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Síntese da programación didáctica
o Contidos
 1º Trimestre
Unidade 1
 2º Trimestre
unidade 2
 3º Trimestre
unidade 3
Procedementos, instrumentos e criterios de avaliación e calificación
Ao longo de cada trimestre faranse unha proba escrita (control de unha parte
da unidade cos seus contidos léxicos e gramaticais) e un exame de avaliación
co fin de valorar o grao de adquisición das competencias lingüísticas
(produción e comprensión orais e escritas). Poderán realizarse tamén controis
dalgún punto específico da materia (verbos, etc)
Destes exames, o exame de avaliación contará o dobre. Isto representará un
80% da nota da avaliación, correspondendo o 20% restante ao traballo persoal
sobre o libro de lectura e redaccións na casa (10% respectivamente).
A avaliación da lingua estranxeira é continua, de xeito que ao remate de cada
trimestre farase un exame de todos os contidos gramaticais traballados na
avaliación e da parte sen examinar do léxico.
A nota final será resultante da media realizada entre as cualificacións obtidas
nas 3 avaliacións sempre que supere a cualificación de 3, tendo en conta que
se valorará positivamente a aprendizaxe evolutiva e global adquirida a medida
que avanza o curso. Deste xeito terá una meirande incidencia na nota final a
cualificación obtida na 3ª avaliación (que dalgún xeito ten una función global) e
que o alumno-a que ao final de curso demostre ter acadadas as habilidades
lingüísticas esixidas, poda aprobar o curso aínda que non houbera superado
algunha das probas anteriores.
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Farase un exame de recuperación despois da primeira e segunda avaliación, e
ao final do curso haberá un exame global que incluirá os contidos máis
relevantes do curso.
Nestes exames, o alumno poderá tamén presentarse a subir nota. Figuraralle a
nota acadada.

