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2.  INTRODUCIÓN E METODOLOXÍA   
 
 
 
2.1. Introdución  
 
Bridges for Bacharelato 2 é o segundo dun método en dous niveis deseñado para 
solucionar os problemas específicos que adoitan ter os alumnos/as de inglés nesta etapa, 
sen importar a comunidade autónoma onde vivan nin a lingua oficial que falen. En cada 
nivel do curso, os materiais proporcionados supoñen unhas 100-110 horas de clase, 
aínda que o número de horas dependerá do número de alumnos/as por cada clase e do 
nivel dos estudantes.  
Bridges 2 revisa e consolida o que os alumnos/as aprenderon en Bridges 1, ao mesmo 
tempo que amplía o vocabulario e as estruturas gramaticais. A sección Exam 
Preparation do Student’s Book prepáraos para a proba de acceso á universidade, 
ofrecendo consellos para o exame ademais de modelos de exames como práctica. 
 
A serie foi deseñada poñendo unha especial énfase no desenvolvemento do vocabulario. 
Para lograr este propósito, o vocabulario trabállase de modo extenso ao longo das 
unidades do Student’s Book e da exclusiva e orixinal sección Vocabulary Builder 
(incluída no Workbook). Cada unidade do Student’s Book ten dúas seccións dedicadas 
ao vocabulario: nas páxinas de apertura iníciase un achegamento dos alumnos/as ao 
vocabulario clave do tema, tópicos que ás veces lles resultarán familiares porque xa os 
aprenderon en cursos precedentes. Unha segunda dobre páxina dedicada ao vocabulario 
amplía o grupo léxico, introduce vocabulario novo e expresións idiomáticas, presenta 
diferenzas idiomáticas relevantes entre o inglés británico e o americano, etc. Este modo 
de traballar o vocabulario de xeito sistemático daralles aos alumnos/as as ferramentas 
básicas para enfrontárense ás tarefas comunicativas que atoparán ao longo das unidades.  
 
Bridges 2 presenta as estruturas gramaticais nun contexto auténtico e fai que os 
alumnos/as presten atención á formación e aos diferentes usos de cada estrutura. Tamén 
se pretende que o alumnado reflexione sobre as similitudes e diferenzas entre o inglés e 
a súa propia lingua, para unha mellor comprensión do funcionamento da lingua de 
estudo. As actividades están coidadosamente graduadas en dificultade, de tal xeito que 
os alumnos/as identifiquen a gramática aprendida contextualizada en textos atractivos e 
reais. Ademais, os alumnos/as teñen a oportunidade de comprobar as respostas a estes 
últimos exercicios a través de actividades de comprensión oral.  
 
Bridges ofrece un estruturado programa de escritura no que os alumnos/as analizan e 
practican os diferentes xéneros literarios. Ademais detállanse os pasos que teñen que 
seguir os alumnos/as para facer a tarefa de escritura. Cada unidade céntrase nunha 
destreza de writing concreta para permitir que os alumnos/as melloren a súa expresión 
escrita.  
 
As seccións de Listening e Speaking están coidadosamente integradas na unidade co fin 
de lograr o desenvolvemento da competencia comunicativa. Os alumnos/as atoparán 
actividades centradas en contextos útiles, habituais e cotiáns, así como actividades orais 
propias dos exames de speaking. Ao mesmo tempo, danse consellos útiles que permiten 
que os alumnos/as fortalezan e melloren as destrezas que necesitan para lograr 
comunicarse dun modo efectivo.  



 
As tres destrezas comunicativas -writing, listening e speaking- danlles aos alumnos/as a 
oportunidade de practicaren o vocabulario e as estruturas gramaticais que aprenderon, 
dun modo guiado e perfectamente pautado.  
 
Bridges mostra que a linguaxe é fundamental na comunicación entre diferentes culturas 
e nas diferentes áreas de coñecemento do proxecto curricular que os alumnos/as 
estudan. As unidades do Student’s Book inclúen seccións que tratan textos, cancións e 
poemas relacionados con diversos temas culturais e intercurriculares e que contribúen 
ao entretemento dos alumnos/as, así como cadros con información cultural interactiva e 
interesante. Todo isto preséntase en intervalos regulados e perfectamente integrados ao 
longo do libro.  
 
Seguindo as recomendacións do Marco Común Europeo de Referencia (MCER), 
alentamos os alumnos/as para que organicen e expresen as súas propias ideas, 
experiencias e opinións a través de tarefas de expresión escrita e oral e para que avalíen 
as súas propias habilidades lingüísticas segundo as vaian traballando ao longo do libro. 
Un alumno/a que estude con Bridges 2 será competente na maior parte de capacidades 
lingüísticas expresadas no nivel B1, é dicir, un usuario independente que:  

- é capaz de comprender os puntos principais de textos claros e en lingua estándar, 
sempre que traten sobre cuestións que lle son coñecidas, xa sexa en situacións de 
traballo, de estudo ou de lecer;  
- sábese desenvolver na maior parte das situacións que poden xurdir durante unha 
viaxe por zonas onde se utiliza a lingua;  
- é capaz de producir textos sinxelos e coherentes sobre temas que lle son familiares 
ou nos que ten un interese persoal;  
- pode describir experiencias, acontecementos, desexos e aspiracións, así como 
xustificar brevemente as súas opinións ou explicar os seus plans.  
 
 

No que se refire á comprensión de mensaxes orais e escritas, en Bacharelato os 
alumnos/as deben ser capaces de comprender a información transmitida polo seu 
interlocutor/a, independentemente do acento que este teña.  
 
No caso das emisións transmitidas por medios de comunicación ou de reprodución 
mecánica, preténdese que comprendan a información global e a específica das 
mensaxes, que interpreten algunhas das ideas principais transmitidas nelas e que sexan 
capaces de realizar certos tipos de abstracción dentro do campo de interese xeral do 
alumno/a.  
 
En Bridges for Bacharelato 2 os temas e situacións de comunicación amplían o 
coñecemento do mundo e as experiencias persoais do alumnado, ademais de axudarlle a 
tomar conciencia do valor da lingua inglesa como vehículo de comunicación 
internacional e da súa importancia na sociedade e no mercado laboral actual.  
 
Para estabelecer o grao de dificultade das situacións de comunicación tivemos en conta 
o tipo de mensaxe e o tema, o interlocutor/a ou interlocutores/as, a canle, grao e tipo de 
comprensión requirida, o uso de estratexias comunicativas (lingüísticas e non 
lingüísticas) e a necesidade de axuda.  
 



Os niveis de comprensión van graduados desde as habilidades comunicativas receptivas 
máis básicas, como son recoñecer ou identificar determinados elementos e información, 
ata a inferencia, é dicir, a interpretación de opinións e a identificación da funcionalidade 
dun texto, pasando pola interpretación de significados, apoiándose en claves non 
lingüísticas, no contexto, etc. Preténdese que o alumnado adopte unha actitude crítica 
cara á información transmitida nestas mensaxes.  
 
A secuencia das habilidades comunicativas receptivas non dá por feito que o alumnado 
non as adquirise en 1º de Bacharelato; o que tratamos de conseguir é a automatización 
do seu uso en 2º de Bacharelato grazas ao repaso e á práctica continua que se fai delas 
ao longo das unidades didácticas.  
 
Polo que respecta á produción oral, en Bacharelato os interlocutores/as seguen a ser 
profesores/as, compañeiros/as e falantes da lingua inglesa.  
Os alumnos/as participan en conversacións nas que hai que narrar, describir, informar e 
transmitir ideas e opinións de modo claro e ordenado, utilizando estratexias de 
comunicación e compensación que aprenderon na ESO, e tamén repasan, amplían e 
profundan nas funcións comunicativas da lingua estudadas en cursos precedentes. 
Ademais, a secuencia dos contidos fonéticos -interrelacionada co resto de contidos do 
curso-, promove a corrección dos erros de pronuncia máis comúns entre os alumnos/as.  
 
En canto á produción escrita, a complexidade estará non só na extensión e nos 
conceptos expresados senón tamén nas habilidades comunicativas utilizadas. Xa que 
logo, en Bacharelato os textos terán un carácter cada vez máis complexo, aínda que 
sempre dentro da realidade persoal e académica do alumnado. As producións incluirán 
desde textos de opinión, cartas formais, resumos, textos argumentativos e narrativos e 
descricións de lugares. 
 
Os alumnos/as deberán progresar na utilización das estruturas gramaticais, mostrando 
así un grao de madurez sintáctica maior que na ESO. Esta madurez leva aparellado o 
uso correcto dalgunhas oracións subordinadas e marcadores do discurso, a ampliación 
do léxico receptivo e produtivo e o desenvolvemento de procesos de autocorrección.  
 
No referente á lectura comprensiva e autónoma de textos de temática xeral e/ou 
adecuados aos seus intereses, o alumnado utilizará técnicas de aprendizaxe que 
desenvolvan a súa autonomía na lectura comprensiva e no uso dos procedementos 
adquiridos de modo sistemático. Os tipos de texto máis usuais son artigos de revistas, 
textos informativos e narrativos, diarios e historias breves. As estratexias de lectura 
centradas en desenvolver a súa autonomía, tales como a utilización de dicionarios 
(seleccionar o adecuado, detectar e buscar as palabras esenciais para a comprensión, 
identificar a acepción apropiada, etc.), o uso de gramáticas e libros de referencia, e o 
uso de recursos lingüísticos tales como a formación de palabras, as categorías 
gramaticais, a identificación de true e false friends, sinónimos, etc., requiren unha 
práctica sistemática para alcanzar a automatización no desenvolvemento da lectura 
comprensiva. Os textos iranse especializando pouco a pouco, con temas de interese e 
actividades de dificultade adecuada ao seu nivel, co obxectivo de fomentar nos 
alumnos/as o aprecio da lectura como fonte de información, pracer, lecer e acceso a 
outras culturas e formas de vida. Tamén se pretende fomentar unha actitude receptiva e 
respectuosa, e ao mesmo tempo crítica, cara á información que transmiten os devanditos 
textos.  



 
A reflexión sobre o funcionamento do sistema lingüístico non só é importante no 
noso método como elemento facilitador da aprendizaxe, senón tamén como elemento 
imprescindíbel para a autocorrección. Deste xeito, en Bridges for Bacharelato 2 
foméntase a competencia comunicativa a través de textos orais e escritos, e a reflexión 
sobre a competencia lingüística propiamente dita mediante unha serie de estratexias de 
aprendizaxe autónoma para que os alumnos/as as poidan automatizar coa práctica. Para 
iso, ademais de tratalas en todas as seccións que compoñen as unidades, creamos outras 
seccións específicas: exercicios concretos que se repiten ao longo das unidades, Bridge 
to Everyday Language, Bridge to Speaking, Bridge to Writing e Looking Back que, 
xunto cos apéndices, fomentan a reflexión de forma organizada e gradual na súa 
aprendizaxe da lingua inglesa.  
 
A actitude do alumno/a cara á aprendizaxe da lingua estranxeira é esencial para 
que recoñeza e aprecie o valor comunicativo da devandita lingua e a súa propia 
capacidade de aprender. A reflexión sobre a lingua e a súa aprendizaxe inclúe a 
consideración da finalidade que ten para cada estudante, base fundamental para que 
recoñezan a súa capacidade persoal de aprender e de progresar e para que adopten as 
destrezas de estudo necesarias que poderán utilizar ao longo da súa vida. Esa actitude 
positiva cara á aprendizaxe e á superación das dificultades persoais é promovida de 
forma explícita nas seccións Exam Preparation e Looking Back. 
 
Para o desenvolvemento do proceso de autoavaliación, é de grande utilidade o material 
que adoptou a editorial, baseado nos principios do Portfolio Europeo das Linguas para 
Secundaria, e que lles permite reflexionar sobre o seu propio proceso de aprendizaxe. 
Este material ofrece a posibilidade de volver sobre cada un dos apartados de cada 
unidade e, de modo reflexivo, plasmar o seu grao de consecución en cada un deles. 
Poden tamén tomar decisións sobre o que deben facer para melloraren naquelas 
destrezas onde a aprendizaxe estea sendo máis deficitaria.  
 
En Bridges for Bacharelato 2 facemos uso dos elementos socioculturais que achega a 
lingua estranxeira e promovemos a súa interpretación e valoración. Con isto preténdese 
facilitarlle ao alumnado a comprensión da cultura anglosaxona, presentándolle os seus 
elementos máis significativos, valores, normas e estereotipos, resaltando sempre o 
contraste e a relativización coa propia cultura, e buscando os valores comúns que ambas 
as dúas supoñen. As referencias culturais aos países nos que se fala inglés incluíronse 
nas lecturas de cada unidade do Student’s Book e do Workbook.  
 
Por suposto, o alumnado debe ser consciente da importancia que ten o inglés nas 
relacións internacionais, unha realidade que eles verán patente no panorama social e 
laboral actual e a cuxa comprensión contribuímos desde a nosa área.  
 
A utilización sistemática de estratexias de autonomía é a finalidade a longo prazo 
que se busca na aprendizaxe de calquera materia educativa. Con todo, cada disciplina 
require o seu proceso e uns procedementos propios, que irán desde os máis básicos ata 
os máis complexos.  
 
As estratexias son elementos cruciais para a aprendizaxe e é necesario utilizalas 
constantemente ata chegar á súa total automatización sen necesidade de reflexión. Por 
iso, en Bacharelato primeiro identificamos as necesidades da aprendizaxe e despois, en 



consonancia con elas, seleccionamos as actividades, os materiais e os modos de traballo 
apropiados para alcanzar o obxectivo específico que fixamos.  
 
As estratexias de aprendizaxe servirán tamén para mellorar o desenvolvemento dos 
procesos mentais necesarios para realizar as actividades. Estas son as que 
desenvolvemos en cada destreza comunicativa:  
 
 
� Reading (comprensión escrita): lectura da primeira e última oración de cada 

parágrafo para identificar a idea central; inferencia de significados non explícitos 
(ler entre liñas); procura de información específica (scanning); comprensión das 
referencias pronominais; identificación da finalidade do texto (informar, entreter, 
etc.) e distinción entre feito e opinión. 

 
 
� Listening (comprensión oral): comprensión de enunciados; anticipación de 

contidos; atención selectiva; identificación de información específica; inferencia de 
significados; toma de notas; seguimento de instrucións; identificación do tema 
principal; secuencia de información; recoñecemento da pronuncia; distinción de 
diferentes matices de significado segundo o ritmo e a entoación; audición 
comprensiva de mensaxes emitidas por falantes con distintos acentos, etc.  

 
 
� Speaking (produción oral): estratexias de elaboración que facilitan a interacción na 

aula, tales como organizar as ideas antes de falar e basear a exposición oral nun 
guión que dea mostras de claridade e de estrutura lóxica; estratexias de 
compensación, clarificación e comprobación; estratexias para a práctica, como a 
repetición, a imitación, a aplicación de regras, etc.; estratexias de autocorrección, 
como a identificación de problemas e a súa solución, buscando sempre mellorar a 
pronuncia, o ritmo e a entoación nas producións orais.  

 
 
� Writing (expresión escrita): á marxe das estratexias comentadas no apartado 

anterior, inclúense tamén as de transferencia, elaboración e autocorrección; o 
desenvolvemento da imaxinación e a creatividade, e a procura da información en 
diversas fontes. O estudante deberá atender tanto ao proceso de escritura coma ao 
produto, tendo en conta as características propias do tipo de texto, utilizando o 
rexistro idóneo, os marcadores do discurso e os signos de puntuación adecuados, 
ordenando frases e parágrafos en textos coherentes mediante conxuncións e 
conectores e respectando á vez a estrutura dos mesmos, etc.  

 
 



 
2.2 . Metodoloxía  
 
Bridges for Bacharelato 2 articúlase ao redor dos seguintes principios básicos:  
 
� Ensinar a lingua estranxeira co fin de que o alumno/a logre comunicarse e 

desenvolverse con éxito no plano oral e no escrito, de xeito natural.  
 
� Profundar no desenvolvemento das estratexias de aprendizaxe para que poida 

enfrontarse con éxito a situacións reais de comunicación. 
 
� Conseguir que entenda o funcionamento do sistema lingüístico e que reflexione 

sobre o mesmo, comparándoo coa súa lingua materna, para alcanzar un bo nivel de 
comunicación.  

 
� Profundar no sistema fonético, nas funcións gramaticais e no vocabulario, de xeito 

que poida recoñecelos e empregalos en situacións reais de comunicación.  
 
� Desenvolver e dominar de forma integrada as catro destrezas básicas: listening, 

speaking, reading e writing.  
 
� Ofrecerlle todas as facilidades posíbeis para que amplíe os seus coñecementos sobre 

os aspectos socioculturais da lingua inglesa e que asimile a cultura da que forma 
parte, evitando así que exprese os seus logros só en termos morfosintácticos e 
funcionais.  

 
� Espertar no alumno a responsabilidade de conseguir a autonomía na súa 

aprendizaxe, recoñecendo os métodos de estudo e o tipo de organización que máis 
lle conveñan.  

 
� Motivalo con temas de interese e ofrecerlle unhas metas claras ao longo do curso.  
 
� Fomentar a autoavaliación como ferramenta imprescindíbel para conseguir un 

progreso eficaz na aprendizaxe.  
 
 

 



3. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
 
 

 
3. 1. Obxectivos de área  
 
O ensino da Lingua estranxeira no bacharelato terá como obxectivo o desenvolvemento 
das seguintes capacidades:  
 
1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensíbel e respectuosa, 
con fluidez e precisión, utilizando estratexias adecuadas ás situacións de comunicación.  
 
2. Comprender a información global e a específica de textos orais e seguir o argumento 
de temas actuais emitidos en contextos comunicativos habituais e polos medios de 
comunicación.  
 
3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara e ben estruturados, nun estilo 
adecuado aos lectores aos que van dirixidos e á intención comunicativa.  
 
4. Comprender diversos tipos de textos escritos, de temática xeral e específica, e 
interpretalos criticamente utilizando estratexias de comprensión adecuadas ás tarefas 
requiridas, identificando os elementos esenciais do texto e captando a súa función e 
organización discursiva.  
 
5. Ler de forma autónoma textos con fins diversos adecuados aos seus intereses e 
necesidades, valorando a lectura como fonte de información, pracer e lecer.  
 
6. Utilizar os coñecementos sobre a lingua e as normas de uso lingüístico para falar e 
escribir de forma adecuada, coherente e correcta, para comprender textos orais e 
escritos, e reflexionar sobre o funcionamento da lingua estranxeira en situacións de 
comunicación.  
 
7. Adquirir e desenvolver estratexias de aprendizaxe diversas, empregando todos os 
medios ao seu alcance, incluídas as tecnoloxías da información e da comunicación, co 
fin de utilizar a lingua estranxeira de forma autónoma e para seguir progresando na súa 
aprendizaxe.  
 
8. Coñecer os trazos sociais e culturais fundamentais da lingua estranxeira para 
comprender e interpretar mellor culturas distintas á propia e a lingua obxecto de 
aprendizaxe.  
 
9. Valorar a lingua estranxeira como medio para acceder a outros coñecementos e 
culturas, e recoñecer a importancia que ten como medio de comunicación e de 
entendemento internacional nun mundo multicultural, tomando conciencia das 
similitudes e diferenzas entre as distintas culturas.  
 
10. Afianzar estratexias de autoavaliación na adquisición da competencia comunicativa 
na lingua estranxeira, con actitudes de iniciativa, confianza e responsabilidade neste 
proceso.  
 



3. 2. Contidos xerais  
 
 
BLOQUE 1. ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR:  
 
Escoitar e comprender:  
-  Comprensión do significado xeral e específico de conferencias e discursos sobre 
temas concretos e con certa abstracción dentro do campo de interese xeral e académico 
do alumnado.  
-  Comprensión xeral e específica de mensaxes transmitidas polos medios de 
comunicación e emitidas tanto en lingua estándar coma por falantes con diferentes 
acentos.  
-  Comprensión da comunicación interpersoal sobre temas de uso cotián, de interese 
xeral e temas abstractos, co fin de contestar no momento.  
-  Utilización de estratexias para comprender e inferir significados non explícitos, para 
captar as ideas principais ou para comprobar a comprensión usando claves contextuais 
en textos orais sobre temas diversos.  
-  Toma de conciencia da importancia de comprender globalmente unha mensaxe, sen 
necesidade de entender todos e cada un dos elementos da mesma.  
 
Falar e conversar:  
-  Planificación do que se quere dicir e de como expresalo, usando recursos variados 
para facilitar a comunicación e mecanismos para dar coherencia e cohesión ao discurso.  
-  Produción oral de mensaxes diversas sobre asuntos relacionados cos seus intereses e 
presentacións preparadas previamente, sobre temas xerais ou da súa especialidade, con 
razoábel corrección gramatical e unha adecuada pronuncia, ritmo e entoación.  
-  Expresión de puntos de vista sobre un tema coñecido, participación en discusións e 
debates sobre temas actuais, ofrecendo información detallada, utilizando exemplos 
adecuados, defendendo os seus puntos de vista con claridade e mostrando unha actitude 
respectuosa e crítica ante as contribucións alleas.  
-  Participación en conversacións con certo grao de fluidez, naturalidade e precisión, 
sobre temas variados, utilizando estratexias para participar e manter a interacción e para 
negociar significados.  
 
 
BLOQUE 2. LER E ESCRIBIR:  
 
Comprensión de textos escritos:  
-  Predición de información a partir de elementos textuais e non textuais en textos 
escritos sobre temas diversos.  
-  Comprensión de información xeral, específica e detallada en xéneros textuais 
diversos, referidos a unha variedade de temas.  
-  Identificación do propósito comunicativo, dos elementos textuais e paratextuais e da 
forma de organizar a información, distinguindo as partes do texto.  
-  Comprensión de sentidos implícitos, posturas ou puntos de vista en artigos e informes 
referidos a temas concretos de actualidade.  
-  Lectura autónoma de textos extensos e diversos relacionados cos seus intereses 
académicos, persoais e profesionais futuros, utilizando distintas estratexias de lectura 
segundo o texto e a finalidade que se persiga e apreciando este tipo de lectura como 
forma de obter información, ampliar coñecementos e pasalo ben.  



 
Composición de textos escritos:  
-  Planificación do proceso de elaboración dun texto, utilizando mecanismos de 
organización, articulación e cohesión do texto.  
-  Redacción de textos de certa complexidade sobre temas persoais, actuais e de interese 
académico, con claridade, razoábel corrección gramatical e adecuación léxica ao tema, 
utilizando o rexistro apropiado e, no seu caso, os elementos gráficos e paratextuais que 
faciliten a comprensión.  
-  Interese pola produción de textos escritos comprensíbeis, atendendo a diferentes 
necesidades e intencións.  
 
 
BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA:  
 
Coñecementos lingüísticos:  
-  Ampliación do campo semántico e léxico sobre temas xerais de interese para o 
alumnado e relacionados con outras materias de currículo.  
-  Formación de palabras a partir de prefixos, sufixos e palabras compostas.  
-  Revisión e ampliación das estruturas gramaticais e funcións principais adecuadas a 
distintos tipos de texto e intencións comunicativas.  
-  Uso do alfabeto fonético para mellorar a súa pronuncia de forma autónoma.  
-  Produción e interpretación de diferentes patróns de acentuación, ritmo e entoación 
necesarios para a expresión e comprensión de distintas actitudes e sentimentos.  
 
Reflexión sobre a aprendizaxe:  
-  Recoñecemento das variedades de uso da lingua: diferenzas entre a linguaxe formal e 
informal, falada e escrita.  
-  Uso autónomo de recursos diversos para a aprendizaxe: dixitais e bibliográficos.  
-  Aplicación de estratexias para revisar, ampliar e consolidar o léxico e as estruturas 
lingüísticas.  
-  Análise e reflexión sobre o uso e o significado de diferentes estruturas gramaticais 
mediante comparación e contraste coas súas propias.  
-  Reflexión e aplicación de estratexias de autocorrección e de autoavaliación para 
progresar na aprendizaxe autónoma da lingua. Recoñecemento do erro como parte do 
proceso de aprendizaxe.  
-  Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe tanto dentro coma fóra da 
aula, utilizando as tecnoloxías da información e da comunicación.  
-  Valoración da confianza, da iniciativa e da cooperación para a aprendizaxe de linguas.  
 
 
BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E CONCIENCIA INTERCULTURAL:  
 
-  Coñecemento e valoración dos elementos culturais máis relevantes.  
-  Reflexión sobre as similitudes e as diferenzas significativas entre costumes, 
comportamentos, actitudes, valores ou crenzas que prevalecen entre falantes da lingua 
estranxeira e da propia.  
-  Uso de rexistros adecuados ao contexto, ao interlocutor e á intención comunicativa, á 
canle de comunicación, ao soporte, etc.  
-  Interese por estabelecer intercambios comunicativos e por coñecer informacións 
culturais dos países onde se fala a lingua estranxeira.  



-  Valoración da lingua estranxeira como medio de comunicación e de entendemento 
entre pobos, facilitador do acceso a outras culturas, a outras linguas e como 
enriquecemento persoal.  
-  Recoñecemento da importancia da lingua estranxeira como medio para acceder a 
coñecementos que resulten de interese para o futuro académico e profesional do 
alumno.  
 
 
 
 
 
3. 3. Cadro explicativo  
 
 
 

 BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 BLOQUE 4 

SECCIÓNS Escoitar e 
comprender 

Falar e 
conversar 

Comprensión 
de textos 
escritos 

Composición 
de textos 
escritos 

Coñecementos 
lingüísticos 

Reflexión 
sobre a 

aprendizaxe 

Aspectos 
socioculturais e 

conciencia 
intercultural 

Vocabulary * * * * * * * 

Reading   *  * * * 

Grammar  *   * *  

Writing   * * * * * 

Listening *    * * * 

Speaking  *   * * * 

Pronunciation * *   * * * 

Looking Back     * * * 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. 4. Secuencia das unidades didácticas  
 
A continuación detállanse os contidos desenvolvidos en cada unidade de Bridges for 
Bacharelato 2. Os temas transversais implícitos nos obxectivos xerais de Bacharelato 
quedan reflectidos nas unidades do libro.  
 
 
UNIT 1 - Health  

 
a) Obxectivos  

 
� Utilizar vocabulario relacionado coa alimentación e a saúde.  
� Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre unha persoa con sobrepeso 

que se enfrontou ao reto de cruzar Estados Unidos de costa a costa.  
� Utilizar correctamente o Present Perfect Simple, o Present Perfect Continuous, o 

Past Perfect Simple, o Past Perfect Continuous e o Future Perfect Simple.  
� Redactar un texto de opinión sobre o tipo de comida que se debería servir nas 

cafeterías, empregando correctamente as conxuncións causais e consecutivas.  
� Comprender a información global e a específica dun programa de radio.  
� Pedir comida nun restaurante e expresar opinións.  
� Recoñecer o alfabeto fonético inglés e pronunciar, atendendo á entoación, palabras 

que inclúan sons vocálicos e consonánticos difíciles e frases.  
� Afianzar estratexias para a realización de exames.  

 
 
b) Contidos didácticos  

 
Vocabulary  
� Vocabulario relacionado coa alimentación e a saúde.  
� Lectura e realización dun cuestionario sobre os coñecementos que teñen sobre 

alimentación.  
� Fórmulas lingüísticas para pedir comida nun restaurante a través da sección Bridge 

to Everyday Language.  
� Collocations.  
� Prefixos para formar novas palabras.  
� Expresións idiomáticas.  
� Aplicación á gramática do vocabulario visto na unidade e posta en práctica a través 

da expresión oral na sección Bridge to Speaking.  
� Información cultural e intercurricular: alimentos que son pouco comúns e a 

importancia de ter unha boa alimentación.  
� Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; o xerundio e o infinitivo.  

 
Reading  
� Lectura da primeira e última liña de cada parágrafo para identificar a idea principal.  
� Comprensión dun texto sobre unha persoa con sobrepeso que se enfrontou ao reto de 

cruzar Estados Unidos de costa a costa.  
� Realización de diversas actividades de comprensión escrita como as que poden 

aparecer na PAU: identificación de afirmacións verdadeiras e falsas.  
� Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu 

significado.  



� False friends.  
� Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto a través da sección Over 

to You.  
� Identificación de comidas típicas de Gran Bretaña e de Estados Unidos.  
 
 
 
Grammar  
� Expresión de accións pasadas con distintas referencias temporais a través do Present 

Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Past Perfect Simple e Past Perfect 
Continuous. Uso e formación. Expresións temporais.  

� Expresión de accións futuras co Future Perfect Simple. Uso e formación. Expresións 
temporais.  

� Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas 
actividades.  

 
Writing  
� Estudo das conxuncións causais e consecutivas.  
� Análise da estrutura dun texto de opinión e redacción doutro texto. Produción do 

borrador seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised, con axuda do 
cadro Useful Expressions, para rematar escribindo unha versión final no apartado 
Bridge to Writing.  

 
Listening  
� Predición do contido da gravación a través do contexto: neste caso, teñen que 

mostrar acordo ou desacordo cunhas afirmacións relacionadas co tema.  
� Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: un programa de radio.  
 
Speaking  
� Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade co emprego do 

vocabulario que aparece na mesma.  
� Fórmulas lingüísticas para pedir comida nun restaurante.  
� Interacción co compañeiro/a para expresar a súa opinión sobre distintos temas, con 

axuda do cadro Useful Expressions.  
� Información cultural e intercurricular: a prohibición de fumar en lugares públicos.  
� Tip: a importancia de razoar as respostas á hora de intercambiar opinións.  

 
Pronunciation  
� Aprendizaxe do alfabeto fonético inglés.  
� Pronuncia de palabras con sons vocálicos e consonánticos difíciles.  
� Pronuncia de frases atendendo á entoación.  

 
 
Looking Back  
� Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que 

poñen en práctica o vocabulario, a gramática e a escritura vistos anteriormente.  
 
 
 
 



UNIT 2 -Jobs  
 
a) Obxectivos  

 
� Utilizar vocabulario relacionado co emprego.  
� Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre un estudante norteamericano 

de 18 anos que se converteu en alcalde da súa vila.  
� Utilizar correctamente o estilo indirecto.  
� Redactar unha carta para solicitar un traballo, empregando adecuadamente as 

conxuncións de finalidade.  
� Comprender a información global e a específica dunha entrevista de traballo 

realizada por teléfono.  
� Pedir información e facer unha entrevista de traballo.  
� Pronunciar correctamente palabras que conteñen tritongos e identificar a sílaba 

acentuada en cada palabra.  
� Afianzar estratexias para a realización de exames.  

 
 
b)  Contidos didácticos  

 
Vocabulary  
� Vocabulario relacionado co emprego.  
� Fórmulas lingüísticas para pedir información a través da sección Bridge to Everyday 

Language.  
� Palabras que se confunden con facilidade.  
� Sufixos para formar substantivos e adxectivos.  
� Expresións idiomáticas.  
� Diferenzas entre o inglés británico e o americano.  
� Aplicación á gramática do vocabulario visto na unidade e posta en práctica a través 

da expresión oral na sección Bridge to Speaking.  
� Información cultural e intercurricular: as profesións máis afectadas pola tensión.  
� Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; verbos seguidos de 

preposición.  
 
Reading  
� Comprensión do contido do texto a partir da inferencia de matices ou lendo entre 

liñas para comprender cousas que non están escritas.  
� Comprensión dun texto sobre un estudante de 18 anos que se converteu en alcalde 

da súa vila.  
� Realización de diversas actividades de comprensión escrita como as que poden 

aparecer na PAU: preguntas de opción múltiple.  
� Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu 

significado.  
� False friends.  
� Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección 

Over to You.  
� Información cultural e intercurricular: as eleccións en Estados Unidos.  

 
 
 



Grammar  
� Relato do que outra persoa preguntou, respondeu ou suxeriu, utilizando o estilo 

indirecto. Uso e formación.  
� Os reporting verbs.  
� Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas 

actividades.  
 
Writing  
� Estudo das conxuncións de finalidade.  
� Análise da estrutura dunha carta para solicitar un traballo. Redactar unha. Produción 

do borrador seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised para 
rematar escribindo unha versión final no apartado Bridge to Writing.  

 
Listening  
� Predición do contido da gravación a través do contexto: neste caso, teñen que 

identificar a finalidade dalgunhas preguntas parecidas ás que poden atopar nunha 
entrevista de traballo telefónica.  

� Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: unha entrevista de traballo 
telefónica.  

 
Speaking  
� Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade, co emprego do 

vocabulario que aparece na mesma.  
� Fórmulas lingüísticas para utilizar nunha entrevista.  
� Interacción co compañeiro/a para facer unha entrevista de traballo, con axuda do 

cadro Useful Expressions.  
� Tip: expresións lingüísticas para pedirlle ao interlocutor/a que repita algo e gañar 

tempo para pensar durante unha conversación.  
 
Pronunciation  
� Práctica das palabras que conteñen tritongos.  
� Identificación da sílaba acentuada para pronunciar as palabras correctamente.  

 
Looking Back  
� Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que 

poñen en práctica o vocabulario, a gramática e a escritura vistos anteriormente.  
 
 
 
UNIT 3 - Shopping  

 
a) Obxectivos  

 
� Utilizar vocabulario relacionado coas compras.  
� Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre a venda de agasallos non 

desexados a través dunha páxina web.  
� Utilizar correctamente a voz pasiva.  
� Utilizar correctamente os verbos causativos (have / get + something + done).  
� Redactar un resumo utilizando adecuadamente a técnica da paráfrase.  
� Comprender a información global e a específica de varias conversacións informais.  



� Realizar compras e mostrar acordo e desacordo.  
� Pronunciar correctamente as formas débiles.  
� Afianzar estratexias para a realización de exames.  

 
 
 
b) Contidos didácticos  

 
Vocabulary  
� Vocabulario relacionado coas compras.  
� Fórmulas lingüísticas que se utilizan para realizar compras, a través da sección 

Bridge to Everyday Language.  
� Phrasal verbs.  
� Expresións idiomáticas.  
� Diferenzas entre o inglés británico e o americano.  
� Aplicación á gramática do vocabulario visto na unidade e posta en práctica a través 

da expresión oral na sección Bridge to Speaking.  
� Información cultural e intercurricular: realizar compras a través de Internet de forma 

segura.  
� Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; false friends.  

 
Reading  
� Predición do contido dun texto a partir da busca de información específica 

(scanning).  
� Comprensión dun texto sobre a venda de agasallos non desexados a través dunha 

páxina web.  
� Realización de diversas actividades de comprensión escrita como as que poden 

aparecer na PAU: busca de sinónimos.  
� Comprensión do vocabulario clave do texto principal, para entender o seu 

significado.  
� False friends.  
� Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección 

Over to You.  
� Información cultural e intercurricular: as compras a través de Internet.  

 
 
 
Grammar  
� Utilización adecuada da voz pasiva. Diferenzas coa voz activa.  
� Os verbos causativos.  
� Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas 

actividades.  
 
Writing  
� Estudo da técnica da paráfrase.  
� Análise da estrutura dun resumo e redacción doutro. Produción do borrador 

seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised, para rematar 
escribindo unha versión final no apartado Bridge to Writing.  

 
 



Listening  
� Predición do contido da gravación a través do contexto: neste caso, teñen que 

identificar os factores que máis inflúen á hora de comprar roupa.  
� Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: conversacións informais.  
� Tip: recoñecemento das palabras clave en afirmacións e preguntas para despois 

identificalas na conversación.  
 
Speaking  
� Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade co emprego do 

vocabulario que aparece na mesma.  
� Fórmulas lingüísticas que se utilizan para realizar compras.  
� Interacción co compañeiro/a para dicir se está de acordo ou non coas afirmacións 

dadas, con axuda do cadro Useful Language.  
 
Pronunciation  
� Práctica da pronuncia das formas débiles.  

 
Looking Back  
� Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que 

poñen en práctica o vocabulario, a gramática e a escritura vistos anteriormente.  
 
 
 
UNIT 4 - Relationships  

 
a) Obxectivos  

 
� Utilizar vocabulario relacionado coas relacións persoais e cos sentimentos.  
� Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre o “rumspringa”, unha etapa na 

que se lles permite aos mozos amish de 16 anos experimentar todo aquilo que teñen 
prohibido.  

� Utilizar correctamente os tres tipos de oracións condicionais, as oracións temporais e 
as desiderativas con wish e if only.  

� Redactar un texto argumentativo, empregando conxuncións de adición e contraste.  
� Comprender a información global e a específica de tres chamadas que realiza a xente 

a un teléfono de axuda.  
� Expresar sentimentos e pedir e dar consellos.  
� Pronunciar correctamente as oracións ao saber que palabras hai que acentuar, e 

practicar o seu ritmo.  
� Afianzar estratexias para a realización de exames.  

 
 
b) Contidos didácticos  

 
Vocabulary  
� Vocabulario relacionado coas relacións persoais e cos sentimentos.  
� Fórmulas lingüísticas para expresar sentimentos a través da sección Bridge to 

Everyday Language.  
� Collocations con verbos.  
� Adxectivos seguidos de preposición.  



� Expresións idiomáticas.  
� O significado dalgunhas palabras no inglés británico coloquial.  
� Aplicación á gramática do vocabulario visto na unidade e posta en práctica a través 

da expresión oral, na sección Bridge to Speaking.  
� Información cultural e intercurricular: os días máis solicitados para casar.  
� Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; os adxectivos compostos.  
 
Reading  
� Predición do contido dun texto a partir da comprensión das referencias pronominais.  
� Comprensión dun texto sobre o ”rumspringa”, unha etapa na que se lles permite aos 

mozos amish de 16 anos experimentar todo aquilo que teñen prohibido.  
� Realización de diversas actividades de comprensión escrita como as que poden 

aparecer na PAU: contestar as preguntas abertas.  
� Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu 

significado.  
� False friends.  
� Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección 

Over to You.  
� Información cultural e intercurricular: datos sobre a agrupación relixiosa amish.  

 
Grammar  
� Os tres tipos de oracións condicionais. Uso e formación.  
� As oracións desiderativas con wish e if only. Uso e formación.  
� Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas 

actividades.  
� Tip: repaso das oracións temporais.  

 
Writing  
� Estudo das conxuncións de adición e contraste.  
� Análise da estrutura dun texto argumentativo e redacción doutro texto. Produción do 

borrador seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised, con axuda do 
cadro Useful Expressions, para rematar escribindo unha versión final no apartado 
Bridge to Writing.  

 
Listening  
� Predición do contido da gravación a través do contexto: neste caso, teñen que elixir a 

opción que máis se achega á súa opinión sobre cal é o mellor modo de resolver un 
problema nunha relación.  

� Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: as chamadas a un teléfono no 
que se pide axuda e se dá consello.  

� Tip: aprendizaxe de novas técnicas para a comprensión de mensaxes orais.  
 
Speaking  
� Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade co emprego do 

vocabulario que aparece na mesma.  
� Fórmulas lingüísticas para expresar sentimentos.  
� Interacción co compañeiro/a para pedir e dar consello, con axuda do cadro Useful 

Expressions.  
 
Pronunciation  



� Práctica e recoñecemento das palabras que van acentuadas nas oracións.  
� Práctica do ritmo das oracións.  
 
Looking Back  
� Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que 

poñen en práctica o vocabulario, a gramática e a escritura vistos anteriormente.  
 
 
 
 
UNIT 5 - Tourism  

 
a) Obxectivos  

 
� Utilizar vocabulario relacionado coas viaxes e o turismo.  
� Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre o turismo en lugares onde 

ocorreron traxedias.  
� Utilizar correctamente as oracións de relativo especificativas e explicativas.  
� Redactar un texto describindo un lugar, empregando correctamente os adxectivos e 

os adverbios.  
� Comprender a información global e a específica da descrición dunha viaxe.  
� Planear unhas vacacións e describir fotografías.  
� Recoñecer e pronunciar correctamente os ditongos presentes en palabras como  
    here - near e air - care e as palabras que conteñen letras mudas.  
� Afianzar estratexias para a realización de exames.  

 
 
b) Contidos didácticos  

 
Vocabulary  
� Vocabulario relacionado coas viaxes e o turismo.  
� Fórmulas lingüísticas para planear unhas vacacións, a través da sección Bridge to 

Everyday Language.  
� Nomes compostos.  
� Adxectivos seguidos de infinitivos.  
� Expresións idiomáticas.  
� Aplicación á gramática do vocabulario visto na unidade e posta en práctica a través 

da expresión oral na sección Bridge to Speaking.  
� Información cultural e intercurricular: Google Earth e os símbolos que poden atopar 

nun mapa.  
� Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; uso correcto dos adxectivos.  

 
Reading  
� Identificación da finalidade do texto.  
� Comprensión dun texto sobre o turismo en lugares onde ocorreron traxedias.  
� Realización de diversas actividades de comprensión escrita como as que poden 

aparecer na PAU: completar oracións.  
� Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu 

significado.  
� False friends.  



� Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección 
Over to You.  

� Información cultural e intercurricular: a “zona cero” en Nova York.  
 
Grammar  
� As oracións de relativo especificativas e explicativas. Os pronomes e os adverbios 

relativos.  
� Estruturas formal e informal.  
� Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas 

actividades.  
� Tip: o uso do pronome whom.  

 
Writing  
� Estudo dos adxectivos e dos adverbios.  
� Estudo e práctica da orde dos adxectivos que preceden o nome.  
� Análise da estrutura dun texto descritivo e redacción doutro texto. Produción do 

borrador seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised, con axuda do 
cadro Useful Expressions, para rematar escribindo unha versión final no apartado 
Bridge to Writing.  

 
Listening  
� Predición do contido da gravación a través dunhas fotografías.  
� Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: a descrición dunha viaxe.  
� Diferenzas entre o inglés británico e o americano.  
 
Speaking  
� Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade, co emprego do 

vocabulario que aparece na mesma.  
� Fórmulas lingüísticas para planear unhas vacacións.  
� Interacción co compañeiro/a para describir fotografías con axuda do cadro Useful 

Expressions.  
� Tip: importancia de organizar as ideas antes de falar.  

 
Pronunciation  
� Recoñecemento e pronuncia dos ditongos presentes en palabras como here - near e 

air - care.  
� Pronuncia das palabras que conteñen letras mudas.  

 
Looking Back  
� Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que 

poñen en práctica o vocabulario, a gramática e a escritura vistos anteriormente.  
 
 
 
UNIT 6 - Celebrations  

 
a) Obxectivos  

 
� Utilizar vocabulario relacionado coas festas e as celebracións de distintos países.  



� Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre o Entroido de Salvador de 
Baía.  

� Utilizar correctamente os verbos modais e os modais perfectos.  
� Redactar un texto narrativo, empregando correctamente os conectores de secuencia e 

as expresións temporais.  
� Comprender a información global e a específica dun programa de radio.  
� Falar de festas populares e describir acontecementos.  
� Identificar a pronuncia das formas contraídas e das palabras que conteñan os sons /j/ 

e /w/.  
� Afianzar estratexias para a realización de exames.  

 
 
b) Contidos didácticos  

 
Vocabulary  
� Vocabulario relacionado coas festas e as celebracións de distintos países.  
� Fórmulas lingüísticas para falar de festas populares a través da sección Bridge to 

Everyday Language.  
� Palabras que se confunden con facilidade.  
� Verbos seguidos de adxectivos.  
� Expresións idiomáticas.  
� Aplicación á gramática do vocabulario visto na unidade e posta en práctica a través 

da expresión oral na sección Bridge to Speaking.  
� Información cultural e intercurricular: os costumes dalgúns países para celebrar o 

Ano Novo e a Noite en Branco en distintas cidades do mundo.  
� Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; should / had better.  

 
Reading  
� Distinguir entre feito e opinión nun texto escrito.  
� Comprensión dun texto sobre o Entroido de Salvador de Baía.  
� Realización de diversas actividades de comprensión escrita como as que poden 

aparecer na PAU: reescribir oracións.  
� Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu 

significado.  
� False friends.  
� Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección 

Over to You.  
� Información cultural e intercurricular: o Entroido de Santa Cruz de Tenerife.  

 
Grammar  
� Revisión e ampliación dos verbos modais.  
� Os verbos modais perfectos.  
� Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas 

actividades.  
 
Writing  
� Estudo dos conectores de secuencia e das expresións temporais.  
� Diferenzas entre o inglés británico e o americano.  
� Análise da estrutura dun texto narrativo e redacción doutro texto. Produción do 

borrador seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised,  con axuda 



do cadro Useful Expressions, para rematar escribindo unha versión final no apartado 
Bridge to Writing.  

 
Listening  
� Predición do contido da gravación, a través dunhas fotografías.  
� Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: un programa de radio.  
� Información cultural e intercurricular: de que países forman parte algunhas das illas 

máis coñecidas.  
 
 
 
Speaking  
� Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade, co emprego do 

vocabulario que aparece na mesma.  
� Fórmulas lingüísticas para falar de festas populares.  
� Interacción co compañeiro/a para describir un acontecemento, con axuda do cadro 

Useful Expressions.  
� Tip: utilizar as wh-questions para obter máis información acerca do que o 

interlocutor/a está contando.  
 
Pronunciation  
� Práctica da pronuncia das formas contraídas.  
� Pronuncia correcta dos sons /j/ e /w/.  
 
Looking Back  
� Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que 

poñen en práctica o vocabulario, a gramática e a escritura vistos anteriormente. 
 
 
 
 



3. 5. Contido Cultural e Intercurricular (CLI)  
 
 
Bridges for Bacharelato 2 contén dúas unidades especificamente dedicadas a temas 
culturais e intercurriculares que se detallan máis abaixo. Nestas unidades preséntanse 
textos interesantes que enriquecen o coñecemento do alumno/a, preguntas de opción 
múltiple que ofrecen información adicional de tipo cultural e/ou intercurricular, 
cancións e poemas, actividades de descarga motivadoras, extractos literarios, etc.  
 
� Os textos literarios presentan unha magnífica oportunidade de practicar a 

comprensión escrita con textos de diferentes xéneros: extractos de novelas e 
biografías. Ademais están relacionados cos contidos doutras materias: literatura e 
ciencias da Terra e ambientais.  

� A canción e o poema reproducen dous temas apropiados á idade e aos intereses dos 
alumnos/as de 2º de Bacharelato.  
 

Estas unidades foron deseñadas para seren realizadas ao final dos dous primeiros 
trimestres do curso escolar, pero pódense relacionar con calquera das unidades 
estudadas segundo o criterio do profesor/a. Por outra banda, nelas desenvólvense de 
forma sistemática os contidos e os obxectivos de aprendizaxe expostos nas seis 
unidades programadas.  
 
� Bridge to Literature  

- Dracula. Extracto adaptado da novela escrita por Bran Stoker.  
- Extra Challenge. Preguntas de opción múltiple relacionadas co texto lido, que axudan 
a ampliar a información.  
- Preguntas de comprensión sobre o texto.  
- Canción relacionada co tema da sección; Moon over Bourbon Street de Sting. 
Preguntas que axudan á comprensión da canción e que animan o alumno/a a reflexionar 
sobre ela.  
 
� Bridge to the Environment  

- Do you Know? Preséntalle o tema do texto ao alumno/a a través de preguntas de 
opción múltiple.  
- The Kenyan Tree Woman. Texto biográfico sobre a gañadora do Premio Nobel da Paz 
Wangari Maathi, ecoloxista e defensora dos dereitos humanos.  
- Extra Challenge. Preguntas de opción múltiple relacionadas co texto lido, que axudan 
a ampliar a información.  
- Preguntas de comprensión sobre o texto.  
- Poema relacionado co tema da sección; Trees de Alfred Joyce Kilmen. Preguntas que 
axudan á comprensión do poema e que animan o alumno/a a reflexionar sobre el. 



4. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

Bridges for Bacharelato 2 ten en conta a diversidade existente nas aulas en canto ao 
nivel de coñecementos e ao grao de facilidade para a aprendizaxe que teñen os 
alumnos/as. Nesta difícil tarefa, proporciónalle abundante axuda ao profesorado, a 
través das actividades do Student’s Book e do Workbook, das valiosas suxestións no 
Teacher’s Manual  e no material extra fotocopiábel. 
 
Como punto de partida tomamos en conta catro ámbitos de diversidade:  
 
 
. A capacidade para aprender  
 
Cada alumno/a ten o seu propio ritmo de aprendizaxe. Partimos da base de que todos 
son capaces de alcanzar un nivel mínimo, sempre que sigan un ritmo sostido de traballo, 
que pode ser diferente para cada un. Consideramos este aspecto tanto na investigación 
inicial coma en todo o desenvolvemento do curso, segundo se manifesta nas actividades 
do Student’s Book e do Workbook ao incluír un repaso continuo de estruturas e de 
vocabulario. Ambos os dous ofrecen tarefas con diferentes niveis de dificultade para 
poder integrar aos distintos tipos de alumnos/as. Por outra banda, o Teacher’s All-in-
One Pack inclúe amplas oportunidades de reforzo para os alumnos/as con capacidades 
menos desenvolvidas e á vez, material de ampliación para os de nivel máis avanzado. 
Con este conxunto de material fotocopiábel ao seu alcance, o profesorado pode elixir e 
adecuar as tarefas ao nivel concreto de cada alumno/a.  
 
 
. A motivación para aprender  
 
A motivación do alumno/a para aprender é moi diversa, sobre todo cando se trata dun 
idioma, xa que depende moito do historial de éxito ou de fracaso que tivese ata ese 
momento. En moitas ocasións, a motivación está directamente condicionada polo 
ambiente e polo contexto no que os alumnos se desenvolven. 
 
No noso curso tivemos en conta, tanto este factor coma as diferenzas no ambiente 
sociocultural do que proceden os alumnos/as, xa que todo iso inflúe notabelmente no 
nivel das súas motivacións individuais e tamén na forma máis lóxica e funcional de 
presentarlles os contidos. Para seleccionar os temas incluídos neste curso realizamos 
unha ampla investigación, abarcando o punto de vista do profesor/a a través de 
cuestionarios, pero tamén o propio punto de vista dos alumnos/as, para adaptalos ás súas 
idades, experiencias e contorno. Seleccionáronse temas que fan posíbel a implicación 
emocional dos alumnos/as, dado o noso convencemento de que cando se apela ao que 
directamente lles afecta e lles interesa, a resposta ante o estimulo está asegurada. 
 
 
 
. Os estilos de aprendizaxe  
 
Ao longo dos últimos anos leváronse a cabo toda clase de análises sobre os diversos 
estilos de aprendizaxe á hora de estudar un idioma. Como é ben sabido, o alumno/a 
pode ser reflexivo ou impulsivo cando se enfronta ás súas tarefas escolares. Algúns 



alumnos poden reaccionar moi rapidamente e non obstante necesitar varios intentos para 
asimilaren unha idea, mentres que outros poden traballar máis a conciencia e aprender 
máis amodo conseguindo o mesmo resultado. Este factor foi tido en conta dun modo 
sistemático. Por exemplo, á hora de ensinar as estruturas incluíronse táboas e exercicios 
para aprender e repasar a gramática punto por punto, e tamén unha ampla repetición e 
práctica en distintas situacións para aqueles alumnos/as que non usen tanto o estilo 
analítico cando aprenden.  
 
Pensando nos diferentes estilos e niveis de desenvolvemento das capacidades de 
aprendizaxe deseñáronse varios tipos de actividades que dan cabida aos distintos estilos 
de aprendizaxe, enmarcadas nunha secuencia de estratexias para que desenvolvan a súa 
autonomía en cada destreza comunicativa. Por iso desde a primeira unidade fomentamos 
a reflexión dos alumnos/as sobre a súa propia aprendizaxe, para que sexan conscientes 
do seu progreso e tamén aprendan de xeito máis efectivo; isto implica unha maior 
motivación e responsabilidade por parte do alumnado.  
 
Non obstante, no Teacher’s Manual sinalamos o tipo de estratexia que desenvolve cada 
actividade e o procedemento a seguir para sacarlle o máximo rendemento. Ademais, no 
Workbook presentamos diversos tipos de reforzo individualizado: táboas, encrucillados 
e exercicios para os alumnos/as máis analíticos, e moita e variada práctica para os máis 
impulsivos.  
 
. Os intereses dos alumnos/as  
 
Está comprobado que os intereses dos alumnos/as se diversifican moito máis en 
Bacharelato. O seu interese por aprender un idioma varía moito dependendo da súa 
motivación e/ou necesidade de facelo. Por iso incluímos unha gran variedade de temas, 
intentando que sexan de interese para a maioría.  
 
Ademais, levouse a cabo unha coidadosa selección de funcións co fin de que as poidan 
poñer en práctica nun futuro próximo, tales como as necesarias para responder un test 
de cultura xeral, manter conversacións informais entre a mocidade, escribir correos 
electrónicos, entender a xente da súa idade doutros países, etc.  
 
Para rematar, consideramos importante de cara ao profesorado, non só que poida 
recoñecer o tipo de diversidade que ten nunha determinada clase, senón tamén que a 
poida prever. A este respecto, incluímos no Teacher’s Manual numerosas suxestións 
que lle permitirán estabelecer os diferentes graos de coñecemento e de autonomía dos 
seus alumnos/as e os diversos xeitos en que lles pode presentar os contidos. Ademais 
atopará unha importante axuda no Teacher’s All-in-One Pack, que contén: 
 
- un pre-test para diagnosticar as necesidades dos alumnos/as e catro páxinas con 

exercicios de repaso para poder elixir o material fotocopiábel adecuado a cada un  
- un test por cada unidade e dous trimestrais, todos en dous niveis de dificultade  
- exames finais  
- seis listening test tamén co material gravado nos Class Audio CD 
- seis speaking test que lles servirán de adestramento por se algunha vez fan un 

exame de inglés que conteña unha parte oral  
- seis exames extra como práctica para o exame final, cun texto de lectura en cada un 

e preguntas de comprensión de diversos tipos 



- follas de traballo sobre cada unidade do Student’s Book, en dous niveis de 
dificultade (Reinforcefement e More Practice)  

- páxinas extra de comprensión oral con preguntas de opción múltiple (as gravacións 
atópanse nos Class Audio CD)  

- follas extra de speaking, para que practiquen a expresión oral  
- páxinas extra de writing, para que repasen e practiquen o vocabulario, as estruturas 

e a redacción dos tipos de texto que aprenderon ao longo do curso  
- as respostas  

 
Outro compoñente que, sen ningunha dúbida, lle resultará útil ao profesorado é o Dixital 
Teacher’s Pack, que contén tres CD-ROM:  

 
- Test Factory and Other Resources CD-ROM: contén todos os exames incluídos no 

Teacher’s All-in-One Pack en formato editábel, para poder facer cambios e 
adaptalos ás distintas necesidades da clase.  

- Burlington PAU Examination Builder CD-ROM: proporciona dez textos e 
ferramentas fáciles de usar para producir unha gran variedade de exames, segundo 
as distintas comunidades autónomas.  

- Interactive Whiteboard CD-ROM: preguntas que serven como punto de partida 
para fomentar a expresión oral, que se apoian en fotografías motivadoras, e en 
análises guiadas dos textos do Student’s Book.  

 
 
Por outra banda, o Student’s Activity Multirom ofrece actividades interactivas de 
gramática, vocabulario e listenings ademais dos do Workbook, para que os alumnos/as 
con maiores dificultades de aprendizaxe poidan reforzar os seus coñecementos na casa 
e os máis avantaxados os poidan ampliar.  
 
As seccións Reading, Vocabulary, Grammar e Looking Back do Student’s Book foron 
deseñadas contando cos catro ámbitos de diversidade anteriormente citados, tratándoa 
dunha forma graduada e á vez ascendente.  
 
 

 
 



 
5. TEMAS INTERDISCIPLINARES  

 
 

Unidade 1 -  Health  
 
� Ciencias para o mundo contemporáneo:  

- Coñecemento de datos xerais sobre a alimentación.  
- Os riscos que supoñen os teléfonos móbiles para a saúde.  
- Alimentos pouco comúns e comparación cos do propio país.  
- Comidas típicas de Gran Bretaña e de Estados Unidos.  

 
� Filosofía e cidadanía:  

- A prohibición de fumar en lugares públicos.  
 
� Bioloxía:  

- A importancia da hixiene á hora de preparar os alimentos antes de 
inxerilos, para evitar posíbeis enfermidades.  

 
� Educación Física:  

- O deporte como actividade para levar unha vida sa.  
- O tabaco.  
- Importancia de levar unha dieta equilibrada como elemento beneficioso 

para a saúde.  
 
� Lingua e literatura:  

- Collocations.  
- Prefixos para formar novas palabras.  
- Técnicas de lectura.  
- Os tempos compostos: Present Perfect Simple, Present Perfect 

Continuous, Past Perfect Simple, Past Perfect Continuous e Future 
Perfect.  

- O xerundio e o infinitivo.  
- As conxuncións causais e consecutivas.  
- Técnicas de escritura.  
- A estrutura do texto de opinión. Redactar un.  
- Expresión de opinións.  

 
Unidade 2  - Jobs  

 
� Historia do mundo contemporáneo:  

- As eleccións en Estados Unidos.  
- Un estudante norteamericano de 18 anos convértese en alcalde da súa 

vila. 
 
� Filosofía e cidadanía:  

- As entrevistas de traballo por teléfono e en persoa.  
 
� Economía da empresa:  

- Profesións pouco correntes.  



 
� Lingua e literatura:  

- Palabras que se confunden con facilidade.  
- Sufixos para formar substantivos e adxectivos.  
- Técnicas de lectura.  
- O estilo indirecto.  
- Verbos seguidos de preposición.  
- As conxuncións de finalidade.  
- Técnicas de escritura.  
- A estrutura dunha carta para solicitar un emprego. Redactar unha. 
- Realización de entrevistas.  

 
Bridge to Literature  

 
� Literatura universal:  

- Dracula, de Bran Stoker. Coñecemento da obra e da época na que está 
ambientada.  

 
� Cultura audiovisual:  

- O poder das cancións: Moon Over Bourbon Street, de Sting.  
 
� Historia da música e da danza:  

- A música como medio de expresión.  
 
� Lingua e literatura:  

- Comprensión escrita dun texto adaptado.  
- Comprensión oral da canción Moon Over Bourbon Street, de Sting.  

 
 

Unidade 3 -  Shopping  
 
� Ciencias para o mundo contemporáneo:  

- Comprar a través de Internet de forma segura.  
- A venda de agasallos non desexados a través dunha páxina web.  

 
� Filosofía e cidadanía:  

- Persoas adictas ás compras.  
- As falsificacións de artigos de marcas de deseño.  

 
� Lingua e literatura:  

- Phrasal verbs.  
- False friends.  
- Técnicas de lectura.  
- A voz pasiva.  
- Os verbos causativos.  
- A técnica da paráfrase.  
- Técnicas de escritura.  
- A estrutura do resumo. Redactar un.  
- Expresión de acordo e desacordo.  

 



� Tecnoloxía industrial:  
- As compras a través de Internet e a súa seguridade.  

 
 

Unidade 4 -  Relationships  
 
� Filosofía e cidadanía:  

- Datos sobre a agrupación relixiosa amish: o período “rumspringa”.  
- Un teléfono no que se pide axuda e se dan consellos.  

 
� Lingua e literatura:  

- Collocations con verbos.  
- Adxectivos seguidos de preposición.  
- Técnicas de lectura.  
- As oracións condicionais, temporais e desiderativas.  
- Adxectivos compostos.  
- As conxuncións de adición e contraste.  
- Técnicas de escritura.  
- A estrutura do texto argumentativo. Redactar un.  
- Consellos.  

 
Bridge to Environment  

 
� Historia de mundo contemporáneo:  

- Wangari Maathai: primeira muller africana en recibir o Premio Nobel da 
Paz.  

 
� Ciencias da Terra e ambientais:  

- Medios para preservar o ambiente: reforestación de árbores en África.  
 
� Literatura universal:  

- Trees, un poema de Alfred Joyce Kilmer.  
 
� Lingua e literatura:  

- A estrutura dun texto biográfico.  
- Interpretación do significado do poema Trees, de Alfred Joyce Kilmer.  

 
 

Unidade 5 - Tourism  
 
� Xeografía:  

- O turismo escuro: visita a lugares onde ocorreu algunha traxedia, como a 
“zona cero” en Nova York ou Chernóbil.  

- Coñecemento e/ou recoñecemento de diferentes puntos xeográficos e 
lugares de interese e a súa posíbel explotación turística: San Petersburgo 
en Rusia, Cidade do Cabo en Sudáfrica, Londres en Inglaterra e o castelo 
de Drácula en Romanía.  

 
� Lingua e literatura:  

- Nomes compostos.  



- Adxectivos seguidos de infinitivo.  
- Técnicas de lectura.  
- Oracións de relativo especificativas e explicativas.  
- Os pronomes e os adverbios relativos.  
- Estruturas formal e informal.  
- O uso dos adxectivos.  
- Adxectivos e adverbios.  
- A orde dos adxectivos que preceden o substantivo.  
- Técnicas de escritura.  
- A estrutura do texto descritivo. Redactar un.  
- A descrición de fotografías.  

 
 

Unidade 6 - Celebrations  
 
� Xeografía:  

- Achegamento a algúns elementos culturais doutros países: as súas 
tradicións, as súas festas, etc.  

 
� Filosofía e cidadanía:  

- A celebración da Noite en Branco en distintas cidades do mundo.  
 
� Lingua e literatura:  

- Palabras que se confunden con facilidade.  
- Verbos seguidos de adxectivo.  
- Técnicas de lectura.  
- Modais e modais perfectos.  
- Should / had better.  
- Os conectores de secuencia e as expresións temporais.  
- Técnicas de escritura.  
- A estrutura do texto narrativo. Redactar un.  
- A descrición de acontecementos. 

 



6. AVALIACIÓN E PROMOCIÓN 
 
 
6. 1. Criterios de avaliación  
 
1. Comprender a idea principal e identificar detalles relevantes de mensaxes orais, 

emitidas en situacións comunicativas cara a cara ou polos medios de comunicación, 
sobre temas coñecidos, actuais ou xerais, relacionados cos seus estudos e intereses 
ou con aspectos socioculturais asociados á lingua estranxeira, sempre que estean 
articulados con claridade, en lingua estándar e que o desenvolvemento do discurso 
se facilite con marcadores explícitos.  

 
Con este criterio preténdese avaliar a capacidade do alumnado para comprender e 
interpretar a información sobre temas concretos e máis abstractos, transmitida por 
falantes con diferentes acentos, tendo en conta aspectos tales como o rexistro 
utilizado, o propósito e a actitude do falante, etc. Así mesmo, avalía a capacidade de 
entender as ideas principais e as específicas, previamente requiridas de textos orais 
máis extensos, emitidos polos medios de comunicación, sempre que se fale claro, en 
lingua estándar, que a mensaxe estea estruturada con claridade e se utilicen 
marcadores explícitos.  

 
2. Expresarse con fluidez e con pronunciación e entoación adecuadas, en 

conversacións improvisadas, narracións, argumentacións, debates e exposicións 
previamente preparados, utilizando as estratexias de comunicación necesarias e o 
tipo de discurso adecuado á situación.  

 
Trátase de avaliar a capacidade para organizar e expresar as ideas con claridade, 
sobre temas previamente preparados, para realizar descricións e presentacións 
claras, sobre unha variedade de temas coñecidos, relatar feitos reais ou imaxinarios, 
argumentos de libros ou películas, describindo sentimentos e reaccións. Valorarase 
tamén a capacidade para reaccionar adecuadamente, mostrando unha actitude 
respectuosa na interacción e colaborar na continuación do discurso, cun rexistro 
apropiado á situación e ao propósito da comunicación.  

 
3. Comprender de forma autónoma a información contida en textos escritos 

procedentes de diversas fontes: correspondencia, páxinas web, xornais, revistas, 
literatura e libros de divulgación, referidos á actualidade, á cultura, ou relacionados 
cos seus intereses ou cos seus estudos, presentes ou futuros.  

 
Preténdese avaliar a capacidade para comprender a información relevante, distinguir 
as ideas principais das secundarias, e identificar a información requirida en textos 
escritos auténticos, de interese xeral e de divulgación, que ofrezan suficiente 
precisión e detalle como para poder analizar criticamente a devandita información, 
aplicando as estratexias necesarias para a realización dunha tarefa e captando 
significados implícitos, posturas e puntos de vista. Este criterio avalía, ademais, a 
capacidade para utilizar de forma autónoma recursos dixitais, informáticos e 
bibliográficos co fin de buscar, comparar e contrastar informacións e solucionar 
problemas de comprensión.  

 



4. Escribir textos claros e detallados con diferentes propósitos, que teñan a corrección 
formal, a cohesión, a coherencia e o rexistro adecuados, valorando a importancia de 
planificar e de revisar o texto.  

 
Con este criterio preténdese avaliar a redacción de textos cunha organización clara e 
enlazando as oracións, seguindo secuencias lineais cohesionadas. Tamén se valorará 
o interese en planificar os textos e en revisalos, realizando versións sucesivas ata 
chegar á versión final, con respecto ás normas ortográficas e tipográficas. Así 
mesmo, avaliarase se os textos definitivos amosan a capacidade para planificar e 
redactar con suficiente autonomía, axudándose do material de consulta pertinente, e 
se se sintetiza e se avalía información procedente de varias fontes, sempre que sexa 
sobre temas coñecidos.  

 
5. Utilizar de forma consciente os coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos, 

estratéxicos e discursivos adquiridos, e aplicar con rigor mecanismos de 
autoavaliación e de autocorrección que reforcen a autonomía na aprendizaxe.  

 
Con este criterio avalíase se alumnos e alumnas manexan as estruturas gramaticais 
que expresan maior grao de madurez sintáctica, se valoran a efectividade das regras 
que coñecen, a partir de procesos indutivo/dedutivos e se son capaces de modificalas 
cando é necesario. Tamén se valora a ampliación de léxico máis especializado, o 
perfeccionamento de trazos fonolóxicos, a ortografía, así como a análise e a 
reflexión sobre os distintos compoñentes da competencia comunicativa que facilitan 
a comunicación. Ademais, avalíase a capacidade para valorar o seu proceso de 
aprendizaxe e para corrixir ou rectificar as súas propias producións, tanto orais coma 
escritas e as dos seus propios compañeiros.  

 
6. Identificar, poñer exemplos e utilizar de xeito espontáneo e autónomo as estratexias 

de aprendizaxe adquiridas e todos os medios ao seu alcance, incluídas as 
tecnoloxías da información e da comunicación, para avaliar e identificar as súas 
habilidades lingüísticas.  

 
Este criterio pretende avaliar a capacidade de aplicar a novas situacións as 
estratexias e destrezas coñecidas e de reflexionar sobre o proceso de aprendizaxe. 
Valora tamén o propio papel na construción de aprendizaxes mediante a toma de 
decisións, a observación, a formulación e o reaxuste de hipóteses e a avaliación dos 
progresos co máximo de autonomía. Avalía igualmente a capacidade de usar as 
tecnoloxías da información e da comunicación como ferramentas de comunicación 
internacional e de aprendizaxe autónoma e a utilización consciente das 
oportunidades de aprendizaxe na aula e fóra dela. Así mesmo, preténdese que se 
identifique o que se sabe facer coa lingua estranxeira, é dicir, as habilidades 
lingüísticas que se posúen, reforzando a confianza en si mesmos.  

 
 
7. Analizar, a través de documentos auténticos, en soporte papel, dixital ou 

audiovisual, aspectos xeográficos, históricos, artísticos, literarios e sociais 
relevantes dos países cuxa lingua se aprende, afondando no coñecemento desde a 
óptica enriquecida polas diferentes linguas e culturas que o alumnado coñece.  

 



Este criterio avalía os coñecementos culturais que se teñen dos países onde se fala a 
lingua estranxeira e a capacidade para identificar e analizar algúns trazos 
específicos, característicos destes contextos, achegándose á diversidade social e 
cultural e diferenciando entre os grupos dunha mesma comunidade lingüística e 
entre membros de culturas diferentes.  
 
Todas as unidades de Bridges for Bacharelato2 contemplan os sete criterios de 
avaliación que estabelece a lei vixente.  

 
 
6. 2. Promoción  
 
 Ao finalizar o primeiro curso, e como consecuencia do proceso de avaliación, o         
profesorado adoptará, para cada alumno, as decisións correspondentes sobre a súa 
promoción ao segundo curso.  
 
O alumnado que pase ao segundo curso sen superar todas as materias, deberase 
matricular das materias pendentes do curso anterior. Os centros organizarán as 
consecuentes actividades de recuperación e a avaliación das materias pendentes.  
 
 
Permanencia dun ano máis no mesmo curso:  
 
1. Os alumnos e as alumnas que non pasen a segundo curso terán que permanecer un 

ano máis en primeiro, que deberán cursar de novo na súa totalidade se o número de 
materias con avaliación negativa é superior a catro.  

 
2. Os alumnos que non pasen a segundo curso e teñan avaliación negativa en tres ou 

catro materias poderán optar por repetir o curso na súa totalidade ou por 
matricularse das materias de primeiro con avaliación negativa e ampliar a devandita 
matrícula con dúas ou tres materias de segundo nos termos que determinen as 
administracións educativas. En todo caso estas materias de segundo non poderán 
requirir coñecementos incluídos nas materias de primeiro curso non superadas, xa 
sexa en función do disposto no anexo I do real decreto 1467/2007, de 2 de 
novembro, ou no que dispoñan as administracións educativas para as materias 
comúns e optativas. A matrícula nestas materias de segundo terá carácter 
condicionado, sendo preciso estar en condicións de pasar a segundo dentro do curso 
escolar para que as devanditas materias poidan ser cualificadas. O alumnado menor 
de idade deberá contar coa autorización dos seus pais ou titores para este réxime 
singular de escolarización.  

 
3. Os alumnos e as alumnas que ao termo do segundo curso tivesen avaliación 

negativa nalgunhas materias poderanse matricular nelas sen necesidade de cursar de 
novo as materias superadas.  

 
7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 
� Saídas extraescolares: teatro.  
� Practicar a lectura extensiva. Incluímos  na programación polo menos a lectura dun 

libro adecuado ao seu nivel. 



DEPARTAMENTO: INGLÉS 

ASIGNATURA : INGLÉS          CURSO: 2º BACHARELATO    2015-2016  
 
 
OBXECTIVOS MÍNIMOS: 
 
1º  DAR RAZÓNS.ARGUMENTAR RESPOSTAS VERDADEIRAS OU FALSAS. 
2º  DEDUCIR SIGNIFICADOS NUN CONTEXTO. 
3º  RESPONDER PREGUNTAS. 
4º  CONTESTAR CON RESPOSTAS LONGAS. 
5º  VERBOS MODAIS.PLUSCUAMPERFECTO SIMPLE E CONTINUO.   
6º  ESTILO INDIRECTO 
7º  DAR OPINIÓNS E CONTRASTAR IDEAS 
8º  RESUMIR UN TEXTO 
9º  DISTINGUIR LINGUAXE FORMAL E INFORMAL 
10º REDACTAR CARTAS 
 
CONTIDOS MÍNIMOS : 
 
1º  PRESENTE SIMPLE, CONTÍNUO, PASADO SIMPLE E CONTÍNUO. 
     SUBJECT AND OBJECT QUESTIONS. 
2º  WILL, GOING TO, INFINITIVO CON TO  AND  -ING  FORM. 
3º  PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE E CONTÍNUO. 
4º  VERBOS  MODAIS . PLUSCUAMPERFECTO SIMPLE E CONTÍNUO. 
5º   CONDICIONAIS  ( TRES TIPOS ). 
6º   ESTILO INDIRECTO. 
7º   TOO/ENOUGH + ADXECTIVOS,SUSTANTIVOS,ADVERBIOS. SUCH (A). 
8º   A PASIVA. O CAUSATIVO. ORACIÓNS DE RELATIVO. 
9º   USED TO. BE USED TO / GET USED TO. 
10º YET/SINCE/FOR/ALREADY/JUST. 
    
AVALIACIÓN, CRITERIOS E MEDIOS:  
 
EXÁMES, PROBAS ORAIS, ACTIVIDADES  DE CLASE, LISTENINGS. 

 
1) AVALIACIÓN TESTS : 90% 
 
2) AVALIACIÓN DA ASISTENCIA A CLASE, ACTITUDE POSITIVA, 

PARTICIPACIÓN ACTIVA, ESFORZO E PROGRESO DO ALUMNO,OS 
EXERCICIOS DE CONTROL DAS LECCIÓNS E DAS LIBRETAS DE 
TRABALLO DO ALUMNO : 10% 

 
OBSERVACIONS:  
 

A CALIFICACIÓN EN SETEMBRO FARASE TENDO EN CONTA 
EXCLUSIVAMENTE O PRIMEIRO APARTADO ( AVALIACIÓN DE 
TESTS ). 

 
 

 

 



DESDOBLES DE CONVERSACIÓN PARA OS ALUMNOS DE 2º  

DE BACHARELATO  

 

 

Dentro do que o axuste de horarios permitiu, foron creados desdobles de 

conversación para os alumnos de 2º de Bachillerato. Cada grupo se desdoblará 

unha hora á semana para ir a clases de conversación. Con iso preténdese dar 

unha clase de apoio a estes grupos, na que sobre todo trataremos de insistir no 

desenvolvemento do “Oral Fluency” mediante actividades que sempre estarán 

coordinadas coas do profesor que corresponde ao grupo, xa que este e o 

profesor que imparta as clases de conversación non serán a mesma persoa. 

Trataremos de realizar tantas e tan variadas actividades como sexa posible, 

relacionadas ou non coa unidade que se estea estudando nese momento. 

Actividades talles como:  

 

- Audición de cancións de actualidade con exercicios de Listening  

- Proxección de vídeos e realización das actividades correspondentes  

- Debates, intercambio de opinións e experiencias  

- Lecturas de textos variados de carácter auténtico  

- Elaboración de Projects  

- Realización de tarefas e actividades no Aula de Informática  

Pensamos que o aprovechamiento destes desdobles pode ser moi positivo xa 

que estes grupos acudirán á súa clase de conversación desdoblados, o que 

axudará enormemente á participación de todos e á desinhibición do alumno.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


