
2ª AVALIACIÓN PERÍODO COVID-19

MODELO DE RECOLLIDA DE MODIFICACIÓN DE CRITERIOS DE AVALIACIÓN

DEPARTAMENTO: INGLÉS

MATERIA:       INGLÉS                            CURSO:        1º ESO                       GRUPO:A

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

• Posto que nos faltaba por avaliar o 45% da materia, esta porcentaxe distribuirase

entre as probas xa realizadas, polo que se avaliará como segue: Gramática e

vocabulario 50%, listening 15%, reading 15%, traballo diario 20%.

DEPARTAMENTO: INGLÉS

MATERIA:       INGLÉS                            CURSO:                1º ESO               GRUPO:B

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

• Posto que nos faltaba por avaliar o 45% da materia, esta porcentaxe distribuirase

entre as probas xa realizadas, polo que se avaliará como segue: Gramática e

vocabulario 50%, listening 15%, reading 15%, traballo diario 20%.

DEPARTAMENTO: INGLÉS

MATERIA:       INGLÉS                            CURSO:         1º ESO                      GRUPO:C

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

• Posto que nos faltaba por avaliar o 45% da materia, esta porcentaxe  distribuirase

entre as probas xa realizadas, polo que se avaliará como segue: Gramática e

vocabulario 50%, listening 15%, reading 15%, traballo diario 20%.

DEPARTAMENTO: INGLÉS

MATERIA:       INGLÉS                            CURSO:          1º ESO                     GRUPO:D

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

• Ata o momento da suspesión das clases , os alumnos tiñan feito unha proba , á que

se lle da o 60% da puntuación .O 40% restante  divídese da seguinte maneira :

20% o traballo diario e o outro 20% ao speaking.



DEPARTAMENTO: INGLÉS

MATERIA:       INGLÉS                            CURSO:     2º ESO GRUPO:A

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

• Ata o momento da suspesión das clases , os alumnos tiñan feito unha proba , á que

se lle da o 60% da puntuación .O 40% restante  divídese da seguinte maneira :

20% o traballo diario e o outro 20% ao speaking.

DEPARTAMENTO: INGLÉS

MATERIA:       INGLÉS                            CURSO:      2º ESO                         GRUPO:B

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

• Ata o momento da suspesión das clases , os alumnos tiñan feito unha proba , á que

se lle da o 60% da puntuación .O 40% restante  divídese da seguinte maneira :

20% o traballo diario e o outro 20% ao speaking.

DEPARTAMENTO: INGLÉS

MATERIA:       INGLÉS                            CURSO:          2º ESO                      GRUPO:C

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

• Ata o momento da suspesión das clases , os alumnos tiñan feito unha proba , á que

se lle da o 60% da puntuación .O 40% restante  divídese da seguinte maneira :

20% o traballo diario e o outro 20% ao speaking.

DEPARTAMENTO: INGLÉS

MATERIA:       INGLÉS                            CURSO:       2º ESO                        GRUPO:D

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

• Ata o momento da suspesión das clases , os alumnos tiñan feito unha proba , á que

se lle da o 60% da puntuación .O 40% restante  divídese da seguinte maneira :

20% o traballo diario e o outro 20% ao speaking.

DEPARTAMENTO: INGLÉS

MATERIA:       INGLÉS                            CURSO:       3º ESO                        GRUPO:A

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

Antes había un primeiro exame que valía un 30%, un segundo que valía un 60%, e un
restante 10% de traballo cos libros de texto. Ao non poderse facer o segundo exame, agora
contamos que o primeiro exame, feito,  vale un 80%, e o restante 20% consiste nun 10%



de traballo cos libros de texto, pero sumamos outro 10% polo traballo oral i escrito feito
na aula.

DEPARTAMENTO: INGLÉS

MATERIA:       INGLÉS                            CURSO:        3º ESO                       GRUPO:B

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

Antes había un primeiro exame que valía un 30%, un segundo que valía un 60%, e un
restante 10% de traballo cos libros de texto. Ao non poderse facer o segundo exame, agora
contamos que o primeiro exame, feito,  vale un 80%, e o restante 20% consiste nun 10%
de traballo cos libros de texto, pero sumamos outro 10% polo traballo oral i escrito feito
na aula.

DEPARTAMENTO: INGLÉS

MATERIA:       INGLÉS                            CURSO:           3º ESO                    GRUPO:C

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

Antes había un primeiro exame que valía un 30%, un segundo que valía un 60%, e un
restante 10% de traballo cos libros de texto. Ao non poderse facer o segundo exame, agora
contamos que o primeiro exame, feito,  vale un 80%, e o restante 20% consiste nun 10%
de traballo cos libros de texto, pero sumamos outro 10% polo traballo oral i escrito feito
na aula.

DEPARTAMENTO: INGLÉS

MATERIA:       INGLÉS                            CURSO:           3º ESO                 GRUPO:PMAR

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

• O 100% da puntuación aplicarase á proba feita ata o momento da suspensión das
clases.

DEPARTAMENTO: INGLÉS

MATERIA:       INGLÉS                            CURSO:         4º ESO                      GRUPO:A

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

Só se modifican criterios a unha alumna que non puido facer un exame. Ó resto segue
igual, é dicir: un primeiro exame (30%), un segundo (60%) e un restante 10% de traballo
na aula. Dita alumna é Lara María Ferreira Costas: ó único exame que fixo (o primeiro da
avaliación) cóntaselle agora un 80%; tamén se lle conta un 10% de traballo na aula, pero
agora tamén se lle valora un restante 10% de traballo oral i escrito feito na aula.

DEPARTAMENTO: INGLÉS

MATERIA: INGLÉS                            CURSO:          4º ESO                     GRUPO:B

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

Só se modifican criterios a dous alumnos que non puideron facer un exame. Ó resto segue
igual, é dicir: un primeiro exame (30%), un segundo (60%) e un restante 10% de traballo
na aula. Ditos alumnos son Miloud el Aissaoui  e Natalia Mocho Hernández: ó único
exame que fixeron (o primeiro da avaliación) cóntaselle agora un 80%; tamén se lle conta



un 10% de traballo na aula, pero agora tamén se lle valora un restante 10% de traballo
oral i escrito feito na aula.

DEPARTAMENTO: INGLÉS

MATERIA:       INGLÉS                            CURSO:        4º ESO                       GRUPO:C

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

• Posto que nos faltaba por avaliar o 7.5% da materia, esta porcentaxe  distribuirase

entre as probas xa realizadas, polo que se avaliará como segue: Primeiro exame:

30%. Segundo exame 60% (desglosado en gramática e vocabulario 30%, listening

10%, speaking 10%, reading 10%). Traballo: 10%.

DEPARTAMENTO: INGLÉS

MATERIA:       INGLÉS                            CURSO:    1º BACH                           GRUPO:A

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

• Posto que nos faltaba por avaliar o 35% da materia, esta porcentaxe distribuirase

entre as probas xa realizadas, polo que se avaliará como segue: Gramática e

vocabulario 30%, listening 15%, reading 15%, speaking 15%, writing 15% e

tareas 10%.

DEPARTAMENTO: INGLÉS

MATERIA:       INGLÉS                            CURSO: 1º BACH                         GRUPO:B

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

• Ante a imposibilidade de realizar o segundo exame de gramática que valía un 35%
acórdase o seguinte: ese 35% queda desagregado da seguinte maneira:  homework:
5% (agora vale un 10% (5% que valía antes+5% que se lle dá agora)), primeiro
examen de gramática 10% (agora vale un 30% (20% que xa valía antes+10% que se
lle dá agora), writing 5% agora vale un 15% (10% que valía antes +5),  reading 5%
agora vale un 15% (10% que valía antes +5% que  se lle dá agora), speaking 5% agora
vale un 15% (10% que valía antes +5%) e  listening 5% agora vale un 15% (10% que
valía antes +5% que se lle dá agora).

DEPARTAMENTO: INGLÉS

MATERIA:       INGLÉS                            CURSO: 1º BACH                       GRUPO:C

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:



• Posto que nos faltaba por avaliar o 45% da materia, esta porcentaxe  distribuirase

entre as probas xa realizadas, polo que se avaliará como segue: Gramática e

vocabulario 30%, reading 20%, speaking 20%, writing 20% e tareas 10%.

DEPARTAMENTO: INGLÉS

MATERIA:       INGLÉS                            CURSO:    2º BACH                           GRUPO:A

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

• Ante a imposibilidade de facer o exame ABAU que vale 60% decídese desglosar ese
60% do seguinte xeito: 25% para o exame de gramática, co cal vale un 55% (30%
valía o exame de gramática xa feito+25% que se lle dá agora), 20% para o listening, co
cal vale un 25% (5% do examen xa feito+20% que se lle dá agora) e 15% para o
traballo de casa,  co cal vale 20% (5% a porcentaxe que tiña antes+ 15% que se lle dá
agora).

DEPARTAMENTO: INGLÉS

MATERIA:       INGLÉS                            CURSO:        2º BACH                GRUPOS:B E C

MODIFICACIÓNS FEITAS SOBRE OS CRITERIOS:

• Cando se produciu a suspensión, todos/as os/as alumnos e alumnas do grupo B e
todos/as os/as alumnos e alumnas do C (agás unha alumna deste último grupo que
estivo enferma e só fixo un exame) xa fixeran todos os exames e as notas finais da
segunda avaliación xa lles foran comunicadas. Polo que respecta a esa alumna, a
profesora púxose en contacto con ela para comunicarlle que o seu exame será valorado
sobre dez e sumaránselle os traballos entregados.


