
DEPARTAMENTO: INGLÉS

MATERIA: INGLÉS - 1º ESO

CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN
Distribución de contidos en unidades didácticas Sesións Avaliación
Getting started 6 1ª
1.   They're famous 9 1ª
2.   At home 9 1ª
3.   Teens today 9 1ª
4.  Great holidays 9 2ª
5.   All about sports 9 2ª
6.   Amazing animals 9 2ª
7.   It's a celebration 9 3ª
8.   Changing the world 9 3ª
9.  Going out 9 3ª

   
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Tarefas de
aula  e
feitas  na
casa

Coñecementos  da
lingua (B5)
(Vocabulary /grammar/
phonetics)

Comprensión  escrita  e  oral  /
producción escrita (B1,3,4)
(Reading/Writing/
Listening)

Producción oral 
(B2)
(Speaking)

1ª
Avaliación 20% 35% 35% 10%

2ª
Avaliación 20% 35% 35% 10%

3ª
Avaliación 20% 35% 35% 10%

Valores asignados aos distintos instrumentos de avaliación: 

• Tarefas de aula e tarefas feitas previamente na casa: 20%, tendo os traballos de maior

complexidade e extensión – redaccións, presentacións e proxectos – maior peso nesta

valoración. 

Por tanto este apartado valerá 2 puntos sobre 10. Se o alumno non presenta algún destes

traballos  (redaccións  e  proxectos)  reducirase  considerablemente  a  puntuación  deste

apartado en función do número deste tipo de traballos encomendado. 

A non realización  dalgunha  do resto  de tarefas  (exercicios  de tipo  gramatical,  léxico,

reading,  writing  feitos  na  casa  e  na  aula,  onde  tamén  se  incluirán  exercicios  de

comprensión e expresión oral) tamén reduciría a puntuación deste apartado, aínda que en

menor medida. 

Na 2ª e 3ª avaliación non só descontaría puntuación a non presentación de traballos, se

non que tamén o  faría  a mala calidade dos mesmos,  sen existir  progreso algún nos

coñecementos do alumno. 



• Probas formais: de coñecementos lingüísticos 35%, de comprensión/expresión escrita e

oral 35%. 

• Producción oral: 10% 

Cualificación final

Para obter a cualificación final, realizarase a seguinte ponderación entre as cualificacións

obtidas en cada trimestre:

• 1ª avaliación: 20%

• 2ª avaliación: 20%

• 3ª avaliación: 60%

A última avaliación será a de máis valor por tratarse dunha avaliación continua, que inclúe

tódolos contidos do curso.

Proba extraordinaria

Na convocatoria extraordinaria realizarase unha proba que inclúa os contidos mínimos

esixibles.

Constará de exercicios sobre coñecementos lingüísticos e de comprensión e expresión

escrita.

O baremo de cualificación será o seguinte:

Estándares % na nota

Estándar de comprensión escrita 25% da nota

Estándar de expresión escrita 25% da nota

Coñecemento da lingua 50% da nota

CRITERIOS DE CORRECCIÓN

En cada proba constarán as puntuacións.

ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO

Dado  que  todo  o  material  necesario  está  colgado  na  Aula  Virtual  ou  plataforma  de

aprendizaxe o alumnado poderá acceder a el na súa casa desde o primeiro día de clase.

En caso de ter que suspender as clases presenciais estas serían substituídas por clases

telemáticas utilizando a plataforma Webex. Daríanse tres clases por semana (podendo

reducir a duración de cada sesión lectiva ata un 40%).

A avaliación  faríase  igualmente  por  medios  telemáticos:  entrega  de  traballos  na  Aula

Virtual ou plataforma de aprendizaxe, resolución de cuestionarios, etc. 



DEPARTAMENTO: INGLÉS

MATERIA: INGLÉS - 2º ESO

CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN
Distribución de contidos en unidades didácticas Sesións Avaliación
Getting started 6 1ª
1. At school 9 1ª
2. In the news 9 1ª
3. Seeing the world 9 1ª
4. Everyday life 9 2ª
5. It's a crime 9 2ª
6. Going green 9 2ª
7. Living your life 9 3ª
8. Healthy choices 9 3ª
9. Shopping spree 9 3ª

   
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Tarefas de
aula  e
feitas  na
casa

Coñecementos  da
lingua (B5)
(Vocabulary /grammar/
phonetics)

Comprensión  escrita  e  oral  /
producción escrita (B1,3,4)
(Reading/Writing/
Listening)

Producción oral 
(B2)
(Speaking)

1ª
Avaliación 20% 35% 35% 10%

2ª
Avaliación 20% 35% 35% 10%

3ª
Avaliación 20% 35% 35% 10%

   
Valores asignados aos distintos instrumentos de avaliación: 

• Tarefas de aula e tarefas feitas previamente na casa: 20%, tendo os traballos de maior

complexidade e extensión – redaccións, presentacións e proxectos – maior peso nesta

valoración. 

Por tanto este apartado valerá 2 puntos sobre 10. Se o alumno non presenta algún destes

traballos  (redaccións  e  proxectos)  reducirase  considerablemente  a  puntuación  deste

apartado en función do número deste tipo de traballos encomendado. 

A non realización  dalgunha  do resto  de tarefas  (exercicios  de tipo  gramatical,  léxico,

reading,  writing  feitos  na  casa  e  na  aula,  onde  tamén  se  incluirán  exercicios  de

comprensión e expresión oral) tamén reduciría a puntuación deste apartado, aínda que en

menor medida. 

Na 2ª e 3ª avaliación non só descontaría puntuación a non presentación de traballos, se

non que tamén o  faría  a mala calidade dos mesmos,  sen existir  progreso algún nos

coñecementos do alumno. 



• Probas formais: de coñecementos lingüísticos 35%, de comprensión/expresión escrita e

oral 35%. 

• Producción oral: 10% 

Cualificación final

Para obter a cualificación final, realizarase a seguinte ponderación entre as cualificacións

obtidas en cada trimestre:

• 1ª avaliación: 20%

• 2ª avaliación: 20%

• 3ª avaliación: 60%

A última avaliación será a de máis valor por tratarse dunha avaliación continua, que inclúe

tódolos contidos do curso.

Proba extraordinaria

Na convocatoria extraordinaria realizarase unha proba que inclúa os contidos mínimos

esixibles.

Constará de exercicios sobre coñecementos lingüísticos e de comprensión e expresión

escrita.

O baremo de cualificación será o seguinte:

Estándares % na nota

Estándar de comprensión escrita 25% da nota

Estándar de expresión escrita 25% da nota

Coñecemento da lingua 50% da nota

CRITERIOS DE CORRECCIÓN

En cada proba constarán as puntuacións.

PLAN DE ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS

MATERIAS PENDENTES.

O departamento ten deseñado un plan de atención aos alumnos que teñan a materia

pendiente do curso anterior para facilitarlle a recuperación dos contidos mínimos.

O profesor aportaralles actividades que se corresponderán cos contidos mínimos do curso

anterior de modo progresivo (neste curso serán só os contidos mínimos impartidos na 1ª e

2ª  avaliación  do curso  anterior).  Estas  actividades serán recollidas  nas datas  que se

indique.  O  profesor  corixiraas  e  fará  as  indicacións  necesarias  para  subsanar  as



deficiencias observadas en cada alumno, quen poderá expresar as súas dúbidas, que lle

serán resolvidas polo profesor.

Haberá, aparte da convocatoria extraordinaria, dúas probas formais e globais ao longo do

curso para a recuperación de todos os contidos pendentes.

Cualificación final:
Tarefas realizadas e entregadas no prazo estipulado 20%

Traballo e actitude no curso no que se atopa 10%

Probas formais 70%

ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO
Dado  que  todo  o  material  necesario  está  colgado  na  Aula  Virtual  ou  plataforma  de

aprendizaxe o alumnado poderá acceder a el na súa casa desde o primeiro día de clase.

En caso de ter que suspender as clases presenciais estas serían substituídas por clases

telemáticas utilizando a plataforma Webex. Daríanse tres clases por semana (podendo

reducir a duración de cada sesión lectiva ata un 40%).

A avaliación  faríase  igualmente  por  medios  telemáticos:  entrega  de  traballos  na  Aula

Virtual ou plataforma de aprendizaxe, resolución de cuestionarios, etc. 



DEPARTAMENTO: INGLÉS

MATERIA: INGLÉS - 3º ESO

CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN
Distribución de contidos en unidades didácticas Sesións Avaliación
Introduction 6 1ª
1. Home and Away 9 1ª
2. What a Journey! 9 1ª
3. Achievements 9 1ª
4. A Plate of Food 9 2ª
5. All About Sport 9 2ª
6.  Being a Friend 9 2ª
7. Fighting Crime 9 3ª
8. Animal Planet 9 3ª
9. Innovations 9 3ª

   
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Tarefas de
aula  e
feitas  na
casa

Coñecementos  da
lingua (B5)
(Vocabulary
/grammar/ phonetics)

Comprensión  escrita  e
oral / producción escrita
(B1,3,4)
(Reading/Writing/
Listening)

Lectura
complementar
ia

Producción oral
(B2)
(Speaking)

1ª
Avaliación 20% 30% 40% - 10%

2ª
Avaliación 20% 20% 30% 20% 10%

3ª
Avaliación 20% 30% 40% - 10%

   
Valores asignados aos distintos instrumentos de avaliación en cada trimestre:

1ª avaliación:

• Tarefas de aula e tarefas feitas previamente na casa: 20%, tendo os traballos de maior

complexidade e extensión – redaccións, presentacións e proxectos – maior peso nesta

valoración.

Por tanto este apartado valerá 2 puntos sobre 10. Se o alumno non presenta algún destes

traballos  (redaccións  e  proxectos)  reducirase  considerablemente  a  puntuación  deste

apartado en función do número deste tipo de traballos encomendado.

A non realización  dalgunha  do resto  de tarefas  (exercicios  de tipo  gramatical,  léxico,

reading,  writing  feitos  na  casa  e  na  aula,  onde  tamén  se  incluirán  exercicios  de

comprensión e expresión oral) tamén reduciría a puntuación deste apartado, aínda que en

menor medida.

• Probas formais: de coñecementos lingüísticos 30%, de comprensión/expresión escrita e



oral 40%.

• Producción oral: 10%

2ª avaliación:

•  Tarefas de aula e tarefas feitas previamente na casa:  20%. Seguiranse as mesmas

pautas que na 1ª avaliación agás que non só descontaría puntuación a non presentación

de traballos, se non que tamén o faría a mala calidade dos mesmos, sen existir progreso

algún nos coñecementos do alumno.

• Probas formais: de coñecementos lingüísticos 20%, de comprensión/expresión escrita e

oral 30% .

• Proba sobre a lectura encomendada: 20%

• Producción oral: 10%

3ª avaliación:

•  Tarefas de aula e tarefas feitas previamente na casa:  20%. Seguiranse as mesmas

pautas que nas avaliacións anteriores.

• Probas formais: de coñecementos lingüísticos 35%, de comprensión/expresión escrita e

oral 35%.

• Producción oral: 10%

Cualificación final

Para obter a cualificación final, realizarase a seguinte ponderación entre as cualificacións

obtidas en cada trimestre:

• 1ª avaliación: 20%

• 2ª avaliación: 20%

• 3ª avaliación: 60%

A última avaliación será a de máis valor por tratarse dunha avaliación continua, que inclúe

tódolos contidos do curso.

Proba extraordinaria

Na convocatoria extraordinaria realizarase unha proba que inclúa os contidos mínimos

esixibles.

Constará de exercicios sobre coñecementos lingüísticos e de comprensión e expresión

escrita.

O baremo de cualificación será o seguinte:



Estándares % na nota

Estándar de comprensión escrita 25% da nota

Estándar de expresión escrita 25% da nota

Coñecemento da lingua 50% da nota

No  caso  do  grupo  CLIL  (sección  bilingüe),  realizaremos  co  mesmo  unha  proba

diferenciada,  xa  que existe  unha modificación  tanto  dos contidos,  como dos contidos

mínimos esixibles e os criterios de avaliación. A área de inglés neste grupo está adaptada

ás capacidades lingüísticas do grupo para resolver tarefas e proxectos interdisciplinares

xunto coa área CLIL (Ciencias Sociais- Historia)

CRITERIOS DE CORRECCIÓN

En cada proba constarán as puntuacións.

PLAN DE ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS

MATERIAS PENDENTES.

O departamento ten deseñado un plan de atención aos alumnos que teñan a materia

pendiente do curso anterior para facilitarlle a recuperación dos contidos mínimos.

O profesor aportaralles actividades que se corresponderán cos contidos mínimos do curso

anterior de modo progresivo (neste curso serán só os contidos mínimos impartidos na 1ª e

2ª  avaliación  do curso  anterior).  Estas  actividades serán recollidas  nas datas  que se

indique.  O  profesor  corixiraas  e  fará  as  indicacións  necesarias  para  subsanar  as

deficiencias observadas en cada alumno, quen poderá expresar as súas dúbidas, que lle

serán resolvidas polo profesor.

Haberá, aparte da convocatoria extraordinaria, dúas probas formais e globais ao longo do

curso para a recuperación de todos os contidos pendentes.

Cualificación final:

Tarefas realizadas e entregadas no prazo estipulado 20%

Traballo e actitude no curso no que se atopa 10%

Probas formais 70%



ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO

Dado  que  todo  o  material  necesario  está  colgado  na  Aula  Virtual  ou  plataforma  de

aprendizaxe o alumnado poderá acceder a el na súa casa desde o primeiro día de clase.

En caso de ter que suspender as clases presenciais estas serían substituídas por clases

telemáticas utilizando a plataforma Webex. Daríanse tres clases por semana (podendo

reducir a duración de cada sesión lectiva ata un 40%).

A avaliación  faríase  igualmente  por  medios  telemáticos:  entrega  de  traballos  na  Aula

Virtual ou plataforma de aprendizaxe, resolución de cuestionarios, etc. 



DEPARTAMENTO: INGLÉS

MATERIA: INGLÉS - 4º ESO

CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN
Distribución de contidos en unidades didácticas Sesións Avaliación
Getting Started 6 1ª
1. Taking risks 9 1ª
2. Kings and queens 9 1ª
3. It's a mystery! 9 1ª
4. Living together 9 2ª
5. Made for you 9 2ª
6. Saving our planet 9 2ª
7. Be healthy 9 3ª
8. Making sense 9 3ª
9. Bridge to the future 9 3ª

   
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Tarefas de
aula  e
feitas  na
casa

Coñecementos  da
lingua 
(B5)
(Vocabulary
/grammar/ phonetics)

Comprensión  escrita  e
oral / producción escrita
(B1,3,4)
(Reading/Writing/
Listening)

Lectura
complementar
ia

Producción oral
(B2)
(Speaking)

1ª
Avaliación 20% 30% 40% - 10%

2ª
Avaliación 20% 20% 30% 20% 10%

3ª
Avaliación 20% 30% 40% - 10%

   

Valores asignados aos distintos instrumentos de avaliación en cada trimestre:

1ª avaliación:

• Tarefas de aula e tarefas feitas previamente na casa: 20%, tendo os traballos de maior

complexidade e extensión – redaccións, presentacións e proxectos – maior peso nesta

valoración.

Por tanto este apartado valerá 2 puntos sobre 10. Se o alumno non presenta algún destes

traballos  (redaccións  e  proxectos)  reducirase  considerablemente  a  puntuación  deste

apartado en función do número deste tipo de traballos encomendado.

A non realización  dalgunha  do resto  de tarefas  (exercicios  de tipo  gramatical,  léxico,

reading,  writing  feitos  na  casa  e  na  aula,  onde  tamén  se  incluirán  exercicios  de

comprensión e expresión oral) tamén reduciría a puntuación deste apartado, aínda que en

menor medida.

• Probas formais: de coñecementos lingüísticos 30%, de comprensión/expresión escrita e



oral 40%.

• Producción oral: 10%

2ª avaliación:

•  Tarefas de aula e tarefas feitas previamente na casa:  20%. Seguiranse as mesmas

pautas que na 1ª avaliación agás que non só descontaría puntuación a non presentación

de traballos, se non que tamén o faría a mala calidade dos mesmos, sen existir progreso

algún nos coñecementos do alumno.

• Probas formais: de coñecementos lingüísticos 20%, de comprensión/expresión escrita e

oral 30% .

• Proba sobre a lectura encomendada: 20%

• Producción oral: 10%

3ª avaliación:

•  Tarefas de aula e tarefas feitas previamente na casa:  20%. Seguiranse as mesmas

pautas que nas avaliacións anteriores.

• Probas formais: de coñecementos lingüísticos 35%, de comprensión/expresión escrita e

oral 35%.

• Producción oral: 10%

Cualificación final

Para obter a cualificación final, realizarase a seguinte ponderación entre as cualificacións

obtidas en cada trimestre:

• 1ª avaliación: 20%

• 2ª avaliación: 20%

• 3ª avaliación: 60%

A última avaliación será a de máis valor por tratarse dunha avaliación continua, que inclúe

tódolos contidos do curso.

Proba extraordinaria

Na convocatoria extraordinaria realizarase unha proba que inclúa os contidos mínimos

esixibles.

Constará de exercicios sobre coñecementos lingüísticos e de comprensión e expresión

escrita.

O baremo de cualificación será o seguinte:



Estándares % na nota

Estándar de comprensión escrita 25% da nota

Estándar de expresión escrita 25% da nota

Coñecemento da lingua 50% da nota

No  caso  do  grupo  CLIL  (sección  bilingüe),  realizaremos  co  mesmo  unha  proba

diferenciada,  xa  que existe  unha modificación  tanto  dos contidos,  como dos contidos

mínimos esixibles e os criterios de avaliación. A área de inglés neste grupo está adaptada

ás capacidades lingüísticas do grupo para resolver tarefas e proxectos interdisciplinares

xunto coa área CLIL (Ciencias Sociais- Historia)

CRITERIOS DE CORRECCIÓN

En cada proba constarán as puntuacións.

PLAN DE ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS

MATERIAS PENDENTES.

O departamento ten deseñado un plan de atención aos alumnos que teñan a materia

pendiente do curso anterior para facilitarlle a recuperación dos contidos mínimos.

O profesor aportaralles actividades que se corresponderán cos contidos mínimos do curso

anterior de modo progresivo (neste curso serán só os contidos mínimos impartidos na 1ª e

2ª  avaliación  do curso  anterior).  Estas  actividades serán recollidas  nas datas  que se

indique.  O  profesor  corixiraas  e  fará  as  indicacións  necesarias  para  subsanar  as

deficiencias observadas en cada alumno, quen poderá expresar as súas dúbidas, que lle

serán resolvidas polo profesor.

Haberá, aparte da convocatoria extraordinaria dúas probas formais e globais ao longo do

curso para a recuperación de todos os contidos pendentes.

Cualificación final:

Tarefas realizadas e entregadas no prazo estipulado 20%

Traballo e actitude no curso no que se atopa 10%

Probas formais 70%



ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO

Dado  que  todo  o  material  necesario  está  colgado  na  Aula  Virtual  ou  plataforma  de

aprendizaxe o alumnado poderá acceder a el na súa casa desde o primeiro día de clase.

En caso de ter que suspender as clases presenciais estas serían substituídas por clases

telemáticas utilizando a plataforma Webex. Daríanse tres clases por semana (podendo

reducir a duración de cada sesión lectiva ata un 40%).

A avaliación  faríase  igualmente  por  medios  telemáticos:  entrega  de  traballos  na  Aula

Virtual ou plataforma de aprendizaxe, resolución de cuestionarios, etc. 



DEPARTAMENTO: INGLÉS

MATERIA: INGLÉS – 1º BACH

CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN

Distribución de contidos en unidades didácticas Sesións (*) Avaliación
Starter: review   4 1ª
1. People 10 1ª
2. Sports 10 1ª
3. Let's go 10 1ª
4.Eat up 10 2ª
5. One world 10 2ª
6. Good health 10 2ª
7. In the spotlight 10 3ª
8. Good citizens 10 3ª
Final review  4 3ª

   
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Tarefas de
aula  e
feitas  na
casa

Coñecementos  da
lingua 
(B5)
(Vocabulary
/grammar/ phonetics)

Comprensión  escrita  e
oral / producción escrita
(B1,3,4)
(Reading/Writing/Liste
ning)

Lectura
complementari
a

Producción
oral 
(B2)
(Speaking)

1ª
Avaliación 10% 35% 45% - 10%

2ª
Avaliación 10% 25% 35% 20% 10%

3ª
Avaliación 10% 35% 45% - 10%

Valores asignados aos distintos instrumentos de avaliación en cada trimestre: 

1ª avaliación: 

• Tarefas de aula e tarefas feitas previamente na casa: 10%, tendo os traballos de maior

complexidade e extensión – redaccións, proxectos e presentacións – maior peso nesta

valoración. 

Por tanto este apartado valerá 1 punto sobre 10. Se o alumno non presenta algún destes

traballos  (redaccións,  proxectos  e  presentacións)  reducirase  considerablemente  a

puntuación deste apartado en función do número deste tipo de traballos encomendado. 

A non realización  dalgunha  do resto  de tarefas  (exercicios  de tipo  gramatical,  léxico,

reading,  writing  feitos  na  casa  e  na  aula,  onde  tamén  se  incluirán  exercicios  de

comprensión e expresión oral) tamén reduciría a puntuación deste apartado, aínda que en



menor medida. 

•  Probas  formais:  de  coñecementos  gramaticais  e  léxicos  35%,  de  comprensión

/expresión escrita e comprensión oral 45% . 

• Producción oral: 10%

2ª avaliación: 

•  Tarefas de aula e tarefas feitas previamente na casa: 10%. Seguiranse as mesmas

pautas que na 1ª avaliación agás que non só descontaría puntuación a non presentación

de traballos, se non que tamén o faría a mala calidade dos mesmos, sen existir progreso

algún nos coñecementos do alumno. 

• Probas formais: de coñecementos gramaticais e léxicos 25%, comprensión/expresión

escrita e comprensión oral 35% 

• Proba sobre a lectura suplementaria encomendada : 20% 

• Producción oral: 10%

3ª avaliación: 

•  Tarefas de aula e tarefas feitas previamente na casa: 10%. Seguiranse as mesmas

pautas que nas avaliacións anteriores. 

• Probas formais: de coñecementos gramaticais e léxicos 35%, comprensión/expresión

escrita e comprensión oral 45% . 

• Producción oral: 10%

Cualificación final 

Para obter a cualificación final, realizarase a seguinte ponderación entre as cualificacións

obtidas en cada trimestre: 

-1ª avaliación: 20% 

-2ª avaliación: 20% 

-3ª avaliación: 60% 

A última avaliación será a de máis valor por tratarse dunha avaliación continua, que inclúe

tódolos contidos do curso. 

Proba extraordinaria 

Na convocatoria extraordinaria realizarase unha proba que inclúa os contidos mínimos

esixibles.

Constará de exercicios sobre coñecementos lingüísticos e de comprensión e expresión



escrita.

O baremo de cualificación será o seguinte:

Estándares % na nota

Estándar de comprensión escrita 25% da nota

Estándar de expresión escrita 25% da nota

Coñecemento da lingua 50% da nota

CRITERIOS DE CORRECCIÓN

En cada proba constarán as puntuacións.

ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO

Dado  que  todo  o  material  necesario  está  colgado  na  Aula  Virtual  ou  plataforma  de

aprendizaxe o alumnado poderá acceder a el na súa casa desde o primeiro día de clase.

En caso de ter que suspender as clases presenciais estas serían substituídas por clases

telemáticas utilizando a plataforma Webex. Daríanse tres clases por semana (podendo

reducir a duración de cada sesión lectiva ata un 40%).

A avaliación  faríase  igualmente  por  medios  telemáticos:  entrega  de  traballos  na  Aula

Virtual ou plataforma de aprendizaxe, resolución de cuestionarios, etc. 



DEPARTAMENTO: INGLÉS

MATERIA: INGLÉS – 2º BACH

CONTIDOS E TEMPORALIZACIÓN
Distribución de contidos en unidades didácticas Sesións (*) Avaliación
    Introduction 3 1ª
1.     It takes all sorts 10 1ª
2.     A place to live 10 1ª
    Review 1 3 1ª
3.     The cost of living 10 2ª
4.     The world at your feet 10 2ª
    Review 2 3 2ª
5.    True or false 10 3ª
6.    Log in 10 3ª
Review 3 3 3ª

   
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

Tarefas de
aula  e
feitas  na
casa

Coñecementos  da
lingua 
(B5)
(Vocabulary
/grammar/ phonetics)

Comprensión  escrita  e
oral / producción escrita
(B1,3,4)
(Reading/Writing/Liste
ning)

Lectura
complementari
a

Producción
oral 
(B2)
(Speaking)

1ª
Avaliación 10% 40% 40% - 10%

2ª
Avaliación 10% 25% 35% 20% 10%

3ª
Avaliación 10% 30% 50% - 10%

   
Valores asignados aos distintos instrumentos de avaliación en cada trimestre: 

1ª avaliación: 

• Tarefas de aula e tarefas feitas previamente na casa: 10%, tendo os traballos de maior

complexidade e extensión – redaccións, proxectos e presentacións – maior peso nesta

valoración. 

Por tanto este apartado valerá 1 punto sobre 10. Se o alumno non presenta algún destes

traballos  (redaccións,  proxectos  e  presentacións)  reducirase  considerablemente  a

puntuación deste apartado en función do número deste tipo de traballos encomendado. 

A non realización  dalgunha  do resto  de tarefas  (exercicios  de tipo  gramatical,  léxico,

reading,  writing  feitos  na  casa  e  na  aula,  onde  tamén  se  incluirán  exercicios  de

comprensión e expresión oral) tamén reduciría a puntuación deste apartado, aínda que en

menor medida. 

•  Probas  formais:  de  coñecementos  gramaticais  e  léxicos  40%,  de  comprensión



/expresión escrita e comprensión oral 40% . 

• Producción oral: 10%

2ª avaliación: 

•  Tarefas de aula e tarefas feitas previamente na casa: 10%. Seguiranse as mesmas

pautas que na 1ª avaliación agás que non só descontaría puntuación a non presentación

de traballos, se non que tamén o faría a mala calidade dos mesmos, sen existir progreso

algún nos coñecementos do alumno. 

• Probas formais: de coñecementos gramaticais e léxicos 25%, comprensión/expresión

escrita e comprensión oral 35% 

• Proba sobre a lectura suplementaria encomendada : 20% 

• Producción oral: 10%

3ª avaliación: 

•  Tarefas de aula e tarefas feitas previamente na casa: 10%. Seguiranse as mesmas

pautas que nas avaliacións anteriores. 

• Probas formais: de coñecementos gramaticais e léxicos 30%, comprensión/expresión

escrita e comprensión oral 50% . 

• Producción oral: 10%

Cualificación final 

Para obter a cualificación final, realizarase a seguinte ponderación entre as cualificacións

obtidas en cada trimestre: 

-1ª avaliación: 20% 

-2ª avaliación: 20% 

-3ª avaliación: 60% 

A última avaliación será a de máis valor por tratarse dunha avaliación continua, que inclúe

tódolos contidos do curso. 

Proba extraordinaria 

Na convocatoria extraordinaria realizarase unha proba que inclúa os contidos mínimos

esixibles.

Constará de exercicios sobre coñecementos lingüísticos e de comprensión e expresión

escrita.

O baremo de cualificación será o seguinte:



Estándares % na nota

Estándar de comprensión escrita 25% da nota

Estándar de expresión escrita 25% da nota

Coñecemento da lingua 50% da nota

CRITERIOS DE CORRECCIÓN

En cada proba constarán as puntuacións.

PLAN DE ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS

MATERIAS PENDENTES.

O departamento ten deseñado un plan de atención aos alumnos que teñan a materia

pendiente do curso anterior para facilitarlle a recuperación dos contidos mínimos.

O profesor aportaralles actividades que se corresponderán cos contidos mínimos do curso

anterior de modo progresivo (neste curso serán só os contidos mínimos impartidos na 1ª e

2ª  avaliación  do curso  anterior).  Estas  actividades serán recollidas  nas datas  que se

indique.  O  profesor  corixiraas  e  fará  as  indicacións  necesarias  para  subsanar  as

deficiencias observadas en cada alumno, quen poderá expresar as súas dúbidas, que lle

serán resolvidas polo profesor.

Haberá, aparte da convocatoria extraordinaria, dúas probas formais e globais ao longo do

curso para a recuperación de todos os contidos pendentes.

Cualificación final:

Tarefas realizadas e entregadas no prazo estipulado 20%

Traballo e actitude no curso no que se atopa 10%

Probas formais 70%

ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO

Dado  que  todo  o  material  necesario  está  colgado  na  Aula  Virtual  ou  plataforma  de

aprendizaxe o alumnado poderá acceder a el na súa casa desde o primeiro día de clase.

En caso de ter que suspender as clases presenciais estas serían substituídas por clases

telemáticas utilizando a plataforma Webex. Daríanse tres clases por semana (podendo

reducir a duración de cada sesión lectiva ata un 40%).

A avaliación  faríase  igualmente  por  medios  telemáticos:  entrega  de  traballos  na  Aula

Virtual ou plataforma de aprendizaxe, resolución de cuestionarios, etc. 



DEPARTAMENTO: INGLÉS

MATERIA: ÁMBITO COMUNICACIÓN E SOCIEDADE – FP BÁSICA I

CONTIDOS  
Distribución  de  contidos  en
unidades didácticas

Descrición Sesións

1. Comunicación Interpretar  e  comunicarse  en  lingua
inglesa

35

2. Conversa Conversas sinxelas e breves en lingua
inglesa

14

3.Lingua escrita Escribir  e  entender  textos  en  ligua
inglesa

21

4. Comunicación oral Interpretar e comunicar información oral 18
5. Comunicación escrita Formación de linguas galega e castelá 18
6. Literatura castelá Literatura  castelá  anterior  ao  século

XIX
27

7. Literatura galega Literatura galega anterior ao século XX 27
8. Formación linguas Formación das linguas galega e castelá 15
9. Prehistoria e Idade Antiga Evolución histórica, paisaxes naturais 31
10. Espazo europeo Creación  do  espazo  europeo  nas

idades Media e Moderna
39

TEMPORALIZACIÓN

 As unidades 1, 2, 3, 4, 5, e 8 serán impartidas durante todo o curso escolar.

As unidades 6 e 7 durante a 3ª avaliación. A unidade 9 durante a 1ª e primeira mitade da

2ª avaliación. A unidade 10 durante a segunda  mitade da 2ª e a 3ª avaliación.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

CRITERIOS  CUALIFICACIÓN  EN  LINGUA  E  LITERATURA  GALEGA,  LINGUA  E

LITERATURA CASTELÁ E SOCIEDADE 

Instrumento avaliación Procedemento avaliación Valoración

Probas escritas Exames 60%

Interese  polo  traballo  e

participación activa

• Actitude 

• Observación  e  rexistro  de  tarefas

realizadas 

• Revisión do caderno do alumno (aula

virtual) 

• Resumos 

• Redaccións 

• Facer comentarios ou razoamentos 

• Participar nos debates 

40%



• Presentar  traballos  en  grupo  ou

individualmente 

• Asistencia a clase (é dicir, ausencia ou

non de faltas non xustificadas) 
CRITERIOS CUALIFICACIÓN EN LINGUA INGLESA 

Instrumento avaliación Procedemento avaliación Valoración

Probas escritas

• Probas  de  léxico  e

gramática

• Probas  de  comprensión  e

expresión oral

• Probas  de  comprensión

escrita

• Probas de expresión escrita

Exames escritos e orais 60%

• 25%

• 10

• 10%

• 15%

Interese  polo  traballo  e

participación activa

• Actitude 

• Observación e rexistro de tarefas

realizadas 

• Revisión do caderno do alumno

(aula virtual) 

• Resumos 

• Redaccións 

• Facer  comentarios  ou

razoamentos 

• Participar nos debates 

• Presentar  traballos en  grupo ou

individualmente 

• Asistencia  a  clase  (é  dicir,

ausencia  ou  non  de  faltas  non

xustificadas) 

40%

A puntuación será de 0 a 10 puntos en cada un dos instrumentos de avaliación sendo a

nota final a media acadada. É necesario superar satisfactoriamente o 25% de cada unha

das materias do ámbito de comunicación para facer media. 

Tendo en conta o número de horas adicado a cada materia, o peso de cada unha das

partes quedará distribuído da seguinte maneira: 



Comunicación en linguas galega e castelá 40%, Comunicación en lingua inglesa 30% e

Sociedade 30%. 

Para obter a cualificación final, realizarase a seguinte ponderación entre as cualificacións

obtidas en cada trimestre: 

- 1ª avaliación: 20% 

- 2ª avaliación: 20% 

- 3ª avaliación: 60%

Procedemento para definir as actividades de recuperación 

No caso de non acadar unha avaliación positiva ao final do curso os alumnos terán que

facer  unha  serie  de  actividades  que  engloben  en  gran  medida  os  contidos  mínimos

traballados ó longo do curso así coma unha proba escrita dos aspectos básicos da parte

da materia non superada.  Dende a avaliación ata a data de entrega do traballo e de

realización da proba os alumnos terán clases de reforzo e de aclaración de dúbidas. 

As actividades de reforzo valerán un 30% da nota final  e o exame un 70%. A media

resultante para acadar a avaliación positiva ten que ser superior ó 45%.

Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado

con perda de dereito a avaliación continua 

Os alumnos que perderon o dereito á avaliación continua teñen que facer un exame final

xunto cun traballo que englobe os contidos estudados ao longo do curso. Á hora de facer

a media o traballo valerá un 30% e o exame un 70%. O 70% da nota final das probas

escritas  de  Lingua Inglesa divídese da seguinte  maneira:  25% Proba de gramática  e

vocabulario, 10% Proba de lectura, 10% Proba de conversación, 10% proba de escoita,

15 % proba de redacción. 

Para alcanzar a avaliación positiva a nota terá que ser superior ao 45% en cada unha das

partes.

ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO

Dado  que  todo  o  material  necesario  está  colgado  na  Aula  Virtual  ou  plataforma  de

aprendizaxe o alumnado poderá acceder a el na súa casa desde o primeiro día de clase.

En caso de ter que suspender as clases presenciais estas serían substituídas por clases

telemáticas utilizando a plataforma Webex. Daríanse sete clases por semana (podendo

reducir a duración de cada sesión lectiva ata un 40%).

A avaliación  faríase  igualmente  por  medios  telemáticos:  entrega  de  traballos  na  Aula

Virtual ou plataforma de aprendizaxe, resolución de cuestionarios, etc. 



DEPARTAMENTO: INGLÉS

MATERIA: ÁMBITO COMUNICACIÓN E SOCIEDADE – FP BÁSICA II

CONTIDOS    
Distribución  de  contidos  en
unidades didácticas

Descrición Sesións

1. Usos da lingua Situación  sociolingüística  do  galego  e
do castelán.

6

2. Comunicación oral Comunicación oral  en lingua galega e
castelá.

16

3.Comunicación escrita Comunicación escrita en lingua galega
e castelá

16

4. Literatura castelá dende o 
século XIX

Interpretación textos literarios S. XIX 21

5. Literatura galega dende o 
século XX

Interpretación textos literarios S. XX 21

6. Comunicación Interpretar  e  comunicarse  en  lingua
inglesa.

20

7. Conversa Conversas sinxelas e breves en lingua
inglesa.

8

8. Lingua escrita Composición  de  textos  ingleses
utilizando diferentes rexistros.

12

9. Evolución histórica Análisis  organización  social,  política  e
económica en Europa

30

10. Sistema decmocrático Valoración  dos  principios  básicos  do
sistema.

5

11. Arte Contemporánea Principais  movementos  artísticos  en
Europa dende o século XIX

5

TEMPORALIZACIÓN

Dado que na FP Básica II só hai 2 trimestres (o terceiro é para as FCT), tódalas unidades

se desenvolverán entre o 1º e 2º trimestre, quedando o reparto do seguinte xeito:

- As unidades 2, 3, 6, 7 e 8 serán impartidas durante todo o curso.

- As unidades 1 e  9 durante a 1ª primeira avaliación

- As unidades 4, 5, 10 e 11 durante a 2ª avaliación.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

CRITERIOS  CUALIFICACIÓN  EN  LINGUA  E  LITERATURA  GALEGA,  LINGUA  E

LITERATURA CASTELÁ E SOCIEDADE 

Instrumento avaliación Procedemento avaliación Valoración

Probas escritas Exames 60%

Interese  polo  traballo  e

participación activa

• Actitude 

• Observación  e  rexistro  de  tarefas

40%



realizadas 

• Revisión do caderno do alumno (aula

virtual) 

• Resumos 

• Redaccións 

• Facer comentarios ou razoamentos 

• Participar nos debates 

• Presentar  traballos  en  grupo  ou

individualmente  mediante  o  uso  da

aula virtual.

• Asistencia a clase (é dicir, ausencia ou

non de faltas non xustificadas) 
CRITERIOS CUALIFICACIÓN EN LINGUA INGLESA 

Instrumento avaliación Procedemento avaliación Valoración

Probas escritas

• Probas de léxico e 

gramática

• Probas de 

comprensión e 

expresión oral

• Probas de 

comprensión escrita

• Probas de expresión 

escrita

Exames escritos e orais 60%

• 25%

• 10

• 10%

• 15%

Interese  polo  traballo  e

participación activa

• Actitude 

• Observación  e  rexistro  de  tarefas

realizadas 

• Revisión do caderno do alumno (aula

virtual) 

• Resumos 

• Redaccións 

• Facer comentarios ou razoamentos 

• Participar nos debates 

• Presentar  traballos  en  grupo  ou

40%



individualmente 

• Asistencia a clase (é dicir, ausencia ou

non de faltas non xustificadas) 

A puntuación será de 0 a 10 puntos en cada un dos instrumentos de avaliación sendo a

nota final a media acadada. É necesario superar satisfactoriamente o 25% de cada unha

das materias do ámbito de comunicación para facer media. 

Tendo en conta o número de horas adicado a cada materia, o peso de cada unha das

partes quedará distribuído da seguinte maneira: 

Comunicación en linguas galega e castelá 40%, Comunicación en lingua inglesa 30% e

Sociedade 30%. 

Para obter a cualificación final, realizarase a seguinte ponderación entre as cualificacións

obtidas en cada trimestre: 

- 1ª avaliación: 30% 

- 2ª avaliación: 70% 

Procedemento para definir as actividades de recuperación 

No caso de non acadar unha avaliación positiva ao final do curso os alumnos terán que

facer  unha  serie  de  actividades  que  engloben  en  gran  medida  os  contidos  mínimos

traballados ó longo do curso así coma unha proba escrita dos aspectos básicos da parte

da materia non superada.  Dende a avaliación ata a data de entrega do traballo e de

realización da proba os alumnos terán clases de reforzo e de aclaración de dúbidas. 

As actividades de reforzo valerán un 30% da nota final  e o exame un 70%. A media

resultante para acadar a avaliación positiva ten que ser superior ó 45%.

Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado

con perda de dereito a avaliación continua 

Os alumnos que perderon o dereito á avaliación continua terán que facer un exame final

que englobe os contidos dos 3 módulos formativos estudados ao longo do curso. Para

alcanzar a avaliación positiva será necesario chegar ao 4,5.

ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO SEMIPRESENCIAL OU DE CONFINAMENTO

Dado  que  todo  o  material  necesario  está  colgado  na  Aula  Virtual  ou  plataforma  de

aprendizaxe o alumnado poderá acceder a el na súa casa desde o primeiro día de clase.

En caso de ter que suspender as clases presenciais estas serían substituídas por clases



telemáticas utilizando a plataforma Webex. Daríanse seis clases por semana (podendo

reducir a duración de cada sesión lectiva ata un 40%).

A avaliación  faríase  igualmente  por  medios  telemáticos:  entrega  de  traballos  na  Aula

Virtual ou plataforma de aprendizaxe, resolución de cuestionarios, etc. 


