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ADDENDA ÁS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS CURSO 2021-2022 (Marzo 2022) 

DEPARTAMENTO DE “INGLÉS” 

Segundo o indicado na ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de 

avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de 

bacharelato no sistema educativo de Galicia (DOG 11-02-22) e tendo en conta : 

 ORDE do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na 

avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das 

decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en educación 

infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato.(DOG 11-03-

2021) 

 ORDE do 8 de setembro de 2021, pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de 

decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros 

docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas 

establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.  

elabórase esta addenda a cada unha das Programacións didáticas aprobadas e publicadas na 

Web do centro para o presente curso 2021-2022 e dispoñibles tamén  para a súa consulta na 

Xefatura de estudos 

1º ESO 

MATERIA: “INGLÉS” 

PROFESORA: María Belén Vázquez Mazaira 

1.- Criterios de avaliación 

Continúan vixentes os reflictidos na programación para cada un dos bloques. 

A asignación dos bloques poderá ser modificada en función da evolución do curso e das 

características do grupo o cal será reflictido no seguimento da programación que mensualmente 

fará o departamento e que lle será comunicado ao alumnado. 

Para a avaliación de cada bloque empregaranse como instrumentos de avaliación: 
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   1º.- Observación directa e sistemática. Faremos un seguimento de cada alumno mediante a participación 
nas actividades cotidiás da aula, a interacción e o traballo en equipo, os hábitos escolares, a actitude ante a 
búsqueda de información é o dominio dos contidos procedimentaies, a progresión na sua aprendizaxe oral e 
escrita, ou mediante todos aqueles aspectos que consideremos oportunos para potenciar o coñecemento da 
materia. 

 
 2º.- Análise de tarefas e da producción dos alumnos. Faráse un seguimento día a día e tomaránse as 
medidas correctoras, de reforzo, ou de expansión oportunas si son necesarias.  Estas tarefas están 
relacionadas coa programación xeral, e con cada unidade didáctica. Rexistraremos os datos sobre a 
realización das  actividades e as aprendizaxes adquiridas e puntuaránse ata un máximo de un punto ,mais ou 
menos ,por avaliación. 
 
3º.- Intercambios oráis e interrogación. En todalas clases o alumno fará ou contestará a preguntas, 
diálogos, ou debates mediante os cales identificaremos os coñecementos, contidos actitudinaies e as 
capacidades en  xeral. 
 
4º.- Uso da aula virtual e Webex: Proporcionarase material extra a través da aula virtual e no caso de 
confinamento, será o mecanismo de comunicación do alumnado en tódolos cursos exceptuando 1º e 2º da 
ESO , nos que se usará este medio para envío e entrega de tódalas  actividades así como o webex nas horas 
estipuladas pola consellería en tódolos cursos. 

 
5º.- Probas específicas. Faránse alomenos unha proba oral e escrita en cada avaliación, e unha proba de nivel 
a comenzalo curso.  
 

O libro está distribuido en 9 unidades. Daránse 3 unidades na primeira avaliación, tres na 
segunda, e tres na terceira seguindo o método de avaliación contínua. No caso de 2º de 
Bacharelato, que está distribuido en 6 unidades, se impartirán dúas unidades en cada  avaliación. 
 

Avaliánse non só os coñecementos senon o progreso ou o retroceso, o interese pola materia, e a actitude 
positiva cara a aprendizaxe do inglés.  
 
        Haberá unha avaliación inicial- non necesariamente como proba escrita-  e unha sumativa. Queda a 

criterio da profesora facer o examen de recuperación final, xa que se segue o método de avaliación contínua, 

entendendo por tal que se efectuará ao longo de todo o proceso de ensino‐aprendizaxe, e polo tanto xa se 

tomaron medidas correctoras e orientadoras en todalas probas anteriores. 

 

En cada avaliación faráse alomenos unha proba escrita, unha escoita  e unha proba oral. A proba escrita consta de 
ejercicios gramaticais que poden ser de varios tipos: completar unha frase ou lista, engadir, usar a forma correcta, 
elixir a forma correcta, usar unha categoría gramatical, coñecer os verbos irregulares etc. Contén ejercicios de 
vocabulario: completar listas, poñer sinónimos e antónimos, usar unha palabra no seu contexto, elixir entre duas ou 
varias palabras, facer frases coas palabras dadas etc.  
 
Haberá unha lectura comprensiva (reading) onde se contestarán a varias preguntas ben de forma curta, alongada, do 
tipo de verdadeiro ou falso, completar con unha palabra do texto, buscar un sinónimo ou antónimo, suliñar ou 
extraer información etc.  Haberá unha redacción(writing). 
 
A escoita (listening) será dun texto adaptado o seu nivel e o alumno deberá escoller entre varias opcións, decir si 
unha frase e verdadeira ou falsa,  completar con algunha palabra ou responder a preguntas abertas.  
 
A unha proba oral (speaking) consistirá en contestar a preguntas xerais, expoñer algún tema xa traballado, describir 
algún debuxo ou imaxen usando estructuras dadas na clase, falar dalgún tema xeral: a familia, os deportes, o tempo 
etc.    
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Avaliaráse de forma continuada segundo os procedementos e instrumentos de avaliación que se indican a 

continuación. En todo caso a avaliación parte dun nivel sinxelo – unha unidade – ata un nivel superior – as tres 
unidades de cada avaliación, ou a avaliación de progreso de aprendizaxe ata o momento da proba. 

 
O peso cualificativo de cada estándar de aprendizaxe e actividades correspondentes a cada estándar, ven 

determinado  polo bloque de contidos o que pertenece ( reading/writing/speaking /listening), que ten un 

porcentaxe determinado, que aparece a continuación. 

Na avaliación final ordinaria, queda a criterio da profesora poñer o listening e o speaking. En caso de que 
non se poña, a nota ben do listening ou do speaking suma a parte de gramar & vocabulary.  
 
En canto o libro de lectura, é obrigatorio leelo,  e farase una proba escrita .Dito exámen puntuará 0,5 
sempre que a proba oral ou escrita supere o 8, si a nota é entre un 6 e 8  puntuará un 0,25, si a nota é 
inferior a seis non puntuará a maiores. Esta puntuación será tida en conta na TERCEIRA AVALIACIÓN.  
 
Os alumnos pendientes farán dous probas, unha  a finales de xaneiro (que abrange da unidade 1 á 5)e outra 
a finales de marzo (que abrange da unidade 6 á 9) . Quedará aprobado todo aquel que alcance o 5 de media 
en estos dous exámes. Aqueles alumnos que non acaden o cinco de media nestes dous parciais,  farán unha 
proba global en maio  na data fixada  polo xefe de estudos. 
O alumno ó que lle quede pendente a materia do ano anterior, terá que facer OBRIGATORIAMENTE  o 
examen dese curso pendente, ainda que teña aprobado o inglés no curso actual. 
 

 

2.- Criterios de cualificación 

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións parciais: 

Calcularase a cualificación ponderada das probas. 

Ademáis valorarase a realización das actividades propostas na aula (Cualificación actividades), de 

xeito que  

A cualificación de cada avaliación obterase mediante o cálculo dunha media aritmética ponderada 

dacordo ás seguintes porcentaxes: 

Ponderación - 1º ESO 
 
20% Writing 
 
15% Reading 
 
15% Speaking 
 
10% Listening 
 
40% Grammar and Vocabulary 
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O alumnado cunha cualificación igual ou superior a cinco terá superada a avaliación 

correspondente. 

Para o alumnado que non supere unha avaliación así como para o resto do alumnado haberá 

actividades de repaso da avalición anterior como parte do proceso ensino-aprendizaxe nesta 

materia de evaluación continuada, acordes ás características da materia non superada e ao perfil do 

alumno/a co fin de que sexa recuperada á maior brevidade posible. 

3ª Avaliación Parcial (6 xuño 2022): 

Logo de realizada a 3ª avaliación parcial consignarase a nota obtida no 3º trimestre e 

adicionalmente nesa avaliación determinarase se o alumno/a ten superada a totalidade da 

materia. Ao ser unha materia de evaluación continua, a cualificación da terceira terá un maior peso 

na nota final, xa que ésta última avaliación inclue os contidos das dúas anteriores. A primeira 

avaliación terá un valor dun 10%, a segunda avaliación dun 20% e a terceira será o 70% da nota 

final. 

Aquel alumnado que non teña superada a materia realizará : 

1.actividades de apoio, reforzo e recuperación durante o periodo do 6 ao 22 de xuño adecuadas 

para superala e que estarán reflictidas no informe individualizado que elaborará o profesor/a ao 

remate da 3ª avaliación e que lle será entregado ás familias e alumnado. Os criterios de avalición e 

cualificación serán os mesmos que os indicados para as tres avaliacións parciais salvo que polas 

características das actividades de recuperación propostas se designen outras que serán 

comunicadas ao alumno/a previamente. 

2. Realización dun examen de recuperación da materia 

 A cualificación destas actividades de recuperación  e o examen de recuperación nese periodo 

indicado substitúen á “Avaliación final extraordinaria” indicada na programación didáctica 

publicada e que desaparece. 
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Actividades de ampliación, reforzo, profundización e titorización (6-22 xuño 2022): 

O alumnado que supere a materia logo da 3ª avaliación parcial, seguirá acudindo ao centro 

obrigatoriamente para realizar actividades de reforzo, profundización e titorización consistentes en 

: 

 Apoiar ao alumnado con partes suspensas segundo instrucións que serán facilitadas polo 

profesor/a. 

 Realizará un traballo de investigación en grupo aglutinador das capacidades adquiridas, ou 

actividades de reforzo ou ampliación de contidos. 

Estas tarefas serán avaliadas polo/a profesor/a con lista de cotexo e táboa de observación  e 

significarán, de ser o caso, o incremento de ata 0,5 puntos na nota final da materia que será 

consignada na nota da Avaliación final ordinaria do 23 de Xuño. 

Avaliación final ordinaria (23 Xuño) 

A cualificación final do curso será: 

 O alumnado que xa superara a materia na 3ª avaliación parcial poderá ter unha nota final 

maior en función das actividades de reforzo e ampliación realizadas, ata un máximo de 0,5 

puntos por ditas actividades 

 Para o alumnado que realizou actividades de reforzo e recuperación, a nota final será  a do 

examen de recuperación , que como mínimo será un 5  , e a cualificación de ditas actividades 

no periodo do 6 ao 22 de xuño, que terá un valor máximo dun 0,5 en función da súa 

realización . 
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2º ESO 

MATERIA: “INGLÉS” 

PROFESORA: Elena Rios Sancho 

1.- Criterios de avaliación 

Continúan vixentes os reflictidos na programación para cada un dos bloques. 

A asignación dos bloques poderá ser modificada en función da evolución do curso e das 

características do grupo o cal será reflictido no seguimento da programación que mensualmente 

fará o departamento e que lle será comunicado ao alumnado. 

Para a avaliación de cada bloque empregaranse como instrumentos de avaliación: 

 
   1º.- Observación directa e sistemática. Faremos un seguimento de cada alumno mediante a participación 
nas actividades cotidiás da aula, a interacción e o traballo en equipo, os hábitos escolares, a actitude ante a 
búsqueda de información é o dominio dos contidos procedimentaies, a progresión na sua aprendizaxe oral e 
escrita, ou mediante todos aqueles aspectos que consideremos oportunos para potenciar o coñecemento da 
materia. 

 
2º.- Análise de tarefas e da producción dos alumnos. Faráse un seguimento día a día e tomaránse as   
medidas correctoras, de reforzo, ou de expansión oportunas si son necesarias.  Estas tarefas están 
relacionadas coa programación xeral, e con cada unidade didáctica. Rexistraremos os datos sobre a 
realización das  actividades e as aprendizaxes adquiridas e puntuaránse ata un máximo de un punto ,mais ou 
menos ,por avaliación. 
 
3º.- Intercambios oráis e interrogación. En tódalas clases o alumno fará ou contestará a preguntas, 
diálogos, ou debates mediante os cales identificaremos os coñecementos, contidos actitudinaies e as 
capacidades en  xeral. 
 
4º.- Uso da aula virtual e Webex: Proporcionarase material extra a través da aula virtual e no caso de 
confinamento, será o mecanismo de comunicación do alumnado en tódolos cursos exceptuando 1º e 2º da 
ESO , nos que se usará este medio para envío e entrega de tódalas  actividades así como o webex nas horas 
estipuladas pola consellería en tódolos cursos. 

 
5º.- Probas específicas. Faránse alomenos unha proba oral e escrita en cada avaliación, e unha proba de 
nivel a comenzalo curso.  

 
O libro está distribuido en 9 unidades. Daránse 3 unidades na primeira avaliación, tres na segunda, e tres 
na terceira seguindo o método de avaliación contínua. No caso de 2º de Bacharelato, que está distribuido 
en 6 unidades, se impartirán dúas unidades en cada  avaliación. 

 
Avaliánse non só os coñecementos senon o progreso ou o retroceso, o interese pola materia, e a actitude 
positiva cara a aprendizaxe do inglés.  
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        Haberá unha avaliación inicial- non necesariamente como proba escrita-  e unha sumativa. Queda a 

criterio da profesora facer o examen de recuperación final, xa que se segue o método de avaliación contínua, 

entendendo por tal que se efectuará ao longo de todo o proceso de ensino‐aprendizaxe, e polo tanto xa se 

tomaron medidas correctoras e orientadoras en todalas probas anteriores. 

 

En cada avaliación faráse alomenos unha proba escrita, unha escoita  e unha proba oral. A proba escrita consta de 
ejercicios gramaticais que poden ser de varios tipos: completar unha frase ou lista, engadir, usar a forma correcta, 
elixir a forma correcta, usar unha categoría gramatical, coñecer os verbos irregulares etc. Contén ejercicios de 
vocabulario: completar listas, poñer sinónimos e antónimos, usar unha palabra no seu contexto, elixir entre duas ou 
varias palabras, facer frases coas palabras dadas etc.  
 
Haberá unha lectura comprensiva (reading) onde se contestarán a varias preguntas ben de forma curta, alongada, do 
tipo de verdadeiro ou falso, completar con unha palabra do texto, buscar un sinónimo ou antónimo, suliñar ou 
extraer información etc.  Haberá unha redacción(writing). 
 
A escoita (listening) será dun texto adaptado o seu nivel e o alumno deberá escoller entre varias opcións, decir si 
unha frase e verdadeira ou falsa,  completar con algunha palabra ou responder a preguntas abertas.  
 
A unha proba oral (speaking) consistirá en contestar a preguntas xerais, expoñer algún tema xa traballado, describir 
algún debuxo ou imaxen usando estructuras dadas na clase, falar dalgún tema xeral: a familia, os deportes, o tempo 
etc.    
 
Avaliaráse de forma continuada segundo os procedementos e instrumentos de avaliación que se indican a 
continuación. En todo caso a avaliación parte dun nivel sinxelo – unha unidade – ata un nivel superior – as tres 
unidades de cada avaliación, ou a avaliación de progreso de aprendizaxe ata o momento da proba. 

 
O peso cualificativo de cada estándar de aprendizaxe e actividades correspondentes a cada estándar, ven 

determinado  polo bloque de contidos o que pertenece ( reading/writing/speaking /listening), que ten un 

porcentaxe determinado, que aparece a continuación. 

Na avaliación final ordinaria, queda a criterio da profesora poñer o listening e o speaking. En caso de que 
non se poña, a nota ben do listening ou do speaking suma a parte de gramar & vocabulary.   
 
En canto o libro de lectura, é obrigatorio leelo,  e farase una proba escrita .Dito exámen puntuará 0,5 
sempre que a proba oral ou escrita supere o 8, si a nota é entre un 6 e 8  puntuará un 0,25, si a nota é 
inferior a seis non puntuará a maiores. Esta puntuación será tida en conta na TERCEIRA AVALIACIÓN.  
 
Os alumnos pendientes farán dous probas, unha  a finales de xaneiro (que abrange da unidade 1 á 5)e outra 
a finales de marzo (que abrange da unidade 6 á 9) . Quedará aprobado todo aquel que alcance o 5 de media 
en estos dous exámes. Aqueles alumnos que non acaden o cinco  de media nestes dous parciais,  farán unha 
proba global en maio  na data fixada  polo xefe de estudos. 
O alumno ó que lle quede pendente a materia do ano anterior, terá que facer OBRIGATORIAMENTE  o 
examen dese curso pendente, ainda que teña aprobado o inglés no curso actual. 
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2.- Criterios de cualificación 

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións parciais: 

Calcularase a cualificación ponderada das probas. 

Ademáis valorarase a realización das actividades propostas na aula (Cualificación actividades), de 

xeito que  

A cualificación de cada avaliación obterase mediante o cálculo dunha media aritmética ponderada 

dacordo ás seguintes porcentaxes: 

Ponderación - 2º ESO 
 
20% Writing 
 
15% Reading 
 
15% Speaking 
 
10% Listening 
 
40% Grammar and Vocabulary 
 

O alumnado cunha cualificación igual ou superior a cinco terá superada a avaliación 

correspondente. 

Para o alumnado que non supere unha avaliación así como para o resto do alumnado haberá 

actividades de repaso da avalición anterior como parte do proceso ensino-aprendizaxe nesta 

materia de evaluación continuada, , acordes ás características da materia non superada e ao perfil 

do alumno/a co fin de que sexa recuperada á maior brevidade posible. 

3ª Avaliación Parcial (6 xuño 2022): 

Logo de realizada a 3ª avaliación parcial consignarase a nota obtida no 3º trimestre e 

adicionalmente nesa avaliación determinarase se o alumno/a ten superada a totalidade da 

materia. Ao ser unha materia de evaluación continua, a cualificación da terceira terá un maior peso 

na nota final, xa que ésta última avaliación inclue os contidos das dúas anteriores. A primeira 

avaliación terá un valor dun 10%, a segunda avaliación dun 20% e a terceira será o 70% da nota 

final. 
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Actividades de ampliación, reforzo, profundización e titorización (6-22 xuño 2022): 

Aquel alumnado que non teña superada a materia realizará : 

1.actividades de apoio, reforzo e recuperación durante o periodo do 6 ao 22 de xuño adecuadas 

para superala e que estarán reflictidas no informe individualizado que elaborará o profesor/a ao 

remate da 3ª avaliación e que lle será entregado ás familias e alumnado. Os criterios de avalición e 

cualificación serán os mesmos que os indicados para as tres avaliacións parciais salvo que polas 

características das actividades de recuperación propostas se designen outras que serán 

comunicadas ao alumno/a previamente. 

2. Realización dun examen de recuperación da materia 

A cualificación destas actividades de recuperación  e o examen de recuperación nese periodo 

indicado substitúen á “Avaliación final extraordinaria” indicada na programación didáctica 

publicada e que desaparece. 

 

O alumnado que supere a materia logo da 3ª avaliación parcial, seguirá acudindo ao centro 

obrigatoriamente para realizar actividades de reforzo, profundización e titorización consistentes en 

: 

 Apoiar ao alumnado con partes suspensas segundo instrucións que serán facilitadas polo 

profesor/a. 

 Realizará un traballo de investigación en grupo aglutinador das capacidades adquiridas, ou 

actividades de reforzo ou ampliación de contidos. 

 

Estas tarefas serán avaliadas polo/a profesor/a con lista de cotexo e táboa de observación  e 

significarán, de ser o caso, o incremento de ata 0,5 puntos na nota final da materia que será 

consignada na nota da Avaliación final ordinaria do 23 de Xuño. 

Avaliación final ordinaria (23 Xuño) 

A cualificación final do curso será: 
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 O alumnado que xa superara a materia na 3ª avaliación parcial poderá ter unha nota final 

maior en función das actividades de reforzo e ampliación realizadas. 

 Para o alumnado que realizou actividades de reforzo e recuperación, a nota final será a do 

examen de recuperación , que como mínimo será un 5  , e a cualificación de ditas actividades 

no periodo do 6 ao 22 de xuño, que terá un valor máximo dun 0,5 en función da súa 

realización . 

 
 
 

3º ESO 

MATERIA: “INGLÉS” 

PROFESORA: María Belén Vázquez Mazaira 

1.- Criterios de avaliación 

Continúan vixentes os reflictidos na programación para cada un dos bloques. 

A asignación dos bloques poderá ser modificada en función da evolución do curso e das 

características do grupo o cal será reflictido no seguimento da programación que mensualmente 

fará o departamento e que lle será comunicado ao alumnado. 

Para a avaliación de cada bloque empregaranse como instrumentos de avaliación: 

 
   1º.- Observación directa e sistemática. Faremos un seguimento de cada alumno mediante a participación 
nas actividades cotidiás da aula, a interacción e o traballo en equipo, os hábitos escolares, a actitude ante a 
búsqueda de información é o dominio dos contidos procedimentaies, a progresión na sua aprendizaxe oral e 
escrita, ou mediante todos aqueles aspectos que consideremos oportunos para potenciar o coñecemento da 
materia. 

 
2º.- Análise de tarefas e da producción dos alumnos. Faráse un seguimento día a día e tomaránse as   
medidas correctoras, de reforzo, ou de expansión oportunas si son necesarias.  Estas tarefas están 
relacionadas coa programación xeral, e con cada unidade didáctica. Rexistraremos os datos sobre a 
realización das  actividades e as aprendizaxes adquiridas e puntuaránse ata un máximo de un punto ,mais ou 
menos ,por avaliación. 
 
3º.- Intercambios oráis e interrogación. En todalas clases o alumno fará ou contestará a preguntas, 
diálogos, ou debates mediante os cales identificaremos os coñecementos, contidos actitudinaies e as 
capacidades en  xeral. 
 
4º.- Uso da aula virtual e Webex: Proporcionarase material extra a través da aula virtual e no caso de 
confinamento, será o mecanismo de comunicación do alumnado en tódolos cursos exceptuando 1º e 2º da 



 

I.E.S. 12 DE OUTUBRO 

Av. de Santiago, 2 

32001 Ourense 

Teléfono: 988788211 

ies.12.outubro@edu.xunta.gal 

www.12outubro.gal 

 

 

ESO , nos que se usará este medio para envío e entrega de tódalas  actividades así como o webex nas horas 
estipuladas pola consellería en tódolos cursos. 

 
5º.- Probas específicas. Faránse alomenos unha proba oral e escrita en cada avaliación, e unha proba de 
nivel a comenzalo curso.  

 
O libro está distribuido en 9 unidades. Daránse 3 unidades na primeira avaliación, tres na segunda, e tres 
na terceira seguindo o método de avaliación contínua. No caso de 2º de Bacharelato, que está distribuido 
en 6 unidades, se impartirán dúas unidades en cada  avaliación. 

 
Avaliánse non só os coñecementos senon o progreso ou o retroceso, o interese pola materia, e a actitude 
positiva cara a aprendizaxe do inglés.  
 
Haberá unha avaliación inicial- non necesariamente como proba escrita-  e unha sumativa. Queda a criterio 

da profesora facer o examen de recuperación final, xa que se segue o método de avaliación contínua, 

entendendo por tal que se efectuará ao longo de todo o proceso de ensino‐aprendizaxe, e polo tanto xa se 

tomaron medidas correctoras e orientadoras en todalas probas anteriores. 

 

En cada avaliación faráse alomenos unha proba escrita, unha escoita  e unha proba oral. A proba escrita consta de 
ejercicios gramaticais que poden ser de varios tipos: completar unha frase ou lista, engadir, usar a forma correcta, 
elixir a forma correcta, usar unha categoría gramatical, coñecer os verbos irregulares etc. Contén ejercicios de 
vocabulario: completar listas, poñer sinónimos e antónimos, usar unha palabra no seu contexto, elixir entre duas ou 
varias palabras, facer frases coas palabras dadas etc.  
 
Haberá unha lectura comprensiva (reading) onde se contestarán a varias preguntas ben de forma curta, alongada, do 
tipo de verdadeiro ou falso, completar con unha palabra do texto, buscar un sinónimo ou antónimo, suliñar ou 
extraer información etc.  Haberá unha redacción(writing). 
 
A escoita (listening) será dun texto adaptado o seu nivel e o alumno deberá escoller entre varias opcións, decir si 
unha frase e verdadeira ou falsa, completar con algunha palabra ou responder a preguntas abertas.  
 
A unha proba oral (speaking) consistirá en contestar a preguntas xerais, expoñer algún tema xa traballado, describir 
algún debuxo ou imaxen usando estructuras dadas na clase, falar dalgún tema xeral: a familia, os deportes, o tempo 
etc.    
 
Avaliaráse de forma continuada segundo os procedementos e instrumentos de avaliación que se indican a 
continuación. En todo caso a avaliación parte dun nivel sinxelo – unha unidade – ata un nivel superior – as tres 
unidades de cada avaliación, ou a avaliación de progreso de aprendizaxe ata o momento da proba. 

 

O peso cualificativo de cada estándar de aprendizaxe e actividades correspondentes a cada estándar, ven 

determinado  polo bloque de contidos o que pertenece ( reading/writing/speaking /listening), que ten un 

porcentaxe determinado, que aparece a continuación. 

Na avaliación final ordinaria, queda a criterio da profesora poñer o listening e o speaking. En caso de que 
non se poña, a nota ben do listening ou do speaking suma a parte de gramar & vocabulary.   
 

En canto o libro de lectura, é obrigatorio leelo,  e farase una proba escrita .Dito exámen puntuará 0,5 
sempre que a proba oral ou escrita supere o 8, si a nota é entre un 6 e 8  puntuará un 0,25, si a nota é 
inferior a seis non puntuará a maiores. Esta puntuación será tida en conta na TERCEIRA AVALIACIÓN.  
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Os alumnos pendientes farán dous probas, unha  a finales de xaneiro (que abrange da unidade 1 á 5)e outra 
a finales de marzo (que abrange da unidade 6 á 9) . Quedará aprobado todo aquel que alcance o 5 de media 
en estos dous exámes. Aqueles alumnos que non acaden o cinco de media nestes dous parciais,  farán unha 
proba global en maio  na data fixada  polo xefe de estudos. 
O alumno ó que lle quede pendente a materia do ano anterior, terá que facer OBRIGATORIAMENTE  o 
examen dese curso pendente, ainda que teña aprobado o inglés no curso actual. 

 

2.- Criterios de cualificación 

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións parciais: 

Calcularase a cualificación ponderada das probas. 

Ademáis valorarase a realización das actividades propostas na aula (Cualificación actividades), de 

xeito que  

A cualificación de cada avaliación obterase mediante o cálculo dunha media aritmética ponderada 

dacordo ás seguintes porcentaxes: 

Ponderación - 3º ESO 
 
20% Writing 
 
15% Reading 
 
15% Speaking  
 
10% Listening 
 
40% Grammar 
 

O alumnado cunha cualificación igual ou superior a cinco terá superada a avaliación 

correspondente. 

Para o alumnado que non supere unha avaliación así como para o resto do alumnado haberá 

actividades de repaso da avalición anterior como parte do proceso ensino-aprendizaxe nesta 

materia de evaluación continuada, acordes ás características da materia non superada e ao perfil do 

alumno/a co fin de que sexa recuperada á maior brevidade posible. 

3ª Avaliación Parcial (6 xuño 2022): 

Logo de realizada a 3ª avaliación parcial consignarase a nota obtida no 3º trimestre e 

adicionalmente nesa avaliación determinarase se o alumno/a ten superada a totalidade da 
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materia. Ao ser unha materia de evaluación continua, a cualificación da terceira terá un maior peso 

na nota final, xa que ésta última avaliación inclue os contidos das dúas anteriores. A primeira 

avaliación terá un valor dun 10%, a segunda avaliación dun 20% e a terceira será o 70% da nota 

final. 

Actividades de ampliación, reforzo, profundización e titorización (6-22 xuño 2022): 

Aquel alumnado que non teña superada a materia realizará : 

1.actividades de apoio, reforzo e recuperación durante o periodo do 6 ao 22 de xuño adecuadas 

para superala e que estarán reflictidas no informe individualizado que elaborará o profesor/a ao 

remate da 3ª avaliación e que lle será entregado ás familias e alumnado. Os criterios de avalición e 

cualificación serán os mesmos que os indicados para as tres avaliacións parciais salvo que polas 

características das actividades de recuperación propostas se designen outras que serán 

comunicadas ao alumno/a previamente. 

2. Realización dun examen de recuperación da materia 

A cualificación destas actividades de recuperación  e o examen de recuperación nese periodo 

indicado substitúen á “Avaliación final extraordinaria” indicada na programación didáctica 

publicada e que desaparece. 

 

 

O alumnado que supere a materia logo da 3ª avaliación parcial, seguirá acudindo ao centro 

obrigatoriamente para realizar actividades de reforzo, profundización e titorización consistentes en 

: 

 Apoiar ao alumnado con partes suspensas segundo instrucións que serán facilitadas polo 

profesor/a. 

 Realizará un traballo de investigación en grupo aglutinador das capacidades adquiridas, ou 

actividades de reforzo ou ampliación de contidos. 
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Estas tarefas serán avaliadas polo/a profesor/a con lista de cotexo e táboa de observación  e 

significarán, de ser o caso, o incremento de ata 0,5 puntos na nota final da materia que será 

consignada na nota da Avaliación final ordinaria do 23 de Xuño. 

 

Avaliación final ordinaria (23 Xuño) 

A cualificación final do curso será: 

 O alumnado que xa superara a materia na 3ª avaliación parcial poderá ter unha nota final 

maior en función das actividades de reforzo e ampliación realizadas. 

 Para o alumnado que realizou actividades de reforzo e recuperación, a nota final será  a do 

examen de recuperación , que como mínimo será un 5  , e a cualificación de ditas actividades 

no periodo do 6 ao 22 de xuño, que terá un valor máximo dun 0,5 en función da súa 

realización . 

 

4º ESO 

MATERIA: “INGLÉS” 

PROFESORA: Elena Rios Sancho 

1.- Criterios de avaliación 

Continúan vixentes os reflictidos na programación para cada un dos bloques. 

A asignación dos bloques poderá ser modificada en función da evolución do curso e das 

características do grupo o cal será reflictido no seguimento da programación que mensualmente 

fará o departamento e que lle será comunicado ao alumnado. 

Para a avaliación de cada bloque empregaranse como instrumentos de avaliación: 

 
   1º.- Observación directa e sistemática. Faremos un seguimento de cada alumno mediante a participación 
nas actividades cotidiás da aula, a interacción e o traballo en equipo, os hábitos escolares, a actitude ante a 
búsqueda de información é o dominio dos contidos procedimentaies, a progresión na sua aprendizaxe oral e 
escrita, ou mediante todos aqueles aspectos que consideremos oportunos para potenciar o coñecemento da 
materia. 

 
                   2º.- Análise de tarefas e da producción dos alumnos. Faráse un seguimento día a día e tomaránse as   

medidas correctoras, de reforzo, ou de expansión oportunas si son necesarias.  Estas tarefas están 
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relacionadas coa programación xeral, e con cada unidade didáctica. Rexistraremos os datos sobre a 
realización das  actividades e as aprendizaxes adquiridas e puntuaránse ata un máximo de un punto ,mais ou 
menos ,por avaliación. 
 
3º.- Intercambios oráis e interrogación. En todalas clases o alumno fará ou contestará a preguntas, 
diálogos, ou debates mediante os cales identificaremos os coñecementos, contidos actitudinaies e as 
capacidades en  xeral. 
 
4º.- Uso da aula virtual e Webex: Proporcionarase material extra a través da aula virtual e no caso de 
confinamento, será o mecanismo de comunicación do alumnado en tódolos cursos exceptuando 1º e 2º da 
ESO , nos que se usará este medio para envío e entrega de tódalas  actividades así como o webex nas horas 
estipuladas pola consellería en tódolos cursos. 

 
5º.- Probas específicas. Faránse alomenos unha proba oral e escrita en cada avaliación, e unha proba de nivel 
a comenzalo curso.  
 

O libro está distribuido en 9 unidades. Daránse 3 unidades na primeira avaliación, tres na 
segunda, e tres na terceira seguindo o método de avaliación contínua. No caso de 2º de 
Bacharelato, que está distribuido en 6 unidades, se impartirán dúas unidades en cada  avaliación. 
 

Avaliánse non só os coñecementos senon o progreso ou o retroceso, o interese pola materia, e a actitude 
positiva cara a aprendizaxe do inglés.  
 
        Haberá unha avaliación inicial- non necesariamente como proba escrita-  e unha sumativa. Queda a 

criterio da profesora facer o examen de recuperación final, xa que se segue o método de avaliación contínua, 

entendendo por tal que se efectuará ao longo de todo o proceso de ensino‐aprendizaxe, e polo tanto xa se 

tomaron medidas correctoras e orientadoras en todalas probas anteriores. 

 

En cada avaliación faráse alomenos unha proba escrita, unha escoita  e unha proba oral. A proba escrita consta de 
ejercicios gramaticais que poden ser de varios tipos: completar unha frase ou lista, engadir, usar a forma correcta, 
elixir a forma correcta, usar unha categoría gramatical, coñecer os verbos irregulares etc. Contén ejercicios de 
vocabulario: completar listas, poñer sinónimos e antónimos, usar unha palabra no seu contexto, elixir entre duas ou 
varias palabras, facer frases coas palabras dadas etc.  
 
Haberá unha lectura comprensiva (reading) onde se contestarán a varias preguntas ben de forma curta, alongada, do 
tipo de verdadeiro ou falso, completar con unha palabra do texto, buscar un sinónimo ou antónimo, suliñar ou 
extraer información etc.  Haberá unha redacción(writing). 
 
A escoita (listening) será dun texto adaptado o seu nivel e o alumno deberá escoller entre varias opcións, decir si 
unha frase e verdadeira ou falsa, completar con algunha palabra ou responder a preguntas abertas.  
 
A unha proba oral (speaking) consistirá en contestar a preguntas xerais, expoñer algún tema xa traballado, describir 
algún debuxo ou imaxen usando estructuras dadas na clase, falar dalgún tema xeral: a familia, os deportes, o tempo 
etc.    
 

 
Avaliaráse de forma continuada segundo os procedementos e instrumentos de avaliación que se indican a 

continuación. En todo caso a avaliación parte dun nivel sinxelo – unha unidade – ata un nivel superior – as tres 
unidades de cada avaliación, ou a avaliación de progreso de aprendizaxe ata o momento da proba. 
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O peso cualificativo de cada estándar de aprendizaxe e actividades correspondentes a 

cada estándar, ven determinado  polo bloque de contidos o que pertenece: 

(reading/writing/speaking /listening), que ten un porcentaxe determinado, que 

aparece a continuación. 

Na avaliación final ordinaria, queda a criterio da profesora poñer o listening e o speaking. En caso de que 
non se poña, a nota ben do listening ou do speaking suma a parte de gramar & vocabulary. 
 
En canto o libro de lectura, é obrigatorio leelo,  e farase una proba escrita .Dito exámen puntuará 0,5 
sempre que a proba oral ou escrita supere o 8, si a nota é entre un 6 e 8  puntuará un 0,25, si a nota é 
inferior a seis non puntuará a maiores. Esta puntuación será tida en conta na TERCEIRA AVALIACIÓN.  
 
Os alumnos pendientes farán dous probas, unha  a finales de xaneiro (que abrange da unidade 1 á 5)e outra 
a finales de marzo (que abrange da unidade 6 á 9) . Quedará aprobado todo aquel que alcance o 5 de media 
en estos dous exámes. Aqueles alumnos que non acaden o cinco de media nestes dous parciais,  farán unha 
proba global en maio  na data fixada  polo xefe de estudos. 
O alumno ó que lle quede pendente a materia do ano anterior, terá que facer OBRIGATORIAMENTE  o 
examen dese curso pendente, ainda que teña aprobado o inglés no curso actual. 
 

2.- Criterios de cualificación 

1ª, 2ª e 3ª Avaliacións parciais: 

Calcularase a cualificación ponderada das probas. 

Ademáis valorarase a realización das actividades propostas na aula (Cualificación actividades), de 

xeito que  

A cualificación de cada avaliación obterase mediante o cálculo dunha media aritmética ponderada 

dacordo ás seguintes porcentaxes: 

Ponderación - 4º ESO 
 
20% Writing 
 
15% Reading 
 
15% Speaking  
 
10% Listening 
 
40% Grammar 
 

O alumnado cunha cualificación igual ou superior a cinco terá superada a avaliación 

correspondente. 
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Para o alumnado que non supere unha avaliación así como para o resto do alumnado haberá 

actividades de repaso da avalición anterior como parte do proceso ensino-aprendizaxe nesta 

materia de evaluación continuada, acordes ás características da materia non superada e ao perfil do 

alumno/a co fin de que sexa recuperada á maior brevidade posible. 

3ª Avaliación Parcial (6 xuño 2022): 

Logo de realizada a 3ª avaliación parcial consignarase a nota obtida no 3º trimestre e 

adicionalmente nesa avaliación determinarase se o alumno/a ten superada a totalidade da 

materia. Ao ser unha materia de evaluación continua, a cualificación da terceira terá un maior peso 

na nota final, xa que ésta última avaliación inclue os contidos das dúas anteriores. A primeira 

avaliación terá un valor dun 10%, a segunda avaliación dun 20% e a terceira será o 70% da nota 

final. 

Actividades de ampliación, reforzo, profundización e titorización (6-22 xuño 2022): 

Aquel alumnado que non teña superada a materia realizará : 

1.actividades de apoio, reforzo e recuperación durante o periodo do 6 ao 22 de xuño adecuadas 

para superala e que estarán reflictidas no informe individualizado que elaborará o profesor/a ao 

remate da 3ª avaliación e que lle será entregado ás familias e alumnado. Os criterios de avalición e 

cualificación serán os mesmos que os indicados para as tres avaliacións parciais salvo que polas 

características das actividades de recuperación propostas se designen outras que serán 

comunicadas ao alumno/a previamente. 

2. Realización dun examen de recuperación da materia 

A cualificación destas actividades de recuperación  e o examen de recuperación nese periodo 

indicado substitúen á “Avaliación final extraordinaria” indicada na programación didáctica 

publicada e que desaparece. 

O alumnado que supere a materia logo da 3ª avaliación parcial, seguirá acudindo ao centro 

obrigatoriamente para realizar actividades de reforzo, profundización e titorización consistentes en 

: 

 Apoiar ao alumnado con partes suspensas segundo instrucións que serán facilitadas polo 

profesor/a. 
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 Realizará un traballo de investigación en grupo aglutinador das capacidades adquiridas, ou 

actividades de reforzo ou ampliación de contidos. 

 

Estas tarefas serán avaliadas polo/a profesor/a con lista de cotexo e táboa de observación  e 

significarán, de ser o caso, o incremento de ata 0,5 puntos na nota final da materia que será 

consignada na nota da Avaliación final ordinaria do 23 de Xuño. 

 

Avaliación final ordinaria (23 Xuño) 

A cualificación final do curso será: 

 O alumnado que xa superara a materia na 3ª avaliación parcial poderá ter unha nota final 

maior en función das actividades de reforzo e ampliación realizadas. 

 

 Para o alumnado que realizou actividades de reforzo e recuperación, a nota final será a do 

examen de recuperación , que como mínimo será un 5  , e a cualificación de ditas actividades 

no periodo do 6 ao 22 de xuño, que terá un valor máximo dun 0,5 en función da súa 

realización . 

 
 

1º BACHARELATO 
 
MATERIA: INGLÉS 

PROFESOR: Elena Rios Sancho 

1.- Criterios de avaliación 

Continúan vixentes os reflictidos na programación para cada un dos bloques. 

A asignación dos bloques poderá ser modificada en función da evolución do curso e das 

características do grupo o cal será reflictido no seguimento da programación que mensualmente 

fará o departamento e que lle será comunicado ao alumnado. 

Para a avaliación de cada boque empregaranse como instrumentos de avaliación: 



 

I.E.S. 12 DE OUTUBRO 

Av. de Santiago, 2 

32001 Ourense 

Teléfono: 988788211 

ies.12.outubro@edu.xunta.gal 

www.12outubro.gal 

 

 

   1º.- Observación directa e sistemática. Faremos un seguimento de cada alumno mediante a participación 
nas actividades cotidiás da aula, a interacción e o traballo en equipo, os hábitos escolares, a actitude ante a 
búsqueda de información é o dominio dos contidos procedimentaies, a progresión na sua aprendizaxe oral e 
escrita, ou mediante todos aqueles aspectos que consideremos oportunos para potenciar o coñecemento da 
materia. 

 
                   2º.- Análise de tarefas e da producción dos alumnos. Faráse un seguimento día a día e tomaránse as   

medidas correctoras, de reforzo, ou de expansión oportunas si son necesarias.  Estas tarefas están 
relacionadas coa programación xeral, e con cada unidade didáctica. Rexistraremos os datos sobre a 
realización das  actividades e as aprendizaxes adquiridas e puntuaránse ata un máximo de un punto, mais ou 
menos ,por avaliación. 
 
3º.- Intercambios oráis e interrogación. En todalas clases o alumno fará ou contestará a preguntas, 
diálogos, ou debates mediante os cales identificaremos os coñecementos, contidos actitudinaies e as 
capacidades en  xeral. 
 
4º.- Uso da aula virtual e Webex: Proporcionarase material extra a través da aula virtual e no caso de 
confinamento, será o mecanismo de comunicación do alumnado en tódolos cursos exceptuando 1º e 2º da 
ESO , nos que se usará este medio para envío e entrega de tódalas  actividades así como o webex nas horas 
estipuladas pola consellería en tódolos cursos. 

 
5º.- Probas específicas. Faránse alomenos unha proba oral e escrita en cada avaliación, e unha proba de nivel 

a comenzalo curso.  
 

O libro está distribuido en 9 unidades. Daránse 3 unidades na primeira avaliación, tres na 
segunda, e tres na terceira seguindo o método de avaliación contínua. No caso de 2º de 
Bacharelato, que está distribuido en 6 unidades, se impartirán dúas unidades en cada  avaliación. 
 

Avaliánse non só os coñecementos senon o progreso ou o retroceso, o interese pola materia, e a actitude 
positiva cara a aprendizaxe do inglés.  
 

        Haberá unha avaliación inicial- non necesariamente como proba escrita-  e unha 

sumativa. Queda a criterio da profesora facer o examen de recuperación final, xa que se 

segue o método de avaliación contínua, entendendo por tal que se efectuará ao longo de 

todo o proceso de ensino‐aprendizaxe, e polo tanto xa se tomaron medidas correctoras e 

orientadoras en todalas probas anteriores. 

 

En cada avaliación faráse alomenos unha proba escrita, unha escoita  e unha proba oral. A proba escrita consta de 
ejercicios gramaticais que poden ser de varios tipos: completar unha frase ou lista, engadir, usar a forma correcta, 
elixir a forma correcta, usar unha categoría gramatical, coñecer os verbos irregulares etc. Contén ejercicios de 
vocabulario: completar listas, poñer sinónimos e antónimos, usar unha palabra no seu contexto, elixir entre duas ou 
varias palabras, facer frases coas palabras dadas etc.  
 
Haberá unha lectura comprensiva (reading) onde se contestarán a varias preguntas ben de forma curta, alongada, do 
tipo de verdadeiro ou falso, completar con unha palabra do texto, buscar un sinónimo ou antónimo, suliñar ou 
extraer información etc.  Haberá unha redacción (writing). 
 
A escoita (listening) será dun texto adaptado o seu nivel e o alumno deberá escoller entre varias opcións, decir si 
unha frase e verdadeira ou falsa,  completar con algunha palabra ou responder a preguntas abertas.  
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A unha proba oral (speaking) consistirá en contestar a preguntas xerais, expoñer algún tema xa traballado, describir 
algún debuxo ou imaxen usando estructuras dadas na clase, falar dalgún tema xeral: a familia, os deportes, o tempo 
etc.    
 

Avaliaráse de forma continuada segundo os procedementos e instrumentos de avaliación que se indican a 
continuación. En todo caso a avaliación parte dun nivel sinxelo – unha unidade – ata un nivel superior – as tres 
unidades de cada avaliación, ou a avaliación de progreso de aprendizaxe ata o momento da proba. 

 

O peso cualificativo de cada estándar de aprendizaxe e actividades correspondentes a 

cada estándar, ven determinado  polo bloque de contidos o que pertenece ( 

reading/writing/speaking /listening), que ten un porcentaxe determinado, que aparece a 

continuación. 

Na avaliación extraordinaria, queda a criterio da profesora poñer o listening e o speaking. En caso de que 
non se poña, a nota ben do listening ou do speaking suma a parte de gramar & vocabulary.   
En canto o libro de lectura, é obrigatorio leelo,  e farase una proba escrita .Dito exámen puntuará 0,5 
sempre que a proba oral ou escrita supere o 8, si a nota é entre un 6 e 8  puntuará un 0,25, si a nota é 
inferior a seis non puntuará a maiores. Esta puntuación será tida en conta na TERCEIRA AVALIACIÓN.  
 

2.- Criterios de cualificación 

Calcularase a cualificación ponderada das probas. 

A cualificación de cada avaliación obterase mediante o cálculo dunha media aritmética ponderada 

dacordo ás seguintes porcentaxes: 

25% Writing 
 
15% Reading 
 
10% Speaking 
 
10% Listening 
 
40 % Grammar and Vocabulary 
 

O alumnado cunha cualificación igual ou superior a cinco terá superada a avaliación 

correspondente. 

Para o alumnado que non supere unha avaliación así como para o resto do alumnado haberá 

actividades de repaso da avalición anterior como parte do proceso ensino-aprendizaxe nesta 

materia de evaluación continuada, acordes ás características da materia non superada e ao perfil do 

alumno/a co fin de que sexa recuperada á maior brevidade posible. 
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Avaliación final ordinaria (6 de xuño de 2022): 

Ao ser unha materia de evaluación continua, a cualificación da terceira terá un maior peso na nota 

final, xa que ésta última avaliación inclue os contidos das dúas anteriores. A primeira avaliación terá 

un valor dun 10%, a segunda avaliación dun 20% e a terceira será o 70% da nota final. 

Actividades de ampliación, reforzo, profundización e titorización (6-22 xuño 2022): 

Aquel alumnado que non teña superada a materia realizará : 

1.actividades de apoio, reforzo e recuperación durante o periodo do 6 ao 22 de xuño adecuadas 

para superala. Os criterios de avalición e cualificación serán os mesmos que os indicados para as 

tres avaliacións parciais salvo que polas características das actividades de recuperación propostas se 

designen outras que serán comunicadas ao alumno/a previamente. 

2. Realización dun examen de recuperación da materia 

 

Avaliación final extraordinaria (23 Xuño) 

A cualificación final será a  acadada tras a realización dun exame de toda a materia, na que a nota 

mínima para aprobar será un cinco. A correcta realización das actividades de reforzo e recuperación 

durante o período do 6 ao 22 de xuño será tida en conta positivamente. 
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2º BACHARELATO 

MATERIA: INGLÉS 

PROFESORA: María Belén Vázquez Mazaira 

1.- Criterios de avaliación 

Continúan vixentes os reflictidos na programación para cada un dos bloques. 

A asignación dos bloques poderá ser modificada en función da evolución do curso e das 

características do grupo o cal será reflictido no seguimento da programación que mensualmente 

fará o departamento e que lle será comunicado ao alumnado. 

Para a avaliación de cada boque empregaranse como instrumentos de avaliación: 

   1º.- Observación directa e sistemática. Faremos un seguimento de cada alumno mediante a participación 
nas actividades cotidiás da aula, a interacción e o traballo en equipo, os hábitos escolares, a actitude ante a 
búsqueda de información é o dominio dos contidos procedimentaies, a progresión na sua aprendizaxe oral e 
escrita, ou mediante todos aqueles aspectos que consideremos oportunos para potenciar o coñecemento da 
materia. 

 
                   2º.- Análise de tarefas e da producción dos alumnos. Faráse un seguimento día a día e tomaránse as   
medidas correctoras, de reforzo, ou de expansión oportunas si son necesarias.  Estas tarefas están relacionadas coa 
programación xeral, e con cada unidade didáctica. Rexistraremos os datos sobre a realización das  actividades e as 
aprendizaxes adquiridas e puntuaránse ata un máximo de un punto ,mais ou menos ,por avaliación. 

 
3º.- Intercambios oráis e interrogación. En todalas clases o alumno fará ou contestará a preguntas, 
diálogos, ou debates mediante os cales identificaremos os coñecementos, contidos actitudinaies e as 
capacidades en  xeral. 
 
4º.- Uso da aula virtual e Webex: Proporcionarase material extra a través da aula virtual e no caso de 
confinamento, será o mecanismo de comunicación do alumnado en tódolos cursos exceptuando 1º e 2º da 
ESO , nos que se usará este medio para envío e entrega de tódalas  actividades así como o webex nas horas 
estipuladas pola consellería en tódolos cursos. 

 
5º.- Probas específicas. Faránse alomenos unha proba oral e escrita en cada avaliación, e unha proba de nivel 
a comenzalo curso.  
 

O libro está distribuido en 9 unidades. Daránse 3 unidades na primeira avaliación, tres na 
segunda, e tres na terceira seguindo o método de avaliación contínua. No caso de 2º de 
Bacharelato, que está distribuido en 6 unidades, se impartirán dúas unidades en cada  avaliación. 
 

Avaliánse non só os coñecementos senon o progreso ou o retroceso, o interese pola materia, e a actitude 
positiva cara a aprendizaxe do inglés.  
 

        Haberá unha avaliación inicial- non necesariamente como proba escrita-  e unha 

sumativa. Queda a criterio da profesora facer o examen de recuperación final, xa que se 

segue o método de avaliación contínua, entendendo por tal que se efectuará ao longo de 



 

I.E.S. 12 DE OUTUBRO 

Av. de Santiago, 2 

32001 Ourense 

Teléfono: 988788211 

ies.12.outubro@edu.xunta.gal 

www.12outubro.gal 

 

 

todo o proceso de ensino‐aprendizaxe, e polo tanto xa se tomaron medidas correctoras e 

orientadoras en todalas probas anteriores. 

 

En cada avaliación faráse alomenos unha proba escrita, unha escoita  e unha proba oral. A proba escrita consta de 
ejercicios gramaticais que poden ser de varios tipos: completar unha frase ou lista, engadir, usar a forma correcta, 
elixir a forma correcta, usar unha categoría gramatical, coñecer os verbos irregulares etc. Contén ejercicios de 
vocabulario: completar listas, poñer sinónimos e antónimos, usar unha palabra no seu contexto, elixir entre duas ou 
varias palabras, facer frases coas palabras dadas etc.  
 
Haberá unha lectura comprensiva (reading) onde se contestarán a varias preguntas ben de forma curta, alongada, do 
tipo de verdadeiro ou falso, completar con unha palabra do texto, buscar un sinónimo ou antónimo, suliñar ou 
extraer información etc.  Haberá unha redacción(writing). 
 
A escoita (listening) será dun texto adaptado o seu nivel e o alumno deberá escoller entre varias opcións, decir si 
unha frase e verdadeira ou falsa, completar con algunha palabra ou contestar a preguntas abertas.  
 
A unha proba oral (speaking) consistirá en contestar a preguntas xerais, expoñer algún tema xa traballado, describir 
algún debuxo ou imaxen usando estructuras dadas na clase, falar dalgún tema xeral: a familia, os deportes, o tempo 
etc.    

 
Avaliaráse de forma continuada segundo os procedementos e instrumentos de avaliación que se indican a 

continuación. En todo caso a avaliación parte dun nivel sinxelo – unha unidade – ata un nivel superior – as tres 
unidades de cada avaliación, ou a avaliación de progreso de aprendizaxe ata o momento da proba. 

 

O peso cualificativo de cada estándar de aprendizaxe e actividades correspondentes a 

cada estándar, ven determinado  polo bloque de contidos o que pertenece ( 

reading/writing/speaking /listening), que ten un porcentaxe determinado, que aparece a 

continuación. 

Na avaliación extraordinaria, queda a criterio da profesora poñer o listening e o speaking. En caso de que 
non se poña, a nota ben do listening ou do speaking suma a parte de gramar & vocabulary.   
En canto o libro de lectura, é obrigatorio leelo,  e farase una proba escrita .Dito exámen puntuará 0,5 
sempre que a proba oral ou escrita supere o 8, si a nota é entre un 6 e 8  puntuará un 0,25, si a nota é 
inferior a seis non puntuará a maiores. Esta puntuación será tida en conta na TERCEIRA AVALIACIÓN.  
 
Os alumnos pendientes farán dous probas, unha  a finales de xaneiro (que abrange da unidade 1 á 5)e outra 
a finales de marzo (que abrange da unidade 6 á 9) . Quedará aprobado todo aquel que alcance o 5 de media 
en estos dous exámes. Aqueles alumnos que non acaden o cinco de media nestes dous parciais,  farán unha 
proba global en maio  na data fixada  polo xefe de estudos. 
O alumno ó que lle quede pendente a materia do ano anterior, terá que facer OBRIGATORIAMENTE  o 
examen dese curso pendente, ainda que teña aprobado o inglés no curso actual. 
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2.- Criterios de cualificación: 

Calcularase a cualificación ponderada das probas. 

A cualificación de cada avaliación obterase mediante o cálculo dunha media aritmética ponderada 

dacordo ás seguintes porcentaxes: 

1º Trimestre 
 
40 % Grammar and Vocabulary 
 
40% Reading and Writing- ABAU 
 
10% Speaking 
 
10% Listening 
 
2º Trimestre 
 
30% Grammar and vocabulary  
 
50% ABAU 
 
10% Speaking 
 
10% Listening 
 
 
 
3º Trimestre 
 
20% Grammar and vocabulary  
 
60% ABAU 
 
10% Speaking 
 
10% Listening 

O alumnado cunha cualificación igual ou superior a cinco terá superada a avaliación 

correspondente. 

Para o alumnado que non supere unha avaliación así como para o resto do alumnado haberá 

actividades de repaso da avalición anterior como parte do proceso ensino-aprendizaxe nesta 

materia de evaluación continuada, acordes ás características da materia non superada e ao perfil do 

alumno/a co fin de que sexa recuperada á maior brevidade posible. 
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Avaliación final ordinaria (18 Maio): 

Ao ser unha materia de evaluación continua, a cualificación da terceira terá un maior peso na nota 

final, xa que ésta última avaliación inclue os contidos das dúas anteriores. A primeira avaliación terá 

un valor dun 10%, a segunda avaliación dun 20% e a terceira será o 70% da nota final. 

Aquel alumnado que non teña superada a materia realizará : 

1.actividades de apoio, reforzo e recuperación durante o período establecido entre a avaliación 

final ordinaria e a avaliación final extraordinaria (segundo calendario das probas ABAU)adecuadas 

para superar as partes onde se teña avaliación negativa. Os criterios de avalición e cualificación 

serán os mesmos que os indicados para as tres avaliacións parciais salvo que polas características 

das actividades de recuperación propostas se designen outras que serán comunicadas ao alumno/a 

previamente. 

2. Realización dun examen de recuperación de toda a  materia 

O alumnado que supere a materia logo da avaliación final, poderá seguir acudindo ao centro para 

realizar actividades de reforzo, profundización, titorización e preparación das probas ABAU. 

Avaliación final extraordinaria (segundo calendario das probas ABAU) 

A cualificación final será a  acadada tras a realización dun exame de toda a materia, na que a nota 

mínima para aprobar será un cinco. A correcta realización das actividades de reforzo e recuperación 

durante o período do 6 ao 22 de xuño será tida en conta positivamente. 
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