  abordar

catro  áreas  relativas  aos  números,  a  álxebra,  a  xeometría  e  a

estatística, interrelacionadas de formas diversas, a través da cantidade, o espazo e a forma, o

cambio e as relacións, e a incerteza e os datos. 

As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un achegamento

ao mundo físico e á interacción responsábel con el  para a conservación e mellora do medio

natural,  a  protección  e  mantemento  da  calidade  de  vida  e  o  progreso  dos  pobos.  Estas

competencias contribúen ao desenvolvemento do pensamento científico e capacitan a cidadáns

responsábeis  e  respectuosos  que  desenvolven  xuízos  críticos  sobre  os  feitos  científicos  e

tecnolóxicos que se suceden ao longo dos tempos, pasados e actuais. Estas competencias han de

capacitar para identificar, expor e resolver situacións da vida cotiá, igual que se actúa fronte aos

retos  e  problemas  propios  das  actividades  científicas  e  tecnolóxicas.  Para  o  adecuado

desenvolvemento das competencias en ciencia e tecnoloxía resultan necesarios coñecementos

científicos relativos á física, a química, a bioloxía, a xeoloxía, as matemáticas e a tecnoloxía. Así

mesmo,  hanse  de  fomentar  as  destrezas  para  utilizar  e  manipular  ferramentas  e  máquinas

tecnolóxicas, e utilizar datos e procesos científicos para alcanzar un obxectivo.

Hanse de incluír actitudes e valores relacionados coa asunción de criterios éticos asociados á

ciencia e á tecnoloxía, o interese pola ciencia, o apoio á investigación científica, a valoración do

coñecemento científico, e o sentido da responsabilidade en relación á conservación dos recursos

naturais, ás cuestións ambientais e á adopción dunha actitude adecuada para lograr unha vida

física e mental saudábel nun contorno natural e social. 

Os ámbitos que se deben abordar para a adquisición das competencias en ciencias e tecnoloxía

son os sistemas físicos, os sistemas biolóxicos, os sistemas da Terra e do Espazo, e os sistemas

tecnolóxicos.  Por  último,  a  adquisición  das  competencias  en  ciencia  e  tecnoloxía  require  a

formación e práctica na investigación científica e na comunicación da ciencia. 

Competencia dixital 

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

información,  e  para  transformala  en  coñecemento.  Incorpora  diferentes  habilidades,  que van

desde o acceso á  información ata  a  súa transmisión en distintos soportes  unha vez tratada,

incluíndo  a  utilización  das  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación  como  elemento

esencial para informarse, aprender e comunicarse. 

Implica ser unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica e reflexiva ao seleccionar, tratar e

utilizar a información e as súas fontes, así como as distintas ferramentas tecnolóxicas; tamén, ter

unha actitude critica e reflexiva na valoración da información dispoñíbel, contrastándoa cando é

necesario,  e  respectar  as  normas  de  conduta  socialmente  acordadas  para  regular  o  uso  da

información e as súas fontes nos distintos soportes. 
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Para  o  adecuado

desenvolvemento da competencia dixital resulta necesario abordar a

información, a análise e a interpretación da mesma, a comunicación, a creación de contidos, a

seguridade e a resolución de problemas, tanto teóricos coma técnicos. 

Aprender a aprender 

Aprender a aprender supón dispor de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e ser capaz de

continuar  aprendendo de  maneira  cada  vez  máis  eficaz  e  autónoma,  de  acordo  aos  propios

obxectivos e necesidades.

Aprender  a  aprender  implica  a  conciencia,  xestión  e  control  das  propias  capacidades  e

coñecementos  desde  un  sentimento  de  competencia  ou  eficacia  persoal,  e  inclúe  tanto  o

pensamento estratéxico como a capacidade de cooperar, de se autoavaliar, e o manexo eficiente

dun conxunto de recursos e técnicas de traballo intelectual. Todo iso desenvólvese, a través de

experiencias de aprendizaxe conscientes e gratificantes, tanto individuais coma colectivas. 

Competencias sociais e cívicas 

Estas  competencias  implican  a  habilidade  e  a  capacidade  para  utilizar  os  coñecementos  e

actitudes sobre a sociedade, interpretar fenómenos e problemas sociais en contextos cada vez

máis  diversificados,  elaborar  respostas,  tomar  decisións  e  resolver  conflitos,  así  como para

interactuar con outras persoas e grupos, conforme a normas baseadas no respecto mutuo e en

conviccións democráticas. 

En concreto,  a competencia social relaciónase co benestar  persoal  e colectivo. Os elementos

fundamentais  desta  competencia  inclúen  o  desenvolvemento  de  certas  destrezas  como  a

capacidade de se comunicar dunha maneira construtiva en distintos contornos sociais e culturais,

mostrar tolerancia, expresar e comprender puntos de vista diferentes, negociar sabendo inspirar

confianza e sentir empatía. 

Así mesmo, esta competencia inclúe actitudes e valores como unha forma de colaboración, a

seguridade nun mesmo e a integridade e honestidade. 

A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia,  xustiza,

igualdade, cidadanía e dereitos humanos e civís, así como da súa formulación na Constitución

española, a Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea e en declaracións internacionais,

e da súa aplicación por parte de diversas institucións a escala local, rexional, nacional, europea e

internacional. 

As  actitudes  e  valores  inherentes  a  esta  competencia  son  aqueles  que  se  dirixen  ao  pleno

respecto dos dereitos humanos e á vontade de participar na toma de decisións democráticas a

todos os niveis, e implica manifestar o sentido da responsabilidade e mostrar comprensión e

respecto dos valores compartidos, que son necesarios para garantir a cohesión da comunidade,

baseándose no respecto dos principios democráticos. 
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Por  tanto,  para  o  adecuado

desenvolvemento  destas  competencias  é  necesario  comprender  o

mundo no que se vive, en todos os aspectos sociais, culturais e humanos do mesmo. Pero tamén

incorporan  formas  de  comportamento  individual  que  capacitan  ás  persoas  para  convivir  en

sociedade. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

A  competencia  “sentido  de  iniciativa  e  espírito  emprendedor”  implica  a  capacidade  de

transformar as ideas en actos. Iso significa adquirir conciencia da situación a intervir ou resolver,

e  saber  elixir,  planificar  e  xestionar  os  coñecementos,  destrezas  ou  habilidades  e  actitudes

necesarios con criterio propio, co fin de alcanzar o obxectivo previsto. 

A  adquisición  desta  competencia  é  determinante  na  formación  de  futuros  cidadáns

emprendedores, contribuíndo así á cultura do emprendemento.

Entre os coñecementos que require a competencia “sentido de iniciativa e espírito emprendedor”

inclúese a  capacidade  de recoñecer  as oportunidades  existentes para as  actividades  persoais,

profesionais e comerciais. 

Para o adecuado desenvolvemento desta competencia,  resulta necesario  abordar a capacidade

creadora  e  de innovación,  a  capacidade  proactiva  para  xestionar  proxectos,  a  capacidade  de

asunción e xestión de riscos e manexo da incerteza, as calidades de liderado e traballo individual

e en equipo, e por último, o sentido crítico e da responsabilidade. 

Conciencia e expresións culturais 

Esta competencia implica coñecer,  comprender,  apreciar e valorar con espírito crítico,  cunha

actitude aberta e respectuosa, as diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como

fonte de enriquecemento e goce persoal e consideralas como parte da riqueza e patrimonio dos

pobos. 

Incorpora tamén un compoñente expresivo referido á propia capacidade estética e creadora e ao

dominio daquelas capacidades  relacionadas cos  diferentes  códigos artísticos  e culturais,  para

poder  utilizalas  como  medio  de  comunicación  e  expresión  persoal.  Implica  igualmente

manifestar  interese  pola  participación  na  vida  cultural  e  por  contribuír  á  conservación  do

patrimonio cultural e artístico, tanto da propia comunidade coma doutras comunidades. 

Por tanto, require de coñecementos que permitan acceder ás distintas manifestacións sobre a

herdanza  cultural  a  escala local,  nacional  e  europea e  o seu lugar  no mundo.  Comprende a

concreción da cultura en diferentes autores e obras, xéneros e estilos, tanto das belas artes coma

doutras manifestacións artístico-culturais da vida cotiá. 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia para a conciencia e expresión cultural resulta

necesario abordar o coñecemento, estudo e comprensión de distintos estilos e xéneros artísticos e

das principais obras e producións culturais e artísticas; a aprendizaxe das técnicas e recursos; o

desenvolvemento da capacidade e intención de expresarse e  comunicar  ideas,  experiencias  e
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emocións  propias;  a

potenciación da iniciativa, a creatividade e a imaxinación propias de

cada individuo de face á expresión das propias ideas e sentimentos; o interese, aprecio, respecto,

goce e valoración crítica das obras artísticas e culturais; a promoción da participación na vida e a

actividade cultural da sociedade na que se vive; e por último, o desenvolvemento da capacidade

de esforzo, constancia e disciplina para a creación de calquera produción artística de calidade. 

2.2 DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

 Competencia en comunicación lingüística: 

Os  libros  de  textos  e  materiais  incluídos  na  programación  ofrecen  unha  gran  variedade  de

actividades que promoven a comunicación real na aula, cun desenvolvemento sistemático das

destrezas escritas e orais e moitas oportunidades para personalizar. 

Os  alumnos  utilizarán  a  linguaxe  como instrumento de  comunicación  oral  e  escrita,  que  se

desenvolverá  a  través  de  actividades  de  comprensión  oral,  construción  de  vocabulario  e

coñecementos básicos de fonética. 

 Competencia dixital: 

Esta competencia desenvólvese a través de: 

 uso opcional do  iPack  para a presentación e práctica dos contidos tanto dos Student's Book

coma dos Workbook. 

 Os  recursos  na  web  das  editoriais  Richmond,  MacMillan,  Cambrige  e  Burlington  con

artigos e podcasts, contido interactivo, actividades prácticas, documentais en video, exames de

práctica, etc. 

 A versión do libro dixital: Workbook.

 O uso das TIC para a busca e contraste de información relacionada coa aprendizaxe da lingua e

para a preparacion e presentación de proxectos. 

 Competencias sociais e cívicas: 

En todos os cursos da ESO e Bacharelato realízanse actividades que desenvolven as destrezas

sociais de cooperación e traballo colaborador cos seus compañeiros, a través ,por exemplo, do

intercambio de información, debate, etc. 

As tarefas baseadas na realidade permiten aos alumnos tratar cunha ampla gama de situacións de

comunicación de forma satisfactoria. 

As natureza da maioría das actividades require que os alumnos interactúen entre si na aula dunha

forma cooperativa. 

 Conciencia e expresións culturais: 
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Esta  competencia

desenvólvese  a  través  de  actividades  de  expresión  oral  creando  os

alumnos os seus propios diálogos e no apartado de expresión escrita na que os alumnos crean un

fragmento de texto escrito. 

 Aprender a aprender: 

Os  alumnos  desenvolverán  destrezas  e  aprenderán  estratexias  e  habilidades  que  lles  farán

conscientes do que saben e do que é necesario aprender como: a observación visual e auditiva, a

memoria a través da repetición, a concentración e a reflexión no traballo, a capacidade de elixir e

opinar por eles mesmos, a organización e o método a través das rutinas, a disciplina e os hábitos

de estudo para a consecución das metas e logros. Reflexionando sobre a propia aprendizaxe

identificarán  como aprender  mellor  e  que  estratexias  os  fan  máis  eficaces  e  favorecerase  a

autonomía e iniciativa persoal así como a toma de decisións racional e críticamente. En síntese,

conciencia, xestión e control das propias capacidades e coñecementos. 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

O sentido da iniciativa é outra das competencias que se ten en conta, xa que o método utilizado

axuda aos alumnos para ser creativos, innovadores, responsables e críticos no desenvolvemento

de proxectos individuais ou colectivos. A medida que os alumnos van adquirindo vocabulario e

estruturas da nova lingua, vólvense máis autónomos. 

 Matemática, ciencia e tecnoloxía: 

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

propias conclusións e utilizar a información extraida de forma axeitada á tarefa que se solicita.

Por exemplo, analizar información nas seccións de Reading, e presentar datos ou diagramas nas

tarefas de Writing, desenvolvendo desta forma a competencia matemática. 

Son parte da competencia básica en ciencia e tecnoloxía o uso responsable dos recursos naturais,

o  coidado  do  medio  ambiente,  o  consumo racional  e  responsable,  e  a  protección  da  saúde

individual e colectiva como elementos crave da calidade de vida das persoas.

3 .OBXECTIVOS XERAIS

 E.S.O.  

A educación secundaria  obrigatoria  contribuirá a desenvolver  nos alumnos e nas alumnas as

capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás

demais persoas, practicar a tolerancia,  a cooperación e a solidariedade entre as  persoas e os

grupos,  exercitarse  no diálogo,  afianzando os  dereitos  humanos  e  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. 
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b) 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. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles.

Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes

e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas

relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os

comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías,

especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así

como  coñecer  e  aplicar  os  métodos  para  identificar  os  problemas  en  diversos  campos  do

coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido

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

asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua

castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da

literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras

persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran

achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas,  respectar as

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a

práctica do deporte  para  favorecer  o desenvolvemento persoal  e  social.  Coñecer e  valorar a

dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos

sociais  relacionados coa saúde,  o  consumo,  o coidado dos seres  vivos e  o  medio  ambiente,

contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando

diversos medios de expresión e representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico

de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística
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e  cultural  como dereito  dos

pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto

cara ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o

mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de

riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en

especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 BACHARELATO  

O Bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia

cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía

de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción

dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle  permita actuar de forma responsable e

autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os

conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e

valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia

contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera

condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade.

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz

aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes

históricos  e  os  principais  factores  da  súa  evolución.  Participar  de  xeito  solidario  no

desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades

básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos

científicos.  Coñecer  e  valorar  de forma crítica a  contribución da ciencia e  da tecnoloxía  ao

cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio

ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m)  Afianzar  o  espírito  emprendedor  con  actitudes  de  creatividade,  flexibilidade,  iniciativa,

traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
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n)  Desenvolver  a

sensibilidade artística e  literaria,  así  como o criterio  estético,  como

fontes de formación e enriquecemento cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e

impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

4. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

A concreción dos obxectivos para cada curso está detallada nos anexos dos diferentes cursos.

( Anexos I a VI ).

5.  ESTÁNDARES  DE APRENDIZAXE  E  CONTIDOS,  COMPETENCIAS  CLAVE  E

CRITERIOS DE AVALIACIÓN POR CURSO.

Anexos  a  esta  programación.  Están  detallados  por  curso.  Inclúense  ademáis  as  rúbricas  de

avaliación de competencias. ( Anexos I a VI )

6. METODOLOXÍA

Debido á imposibilidade de prever a evolución do curso académico por mor do Covid -19, o

departamento  vai  contemplar  tres  posibles  escenarios  :  Presencial,  Semipresencial  e  Non

presencial. Esta excepcional circunstancia vai ter repercusións na metodoloxis a usar nas aulas,

así como nos espazos, duración das aulas e medidas de hixiene requeridas para minimizar o risco

de contaxio .

As medidas hixiénicas e de distanzamento adoptadas terán sempre en conta as directrices que a

consellería indique atendendo á evolución da pandemia.

6.1. XERAL.

1. Usar os coñecementos lingüísticos de todo tipo ( gramaticais, semánticos, sintácticos ) para o

tratamento de situacións e actuacións na vida real. 

2. Poñer ditos coñecemento lingüísticos en práctica usando como ferramentas as catro destrezas :

escoitar, falar, ler, escribir.

3. Teremos en conta que a cotío o tipo de lingua que máis se usa é a oral, polo que a repetición

de patróns lingüísticos por todos-as os/as alumnos-as e fundamental para gravar eses patróns e

falar sen ter que recorrer a gramática: o estudio da Lingüística ten que valer, na aprendizaxe

dunha lingua estranxeira , para saír de dúbidas, pero non se pode falar sen ter automatizados os
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patróns  lingüísticos  e

necesitando  ter  presente  a  teoría  lingüística  para  cada  cousa  que

queremos expresar. 

4.  Acadar que os /  as alumnos-as adquiran competencias  vitais  e  básicas  no aprendizaxe de

linguas, instándoos-as a que utilicen tamén o seu contorno e as súas vivencias persoais para

desenrolar  ditas  competencias  que  reforzarán a  actividade  na  aula (  falar  con turistas,  ler  a

información en inglés nas etiquetas dos produtos que usamos decotío , escoitar e cantar cancións

en inglés baixando a letra en Internet, baixar tamén a música das cancións, poñer atención o

vocabulario inglés de moitos xogos de ordenador, ver algún programa en canles de TV ingleses

ou americanos , etc. ).

5. Aproveitar as linguas maternas para fomentar competencias lingüísticas, culturais e artísticas. 

6. Chamar a atención dos alumnos-as sobre a cantidade de voces inglesas que utilizan en outras

materias : Informática, Ciencias Naturais, etc.

7. Desenrolar competencias lingüísticas, culturais, matemáticas, de aprendizaxe, etc.  cultivando

a intuición lingüística para comprender, xa sexa lingua falada ou escrita, o contido de un texto ou

unha conversación sen ter coñecido todo o vocabulario.

8. Facer o ensino de Inglés dun xeito acumulativo, de maneira que cada unidade estea baseada

nas anteriores ademais de engadir algo novo. E, así mesmo, que cada nivel estea baseado nos

anteriores, de maneira que, o final dos estudios de ensino secundario, a materia dada sexa un

todo que lles  permita os  estudantes  comunicarse autonomamente,  xa sexa  oralmente ou por

escrito.

6. 2. TRATAMENTO DA DIVERSIDADE.

Enténdese  por  atención  á  diversidade  o  conxunto  de  medidas  e  accións  que  teñen  como

finalidade  adecuar  a  resposta  educativa  ás  diferentes  características  e  necesidades,  ritmos  e

estilos  de  aprendizaxe,  motivacións,  intereses  e  situacións  sociais  e  culturais  de  todo  o

alumnado.

As  medidas  de  atención  á  diversidade,  rexeranse  polo  recollido  no  Plan  de  Atención  á

diversidade do centro e na lexislación vixente,  indo sempre do ordinario ao extraordinario e

podendo ser modificadas froito da avaliación continuada das mesmas.

Dentro do departamento de inglés facemos as seguintes concrecións:

- Programa de Mellora da Aprendizaxe. Somos responsable do ámbito de lígua extranxeira do 3º

curso de PMAR 
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- Reforzos  educativos  e

adaptacións  curriculares.  Estableceranse  os  que  sexan  necesarios

partindo  da  avaliación  inicial  e  a  avaliación  continua  e  contando  co  asesoramento  do

Departamento de Orientación. 

- Apoios por parte do profesorado do departamento. Realizarnse apoios nos  2 grupos de 1º ESO.

Estes  apoios  desenvolveranse  este  ano  fóra  da  aula  ordinaria  para  poder  cumplir  mellor  os

protocolos do Covid 19.

- Programas específicos personalizados para alumnado repetidor.

- Programa de reforzo e afondamento para alumnado que elixe o inglés como materia de libre

configuración. Desenvólvese en 1º ESO cunha carga horaria de 1 hora semanal para cada un dos

2 grupos- En total  3 horas,  xa que 2 clases se agrupan  nunha para o Reforzo. Esta   sesión

semanal de reforzo está enfocada ao traballo en actividades de comprensión lectora, expresión

escrita e gramática para aqueles alumnos que precisen desta hora extra da materia de Lingua

inglesa.O Departamento tamén dispón de material para aqueles alumnos que teñan un nivel moi

alto e que  requiran   traballo especial de Reforzo por ampliación, adecuado ao seu nivel.

- Desdobres nos dous grupos de 2º Bach , 1 hora semanal en cada grupo. Estos desdobres están

enfocados a traballar determinadas destrezas, como speaking, listening, fonética.

A relación de alumnado que é obxecto de medidas de atención á diversidade recollerase nas

actas de departamento.

6.3.  ENSINANZA  PRESENCIAL  :ORGANIZACIÓN  DO  ESPAZO  ,  PERÍODOS

LECTIVOS E MEDIDAS DE HIXIENE DE OBRIGADO CUMPRIMENTO

6.3.1. Medidas de hixiene e seguridade para o curso 2021 /22

-En todos os espazos do centro disporase de xel hidroalcóholico, papel e papeleiras con bolsa

(nas aulas  e sala  de profesores),  e  con pedal (na aula COVID  para os residuos de papel  e

protección).  Lembraremos  ao alumnado a importancia de utilizar  dentro e fóra do centro os

puntos específicos de recollida do lixo.

-É obrigatorio o uso de máscara en todo momento durante a xornada lectiva.

- Recomendarase ao alumnado o lavado e desinfección frecuente das mans.

-Os  equipos  de  traballo (ordenador,  monitor,  teclado,  rato,  mesa  ou  material  de  oficina)

deberán ser usados só polo profesor e, de non ser posible, desinfectaranse adecuadamente antes

de  ser  empregados  por  outra  persoa.  As  ventás,  portas,  persianas,  contras,  dispositivos  de

funcionamento  da  iluminación,  os  proxectores,  e  restantes  ferramentas  pedagóxicas  serán

unicamente usadas polo profesorado, coas medidas de seguridade e hixiene que procedan.
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Cando  volve  haber  clase

pola tarde, o alumnado deixará desinfectado o seu mobiliario antes de

saír pola mañá. Ao final da mañá e da tarde as mesas do alumnado deberán quedar libres de

calquera material para favorecer a limpeza e desinfección

-Durante as primeiras semanas de curso, o profesorado/titores, dedicará o tempo preciso a

explicar  ao alumnado/titorando  as  medidas  básicas  de  hixiene,  distanciamento  e  mobilidade

recollidas no protocolo do centro. Non obstante, deberá evitarse o traballo en grupo sobre todo,

cando non se poida manter a distancia de seguridade recomendada . Tamén se restrinxirá o uso

común de materiais nas clases.

6.3.2. Organización Xeral das clases:

1. Cando o alumnado chegue ao centro, entrará directamente ao centro (poderá facelo dende as

8:00 da mañá e agardar no patio cuberto ata as 8:20).  

2. Ás 8:20 soará un único timbre para subir ás aulas. O profesorado de primeira hora da mañá

estará   ás  8:20  na  clase  agardando  polos  rapaces,  que  poderán  ir  hixienizando  as  mans  e

preparándose para comenzar as clases ás 8:30. 

3. Pola tarde: a entrada da tarde será directamente ás aulas cando toque o timbre das 16:20.

4. Á saída da mañá haberá varios timbres:

14,00- Para a saída do alumnado de Bacharelato, Fp Básica e Ciclos Formativos.

14,05-Para a saída do alumnado de 3º e 4º de ESO.

14,08- Para a saída do alumnado de 1º e 2º de ESO.

5. Á saída da tarde os timbres serán:

17:50-Para a saída do alumnado de Bacharelato, FP Básica

17:55-Para a saída do alumnado de 3º e 4º de ESO

18:00-Para a saída do alumnado de 1º e 2º de ESO.

O profesorado  permitirá ao alumnado que recollan antes desa hora para que a saída sexa puntal

e non haxa aglomeracións. 

Deberán baixar sempre polas escaleiras de baixada (A ou B) e saír polas portas principais (A ou

B) segundo as indicacións de entradas e saídas.
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Entre clase e clase o profesor

cheguará uns minutos antes de que toque o timbre nas portas da aula

correspondente para evitar aglomeracións nos corredores ou que o alumnado saia das clases.

Ao entrar na aula vaisese airear durante cinco minutos e tamén cinco minutos antes de sair.

Se nunha aula cambia  o grupo de alumnos en dúas  horas  consecutivas,  haberá  que ventilar

durante 10 minutos mínimo.

Permitirase acudir aos baños ao alumnado durante as clases dun xeito máis máis flexibles do que

é o habitualmente permitido, sempre dunha forma controlada e a fin de evitar aglomeracións nos

baños e corredores durante o recreo. 

As mesas están separadas  por  un espazo  mínimo de 1´5 metros.  Para  cumplir  tal  distancia,

marcouse no chan o lugar exacto onde os pupitres deben estar situados.

O  incumprimento  do  uso  da  máscara  ou  outra  actitude  que  sexa  contraria  ás  medidas  de

seguridade e hixiene, poderá ser motivo de sanción para o alumnado.

6.3.3  Espazos disponíbeis

O espazo habitual  para os/as  alumnos/as  de cada  curso  é  a  súa aula  de  referencia,  onde se

imparten a grande maioría de clases: para ler, escribir, escoitar e falar, o contorno no que están

acotío é un lugar convinte, que inspira confianza, para o bo aproveitamento dunha ensinanza

comunicativa. 

Este ano Non dispoñemos dunha aula de idiomas, xa que ésta vai estar ocupada por alumnos de

Ciclos.

Ademais das Aulas Abalar, nas que os alumnos/as dispoñen de equipos informáticos individuais,

pódense  utilizar  as  Aulas  de  Informática  para  o  emprego  das  TIC  co  alumnado  de  ESO,

Bacharelato e F.P. . Sen embargo, neste curso o uso destas aulas de Informática vaise condicionar

á posibilidade do mantemento das distancias de seguridade.

6.3.4. Uso da Aula de Idiomas e Biblioteca:

- A aulas  de Idiomas foi asignada aos Ciclos , polo que este ano o departamento non contará con

ela para ninguna actividade.

-   Como a   Biblioteca do centro foi  convertida  en aula  de  2º  Bacharelato  A,  ésta  vai  ser

transladada á Aula de convivencia.  Os alumnos NON poderán coller os libros  directamente.

Todos os cursos terán asignado un día á semana para o préstamo e devolución.
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6.3.5. Normas e organización do

espazo durante as aulas:

-  Todo o alumnado deberá traer  no seu estoxo/mochila o  seu propio xel  hidroalcohólico.  O

profesor  asegurarase  que  ao  entrar  nas  clases,  unha  vez  que  estean  sentados,  os  alumnos

hixienicen as súas mans.

- O alumnado tamén deberá utilizar a máscara en todo  momento.

-Nas aulas,  o  alumnado estará  situado  de  forma individual  mantendo unha distancia  de 1´5

metros, nun espazo onde o lugar do seu pupitre estará marcado no chan.

- Nas aulas de informática, téñense instalado mamparas entre os ordenadores do alumnado para

aumentar a seguridade.

-Estarán reguladas nas NOF(normas de organización e funcionamento do centro) as medidas

sancionadoras no caso de que un alumno non traia a máscara ou non obedeza as indicacións do

profesorado,xa  sexan  relacionadas  con  este  feito  ou  con  non  manter  as  distancias  de

seguridadeououtras que atenten contra a saúde.

- Se un profesor detecta que un alumno non trae máscara, ha de comunicalo,  xa que, quedará

illado ata que seus familiares/titores/pais lle proporcionen unha. En ningún caso se permitirá

estar no centro a ningunha persoa sen máscara.

6.4. ENSINANZA SEMIPRESENCIAL : ORGANIZACIÓN DAS CLASES E RECURSOS

No caso que as autoridades educativas así o ordenen para grupos ou para todo o Centro, as aulas

presenciais e remotas alternaranse coa  frecuencia que se indique. 

Como ferramentas de traballo farase uso de:

 A  Aula  Virtual.  Durante  as  primeiras  semanas  do  curso  o  profesor  deberá  matricular  ao

alumnado e  familiarizalo  co seu  uso.  É un medio  de  traballo  esencial  nesta  modalidade  de

ensinanza.

 Plataforma Edmodo

 Unha Plataforma de videoconferencia como  Webex ou  Jitsimeet  para as clases telemáticas de

una frecuencia establecida polo Centro.

 Abalar como aplicación para comunicarse coas familias

 O correo electrónico ou outras vías de comunicación.

6.5  ENSINANZA NON PRESENCIAL : MEDIDAS ORGANIZATIVAS

As medidas organizativa no caso algún alumno diagnosticado ou sospeitoso de ter contraído

Covid 19, dunha posible  suspensión das clases presenciais nalgún grupo ou todo o centro son as

seguintes:
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 O  medio  de  información

onde centralizaremos a información e  as materia será a Aula Virtual.

 Durante  as  dúas  primeiras  semanas,  unha vez  que  comecen  as  clases,  farase  un especial

fincapé na  metodoloxía de traballo en caso de haber un novo confinamento, ou algún alumno

teña que permanecer en cuarentena. O alumnado será  matriculado nos cursos da Aula Virtual e

serán formados acerca da utilización da mesma e doutras plataformas ou recursos que se vaian

utilizar.

 As Videoconferencias en plataformas como Webex ou Jitsimeet serán usadas como  medio de

traballo e para favorecer a continuidade ás clases, manter a motivación e resolver dúbidas dun

xeito directo. Ademáis, son esenciais para as actividades de expresión oral. 

 No  caso  de  adaptación  das  programacións,  éstas  serán  colgadas  na  web  do  IES  Terra  de

Trasancos.

MATERIAIS, FERRAMENTAS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Os materiais e recursos didácticos a empregar van depender, en grande medida, da evolución da

pandemia,  polo  que  recollemos  os  tres  escenarios  posibles  de  ensinanza  :  Presencial,

Semipresencial e Non presencial.

7.1 ENSINANZA PRESENCIAL :

 Aparte do libro de texto, o de traballo e da referencia gramatical de que cada alumno/a dispón,

libro dixital e material de audio.

 O encerado úsase de cotío para que os exercicios que poidan ofrecer dúbida queden claros para

todos/as.

 Poderase utilizar a pizarra dixital nas aulas dispoñibles con recursos específicos para ela, tanto

os propios do libro de texto empregado polo alumnado, como outros de carácter xeral. Asemade,

se utilizará o proxector de vídeo en todas as aulas.

 Cada  aula  dispón  de  dicionarios  bilingües  e  en  1º  e  2º  de  Bacharelato  tamén   hainos

monolingües. O seu uso será controlado e restrinxido para reducir o risco de posible contaxio.

 Na biblioteca do Instituto hai abundante material tanto de lectura ( aventuras, terror, clásicos...

etc, todos eles adaptados aos diferente niveis ), como de consulta. Este ano, cada curso vai ter un

día asignado para o uso da biblioteca para evitar aglomeracións. A biblioteca foi transladada á

Aula de Convivencia.

 Departamento tamén dispón de material para préstamos e lecturas obrigatorias e avaliables :

libros de lectura dos diferentes niveis, libros con CD e películas en vídeo e DVD con subtítulos

en inglés ( estes últimos para os niveis máis altos).

 Dispoñemos de  mapas e  pósters que usamos con fins  culturais  (  a  extensión  do inglés  no

mundo ), carteis de axuda para a boa pronunciación ( símbolos de fonética   )
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 Espazo   para  representar

breves escenas (roleplay) nos respectivos tópicos comunicativos dos

distintos niveis ( nun aeroporto, nun restaurante, de compras, no polideportivo, etc. ). Algunhas

destas representacións faranse na mesma aula do curso sócando o espazo e as distancias  estexan

garantidas. Como alternativa, pódense usar grabacións en vídeo ou a través de plataformas de

videoconferencias.

 Temos , ademais, de acceso a  Internet en todas as aulas, o que nos permite facer uso de noticias,

reportaxes, videos musicais, etc relacionados co tema que se está a tratar.

 Ademáis,  neste  modelo de docencia presencial  a aula virtual  e a Plataforma Edmodo  vaise

contemplar como complemento ou recurso de apoio.

O uso destes materiais de aula vai condicionado ás normas de hixiene e distanciamento vixentes

durante a pandemia.

7. 2 ENSINANZA SEMIPRESENCIAL:

 Neste modelo os alumnos teñen algunhas tutorías de maneira presencial en días  asignados, pero

o resto do traballo  realízase en líña, onde tamén terán apoio do profesor virtualmente. 

 Neste escenario de semipresencialidade, tentaríase de priorizar a asistencia ao centro daqueles

alumnos cunha situación socioeconómica máis desfavorable ou con problemas de conectividade.

O resto do alumnado podería seguir as clases en directo grazas á súa transmisión  a través dunha

cámara instalada na aula.

 A combinación do traballo presencial na aula e do traballo en liña da a posibilidade de incluir

materiais diversos, enlaces a páxinas web, enlaces a vídeos, artigos, infografías, etc., de manera

que os alumnos teñen a posibilidade de aproveitar  diversos  canles  visuales  e auditivos para

recibir información e aprender. Ademáis, o uso de espacios virtuais  favorece que os alumnos

poidan subir as súas tarefas en distintos momentos do día, de acordo co seu tempo de estudo.

 As ferramentas usadas para este tipo de esinanza son a Aula Virtual, a plataforma Edmodo, as

plataformas de Videoconferencias JItsi ou Webbex,  o correo electrónico e a aplicación Abalar

para manter informados aos aulumnos e país / nais / titores.

A modalidade de semipresencialidade depende das indicacións da Consellería de educación e da

dirección do Centro.

7.3. ENSINANZA NON PRESENCIAL:

 Este  escenario  implica  una  docencia  a  distancia  coa  Aula  virtual  ,  distintas  plataformas  de

videoconferencia, Abalar e outras ferramentas dixitais como único espazo educativo. P

Departamento de INGLÉS Curso 2021/2022

Camiño Real s/n

15570 Narón (A Coruña)

Tlf.:  881.938.159  Fax:



 Presentaranse  Plans  de

traballo  semanas  ou  quincenais,  dependendo  da  duración   do

confinamento, como xa se fixo no terceiro trimestre do curso 2019-2020: A xefatura de estudos

publica semanalmente ou quincenalmente os plans de traballo de tódolos cursos  na páxina web

do Centro. A continuación, os titores informan ás familias.

  O contacto con tódolos grupos e familias faise a través de Abalar e, en algún casos do email,

para  informar  da  publicación  das  tarefas  na  aula  virtual  e  dos  temas  a  preparar  para  a

videoconferencia semanal a través das plataformas Webex ou Jitsi.

 Por último, un haberá un esforzo especial no mantimento do vínculo escolar e no reforzo, para

tentar recuperar a conectividade no caso en que ésta se interrumpise.

No caso de Confinamento, dende o departamento tentaremos loitar contra a fenda dixita e a

exclusión facendo un especial seguimento ao alumnado máis vulnerable. 

8. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Vanse ter  en consideración os tres escenarios posibles : Ensinanza presencial, semipresencial e

Non presencial. 

8.1.  PRECEDEMENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE  CUALIFICACIÓN  NUN  ESCENARIO   DE

ENSINANZA PRESENCIAL

O profesor dispón dos seguintes instrumentos para levar a cabo a avaliación do proceso de

aprendizaxe os alumnos: 

1. Os criterios de avaliación definidos polo currículo.

2. Os estándares de aprendizaxe avaliables definidos polo currículo.

3.  As  rúbricas  de  avaliación  As  rúbricas  para  a  avaliación  das  destrezas  por  tarefas

incluídas nun documento adxunto no Anexo VII : 

 Rúbrica para a avaliación da expresión escrita

 Rúbrica para aavaliación da expresión oral

 Rúbrica para a avaliación de actitude e participación

 Rúbrica paraavaliar proxectos. 

Estas rúbricas, foron elaboradas polo departamento e poderán ser utilizadas polo profesor para a

avaliación de proxectos, actividades ou probas. 

Ademáis, é necesario levar a cabo varios tipos de avaliación: individual, formativa, sumativa,

autoavaliación,  etc.  Os  libros  de  texto  do  profesor  dispoñen  de  modelos  fotocopiables que

permiten facer estas avaliacións. 
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 A  avaliación  individual

permite  investigar  os  coñecementos  de  inglés  que  teñen  os

alumnos/as.  Faise  un exame de  diagnóstico ao  comezo  do  curso  e  utilízanse  as  follas  de

autoavaliación para seguir o progreso de cada un deles no idioma, o modo en que aprendeu, a

súa experiencia anterior, etc. 

 A avaliación dos coñecementos previos realízase antes de comezar as unidades, pedíndolle ao

alumnado que adiviñe de que trata  cada unha,  apartir  do título e  das  imaxes,  e mirando os

obxectivos detallados ao principio de cada unidade, aos que se poden remitir cando vaian repasar

para un exame. 

 Tamén se debe avaliar o progreso dos alumnos/as nun período de tempo, é dicir, facer unha

avaliación formativa. Se un alumno/a que ten un nivel baixo ve como progresa e que o seu

esforzo  é  tido  en  conta  a  pesar  de  non  chegar  ao  aprobado,  sentirase  máis  motivado  para

continuar traballando e tratar de conseguilo. Isto faise aínda máis patente nas clases heteroxéneas

onde os alumnos/as de máis baixo nivel sempre obteñen cualificacións baixas, especialmente se

son comparados constantemente con alumnos/as máis avantaxados. A cualificación final inclúe

un compoñente de progreso , atitude e participación que é un factor especialmente motivador. Os

instrumentos de avaliación formativa  serán as tarefas, a participación, o comportamento e a

actitude en xeral, o traballo colaborativo, en parellas e en grupos, o caderno e o progreso nas

destrezas de listening, speaking, reading e writing. 

 Ao remate do curso poderán cubrir unha folla de avaliación sumativa de cada un, para rexistrar

como progresaron durante o ano. 

 Tamén vanse utilizar os exames parciais para observar como progresan e tamén para avaliar a

súa actitude cara á lingua. Nos criterios de avaliación váiselles indicar cánto e de que modo vai

contar nas súas cualificacións cada instrumento de avaliación. 

 A autoavaliación é un bo modo de que o alumno/a sexa consciente, tanto do seu progreso coma

das  súas  carencias  ou  necesidades,  contribuíndo  así  a  desenvolver  a  súa  autonomía  e  a

responsabilidade da súa aprendizaxe. Nos libros de texto elexidos hai unha sección de review ao

final de cada unidade e/ou trimestre para que os alumnos practiquen o vocabulario e gramática

aprendidos nas unidades anteriores. 

 Hoxe  en  día,  téndese  cada  vez  máis  a  animar  ao  alumnado a  preparar  un  portfoliodo  seu

traballo, un documento no que se recollen o seu estilode aprendizaxe, os seus obxectivos para

mellorar, as probas dos seus progresos e un rexistro dos seus contactos con falantes nativos, ou

os seus intercambios culturais. Con este fin, vaise tratar de facilitar aos alumnos un documento

promovido  polo  Consello  de  Europa  chamado  Portfolio  Europeo  das  Linguas,  no  que  os

alumnos/as poden rexistrar as súas experiencias de aprendizaxe da lingua e cultura inglesa e

reflexionar  sobre elas.  O marco de referencia  europeo proporciona unha base común para a

aprendizaxe,  o  ensino  e  a  avaliación  de  linguas  en  toda  Europa  e,  sobre  todo,  mellorará  a
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capacidade de autoavaliación

do alumnado. Os libros do profesor inclúen un modelo do portfolio

fotocopiable que os estudantes poden completar.



8.2   PRECEDEMENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE  CUALIFICACIÓN  NUN  ESCENARIO

SEMIPRESENCIAL.

No caso dun modelo de aulas semipresenciais , os instrumentos de avaliación para o alumnado

de ESO e Bacharelato serán os mesmos que para as aulas presenciais.  

8.3  PRECEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE CUALIFICACIÓN NUN ESCENARIO  NON

PRESENCIAL.

Nunha modalidade de ensinanza remota, nos apartados de:  Traballo clase, probas de aula e

tarefas e Actitude e comportamento, incluiranse os criterios abaixo indicado como criterio de

avaliación:

 Rúbrica de entrega de actividades con escala de puntuación. ( anexo 7 )

 Rúbrica de avaliación da actitude e participación recollida na programación do departamento.

( anexo 7 )

 Táboas de observación das tarefas das distintas destrezas :

a) Speaking ( a través de actividades nas aulas telemáticas e proba oral online ).Terase en conta o

uso de estratexias de comunicación para a interacción, comprende instruccións e farase uso da

guía de proba oral segundo a Rúbrica de avaliación da expresión oral recollida na programación

do departamento. ( anexo 7)

b)  Listening (  exercicios  entregados  e  pantallazos  de  audicións  on-line  ).  Valorarase   a

comprensión e  cumplimento da tarefa.

c) Reading ( entrega de exercicios de comprensión de textos do libro de exercicios dixital e de

outras fontes). Valorarase  a comprensión e  cumplimento da tarefa.

d) Writing ( Tarefas  de expresión escrita ). Estas destrezas son practicadas de forma integrada

en  páxinas  Web  como  a  do  British  Council.  Terase  en  conta  a  adecuación,  coherencia  e

organización da tarefa de acordo coas táboas de cualificación das tarefas escritas recollidas na

Rúbrica de avaliación da expresión escrita da programación do departamento. ( anexo 7 )

Asimede, as probas escritas e orais faranse a través da Aula Virtual de maneira telemática se

for imposible facelo de forma Presencial.
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9. CRITERIOS  DE

AVALIACIÓN , CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

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.

9.1. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

9.1.1  Criterios de Cualificación nun escenario presencial.

 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.

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  ter en cada  unha das  probas  un nivel  aceptable e  acadando en cada

destreza unha nota mínima de 2, agás na expresión escrita no 1º curso da ESO, que será de 1. 

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

voluntarias na clase, a participación en actividades opcionais 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, sendo requisito imprescindible que cheguen

ao 5. Ao  remate de cada trimestre, haberá un EXAME DE AVALIACIÓN que abrangue toda a

materia dada nesa 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. Deste xeito, 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. Así,  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 a finais de xuño, aínda que teñan a 1ª ou/e a 2ª avaliación/s

suspensa/s. 

En2º de Bacharelato para a  nota final de avaliación teranse en conta:

 Exames escritos e tarefas   (written exams and tasks): 80%  

 Proba tipo ABAU que terá comprensión lectora de un texto, léxico en contexto, uso de

estructuras  gramaticáis  en  rephrasing,  fonética,  producción  escrita  e  comprensión

auditiva (reading, lexicon, rephrasing, phonetics, writing and listening): 50%

 Estructuras gramaticáis de vocabulario específico de cada unidad vista (Use of English):

30%
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 Participación  oral  na  

clase e /ou probas orales específicas (  Oral participation in class  

and /or specific oral tests): 10%

 Traballo de casa, clase e actitude ante a   materia (homework, classwork and attitude): 10%  

A estrutura da proba tipo ABAU será: 

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

aproximadamente en 50 palabras .

* A segunda pregunta require que o alumnado indique si unhas afirmacións sobre o texto son

verdadeiras o falsas, tendo que xustificar a súa resposta copiando a parte correspondente do

devandito texto.

*  A terceira  pregunta  consiste  na  busca  de  palabras  ou  grupos  de  palabras  no  texto  que

correspondan no seu significado a catro palabras ou definicións dada no exame.

* A cuarta pregunta está relacionada coa pronunciación e nela o alumnado ten que distinguir un

sonido  presente nunha palabra entre varias opcións.

* A quinta pregunta é a transformación dunha parte ou o total dunha frase tirada do texto noutras

palabras para que signifique o mesmo.

* A sexta pregunta é 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 .

*  A séptima  pregunta  é  unha  proba  de  audición  de  dez  preguntas  de  tipo   aberto  ou  de

completar . 

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

escritas. o profesor valorará se existe unha comprensión total ou parcial do texto por parte do

alumno . Por outra parte , o profesor 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 .    

A nota final será redondeada á alza ou baixa tendo en consideración a calificación obtida

na 1ª e 2ª avaliación.

Esta  estructura  do  exame  poderá  ser  adaptada  segundo  as  modificacións  con  maior

opcionalidade  que  poida  adoptar  a  administración,  como  xa  se  fixo  no  pasado  curso

académico  e se anunciou para o curso 2020 /21

 En todos os cursos, dende 2º ESO ata 1º de Bacharelato o profesor ( ou mesmo os alumnos)

poderá(n) elexir  un LIBRO DE LECTURA proposto aos estudantes nas súas respectivas aulas

( aparte do libros de texto e de traballo ) cuxa lectura e escoita ( teñen CD) tamén poderá ser
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avaliada.  En  1º  ESO  a

lectura  deste  “graded  Reader”  será  voluntaria  e  calificarase  só  de

forma positiva.

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 terán

un valor determinado dentro da nota da avaliación:

E.S.O.

 Exames: 80% 

 Traballo clase, probas de aula e tarefas: 10%

 Actitude e comportamento: 10%

Aos alumnos que asistan ás clases de reforzo en 1º ESO, o traballo nestas aulas contará un10%

da nota, mentres que a calificación dos exames puntuará un 70%. Os alumnos que aproveiten as 

clases  de  reforzo,  poderán  acadar  desde  0.1  ata  1  punto  da  nota  total.  Non se  trata  dunha

extensión de coñecemento, senón dun reforzo do aprendido na aula.

PROGRAMA DE MELLORA E APRENDIZAXE

 Exames: 60%

 Traballo clase, probas de aula e tarefas: 30%

 Actitude e comportamento: 10%

1º BACHARELATO

 Exames  e  tarefas:  85%  (Gramática  e  vocabulario:  45%,  Reading:  10%,  Writing:  20%  e

Listening: 10%)

 Traballo de clase, probas de aula e tarefas: 10%

 Actitude e participación activa: 5%

2º BACHARELATO

 Exames tipo ABAU (Reading, Writing, Listening, Rephrasing, Phonetics): 50%

 Exames de Unidades (Use of English): 30%

 Tareas de Speaking. Participación activa na aula: 10%

 Actitud (deberes e tarefas de clase):10%
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1º  C.M.  “XESTIÓN   ADMINISTRATIVA”  e  1º  C.S.

“ADMINISTRACIÓN E FINANZAS 

 Exames : 80 %

 Tarefas e proxectos : 10 %

 Asistencia e participació : 10 %

FORMACIÓN PROFISIONAL BÁSICA

 Exames: 40%

 Tarefas, traballos e proxectos : 50%

 Atitude e comportamento:10 %

9.1.2 Criterios de Cualificación nun escenario  semipresencial

No caso dun modelo de aulas  semipresenciais  ,  con alternancia da asistencia ao  Centro e

ensinanza a distancia , os instrumentos de avaliación para o alumnado de ESO e Bacharelato

son os mesmos que na ensinanza Presencial. 

Para o seguimento do traballo dos  alumnos  terase en conta a súa participación nas aulas

virtuais,  videoconferencias  ou  outras  plataformas,  así  como  tamén  nas  clases  no  Centro

Educativo. Os exames faranse de forma presencial.  

9.1.3 Criterios de Cualificación nun escenario  Non Presencial

Nunha modalidade  de  ensinanza  de Non Presencialidade  ,  os  apartados  de:  Traballo  clase,

probas de aula e tarefas e Actitude e comportamento ( 20 % da puntuación en ESO, 40 % en

PMAR, 15 % en 1º de Bacharelato e 10 % da nota en 2º Bacharelato ) non serán tidos en conta.

No seu lugar,incluiranse os criterios de avaliación abaixo indicados:

 Rúbrica de entrega de actividades con escala de puntuación. ( anexo 7 )

 Rúbrica  de  avaliación  da  actitude  e  participación recollida  na  programación  do

departamento. ( anexo 7 )

 Táboas de observación das tarefas das distintas destrezas :

a) Speaking ( a través de actividades nas aulas telemáticas e proba oral online ). Terase en conta

o uso de estratexias de comunicación para a interacción, comprende instruccións e farase uso da

guía de proba oral segundo a Rúbrica de avaliación da expresión oral recollida na programación

do departamento. ( anexo 7 )
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b)  Listening (  exercicios

entregados  e  pantallazos  de  audicións  on-line  ).  Valorarase   a

comprensión e  cumplimento da tarefa.

c) Reading ( entrega de exercicios de comprensión de textos do libro de exercicios dixital e de

outras fontes ). Valorarase  a comprensión e  cumplimento da tarefa.

d)  Writing (  Tarefas   de  expresión  escrita  ).  Terase  en  conta  a  adecuación,  coherencia  e

organización da tarefa de acordo coas táboas de cualificación das tarefas escritas recollidas na

Rúbrica de avaliación da expresión escrita da programación do departamento. ( anexo 7 )

Polo tanto, esta puntuación será redistribuída segundo os criterios de avaliación arriba indicados

no caso dun escenario de ensinanza a distancia. Cada un dos 3 criterios arriba indicado suporán

un tercio da nota  dos apartados de:  Traballo clase, probas de aula e tarefas e Actitude e

comportamento.

Asimede, as  probas escritas e de comprensión e expresión orais faranse a través da Aula

Virtual e de maneira telemática se for imposible facelo de forma Presencial.

9.2 CRITERIOS DE AVALIACIÓN EN RELACIÓN COAS COMPETENCIAS CLAVE

O proceso  de  ensino  e  aprendizaxe  da  lingua  inglesa  contribúe  á  adquisición  das  seguintes

competencias :

1. Comunicación lingüística (CL)

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

3.  Competencia dixital (CD)

4. Aprender a Aprender (AA)

5. Competencias sociais e cívicas (SC)

6.  Sentido da iniciativa e espírito emprendedor (SIEE)

7. Conciencia e expresións culturais CEC)

Rúbrica de avaliación de competencias

Na  rúbrica indícase  cada  unha  das  Competencias  clave  seguidas  da  súa  desagregación  en

indicadores.  Á  hora  de  avaliar  coas  rúbricas,  cualificanse,  en  primeiro  lugar,  cada  un  dos

indicadores  ou  aqueles  nos  que  se  centrase  o  profesor,  obtendo  así  unha  visión  global  da

competencia para avaliala seguidamente.
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No  proceso  de  avaliación,

identificamos  cinco  niveis  de  cualificación,  e  para  o  seu  rexistro

aconsellamos a seguinte escala cualitativa ordenada de menor a maior: Insuficiente (IN): Non

conseguido; Suficiente (SU):  Conseguido con nivel baixo nos diferentes ámbitos;  Ben (BE):

Conseguido con nivel  medio;  Notable (NT):  conseguido  con nivel  alto,  e  Sobresaínte  (SB):

Conseguido totalmente. Para establecer os criterios de cualificación deben aplicarse estes niveis

aos criterios de avaliación detallados para a área de lingua estranxeira.

Para  poder  avaliar  os  alumnos,  o  profesorado  necesita  unha  serie  de  instrumentos que  lle

permitan obter uns datos concretos. No Departamento de Inglés propoñemos os instrumentos

que cremos máis indicados para a obtención deses datos, como poden ser: observación na aula,

probas escritas, probas/actividades orais, caderno de clase o tarefas. 

Os indicadores nos que se analizaron as Competencias clave, que incluímos, e que nos permiten

demostrar a competencia real do alumno para esta materia e este curso son os que indicamos a

continuación:

Competencia en comunicación lingüística (CL)

Indicadores

CL1. ESCOITAR

CL1.1. Capta, resume a idea global e extrae información específica de conferencias, discursos ou noticias

sobre temas concretos e con certa abstracción.

CL1.2.. Comprende os mensaxes principais da comunicación interpersoal sobre temas de uso cotidián, de

interese xeral e temas abstractos.

CL1.3.  Utiliza estratexias para comprender a idea global ou inferir significados non explícitos nun texto

oral.

CL2. FALAR

CL2.1. Utiliza mecanismos para dar coherencia e cohesión ao discurso oral.

CL2.2. Produce un discurso comprensible e adecuado á intención de comunicación.

CL2.3. Produce textos cohesionados e coherentes.

CL2.4. Busca no seu entorno e atopa medios que lle axuden a expresarse.

CL2.5. Defende oralmente posturas de pensamento mostrando unha actitude respectuosa e crítica ante as

contribucións alleas.
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 Competencia matemática, científica e tecnolóxica (CMCT)

Indicadores

CMCT1 Elabora documentos empregando recursos verbais e gráficos.

CMCT2. Resolve encrucillados, crebacabezas ou sopas de letras.

CMCT3. Valora as condicións do seu entorno e as contrasta co que aprende da lingua estranxeira.

 Competencia dixital (CD)

Indicadores

CD1. Usa as tecnoloxías da información e a comunicación de forma autónoma para buscar información.
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 Aprender a aprender (AA)

Indicadores

AA1.  Valora  a  capacidade  de  interactuar  oralmente  como  medio  eficaz  na  ampliación  dos  seus

horizontes humáns, lingüísticos e culturais.

AA2.  Utiliza estratexias  de comunicación  das linguas  que coñece para superar  as dificultades  que

xorden habitualmente na comunicación.

AA3. Identifica diferentes estratexias utilizadas para progresar na aprendizaxe.  

AA4. Utiliza diferentes estratexias para progresar na aprendizaxe.

 Competencias sociais e cívicas (SC)

Indicadores

SC1. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, os coñecementos adquiridos

sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira para comprender as producións alleas.

SC2. Socializa e participa en actividades de grupo na lingua estranxeira.

SC3. Comprende e valora o traballo cooperativo.

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor  (SIEE)

Indicadores

SIEE1. Participa en conversas e simulacións breves con diversos fins comunicativos.  

SIEE2. Utiliza estratexias de comunicación das linguas que coñece superar as dificultades que xorden

habitualmente na comunicación.

SIEE3. Identifica diferentes estratexias para progresar na aprendizaxe.
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 Conciencia e expresións culturais (CEC)

Indicadores

CEC1. Valora a lingua estranxeira como medio para comunicarse e acceder a informacións e

culturas novas.

CEC2. Mostra interese por propiciar intercambios comunicativos reais con falantes da lingua

estranxeira.

9.3. MÍNIMOS ESIXIBLES PARA A AVALIACIÓN ORDINARIA

Nos distintos cursos, as aprendizaxes imprescindibles  non vistas no terceiro trimestre do ano

académico 2019-20 vanse tratar en distintas unidades segundo veñen na programación deste

curso para así mellor integralos. O apartado 18 do índice desta programación detalla o Plan de

Reforzo e Recuperación incorporando as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso

2019/20 con axustes curriculares, a partir dos informes individualizados finais e da avaliación

inicial .

1º E.S.O.

Primeira Avaliación

Gramática

 Presente Simple de Be: formas afirmativa, negativa e interrogativa.

 Have got: formas afirmativa, negativa e interrogativa.

 Posesivo en ‘s.

 Adverbios de frecuencia.

 Pronouns and possessive adjectives.

 Present simple: affirmative, negative and interrogative.

 Partículas interrogativas.

 Preposicións propias de expresións de tempo .

 Comparativos e superlativos

Vocabulario: 

 Termos de parentesco

 Adxectivos de personalidade

 As compras
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 A música: verbos e tipos

 A cidade e o transporte

 Actividades e rutinas diarias.

 Días da semana e meses do ano 

 O deporte, hobbies 

Segunda Avaliación

Funcións da linguaxe e a gramática

Present continuous.

 There’s/there are.

 Imperativo.

And e but.

 Substantivos contables e incontables.

 Some e any,a lot, much, many, contables e incontables.

 Pronomes indefinidos.

Be: past simple. 

 There was/There were.

Past simple: regular and irregular verbs.

 Pasado simple e pasado continuo

Vocabulario:  

 Partes do corpo, a cara e o cabelo

Verbos de movimiento

Acrónimos

A televisión e electrodomésticos

 Países e nacionalidades.

Lugares da cidade.

 Preposicións de lugar.

Alimentos e bebidas.

 Plural dos substantivos.

Terceira Avaliación

Gramática

Must/mustn’t.

Going to, will e expresións de future
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 Should

 Primeiro condicional

 Present perfect

 Indefinidos compostos

Vocabulario: 

Materias escolares.

Medidas

 Plans de vida

 Supersticións

Campañas

Traballos 

Experiencias da vida

Números ordinais

 Partes da casa

Datas. 

 Pezas de roupa

Adxectivos. 

2º E. S.O.

Primeira Avaliación

Gramática

o Presente simple e continuo

o Comparativos e superlativos

o What… like?

o Modais: have to.should, can e must,.

o Adverbios de frecuencia.

o Pronomes obxecto.

o Pasado simple e pasado continuo. When e while

Vocabulario

oJobs, televisión e electrical appliances ( 1º ESO )

oRoupa

oCidades

oDeportes de aventura

oAdverbios

oArte
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o Disciplinas deportivas.

Segunda Avaliación

Gramática

o Past simple affirmative.

o Too much, too many e enough

o Purpose

o Primeira e segunda condicional

o O Futuro : be going to, will, might

o Should

Vocabulario

o Profesións.

o A vida na cidade

o Emocións

o Obxectos do hogar

o O medio ambiente

o Relacións

o Colocacións con be, do e have

Terceira Avaliación

Gramática

o How much / how many?

o Present perfect. For e since. How long. Contraste co pasado simple

o A pasiva presente e pasado.

o Pronomes relativos

o Subject e object questions

o O condicional de primeiro grao.

Vocabulario

 A natureza.

 Deportes

 Ocine. Tipos de películas.

 Identidade

 Eventos históricos

3º E.S.O.

Primeira Avaliación
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Gramática

oBe e have got; formas afirmativa, negativa e interrogativa.

oCan.

oPresent continuous.

oAdverbs of frequency.

oContraste entre Present Simple e Present Continuous.

oPresent Simple :affirmative, negative e interrogative e respostas cortas.

Past simple , Past continuous e past perfect

Used to.

Modais : Should,have to, be allowed to, must

Vocabulario: 

Household objects ( 2º ESO )

Afeccións e hobbies

Extreme weather

Basic needs

Natural disasters e the environment (2º ESO )

 Survival essentials

 Priorities

Extreme adjectives

Segunda Avaliación

Gramática

Adxectivos comparativos e superlativos.

oPresent perfect, forma afirmativa e negativa.

oPresent perfect con just, yet, already e still. For e since

oA cantidade: a few, a little, a lot, enough, too much, how many, how much, …..

oPresent simple e continuous para future

oBe going to

Vocabulario: 

oArte e instrumentos musicais

oTrips

oPhrasal verbs

Terceira Avaliación

Funcións da linguaxe e a gramática

oPresent perfect: interrogativa.
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o Will, may e might

oFuture continuous

oFirst and second conditional

oPassive: Present and past

oReported speech

Vocabulario: 

oFears

oAdxectivos en  -ed e –ing

oVerbos de comunicación.

oSchool life e subjects

oMake e do.

oMateriais

oEnergy issues e the environment

4º ESO

Primeira Avaliación

Vocabulary : 

 -ed e –ing adjectives , Materials e  Energy issues ( 3º ESO )

 Clothes

 Personal qualities

 Phrasal verbs

 Training, qualifications and achievements e school life ( 3º ESO )

Grammar : 

- Present simple and continuous.

- Past simple. Used to

- Be going to and present tenses for the future. Future continuous

- Question words.

- Past simple / past continuous . When / while. 

- Present perfect / past simple. 

- Present perfect + already / yet. 

Segunda Avaliación

Vocabulary : 

 Cooking verbs

 Adjectives describing food

 Health and fitness
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 Modifiers

 Everyday objects

Grammar : 

 First and second conditionals

 Probability

 Obligation and prohibition

 The passive: Present and past

 Relative pronouns

Terceira Avaliación

Vocabulary : 

 Celebracións

 Adxectivos descriptivos

 Crimes

 Reporting verbs

Grammar : 

 Infinitives and –ing forms

 Third conditional

 Modals : Prefect

 Reported speech

1º BACHARELATO

Primeira Avaliación

Gramática

 Tempos verbais: Expresión do presente, pasado e futuro

 Question words

Vocabulario

 Technology

 Phrasal verbs

 Crime

 The mediaSuffixes

 Adventures

 Adxectivos en – ing e -ed

Segunda Avaliación

Gramática

 Modals

 Passive and The causative
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 Relative sentences

 Expressions + gerund

Vocabulario

 Relationships and describing people

 Idioms

 Noun suffixes

 Films and entertainment

 Shopping and consumerism

Terceira avaliación

Gramática

 Reported speech

 The conditional

Vocabulario

 Sport and healthy lifestyles

 Prefixes

 Culture and traditions

2º BACHARELATO

Primeira Avaliación

Vocabulary :

 Revisión xeral de vocabulario.

 Healh, Sport e Customs and traditions ( 1º Bac )

 Phrasal verbs

 Sufixos e prefixos

 Xerundios e infinitivos

 Educación

 Growing up

 Inglés británico e Americano

 Social issues

 Verb collocations

 Compound nouns

Grammar :

 Tense review : Present simple & continuous, Will & Going to future, Present continuous for

the future, Past simple & continuous, future tenses 

 Order of adjectives. 
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 Present perfect simple &

continuous, Past simple, Past perfect simple & continuous.

 Reported speech

 Connectors

Writing :

 Summaries

 Narrative

 An opinion essay

 A For and against essay

Segunda Avaliación

Vocabulary :

Getting around

Travel arrangements

Noun collocations

 Idioms

The environment

Grammar:

Modal verbs ( ability, possibility and certainty ) . Modals + perfect infinitives.

Conditionals and wish clauses.

Writing:

 Writing about young people and politics .

 An application letter in response to a job advert.

 A narrative

Terceira Avaliación

Vocabulary :

Animais

Adxectivos e preposicións

Work and qualifications

 Phrasal verbs

 Suffixes

Grammar:
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 Relative  clauses

( defining and non-defining).

 Verbs + gerunds/infinitives. Verbs + prepositions.

 The passive (verbs with two objects). Have something done.

Writing:

 Writing a biography .

 A formal e-mail

9.4. MÍNIMOS ESIXIBLES PARA A AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA

Nas probas extraordinarias os contidos mínimos son os sinalados para a avaliación ordinaria,

pero con certa flexibilidade en función da mellora do alumno dende a proba ordinaria de Xuño.

Isto quere dicir que un/unha alumno/a ten que ter un nivel suficiente  (cinco sobre dez) na probas

extraordinarias, sempre e cando non deixe ningunha parte sen responder (Grammar, Vocabulary,

Reading e Writing). 

No caso do alumnado de ciclos,  na avaliación final de xuño o alumnado poderá examinarse

únicamente das destrezas suspensas, conservando o aprobado naquelas xa aprobadas na terceira

avaliación.

10.  INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA

DOCENTE.

Os indicadores de logro son unha serie de preguntas que nos servirán para reflexionar sobre a

nosa actuación co alumnado e sobre os aspectos recollidos na programación, é dicir, reflexionar

sobre os materias utilizados, a planificación, a relación coas familias, a atención á diversidade, o

uso das TIC…

En canto á diversidade:

 Adapto a programación ás características e necesidades dos alumnos e alumnas.

 Adapto o material e as características e necesidades do alumnado realizando traballos individuais

e diferentes tipos de exercicios.

 Como titor/a, participo nas tarefas de recuperación e axuda individual do alumnado promovendo

así a coordinación do equipo docente.

 Organizo axudas entre iguais no grupo. Fortalezo os grupos interactivos.

En canto á programación:
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 Estou establecendo o reparto

dos  contidos  e  a  secuenciación  da  programación  tendo en  conta  o

acordado cos compañeiros e compañeiras do departamento.

 Analizo e marco dentro da programación as competencias clave da materia.

 Defino,  en  cada  unidade  didáctica,  competencias  concretas  mediante  as  que  avaliarei  ao

alumnado.

 Tento  traballar  nas  unidades  didácticas  actividades  próximas  ao  contexto  e  interese  do

alumnado.

En canto ás actividades de aula:

 As actividades son plurais e lles fan pensar e lles de a opción de normalizar o traballo.

 Promóvese a participación dos alumnos e alumnas e a crítica construtiva.

 Avalíase o traballo individual, por parellas e en grupo.

 Faise un seguimento de cómo o alumnado interioriza a teoría (sínteses, resumos, esquemas…)

 Utilízanse as novas tecnoloxías.

 Trabállase a expresión oral e os diferentes tipos de textos.

En canto á avaliación:

 Utilízanse  distintos  tipo  de  probas  para  realizar  a  avaliación  (exames,  traballos  individuais,

traballos en grupo…)

 Utilizo  diferentes  rexistros  de  observación  para  realizar  a  avaliación:  notas  no  caderno  do

profesor.

 Nas sesións de avaliación proporciono ao titor todos os datos que precisa para facer un axeitado

seguimento e unha mellor interpretación dos resultados do grupo.

 Facilítaselle un informe ao titor/a do alumnado para o traslado ás familias.

 Como tiror/a levo un rexistro das reunións informativas levadas a cabo coas familias.

 Os criterios de avaliación e cualificación foron consensuados dentro do departamento.

En  función  dos  aspectos  que  se  valoran  e  os  datos  que  se  necesiten   utilízanse  diferentes

instrumentos: follas de rexistro, diario de aula, cuestionarios, enquisas…

Para levar un rexistro de se estes indicadores se están tendo en conta,  empregaranse  táboas que

valoren diferentes items que sirvan de indicadores:

DIVERSIDADE (1 case nada, 2 pouco, 3 bastante

e 4 moito)

1 2 3 4
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Todos  os

alumnos realizan xuntos a mesma actividade.

Por norma, dou explicacións xerais.

Ofrezo a cada alumno/a a explicación que precisa.

Paso uns  exercicios  iniciais  en  cada  unidade  para

coñecer as necesidades do alumnado.

Teño en conta a  diversidade  á hora de elaborar  a

programación.

Propoño diferentes metodoloxías.

O alumnado axúdase entre eles?

Teño en conta a diversidade á hora de avaliar

Propoño diferentes  exercicios  ou  niveis  diferentes

dun  mesmo  exercicio  que  dean  resposta  á

diversidade.

Para  responder  á  diversidade  e  ás  características

específicas do alumnado adapto as programacións.

Reúnome co titor/a  para coñecer  as características

dos distintos alumnos/as da clase.

PROGRAMACIÓN (1  case  nada,  2  pouco,  3

bastante e 4 moito)

1 2 3 4

Dispoño dunha soa programación para cada curso.

Reúnome cos membros do departamento para facer

e revisar a programación un mínimo dunha vez por

trimestre.

Establezo  o  tempo  necesario  para  desenrolar  as

unidades didácticas.

Consulto a programación ao longo do curso escolar.

Adapto  a  programación  ás  características  e

necesidades específicas do alumnado.

A  programación  da  materia  está  estruturada  en

unidades didácticas.

Concreto na programación os recursos a utilizar.

Levo  un  rexistro  do  realizado  a  diario
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(programación

de aula).

Analizo  e  marco  dentro  da  programación  as

competencias clave da materia.

Programo os contidos mínimos.

Establezo claramente os criterios de avaliación.

Antes  de  comezar  cada  unidade  explícase  ao

alumnado que e como imos aprender.

Dou  a  coñecer  ao  alumnado  as  programacións:

contidos, criterios de avaliación, metodoloxía.

Activo  os  coñecementos  previos  dos  alumnos/as

antes de comezar cunha nova unidade didáctica.

ACTIVIDADES DE AULA (1 case nada, 2 pouco,

3 bastante e 4 moito)

1 2 3 4

Agrupo  ao  alumnado  de  diferentes  formas:

individual, por parellas, en grupos reducidos…

Presento  actividades  para  que  se  axuden

mutuamente.

Propoño  actividades  que  permiten  a  busca  de

diferentes recursos.

As actividades son diversas.

As actividades fan pensar.

As actividades están baseadas nos seus intereses.

Na clase o alumnado ten a oportunidade de expresar

a súa opinión.

Dou  a  oportunidade  de  contrastar  co  resto  o  que

pensa un alumno/a.

Utilizo  diferentes  materiais:  novas  tecnoloxías,

audiovisuais…

O alumnado coñece o obxectivo/os dos exercicios e

tarefas a realizar.

Dou prioridade a completar a programación.

Nas actividades teño en conta os distintos niveis do

alumnado.

Emprego actividades prácticas.
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AVALIACIÓN (1 case nada, 2 pouco, 3 bastante e

4 moito)

1
2 3 4

Ao comezo de cada unidade, os alumnos/as teñen

claro  cales  son  os  contidos,  actividades,

competencias e como se van avaliar.

O  alumnado  sabe  en  que  se  vai  a  basear  a  súa

avaliación.

Está definido que, como e cando se vai avaliar.

A avaliación concorda co que facemos en clase.

Emprego  diferentes  tipos  de  probas:  exames,

traballos individuais, exposicións orais…

O  tipo  de  proba  que  máis  utiliza  é

_________________

Utilizo a avaliación como ferramenta de mellora.

Adapto  o  sistema  de  avaliación  se  cambian  as

circunstancias da clase.

Na avaliación  indícolle  ao alumnado en  que debe

mellorar e propoño exercicios de recuperación.

Apunto de forma sistemática os resultados obtidos.

Analizo a programación.

Unha vez rematada a unidade avalío  a idoneidade

dos  recursos  e  actividades  levadas  a  cabo  no

proceso.

Coñezo cales son os criterios de avaliación.

Esta información servirá para na memoria final elaborar tanto un rexistro de fortalezas e aspectos

positivos, como un de debilidades e aspectos mellorables, así como as propostas de mellora .

FORTALEZAS  E

ASPECTOS

POSITIVOS

DEBILIDADES  E

ASPECTOS

MELLORABLES

DIVERSIDADE

PROGRAMACIÓN

ACTIVIDADES  DE

AULA
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AVALIACIÓN

11.  ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO,  RECUPERACIÓN  E  AVALIACIÓN  DAS  MATERIAS

PENDENTES

11.1  CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NUN ESCENARIO  PRESENCIAL

Os alumnos/as que teñan o INGLÉS PENDENTE do curso anterior ( os que cursando  4º ESO,

3º ESO e 2º ESO teñan suspenso o Inglés do/s curso/s anterior/es ) terán ó longo do curso catro

oportunidades para aprobalo: 

 Unha primeira proba en Novembro

 Unha segunda proba en Febreiro

 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, Xuño. 

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) .

No caso do alumnado de 2º Bacharelato co Inglés pendente do curso anterior, terán ao longo

do curso tres oportunidades para aprobalo : 

 Unha primeira, con dúas probas nos meses de novembro e febreiro

 Unha segunda oportunidade na proba final ordinaria en abril

 Por último, na convocatoria extraordinaria do curso.

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

de principio de curso. 

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

conterán probas de   COMPRENSIÓN ESCRITA e EXPRESIÓN ESCRITA. 

Criterios de avaliación:

 En Bacharelato, Cada exame será cualificado sobre 8 ( 80%), tendo a evolución no curso de

referencia e a súa actitude no mesmo unha valoración sobre 2 (20%). A suma das dúas notas será

a cualificación trimestral. Se esta última é superior ou igual a 5 superará a materia pendente do

curso anterior.
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 Na  ESO,  O  traballo  de

reforzo suporá un 2 (20%) da nota, a participación, actitude e probas

nas aulas 2 ( 20 %) e o exame un 6 (60%)

 Para os alumnos de PMAR, o traballo de reforzo suporá un 3 ( 30%) da nota, a participación,

actitude e probas nas aulas 2 ( 20 %) e o exame un 5 (50%)

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

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

seleccionado  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 en que está neste 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 ó 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 é 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.

Os alumnos/as que teñan o INGLÉS PENDENTE do curso anterior no Programa de Mellora

da Aprendizaxe e Rendemento de 3º ESO recibirán material subministrado polo Departamento

de Inglés e facilitado polo seu/súa profesor/a, para traballar ao longo do curso, sendo avaliados

longo do curso de referencia.  No caso de superación da materia do curso de referencia,

darase por recuperada a devandita materia pendente.

No  caso  de  que  o  alumnado  co  Inglés  pendente  do  curso  anterior  non  supere  as  probas

trimestrais terá a oportunidade de realizar a proba final  ordinaria no mes de  maio. Ademais

haberá unha proba final extraordinaria no mes de xuño.

O alumnado coa materia pendente de cursos anteriores debe realizar un esforzo engadido para

poder  acadar  os  obxectivos  mínimos  indicados  nos  criterios  de  promoción.  Asemade,  debe

recuperar  as aprendizaxes  non  adquiridas,  para  o  que  é  fundamental  o  traballo  e  a  práctica

diarios.
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11.2   CRITERIOS  DE  CUALIFICACIÓN NUN  ESCENARIO

SEMIPRESENCIAL .

No caso dun modelo de aulas semipresenciais , os instrumentos de avaliación para o alumnado

de ESO e Bacharelato son os mesmos que na ensinanza ordinaria.  Os exames faranse de forma

presencial no Instituto. 

11.3  CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NUN ESCENARIO   NON PRESENCIAL.

Nunha modalidade de ensinanza Remota, os apartados de:  Traballo clase, probas de aula e

tarefas e Actitude e Participación ( 40 % da puntuación en ESO, 50 % en PMAR e 20 % da

nota  en  2º  Bacharelato  )  non  serán  tidos  en  conta.  No seu  lugar,incluiranse  os  criterios  de

avaliación abaixo indicados:

 Rúbrica de entrega de actividades con escala de puntuación. ( anexo 7 )

 Rúbrica de avaliación da actitude e participación recollida na programación do departamento.

( anexo 7 )

 Táboas de observación das tarefas das distintas destrezas :

a) Speaking ( a través de actividades nas aulas telemáticas e proba oral online ). Terase en conta

o uso de estratexias de comunicación para a interacción, comprende instruccións e farase uso da

guía de proba oral segundo a Rúbrica de avaliación da expresión oral recollida na programación

do departamento. ( anexo 7)

b)  Listening (  exercicios  entregados  e  pantallazos  de  audicións  on-line  ).  Valorarase  a

comprensión e  cumplimento da tarefa.

c) Reading ( entrega de exercicios de comprensión de textos do libro de exercicios dixital e de

outras fontes). Valorarase  a comprensión e  cumplimento da tarefa.

d)  Writing (  Tarefas   de  expresión  escrita  ).  Terase  en  conta  a  adecuación,  coherencia  e

organización da tarefa de acordo coas táboas de cualificación das tarefas escritas recollidas na

Rúbrica de avaliación da expresión escrita da programación do departamento. ( anexo 7 )

Polo tanto, nunha modalidade de ensinanza remota esta puntuación será redistribuída segundo os

criterios de cualificación abaixo indicados:

ETAPA CRITERIOS DE AVALIACIÓN PUNTUACIÓN

ESO EXAME PENDENTES : 60 %

RÚBRICA  DE ENTREGA DE ACTIVIDADES : 10%

RÚBRICA DA AVALIACIÓN DA ACTITUDE E

PARTICIPACIÓN

20%

TÁBOAS DE OBSERVACIÓN 10%
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3º PMAR EXAME PENDENTES :
50%

RÚBRICA  DE ENTREGA DE ACTIVIDADES : 20%

RÚBRICA  DA  AVALIACIÓN  DA  ACTITUDE  E

PARTICIPACIÓN

20%

TÁBOAS DE OBSERVACIÓN 10%

BACHARELAT

O

EXAME PENDENTES : 80%

RÚBRICA  DA  AVALIACIÓN  DA  ACTITUDE  E

PARTICIPACIÓN

20%

Asimede,  os  exames faranse  a  través  da  Aula  Virtual  e  de  maneira  telemática se  for

imposible facelo de forma Presencial.

AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS

12.1 AVALIACIÓN INICIAL:

Terá lugar na primeira semana do curso, consiste na recolección de datos, polo que se 

considera o punto de partida do proceso de ensinanza-aprendizaxe. Ademáis, permite  

determinar, máis adiante, os verdadeiros logros e progresos realizados por éste, relacionados coa 

súa participación na experiencia das aulas.

Esta avaliación diagnóstica ofrécenos os siguientes coñecimentos:

a) Un coñecimento previo das necesidades educativas dos alumnos, tendo en conta a 

excepcionalidade do curso académico 2019-20, no que no terceiro trimestre  se impartiron 

principalmente actividades de revisión, sendo as tarefas de ampliación opcionais. Baseados na 

avaliación Inicial e nos informes finais do curso 2019/20,incluiranse plans de reforzo e 

recuperación, coa finalidade de que o alumnado recupere as aprendizaxes imprescindibles non 

adquiridas no curso 2019/2020, tal e como está concretado nesta programación.

b) O nível de coñecimentos que o alumnado posúe sobre a materia. Isto é de especial relevancia

para  os  alumnos  de  1º  de  ESO  e   provenientes  de  outros  Centros  educativos. Asimede,

enlazaranse as aprendizaxes dos alumnos na etapa de educación primaria cos que se necesitan ao

comienzo da ESO. Para isto, tamén se  terán en conta os informes dos alumnos de Primaria.

c) Saber qué alumnos teñen dificultades de aprendizaxe desde o principio de curso e cales son as

súas carencias para posteriormente realizar un programa de traballo con estes alumnos. Debido
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12.2 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Enténdese  por  atención  á  diversidade  o  conxunto  de  medidas  e  accións  que  teñen  como

finalidade  adecuar  a  resposta  educativa  ás  diferentes  características  e  necesidades,  ritmos  e

estilos  de  aprendizaxe,  motivacións,  intereses  e  situacións  sociais  e  culturais  de  todo  o

alumnado.

As  medidas  de  atención  á  diversidade,  rexeranse  polo  recollido  no  Plan  de  Atención  á

diversidade do centro e na lexislación vixente,  indo sempre do ordinario ao extraordinario e

podendo ser modificadas froito da avaliación continuada das mesmas.

Dentro do departamento de  inglés facemos as seguintes concrecións:

- Programa de Mellora da Aprendizaxe. Somos responsable do ámbito de lígua extranxeira dos3º

curso de PMAR 
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- Reforzos  educativos  e

adaptacións  curriculares.  Estableceranse  os  que  sexan  necesarios

partindo da avaliación inicial e a avaliación continua e contando cos informes e asesoramento do

Departamento de Orientación. 

- Apoios por parte do profesorado do departamento .  Realizarnse apoios nos  4 cursos de 1ºESO .

Estes  apoios  desenvolveranse  fora  da  aula  ordinaria  para  así  cumplir  coas  normas  de

distanciamento e hixiene do Protocolo Covid 19.

- Programas específicos personalizados para alumnado repetidor.

- Programa de reforzo para alumnado de 1º ESO cunha carga horaria de 1 hora semanal.

A relación de alumnado que é obxecto de medidas de atención á diversidade recollerase nas

actas  de  departamento.  Estas  aulas   rexiranse  polas  normas  que  indique  o  profesorado

correspondente sempre tendo en conta o protocolo xeral.

Finalmente, en caso de que algún alumno non puidese asistir ás aulas por ter que gardar una

cuarentena ou por riscos á súa saúde, usarase a Aula Virtual como plataforma de traballo nesa

eventualidade.

13. ELEMENTOS TRANSVERSAIS

13.1  PROTOCOLOS COVID

Durante  as  primeiras  semanas  de  curso,  o  profesorado  de  inglés  (  e  titores  )  dedicará

alomenos  una  sesión  a  explicar  ao  alumnado/titorando  as  medidas  básicas  de  hixiene  e

distanciamento e as normas especiais nas diferentes aulas  que requiran o uso de instrumental ou

traballo en grupo. En todos os espazos do centro disporase de xel hidroalcóholico, papel e

papeleiras con bolsa (nas aulas e sala de profesores),  e con pedal  (na aula COVID  para os

residuos de papel  e protección).  Debemos lembrarlles ao alumnado a importancia de utilizar

dentro e fóra do centro os puntos específicos de recollida do lixo.

O uso  de  máscara  é  obrigatorio na  aula,  nos  espazos  comúns,  recreos,  cambios  de  aula  e

entradas e saídas do centro.

Ademáis  ,  xunto  coa  información  sobre  os  protocolos  ,  en  todos  os  cursos  inclúense  nas

programación  contidos transversais relacionado con  “educación para a saúde”, con fincapé

nas normas de distanciamento e hixiene frente á COVID 19. As actividades a realizar inclúen a

visualización  de  videos,  realización  de  cartaces  con  información  sobre  a  prevención  do

Coronavirus e exercicios de expresión oral ou escrita sobre a experiencia dos alumnos sobre o

confinamento e as restriccións e a chamada “ nova normalidade” na escola e na sociedade.
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13.2  CONTIDOS

TRANSVERSAIS.

Nos  distintos  cursos  incorpórnsea  e  desenvólvense  o  conxunto  de  elementos  transversais

recollidos  pola  LOMCE e  polo  Decreto  86/2015,  de  25  de  xuño,  polo  que  se  establece  o

currículo na Comunidade Autónoma de Galicia.

1º ESO

 Educación moral e cívica: Respecto aos demais e a outras culturas 

 Educación para o lecer: A importancia das actividades de tempo libre como o teatro ou a

música.

 Educación para o ocio: Mostrar interés en ir a un concerto.

 Educación para o lecer: A importancia da arte como feito cultural 

 Educación para a tolerancia: a importancia de respectar as distintas manifestacións culturales

no mundo

 Respeto pola diversidade

 A vida en sociedade

 Educación para o consumidor: o consumismo

 As terapias alternativas (música, animais…)

 Educación para a tolerancia: A importancia de dar as grazas.

2º ESO 

 Educación para o consumidor: o consumismo

 A contaminación, a reciclaxe , o quecemento global e as enerxías renovábeis.

 Os océanos e o seu coidado

 Celebración de Earth Day, e coidado do medio natural.

 Interaccións sociais e vida na cidade.

 Respeto pola diversidade e o combate do extremismo e as chamadas “ fake news “

 A vida en sociedade

 Respecto polas diferentes obras artísticas relacionadas co cine e a televisión.

 Educación moral e cívica: Mostrar respecto polas opinións e crenzas distintas das propias

 Educación para a paz: Valorar a importancia da lingua inglesa para coñecer e entender outras

formas de organización social e cultural.

3º ESO e 3º ESO PMAR

 A contaminación, a reciclaxe , o quecemento  global e as enerxías renovábeis.
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 Os  océanos,   e  o  seu

coidado

 Celebración de Earth day e coidado do medio natural.

 Formulación e resolución de problemas do medio naturais.

 Educación ambiental: Respecto pola contorna

 Educación moral e cívica: Respecto aos demais e a outras culturas

 Educación para o lecer: A importancia da arte como feito cultural 

 Educación para o ocio: Mostrar interés en ir a un concerto.

 Educación para o lecer: A importancia da arte  e a música como feitos culturais

 Educación para a tolerancia: A importancia de dar as grazas e o uso de fórmulas de cortesía .

 Educación  para  o  consumidor:  A  importancia  de  saber  qué  e  correcto  e  non  cando

descargamos música.

 Educación para a paz: Valorar a importancia da lingua inglesa para coñecer e entender outras

formas de organización social e cultural.

 Os fenómenos naturais,  que se poden explicar  a través  da física e  a química,  fronte  aos

sobrenaturais.

4º ESO 

 Educación para a tolerancia: a importancia de respectar as distintas manifestacións culturales

no mundo

 Educación para a paz: Valorar a importancia da lingua inglesa para coñecer e entender outras

formas de organización social e cultural.

 Educación para o consumidor: o consumismo

 A importancia de coidar da propia saúde e a alimentación. O covid- 19

 Educación para o consumidor: a importancia dos nutrientes na comida

 Educación para o ocio: A importancia de coñecer distintas maneiras de viaxar polo mundo.

 Educación para a saúde: A importancia de practicar deporte.

 A doazón de órganos.

 Respecto pola diversidade e as distintas formas de vestir.

 Educación para o consumidor: o consumismo

 A relatividade dos valores morais

 Educación moral e cívica: Mostrar respecto polas opinións e crenzas distintas das propias

 Respecto pola administración da xusticia 

 Respecto polo medio ambiente ; participación na semana verde do centro.
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1º BAC

 Internet como ferramenta para o comercio e a mercadotecnia

 Material dixital e interactivo para complementar o uso dos libros.

 Respecto pola administración da xusticia 

 Educación para o consumidor: o consumismo

 Educación para o lecer: A importancia das actividades de tempo libre como o cine, teatro ou

a música.

 Educación para a tolerancia: a importancia de respectar as distintas manifestacións culturales

no mundo.

 Respeto poia diversidade: Respecto polas persoas que teñen algunha minusvalía.

 Respecto polas experiencias particulares de cada un/ha. 

 Educación moral e cívica: Respecto aos demais e a outras culturas

 Educación para o lecer: A importancia da arte como feito cultural 

 Educación para o ocio: Mostrar interés en ir a un concerto.

 A importancia das viaxes para un mellor coñecemento do mundo.

 Educación para a saúde: a importancia de facer deporte para estar san.

2º BAC 

 A contaminación, a reciclaxe , o quecemento  global e as enerxías renovábeis.

 Celebración de Earth Day e coidado do medio natural.

 Formulación e resolución de problemas do medio naturais.

 Educación ambiental: Respecto pola contorna

 Respecto polos demáis e outras culturas

 A tolerancia como valor para vivir en sociedade

 A relatividade dos valores morais

 Educación moral e cívica: Mostrar respecto polas opinións e crenzas distintas das propias

 Educación para a paz: Valorar a importancia da lingua inglesa para coñecer e entender outras

formas de organización social e cultural.

 Os fenómenos naturais,  que se poden explicar  a través  da física e  a química,  fronte  aos

sobrenaturais.

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES(Ver  Plan Anual  de

AACCEE).

Departamento de INGLÉS Curso 2021/2022

Camiño Real s/n

15570 Narón (A Coruña)

Tlf.:  881.938.159  Fax:



As  actividades

extraescolares estarán restrinxidas durante este período, aínda que se

poderán facer de xeito telemático. Polo tanto, a igual que en anos anteriores tentarase organizar

charlas,  encontros  ou actividades culturais de tipo telemático facendo uso de plataformas de

videoconferencias.

O Departamento de Inglés  propoñerá  ao alumnado de ESO e Bacharelato,  sempre que haxa

prazas  e  dispoñibilidade,  a  posibilidade  de  asistir  á  representación  dunha  obra  teatral/

proxección de cine en versión orixinal, en data aínda por determinar. 

Se as circunstancias o permiten, reanudarase o Contacontos Bilingüe (inglés-galego) a nenos e

nenas en colexios e hospitais, neste curso por parte dun grupo de alumnas/os de 4º ESO.

Por  outra  parte,  proporase  ao  alumnado  a  realización  dun  Club  de  Lectura  en  inglés,  en

colaboración co Equipo da Biblioteca do instituto,que terá lugar en recreos  na Biblioteca ou

outros espazos do centro.

Ademais, neste curso  2021/22 levaremos a cabo, se recibimos a aprobación da nosa solicitude,

aínda  pendente  de  chegar,  accións  de  apoio  formativo ao  noso  alumnado  de  4º  ESO,

Bacharelato e Ciclos, proposto polo Departamento para a certificación dos niveis B1, B2 ou C1

do Trinity.

Por último, continuarase un intercambio electrónico en inglés, a través da plataforma educativa

EDMODO e/ ou do correo electrónico con alumnado doutros centros educativos europeos (FES

Heidenheim) e/ou americanos (Punahou School, Hawaii, e/ou outras) en 4º curso da ESO, este

ano a través do programa da Xunta EduExchanges (solicitado e pendente de aprobación).

Ademais, colaborarase co centro nas actividades conmemorativas propostas ao longo do curso,

tales como Halloween (Samaín), a Semana Verde e Fin de Curso.
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15. REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Os profesores avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de ensino e a súa

propia práctica docente, para o que incluímos a continuación un equipo cos indicadores de logro

e os elementos a avaliar:

(O departamento incluirá ou modificará os elementos a avaliar segundo proceda)

ELEMENT
OS  A
AVALIAR

INDICADORES DE LOGRO

Resulta
doNon

conseguido
Conseguido
parcialmente

Totalmente
conseguido

Programació
n didáctica.

Non  se
adecúa  ao
contexto  da
aula.

Se  adecúa
parcialmente
ao contexto da
aula.

Se  adecúa
completament
e  ao  contexto
da aula.

Plans  de
mellora.

Non  se
adoptaron
medidas  de
mellora tras
os
resultados
académicos
obtidos.

Identificárons
e  as  medidas
de  mellora  a
adoptar tras os
resultados
académicos
obtidos.

Adoptáronse
medidas  de
mellora
segundo  os
resultados
académicos
obtidos.

Medidas  de
atención  á
diversidade.

Non  se
adoptaron
as  medidas
axeitadas
de  atención
á
diversidade.

Identificárons
e  as  medidas
de  atención  á
diversidade  a
adoptar.

Adoptáronse
medidas  de
atención  á
diversidade
axeitadas.

Temas
transversais.

Non  se
traballaron
todos  os
temas
transversais
na materia.

Traballáronse
a  maioría  dos
temas
transversais
na materia.

Traballáronse
todos os temas
transversais na
materia.

Programa  de
recuperación
.

Non  se
estableceu
un
programa
de
recuperació
n  para  os
alumnos.

Iniciouse  o
programa  de
recuperación
para  os
alumnos que o
necesiten.

Estableceuse
un  programa
de
recuperación
eficaz  para  os
alumnos que o
necesiten.
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16. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR.

O noso  obxectivo  principal  será  o  de  desenvolver  a  capacidade  de  ler  cunha  velocidade  e

comprensión axeitada , o de espertar o interese, o gusto e a necesidade pola lectura e despertar o

interese polos libros.

No referente á lectura comprensiva e autónoma de textos de temática xeral e adecuados ós seus

intereses,  o alumnado utilizará técnicas de aprendizaxe que desenvolvan a súa autonomía na
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lectura comprensiva e no uso

dos procedementos adquiridos de modo sistemático.

Os tipos de texto máis usuais son artigos de revistas, textos informativos e narrativos, diarios e

historias breves. As estratexias de lectura centradas en desenvolver a súa autonomía, tales como

a utilización de  dicionarios (seleccionar o adecuado, detectar e buscar as palabras esenciais para

a comprensión, identificar a acepción apropiada etc.), o uso de gramáticas e libros de referencia

e o uso de recursos lingüísticos tales como a formación de palabras,as categorías gramaticais, a

identificación de true e false friends, sinónimos etc.  Requiren unha práctica sistemática para

alcanzar  automatización  no  desenvolvemento  da  lectura  comprensiva.  Os  textos  iranse

especializando pouco a pouco, con temas de interese e actividades de dificultade adecuada ó seu

nivel, co obxectivo de fomentar nos alumnos o aprecio da lectura como fonte de información,

pracer,  lecer e acceso a outras culturas e formas de vida. Tamén se pretende fomentar  unha

actividade  receptiva  e  respectuosa  e  ó  mesmo  tempo  ,  crítica  sincera  á  información  que

transmiten os devanditos textos.

Noutro apartado da nosa programación fixemos referencia ó feito de establecer unhas lecturas

opcionais para cada curso, así como ó feito de premiar que os alumnos lean outros libros de

maneira voluntaria.

Indicaremos  unha  proposta  de  lecturas  recomendadas  por  niveis  nun  díptico  dispoñible  na

Biblioteca do Centro e na Aula de Idiomas. Asemade, disporemos de publicacións axeitadas aos

intereses do noso alumnado en formato papel e electrónico, que utilizaremos nas clases e estarán

dispoñibles na Biblioteca, unha vez sexan utilizadas.

En todos os cursos da ESO nas nosas materias buscarase o achegamento do alumno á lectura

especificamente a través de contidos relacionados coas temáticas do Departamento. 

Dedicaremos un tempo da clase  a  realizar actividades de lectura  e comprensión lectora. Para

elo seleccionaremos textos  seguindo os criterios de:

a) Relación co temario do curso.

b) Variedade textual,(literarios,periodísticos,científicos...)

c) De extensión axeitada 

d) Textos reais.
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Convén  citar  que   temos

unha  biblioteca  de  aula  na  que  se  contan  con  libros  de

consulta,textos,atlas,dicionarios......

O tempo dedicado á realización de actividades de lectura,  será sobre todo coa finalidade de

acadar a comprensión lectora, sen a cal é imposible achegarse a lectura como desfrute. Para elo

se traballará fundamentalmente, aínda que non exclusivamente, co Material Complementario do

manual, como queda dito. Os profesores poderán tamén recomendar lecturas adaptadas a súa

idade e madureza relacionadas cos temas a tratar na asignatura .

Por outra parte, o Departamento de Inglés participará no Plan Lector do Instituto con lecturas en

lingua  inglesa,  prestando  especial  interese  aos  libros  de  lectura  obrigatoria  establecidos  no

presente curso escolar.

O alumnado de 4º ESO contará coa posibilidade de ler en grupo nun Club de Lectura, dinamizado pola súa

profesora, o libro de lectura opcional proposto polo Departamento de Inglés para o segundo trimestre e/

outras outras lecturas. 

Asemade, novamente neste curso un grupo de alumnos e alumnas de 4º ESO preparará, ao igual que

en cursos anteriores, sempre que as circunstancias o permitan, un contacontos bilingüe inglés- galego para

alumnado de 3, 4 e 5 anos de Educación Infantil dun/ de varios centros educativos da zona, así como da aula

hospitalaria do Arquitecto Marcide.

17. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC.

Os materiais didácticos multimedia levan adquirindo unha crecente importancia na educación

actual. A elaboración destes materiais didácticos ten evolucionado  ó longo destes  últimos anos

e hoxe ninguén pon en dúbida a súa capacidade de incidir na aprendizaxe desde temprana idade.

É unha realidade incuestionable hoxe que a incorporación das TIC na sociedade e en especial no

ámbito da educación aporta unha gran fonte de recursos e materiais didácticos que inflúen de

maneira significativa na ensinanza e na aprendizaxe da comunidade estudantil.

Un sistema de aprendizaxe baseado nas Tecnoloxías da Información e da Comunicación aporta

sen dúbida un valor engadido ó actual sistema educativo e abre as portas a novos paradigmas

educativos e de formación.
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O  departamento  de  inglés

deste centro considera importante a incorporación de forma decidida

das  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación  aplicadas  á  práctica  docente  desta  área.

Supón  unha  mellora  cualitativa  no  proceso  da  ensinanza/aprendizaxe  relativo  ós  seguintes

aspectos básicos na aprendizaxe da lingua estranxeira:

 Aumento moi considerable da interacción comunicativa

 Motivación pola posibilidade de participar en situacións reais de comunicación (foros,chats e e-mail)

en tempo real.

 Incremento  da  personalización  das  correccións  en  audicións,expresión  oral-escrita,gramática  e

vocabulario

 Potenciación da individualización e diversificación curricular cunha graduación adecuada do grado

de dificultade

 Potenciación das capacidades de aprendizaxe autónomo co incremento do protagonismo do alumno ó

poder ir seleccionando entre diferentes opcións de actividades dependendo das súas capacidades e

adaptándoas ó seu ritmo de aprendizaxe.

Empregarase  a  plataforma  dixital  EDMODO  (www.edmodo.com)  en  4º  ESO  e  1º  Ciclo

Superior,  dedicando unha sesión semanal ao traballo do grupo na aula de informática. Deste

xeito poderá realizarse unha atención máis individualizada e personalizada, apoiando, tanto ao

alumnado con máis dificultades, como ao alumnado de altas capacidades, na súa aprendizaxe da

lingua inglesa.

18. ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA

A actuación deste departamento insírese plenamente nas liñas do Plan de Convivencia do centro.

19. ACCIÓNS  DE  CONTRIBUCIÓN  AO  PLAN  DE  IGUALDADE  (  Ver  Plan  de

Igualdade).

A presente  programación didáctica foi revisada e aprobada polos membros do departamento de

inglés na reunión  do 20 de setembro de 2021.
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O Departamento de Inglés,

Asdo: Noemi Gómez Fernández Asdo: Amelia  Beatriz Fernández Mourente

Asdo: Alejandra Sobrido Julías                                Asdo : Isabel Conde Chao
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