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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 2022/2023.

Tendo en conta a excepcionalidade do terceiro trimestre do curso escolar 2021/2022, 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 2022/2023, faise

imprescindible adaptar a programación do curso 2021/ 2022 , 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.

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
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 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   )

 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 só cando 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   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.
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 As  ferramentas  usadas  para  este  tipo  de  esinanza  son  a  Aula  Virtual,  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

 Presentaranse  Plans  de  traballo  semanas  ou  quincenais,  dependendo  da  duración   do

confinamento, como xa se fixo no terceiro trimestre do curso 2021-2022: 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 :
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competencia para avaliala seguidamente.

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.
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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

aos criterios de avaliación do curso pasado, no que as  probas obxectivas no terceiro trimestre non

estiveron incluídas nas adaptacións á programación, esta información é especialmente relevante. 

d) Informar aos pais e nais sobre a situación inicial dos seus fillos para implicar á familia no

proceso educativo. 

A  análise dos resultados farane nas primeiras semanas do mes de outubro.  Os profesores do

departamento  valorarán  os resultados das probas  diagnósticas  con indicación de cales  son as

problemáticas e necesidades comúns a estes alumnos, e ofrecerlles solucións que teñan en conta,

as circunstancias particulares de cada un. 

Nos casos que así o requiran  proporanse na avaliación inicial do curso cambios organizativos,

por exemplo, actividades de reforzó e  marcaranse os diferentes apoios de que dispoña o Centro

tales como os  Apoios de inglés en grupos reducidos una vez por semana en 1º ESO ,  clases

individualizadas ou en grupos pequenos co profesor@ PT, ou outras medidas propostas por

Orientación na avaliación Inicial. 
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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.
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