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INTRODUCIÓN. 

Para o departamento de inglés, a terceira avaliación está sendo un período para reforzar as 

aprendizaxes adquiridas na primeira e segunda avaliación e para ampliar coñecementos novos 

que consideramos básico que o alumnado de cada nivel teña adquiridos ao chegar ao vindeiro 

curso. No caso da materia de inglés, temos a vantaxe de que é unha “materia continua” ó longo 

de toda a etapa, no senso de que os contidos gramaticais son prácticamente os mesmos en 

tódolos cursos con un nivel un pouco máis alto cada ano, de maneira que no caso da ESO e 1º 

de Bacharelato, se non se pode impartir un contido este curso, haberá que adicarlle un pouco 

máis de tempo no vindeiro para impartilo como un contido  novo en vez de como un contido a 

repasar. 

 

1. 1º ESO 

1.1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

- Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais de referencia 

ou consulta de carácter pedagóxico claramente estruturados e nun rexistro estándar. 

- Atopa a información que necesita para a realización dunha tarefa en narracións breves 

moi sinxelas en lingua estándar e en dicionarios, catálogos, etc. 

- Comprende con fluidez textos adaptados. 

- Recoñece e utiliza un vocabulario básico e suficiente para comprender e elaborar textos 

sinxelos propios do seu nivel educativo. 

As competencias imprescindibles son a Competencia en comunicación lingüística (CCL),  

Conciencia e expresións culturais (CCEC), a Competencia dixital (CD) e Aprender a aprender 

(CAA). 

1.2.Avaliación e cualificación 

Procedementos: O procedemento para avaliar este terceiro trimestre será a realización por parte 

do alumnado das actividades marcadas con puntualidade, corrección e limpeza. Eles realizan as 

actividades para o día que se lles piden xa sexa no caderno, no Workbook ou nas fichas 

imprimibles e envíanmas, eu tomo nota de se están feitas e de que maneira e a continuación 

envíolles os exercicios resoltos para que se autocorrixan, vexan onde fallaron e me pregunten 

dúbidas. 

Instrumentos: Actividades tales como exercicios de gramática, vocabulario, comprensión 

lectora, redaccións, etc. dos libros de texto (Student’s book e Workbook) e outras actividades 

extraídas de distintas fontes que eles realizan nos seus cadernos ou en formato dixital e envían 

ou comparten por Google Drive, Whatsapp, etc. Tamén se lles envían vídeos explicativos, 

especialmente dos contidos gramaticais novos que se van impartindo. 

 



Cualificación final: Para obter a cualificación final do curso calcularemos a nota  media das 

dúas primeiras avaliacións. A continuación teremos en conta as tarefas da terceira avaliación: 

número de actividades presentadas por parte do alumnado, puntualidade na súa entrega, 

corrección e boa presentación das mesmas e a participación e interese polas clases e a materia, 

esta parte contará ata un máximo de 1,5 puntos. A nota asignada ao alumnado neste terceiro 

trimestre terase en conta en positivo para o cálculo da cualificación final. 

Proba extraordinaria de setembro:  Consideramos que para setembro xa poderemos facer 

probas presenciais, así que se algún alumno tivera que examinarse nesta convocatoria 

extraordinaria, os contidos de dita proba serán os impartidos durante o primeiro e segundo 

trimestre que están sendo tamén repasados neste terceiro trimestre. De todas maneiras, xa se 

mencionou que algunhas das actividades realizadas durante este terceiro trimestre 

consideraranse actividades de recuperación para darlle ao alumnado a posibilidade de aprobar 

sen ter que ir á convocatoria extraordinaria. 

Alumnado coa materia pendente:  En 1º ESO non hai alumnado con materias pendentes. 

1.3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación) 

As actividades que estamos a realizar durante este terceiro trimestre son as seguintes: 

-Repaso de tódolos contidos gramaticais e de vocabulario impartidos nos dous primeiros 

trimestres. Estas actividades servirán como reforzo ou incluso recuperación para aqueles 

alumnos que teñen algunha das dúas avaliacións suspensas.  

-Comprensión de textos e expresión escrita, porque son imprescindibles en inglés ao longo de 

toda a etapa. Seguir traballando estes contidos durante este trimestre é fundamental e son 

actividades moi prácticas para realizar sin necesidade de que o profesor teña que estar presente. 

-Contidos novos a impartir durante este terceiro trimestre porque se considera que o alumnado 

non vai ter dificultade para adquirilos a través do ensino telemático e pode traballalos ben desde 

casa: Verbos modales can e must, adverbios de modo, pasado de corenta verbos irregulares e 

vocabulario dos animais, a comida e os adxectivos para describila. Estas actividades de 

ampliación tamén se espera que sexan máis motivadoras para aqueles alumnos que obtiveron 

bos resultados na primeira e segunda avaliación e que non precisan estar repasando durante todo 

o terceiro trimestre.   

A metodoloxía é a seguinte: O alumnado realiza as actividades para o día que se lle piden e  

envíamas, eu tomo nota para rexistar quen as fixo e que non e de que maneira están feitas, a 

continuación envíolles os exercicios resoltos para que se autocorrixan, vexan onde fallaron e 

pregunten dúbidas. No caso dos exercicios de expresión escrita, os alumnos envían as súas 

redaccións, corríxollelas individualmente e reenvíollelas para que vexan onde tiveron fallos. 

Eles son conscientes de que me poden preguntar dúbidas en calquera momento que o necesiten, 



xa sexa durante a realización das actividades ou ao ver as correccións que se lles fixeron. 

Conectividade. Posto que a gran maioría do alumnado do noso instituto vive en zonas rurais e 

algúns profesores tamén, ter unha boa conexión a internet non é posible en moitos casos, así que 

temos que telo en conta. Ás veces algún alumno manifesta a imposibilidade de entregar traballos 

a tempo porque na casa se lle esgotaron os datos e ten que agardar para poder conectarse de 

novo. Un método que todos eles teñen a súa disposición e que non consume moitos datos é 

Whatsapp, polo que é ideal para os alumnos con problemas de conectividade, ademais todos 

saben empregalo sen ningún problema. 

Materiais e recursos. As actividades a realizar envíanse por Whatsapp, correo electrónico,etc e 

pódese usar a plataforma Cisco Webex se todos están dispostos ou teñen a posibilidade de 

conectarse, etc. 

1.4.Información e publicidade. 

Todo o alumnado está informado de que ten que realizar as actividades, se algún se despista 

avísaselle por Whatsapp e se aínda así non hai ningún cambio, póñome en contacto co titor ou 

titora ou directamente coas familias xa sexa por teléfono ou correo electrónico. Os profesores 

que impartimos as distintas materias pasamos información semanal aos titores e facemos unha 

reunión de titores quincenal, así que no caso de detectar que algún alumno non está traballando, 

o titor ou titora encárgase de informar á familia.  

Toda esta Addenda á Programación do Departamento de Inglés 2019-20, de tódolos cursos de 

ESO e Bacharelato estará a disposición de todo o alumnado e as familias na páxina web do 

centro. 

 

2. 2º ESO 

2.1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

- Segue, con axuda da imaxe, instrucións básicas e predicibles para a realización de 

actividades. 

- Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais de referencia 

ou consulta claramente estruturados e nun rexistro estándar.  

- Utiliza estratexias que faciliten o proceso de escritura: segue modelos de textos de 

características similares, planifica o texto, elabora un borrador, corrixe tanto a ortografía 

como a orde das ideas e das palabras, etc. 

- Coñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender e 

elaborar textos sinxelos propios do seu nivel educativo. 

As competencias imprescindibles son a Competencia en comunicación lingüística (CCL),  

Conciencia e expresións culturais (CCEC), a Competencia dixital (CD) e Aprender a aprender 

(CAA). 



2.2.Avaliación e cualificación 

Procedementos: O procedemento para avaliar este terceiro trimestre será a realización por parte 

do alumnado das actividades marcadas con puntualidade, corrección e limpeza. Eles realizan as 

actividades para o día que se lles piden xa sexa no caderno, no Workbook ou nas fichas 

imprimibles e envíanmas, eu tomo nota de se están feitas e de que maneira e a continuación 

envíolles os exercicios resoltos para que se autocorrixan, vexan onde fallaron e pregunten 

dúbidas. 

Instrumentos: Actividades tales como exercicios de gramática, vocabulario, comprensión 

lectora, redaccións, etc. dos libros de texto (Student’s book e Workbook) e outras actividades 

extraídas de distintas fontes que eles realizan nos seus cadernos ou en formato dixital e envían 

ou comparten por Google Drive, Whatsapp, etc. Tamén se lles envían vídeos explicativos, 

especialmente dos contidos gramaticais novos que se lles están a impartir. 

Cualificación final:  Para obter a cualificación final do curso calcularemos a nota  media das 

dúas primeiras avaliacións. A continuación teremos en conta as tarefas da terceira avaliación: 

número de actividades presentadas por parte do alumnado, puntualidade na súa entrega, 

corrección e boa presentación das mesmas e a participación e interese polas clases e a materia, 

esta parte contará ata un máximo de 1,5 puntos. A nota asignada ao alumnado neste terceiro 

trimestre terase en conta en positivo para o cálculo da cualificación final. 

Proba extraordinaria de setembro:  Consideramos que para setembro xa poderemos facer 

probas presenciais, así que se algún alumno tivera que examinarse nesta convocatoria 

extraordinaria, os contidos de dita proba serán os impartidos durante o primeiro e segundo 

trimestre que están sendo tamén repasados neste terceiro trimestre. De todas maneiras, xa se 

mencionou que algunhas das actividades realizadas durante este terceiro trimestre 

consideraranse actividades de recuperación para darlle ao alumnado a posibilidade de aprobar 

sen ter que ir á convocatoria extraordinaria. 

Alumnado coa materia pendente: Hai seis alumnos de 2º da ESO que teñen inglés pendente 

de 1º e o departamento ten o seguinte plan de traballo; preparáronse actividades baseadas nos 

contidos mínimos programados e impartidos na materia do curso anterior. As actividades 

correspondentes a este trimestre foron entregadas aos alumnos que teñen que recuperar  para que 

as fagan na casa, igual ca se fixo nos dous trimestres anteriores, e serán correxidas polo 

profesor. 

Os criterios de cualificación ordinarios son os seguintes: 

-Se o alumnado entregou as actividades correspondentes aos dous primeiros trimestres e 

aprobou a 1ª e a 2ª avaliación do presente curso, dáselle por superada a materia do curso 

pendente. 

-Se non superou as dúas primeiras avaliacións do curso actual, o alumno normalmente debe 



presentarse ao exame de recuperación que se realiza no mes de maio, no que debe obter una nota 

mínima de 4 para poder aprobar, sempre que teña entregadas as actividades de recuperación 

correspondentes ás tres avaliacións. Se non  ten entregadas as actividades de recuperación, 

deberá obter una cualificación mínima de 5 para poder aprobar.  

-De non cumprirse ningún dos casos anteriormente citados, o alumnado poderá presentarse á 

proba de recuperación no mes de setembro, na cal deberá obter como mínimo un 5. 

Nesta situación especial na que nos encontramos, se non se poden facer as probas de pendentes 

a finais de maio, consideraremos como único instrumento de avaliación a presentación das 

actividades. 

2.3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación) 

As actividades que estamos a realizar durante este terceiro trimestre son as seguintes: 

-Repaso de tódolos contidos gramaticais e de vocabulario impartidos nos dous primeiros 

trimestres, estas actividades servirán como reforzo ou incluso recuperación para aqueles 

alumnos que teñen algunha das dúas avaliacións suspensas.  

-Comprensión de textos e expresión escrita, porque son imprescindibles en inglés ao longo de 

toda a etapa. Seguir traballando estes contidos durante este trimestre é fundamental e son 

actividades moi prácticas para realizar sin necesidade de que o profesor teña que estar presente. 

-Contidos novos a impartir durante este terceiro trimestre porque se considera que o alumnado 

non vai ter dificultade para adquirilos a través do ensino telemático e pode traballalos ben desde 

casa: Pasado Contínuo , verbos modais Could e Should, vocabulario dos medios de transporte, 

os adxectivos e a nutrición. Estas actividades de ampliación tamén se espera que sexan máis 

motivadoras para aqueles alumnos que obtiveron bos resultados na primeira e segunda 

avaliación e que non precisan estar repasando durante todo o terceiro trimestre.   

A metodoloxía é a seguinte: O alumnado realiza as actividades para o día que se lle piden e  

envíamas, eu tomo nota para rexistar quen as fixo e que non e de que maneira están feitas, a 

continuación envíolles os exercicios resoltos para que se autocorrixan, vexan onde fallaron e 

pregunten dúbidas. No caso dos exercicios de expresión escrita, os alumnos envían as súas 

redaccións, corríxollelas individualmente e reenvíollelas para que vexan onde tiveron fallos. 

Eles son conscientes de que me poden preguntar dúbidas en calquera momento que o necesiten, 

xa sexa durante a realización das actividades ou ao ver as correccións que se lles fixeron. 

Conectividade. Posto que a gran maioría do alumnado do noso instituto vive en zonas rurais e 

algúns profesores tamén, ter unha boa conexión a internet non é posible en moitos casos, así que 

temos que telo en conta. Ás veces algún alumno manifesta a imposibilidade de entregar traballos 

a tempo porque na casa se lle esgotaron os datos e ten que agardar para poder conectarse de 

novo. Un método que todos eles teñen a súa disposición e que non consume moitos datos é 



Whatsapp, polo que é ideal para os alumnos con problemas de conectividade, ademais todos 

saben empregalo sen ningún problema. 

Materiais e recursos. As actividades a realizar envíanse por Whatsapp, correo electrónico, 

pódese usar a plataforma Cisco Webex se todos están dispostos ou teñen a posibilidade de 

conectarse, etc. 

2.4.Información e publicidade. 

Todo o alumnado está informado de que ten que realizar as actividades, se algún se despista 

avísaselle por Whatsapp e se aínda así non hai ningún cambio, póñome en contacto co titor ou 

titora ou directamente coas familias xa sexa por teléfono ou correo electrónico. Os profesores 

que impartimos as distintas materias pasamos información semanal aos titores e facemos unha 

reunión de titores quincenal, así que no caso de detectar que algún alumno non está traballando, 

o titor ou titora encárgase de informar á familia.  

Toda esta Addenda á Programación do Departamento de Inglés 2019-20, de tódolos cursos de 

ESO e Bacharelato estará a disposición de todo o alumnado e as familias na páxina web do 

centro. 

3. 3º ESO 

 

3.1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

- Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais de referencia, 

ou consulta claramente estruturados.  

- Comprende o esencial de historias de ficción breves e ben estruturadas, e faise unha idea 

do carácter dos personaxes, das súas relacións e do argumento. 

- Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital, 

utilizando correctamente as convencións ortográficas e os signos de puntuación. 

- Utiliza un vocabulario escrito básico e suficiente para comprender e elaborar textos 

sinxelos en rexistro estándar propios do seu nivel educativo. 

As competencias imprescindibles son a Competencia en comunicación lingüística (CCL),  

Conciencia e expresións culturais (CCEC), a Competencia dixital (CD) e Aprender a aprender 

(CAA) 

3.2.Avaliación e cualificación 

Procedementos: O procedemento para avaliar este terceiro trimestre será a realización por parte 

do alumnado das actividades marcadas con puntualidade, corrección e limpeza. Eles realizan as 

actividades para o día que se lles piden xa sexa no caderno, no Workbook ou nas fichas 

imprimibles e envíanmas, eu tomo nota de se están feitas e de que maneira e a continuación 

envíolles os exercicios resoltos para que se autocorrixan, vexan onde fallaron e pregunten 

dúbidas.



Instrumentos: Actividades tales como exercicios de gramática, vocabulario, comprensión lectora, 

redaccións, etc. dos libros de texto (Student’s book e Workbook) e outras actividades extraídas de 

distintas fontes que eles realizan nos seus cadernos ou en formato dixital e envían ou comparten por 

Google Drive, Whatsapp, etc. Tamén lles envío vídeos explicativos, especialmente dos contidos 

gramaticais novos que lles imparto. 

Cualificación final:  Para obter a cualificación final do curso calcularemos a nota  media das dúas 

primeiras avaliacións. A continuación teremos en conta as tarefas da terceira avaliación: número de 

actividades presentadas por parte do alumnado, puntualidade na súa entrega, corrección e boa 

presentación das mesmas e a participación e interese polas clases e a materia, esta parte contará ata 

un máximo de 1,5 puntos. A nota asignada ao alumnado neste terceiro trimestre terase en conta en 

positivo para o cálculo da cualificación final. 

Proba extraordinaria de setembro:  Consideramos que para setembro xa poderemos facer probas 

presenciais, así que se algún alumno tivera que examinarse nesta convocatoria extraordinaria, os 

contidos de dita proba serán os impartidos durante o primeiro e segundo trimestre que están sendo 

tamén repasados neste terceiro trimestre. De todas maneiras, xa se mencionou que algunhas das 

actividades realizadas durante este terceiro trimestre consideraranse actividades de recuperación para 

darlle ao alumnado a posibilidade de aprobar sen ter que ir á convocatoria extraordinaria. 

Alumnado coa materia pendente: Hai tres alumnos de 3º da ESO que teñen inglés pendente de 2º e 

o departamento ten o seguinte plan de traballo; preparáronse actividades baseadas nos contidos 

mínimos programados e impartidos na materia do curso anterior. As actividades correspondentes a 

este trimestre foron entregadas aos alumnos que teñen que recuperar  para que as fagan na casa, igual 

ca se fixo nos dous trimestres anteriores, e serán correxidas polo profesor. 

Os criterios de cualificación ordinarios son os seguintes: 

-Se o alumnado entregou as actividades correspondentes aos dous primeiros trimestres e aprobou a 1ª 

e a 2ª avaliación do presente curso, dáselle por superada a materia do curso pendente. 

-Se non superou as dúas primeiras avaliacións do curso actual, o alumno normalmente debe 

presentarse ao exame de recuperación que se realiza no mes de maio, no que debe obter una nota 

mínima de 4 para poder aprobar, sempre que teña entregadas as actividades de recuperación 

correspondentes ás tres avaliacións. Se non  ten entregadas as actividades de recuperación, deberá 

obter una cualificación mínima de 5 para poder aprobar.  

-De non cumprirse ningún dos casos anteriormente citados, o alumnado poderá presentarse á proba 

de recuperación no mes de setembro, na cal deberá obter como mínimo un 5. 

Nesta situación especial na que nos encontramos, se non se poden facer as probas de pendentes a 

finais de maio, consideraremos como único instrumento de avaliación a presentación das actividades. 

 

 



3.3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación) 

As actividades que estamos a realizar durante este terceiro trimestre son as seguintes: 

-Repaso de tódolos contidos gramaticais e de vocabulario impartidos nos dous primeiros trimestres, 

estas actividades servirán como reforzo ou incluso recuperación para aqueles alumnos que teñen 

algunha das dúas avaliacións suspensas.  

-Comprensión de textos e expresión escrita, porque son imprescindibles en inglés ao longo de toda a 

etapa. Seguir traballando estes contidos durante este trimestre é fundamental e son actividades moi 

prácticas para realizar sin necesidade de que o profesor teña que estar presente. 

-Contidos novos a impartir durante este terceiro trimestre porque se considera que o alumnado non 

vai ter dificultade para adquirilos a través do ensino telemático e pode traballalos ben desde casa: 

Verbos modais be able to, may e might e vocabulario relativo aos adxectivos de personalidade e os 

dispositivos electrónicos. Estas actividades de ampliación tamén se espera que sexan máis 

motivadoras para aqueles alumnos que obtiveron bos resultados na primeira e segunda avaliación e 

que non precisan estar repasando durante todo o terceiro trimestre.   

A metodoloxía é a seguinte: O alumnado realiza as actividades para o día que se lle piden e  

envíamas, eu tomo nota para rexistar quen as fixo e que non e de que maneira están feitas, a 

continuación envíolles os exercicios resoltos para que se autocorrixan, vexan onde fallaron e 

pregunten dúbidas. No caso dos exercicios de expresión escrita, os alumnos envían as súas 

redaccións, corríxollelas individualmente e reenvíollelas para que vexan onde tiveron fallos. Eles son 

conscientes de que me poden preguntar dúbidas en calquera momento que o necesiten, xa sexa 

durante a realización das actividades ou ao ver as correccións que se lles fixeron. 

Conectividade. Posto que a gran maioría do alumnado do noso instituto vive en zonas rurais e 

algúns profesores tamén, ter unha boa conexión a internet non é posible en moitos casos, así que 

temos que telo en conta. Ás veces algún alumno manifesta a imposibilidade de entregar traballos a 

tempo porque na casa se lle esgotaron os datos e ten que agardar para poder conectarse de novo. Un 

método que todos eles teñen a súa disposición e que non consume moitos datos é Whatsapp, polo que 

é ideal para os alumnos con problemas de conectividade, ademais todos saben empregalo sen ningún 

problema. 

Materiais e recursos. As actividades a realizar envíanse por Whatsapp, correo electrónico, pódese 

usar a plataforma Cisco Webex se todos están dispostos ou teñen a posibilidade de conectarse, etc. 

3.4.Información e publicidade. 

Todo o alumnado está informado de que teñen que realizar as actividades, se algún se despista 

avísaselle por Whatsapp e se aínda así non hai ningún cambio, póñome en contacto co titor ou titora 

ou directamente coas familias xa sexa por teléfono ou correo electrónico. Os profesores que 

impartimos as distintas materias pasamos información semanal aos titores e facemos unha reunión de 



titores quincenal, así que no caso de detectar que algún alumno non está traballando, o titor ou titora 

encárgase de informar á familia.  

Toda esta Addenda á Programación do Departamento de Inglés 2019-20, de tódolos cursos de ESO e 

Bacharelato estará a disposición de todo o alumnado e as familias na páxina web do centro. 

 
 

4. 4º ESO 

4.1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

- Fai presentacións breves, ben estruturadas, ensaiadas previamente e con apoio visual (por 

exemplo, PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas educativos ou do seu interese, 

organizando a información básica de maneira coherente. 

- Procura e entende información específica de carácter concreto en páxinas web e outros 

materiais de referencia ou consulta claramente estruturados (por exemplo, enciclopedias, 

dicionarios) 

- Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital, utilizando 

correctamente as convencións ortográficas e os signos de puntuación. 

- Produce textos escritos en diferentes soportes, sen erros ortográficos e de puntuación que 

impidan a comprensión, e utiliza o corrector informático para detectar e corrixir erros 

tipográficos e ortográficos. 

As competencias imprescindibles son a Competencia en comunicación lingüística (CCL),  

Conciencia e expresións culturais (CCEC), a Competencia dixital (CD) e Aprender a aprender 

(CAA). 

4.2.Avaliación e cualificación 

Procedementos: O procedemento para avaliar este terceiro trimestre será a realización por parte do 

alumnado das actividades marcadas con puntualidade, corrección e limpeza. Eles realizan as 

actividades para o día que se lles piden xa sexa no caderno, no Workbook ou nas fichas imprimibles 

e envíanmas, eu tomo nota de se están feitas e de que maneira e a continuación envíolles os 

exercicios resoltos para que se autocorrixan, vexan onde fallaron e pregunten dúbidas. 

Instrumentos: Actividades tales como exercicios de gramática, vocabulario, comprensión lectora, 

redaccións, etc. dos libros de texto (Student’s book e Workbook) e outras actividades extraídas de 

distintas fontes que eles realizan nos seus cadernos ou en formato dixital e envían ou comparten por 

Google Drive, Whatsapp, etc. Tamén se lles envían vídeos explicativos, especialmente dos contidos 

gramaticais novos que se lles están a impartir. 

Cualificación final:  Para obter a cualificación final do curso calcularemos a nota  media das dúas 

primeiras avaliacións. A continuación teremos en conta as tarefas da terceira avaliación: número de 

actividades presentadas por parte do alumnado, puntualidade na súa entrega, corrección e boa 

presentación das mesmas e a participación e interese polas clases e a materia. esta parte contará ata 



un máximo de 1,5 puntos. A nota asignada ao alumnado neste terceiro trimestre terase en conta en 

positivo para o cálculo da cualificación final. 

Proba extraordinaria de setembro:  Consideramos que para setembro xa poderemos facer probas 

presenciais, así que se algún alumno tivera que examinarse nesta convocatoria extraordinaria, os 

contidos de dita proba serán os impartidos durante o primeiro e segundo trimestre que están sendo 

tamén repasados neste terceiro trimestre. De todas maneiras, xa se mencionou que algunhas das 

actividades realizadas durante este terceiro trimestre consideraranse actividades de recuperación para 

darlle ao alumnado a posibilidade de aprobar sen ter que ir á convocatoria extraordinaria. 

Alumnado coa materia pendente: Hai unha alumna de 4º da ESO que ten inglés pendente de 3º e o 

departamento ten o seguinte plan de traballo; preparáronse actividades baseadas nos contidos 

mínimos programados e impartidos na materia do curso anterior. As actividades correspondentes a 

este trimestre foron entregadas á alumna que ten que recuperar  para que as faga na casa, igual ca se 

fixo nos dous trimestres anteriores, e serán correxidas polo profesor. 

Os criterios de cualificación ordinarios son os seguintes: 

-Se o alumnado entregou as actividades correspondentes aos dous primeiros trimestres e aprobou a 1ª 

e a 2ª avaliación do presente curso, dáselle por superada a materia do curso pendente. 

-Se non superaron as dúas primeiras avaliacións do curso actual, o alumnado normalmente debe 

presentarse ao exame de recuperación que se realiza no mes de maio, no que debe obter una nota 

mínima de 4 para poder aprobar, sempre que teña entregadas as actividades de recuperación 

correspondentes ás tres avaliacións. Se non  ten entregadas as actividades de recuperación, deberá 

obter una cualificación mínima de 5 para poder aprobar.  

-De non cumprirse ningún dos casos anteriormente citados, o alumnado poderá presentarse á proba 

de recuperación no mes de setembro, na cal deberá obter como mínimo un 5. 

4.3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación) 

As actividades que estamos a realizar durante este terceiro trimestre son as seguintes: 

-Repaso de tódolos contidos gramaticais e de vocabulario impartidos nos dous primeiros trimestres, 

estas actividades servirán como reforzo ou incluso recuperación para aqueles alumnos que teñen 

algunha das dúas avaliacións suspensas.  

-Comprensión de textos e expresión escrita, porque son imprescindibles en inglés ao longo de toda a 

etapa. Seguir traballando estes contidos durante este trimestre é fundamental e son actividades moi 

prácticas para realizar sin necesidade de que o profesor teña que estar presente. 

-Contidos novos a impartir durante este terceiro trimestre porque se considera que o alumnado non 

vai ter dificultade para adquirilos a través do ensino telemático e pode traballalos ben desde casa: 

Verbo modal need to e vocabulario relativo á reciclaxe e as partes do corpo. Estas actividades de 

ampliación tamén se espera que sexan máis motivadoras para aqueles alumnos que obtiveron bos 



resultados na primeira e segunda avaliación e que non precisan estar repasando durante todo o 

terceiro trimestre.   

A metodoloxía é a seguinte: O alumnado realiza as actividades para o día que se lle piden e  

envíamas, eu tomo nota para rexistar quen as fixo e que non e de que maneira están feitas, a 

continuación envíolles os exercicios resoltos para que se autocorrixan, vexan onde fallaron e 

pregunten dúbidas. No caso dos exercicios de expresión escrita, os alumnos envían as súas 

redaccións, corríxollelas individualmente e reenvíollelas para que vexan onde tiveron fallos. Eles son 

conscientes de que me poden preguntar dúbidas en calquera momento que o necesiten, xa sexa 

durante a realización das actividades ou ao ver as correccións que se lles fixeron. 

Conectividade. Posto que a gran maioría do alumnado do noso instituto vive en zonas rurais e 

algúns profesores tamén, ter unha boa conexión a internet non é posible en moitos casos, así que 

temos que telo en conta. Ás veces algún alumno manifesta a imposibilidade de entregar traballos a 

tempo porque na casa se lle esgotaron os datos e ten que agardar para poder conectarse de novo. Un 

método que todos eles teñen a súa disposición e que non consume moitos datos é Whatsapp, polo que 

é ideal para os alumnos con problemas de conectividade, ademais todos saben empregalo sen ningún 

problema. 

Materiais e recursos. As actividades a realizar envíanse por Whatsapp, correo electrónico, pódese 

usar a plataforma Cisco Webex se todos están dispostos ou teñen a posibilidade de conectarse, etc. 

4.4.Información e publicidade. 

Todo o alumnado está informado de que teñen que realizar as actividades, se algún se despista 

avísaselle por Whatsapp e se aínda así non hai ningún cambio, póñome en contacto co titor ou titora 

ou directamente coas familias xa sexa por teléfono ou correo electrónico. Os profesores que 

impartimos as distintas materias pasamos información semanal aos titores e facemos unha reunión de 

titores quincenal, así que no caso de detectar que algún alumno non está traballando, o titor ou titora 

encárgase de informar á familia.  

Toda esta Addenda á Programación do Departamento de Inglés 2019-20, de tódolos cursos de ESO e 

Bacharelato estará a disposición de todo o alumnado e as familias na páxina web do centro. 

 
 

5. 1º BACHARELATO 

5.1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

- Entende, en manuais, enciclopedias e libros de texto, en soporte tanto impreso como dixital, 

información concreta para a resolución de tarefas da clase ou traballos de investigación 

relacionados con temas da súa especialidade. 

-  Escribe, en calquera soporte, informes breves nos que dá información pertinente sobre un 

tema, describindo co detalle suficiente situacións, persoas, obxectos e lugares; narrando 

acontecementos nunha secuencia coherente; explicando os motivos de certas accións, e 



ofrecendo opinións xustificadas sobre o asunto. 

- Utiliza a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información procedente de diversas 

fontes (biblioteca, internet, etc.) e como ferramenta de aprendizaxe de contidos diversos. 

- Coñece algúns aspectos significativos históricos xeográficos e de produción cultural dos 

países onde se fala a lingua estranxeira, obtendo a información por diferentes medios, entre 

eles internet e outras tecnoloxías da información e da comunicación. 

As competencias imprescindibles son a Competencia en comunicación lingüística (CCL),  

Conciencia e expresións culturais (CCEC), a Competencia dixital (CD) e Aprender a aprender 

(CAA). 

5.2.Avaliación e cualificación 

Procedementos: O procedemento para avaliar este terceiro trimestre será a realización por parte do 

alumnado das actividades marcadas con puntualidade, corrección e limpeza. Eles realizan as 

actividades para o día que se lles piden xa sexa no caderno, no Workbook ou nas fichas imprimibles 

e envíanmas, eu tomo nota de se están feitas e de que maneira e a continuación envíolles os 

exercicios resoltos para que se autocorrixan, vexan onde fallaron e pregunten dúbidas. 

Instrumentos: Actividades tales como exercicios de gramática, vocabulario, comprensión lectora, 

redaccións, etc. dos libros de texto (Student’s book e Workbook) e outras actividades extraídas de 

distintas fontes que eles realizan nos seus cadernos ou en formato dixital e envían ou comparten por 

Google Drive, Whatsapp, etc. Tamén se lles envían vídeos explicativos, especialmente dos contidos 

gramaticais novos que se lles están a impartir. 

Cualificación final:  Para obter a cualificación final do curso calcularemos a nota  media das dúas 

primeiras avaliacións. A continuación teremos en conta as tarefas da terceira avaliación: número de 

actividades presentadas por parte do alumnado, puntualidade na súa entrega, corrección e boa 

presentación das mesmas e a participación e interese polas clases e a materia, esta parte contará ata 

un máximo de 1,5 puntos. A nota asignada ao alumnado neste terceiro trimestre terase en conta en 

positivo para o cálculo da cualificación final. 

Proba extraordinaria de setembro:  Consideramos que para setembro xa poderemos facer probas 

presenciais, así que se algún alumno tivera que examinarse nesta convocatoria extraordinaria, os 

contidos de dita proba serán os impartidos durante o primeiro e segundo trimestre que están sendo 

tamén repasados neste terceiro trimestre. De todas maneiras, xa se mencionou que algunhas das 

actividades realizadas durante este terceiro trimestre consideraranse actividades de recuperación para 

darlle ao alumnado a posibilidade de aprobar sen ter que ir á convocatoria extraordinaria. 

Alumnado coa materia pendente:  En 1º de Bacharelato non hai alumnado con materias 

pendentes do curso anterior. 

 

 



5.3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación) 

As actividades que estamos a realizar durante este terceiro trimestre son as seguintes: 

-Repaso de tódolos contidos gramaticais e de vocabulario impartidos nos dous primeiros trimestres, 

estas actividades servirán como reforzo ou incluso recuperación para aqueles alumnos que teñen 

algunha das dúas avaliacións suspensas.  

-Comprensión de textos e expresión escrita, porque son imprescindibles en inglés ao longo de toda a 

etapa. Seguir traballando estes contidos durante este trimestre é fundamental e son actividades moi 

prácticas para realizar sin necesidade de que o profesor teña que estar presente. 

-Contidos novos a impartir durante este terceiro trimestre porque se considera que o alumnado non 

vai ter dificultade para adquirilos a través do ensino telemático e pode traballalos ben desde casa: a 

voz pasiva e vocabulario relativo á economía, o deporte e a comida. Estas actividades de ampliación 

tamén se espera que sexan máis motivadoras para aqueles alumnos que obtiveron bos resultados na 

primeira e segunda avaliación e que non precisan estar repasando durante todo o terceiro trimestre.   

A metodoloxía é a seguinte: O alumnado realiza as actividades para o día que se lle piden e  

envíamas, eu tomo nota para rexistar quen as fixo e que non e de que maneira están feitas, a 

continuación envíolles os exercicios resoltos para que se autocorrixan, vexan onde fallaron e 

pregunten dúbidas. No caso dos exercicios de expresión escrita, os alumnos envían as súas 

redaccións, corríxollelas individualmente e reenvíollelas para que vexan onde tiveron fallos. Eles son 

conscientes de que me poden preguntar dúbidas en calquera momento que o necesiten, xa sexa 

durante a realización das actividades ou ao ver as correccións que se lles fixeron. 

Conectividade. Posto que a gran maioría do alumnado do noso instituto vive en zonas rurais e 

algúns profesores tamén, ter unha boa conexión a internet non é posible en moitos casos, así que 

temos que telo en conta. Ás veces algún alumno manifesta a imposibilidade de entregar traballos a 

tempo porque na casa se lle esgotaron os datos e ten que agardar para poder conectarse de novo. Un 

método que todos eles teñen a súa disposición e que non consume moitos datos é Whatsapp, polo que 

é ideal para os alumnos con problemas de conectividade, ademais todos saben empregalo sen ningún 

problema. 

Materiais e recursos. As actividades a realizar envíanse por Whatsapp, correo electrónico, pódese 

usar a plataforma Cisco Webex se todos están dispostos ou teñen a posibilidade de conectarse, etc. 

5.4.Información e publicidade. 

Todo o alumnado está informado de que teñen que realizar as actividades, se algún se despista 

avísaselle por Whatsapp e se aínda así non hai ningún cambio, póñome en contacto co titor ou titora 

ou directamente coas familias xa sexa por teléfono ou correo electrónico. Os profesores que 

impartimos as distintas materias pasamos información semanal aos titores e facemos unha reunión de 

titores quincenal, así que no caso de detectar que algún alumno non está traballando, o titor ou titora 



encárgase de informar á familia.  

Toda esta Addenda á Programación do Departamento de Inglés 2019-20, de tódolos cursos de ESO e 

Bacharelato estará a disposición de todo o alumnado e as familias na páxina web do centro. 

 
 
 

6. 2º BACHARELATO 

6.1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

- Comprende os aspectos principais, detalles relevantes, algunhas ideas implícitas e o uso 

poético da lingua en textos literarios que presenten unha estrutura accesible e unha linguaxe 

non moi idiomática. 

- Escribe informes en formato convencional e de estrutura clara relacionados coa súa 

especialidade (por exemplo, sobre un intercambio lingüístico ou un traballo de investigación). 

- Describe un tema, un texto, un suceso ou un evento dando unha idea xeral que permita 

recoñecelo con claridade, explicando as súas circunstancias, e ofrecendo unha opinión persoal 

argumentada.  

- Escribe, en calquera soporte ou formato, unha carta de motivación (por exemplo, para 

presentarse como candidato/a a un posto de traballo). 

As competencias imprescindibles son a Competencia en comunicación lingüística (CCL),  

Conciencia e expresións culturais (CCEC), a Competencia dixital (CD) e Aprender a aprender 

(CAA). 

6.2.Avaliación e cualificación 

Procedementos: O procedemento para avaliar este terceiro trimestre será a realización por parte do 

alumnado das actividades marcadas con puntualidade, corrección e limpeza. Eles realizan as 

actividades para o día que se lles piden, eu tomo nota de se están feitas e de que maneira e a 

continuación envíolles os exercicios resoltos para que se autocorrixan, vexan onde fallaron e 

pregunten dúbidas. 

Instrumentos: Actividades tales como exercicios de gramática, vocabulario, comprensión lectora, 

resumos, descricións, cartas formais, redacións de opinión, etc. destinados a preparar o exame da 

ABAU, actividades dos libros de texto (Student’s book e Workbook) e outras actividades extraídas 

de distintas fontes que eles realizan en papel ou en formato dixital e envían ou comparten por Google 

Drive, Whatsapp, etc. Tamén se lles envían vídeos explicativos, especialmente dos contidos 

gramaticais que aínda non dera tempo a repasar este curso pero que xa vimos o pasado curso. 

Cualificación final:  Para obter a cualificación final do curso calcularemos a nota  media das dúas 

primeiras avaliacións. A continuación teremos en conta as tarefas da terceira avaliación: número de 

actividades presentadas por parte do alumnado, puntualidade na súa entrega, corrección e boa 

presentación das mesmas e a participación e interese polas clases e a materia, esta parte contará ata 



un máximo de 1,5 puntos. A nota asignada ao alumnado neste terceiro trimestre terase en conta en 

positivo para o cálculo da cualificación final. 

Proba extraordinaria de setembro:  Consideramos que para setembro xa poderemos facer probas 

presenciais, así que se algún alumno tivera que examinarse nesta convocatoria extraordinaria, os 

contidos de dita proba serán os impartidos durante os tres trimestres recollidos nunha proba co 

formato da ABAU. 

Alumnado coa materia pendente: En 2º de Bacharelato non hai ningún alumno que teña a materia 

pendente do curso anterior.  

6.3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación) 

As actividades que estamos a realizar durante este terceiro trimestre son as seguintes: 

-Repaso de tódolos contidos gramaticais e de vocabulario impartidos nos dous primeiros trimestres, 

estas actividades servirán como reforzo ou incluso recuperación para aqueles alumnos que teñen 

algunha das dúas avaliacións suspensas.  

-Comprensión de textos e expresión escrita (redaccións e resumos) para practicar para o exame da 

ABAU. Seguir traballando estes contidos durante este trimestre é fundamental e son actividades moi 

prácticas para realizar sin necesidade de que o profesor teña que estar presente. 

-Contidos novos a impartir durante este terceiro trimestre, que en realidade non son novos porque xa 

se impartiron en 1º de bacharelato, pero que aínda non dera tempo a traballalos no presente curso: 

Verbos modais e estilo indirecto.   

A metodoloxía é a seguinte: O alumnado realiza as actividades para o día que se lle piden e  

envíamas, eu tomo nota para rexistar quen as fixo e que non e de que maneira están feitas, a 

continuación envíolles os exercicios resoltos para que se autocorrixan, vexan onde fallaron e 

pregunten dúbidas. No caso dos exercicios de expresión escrita, os alumnos envían as súas 

redaccións, corríxollelas individualmente e reenvíollelas para que vexan onde tiveron fallos. Eles son 

conscientes de que me poden preguntar dúbidas en calquera momento que o necesiten, xa sexa 

durante a realización das actividades ou ao ver as correccións que se lles fixeron. 

Conectividade. Posto que a gran maioría do alumnado do noso instituto vive en zonas rurais e 

algúns profesores tamén, ter unha boa conexión a internet non é posible en moitos casos, así que 

temos que telo en conta. Ás veces algún alumno manifesta a imposibilidade de entregar traballos a 

tempo porque na casa se lle esgotaron os datos e ten que agardar para poder conectarse de novo. Un 

método que todos eles teñen a súa disposición e que non consume moitos datos é Whatsapp, polo que 

é ideal para os alumnos con problemas de conectividade, ademais todos saben empregalo sen ningún 

problema. 

Materiais e recursos. As actividades a realizar envíanse por Whatsapp, correo electrónico, 

compártenas por Google Drive, pódese usar a plataforma Cisco Webex se todos están dispostos ou 



teñen a posibilidade de conectarse, etc. 

6.4.Información e publicidade. 

Todo o alumnado está informado por parte dos distintos profesores das actividades que teñen que 

realizar e do horario das clases telemáticas. No caso de 2º de Bacharelato, eu mesma son a titora, os 

profesores do grupo envíanme información semanal e ademáis os titores  facemos unha reunión 

quincenal, así que no caso de detectar que algún alumno non está traballando, encárgome de informar 

á familia, xa sexa por teléfono ou correo electrónico, ás veces son as propias familias as que se poñen 

en contacto comigo porque con esta maneira telemática de traballar, algunhas teñen dúbidas de se os 

seus fillos e fillas están a realizar os traballos que se lles piden. 

Toda esta Addenda á Programación do Departamento de Inglés 2019-20, de tódolos cursos de ESO e 

Bacharelato estará a disposición de todo o alumnado e as familias na páxina web do centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


