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1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

Esta programación elabórase de acordo co establecido na ORDE do 28 de maio de 2018 pola que 
se aproba o calendario escolar para o curso 2018/19 nos centros docentes sostidos con fondos 
públicos na Comunidade Autónoma de Galicia, e a seguinte lexislación aplicable:   

- Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE), modificada parcialmente pola Lei 
Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE). 

- Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da 
Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato (BOE do 3 de xaneiro de 2015). 

- Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as 
competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación 
secundaria obrigatoria e o bacharelato (BOE do 29-01-2015). 

- 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. 

COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

DISTRIBUCIÓN DO ALUMNADO 

Centro: IES CACHEIRAS

Rúa Costenla, 36; Cacheiras

Localidade: Teo Provincia: A Coruña Código Postal: 15833

PROFESORADO NIVEL E GRUPOS QUE IMPARTE

Mª José Brey Villaverde (Xefa 
Depto)

1º ESO (A,C,F) - 2º BACH (B, C, D)

Rosa Giao Sánchez 2º ESO (A, B. C, D, E, F)

Olga Rivas Castro 3º ESO (A, B, C, D, E, F)

Raquel Moreno Lamas 4º ESO (A, B, C, D, E) - 2º BACH (A)

Santiago Conde Santos 1º ESO (B, D, E) - 1º BACH (A, B, C) 

GRUPO A B C D E F

1º ESO 23 24 22 21 24 23

2º ESO 20 20 20 21 21 20

3º ESO 22 20 20 20 22 21

4º ESO 21 21 21 20 21 _
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ORGANIZACIÓN DO ESPAZO E DO TEMPO 

Horarios xerais de apertura do centro 
Luns e Martes: de 08.30 a 15.00 horas 
Mércores, Xoves e Venres de 08:30 a 14:10 horas 

Distribución do espazo dentro da aula 
• Distribución de pupitres de un en un e, en xeral, por orde alfabético, mantendo a distancia de 

seguridade reglamentaria entre pupritres de acordo aos protocolos de prevención do COVID-19. 

CONTEXTUALIZACION 

■ Posibles escenarios de ensino da materia de inglés para o curso 2020-21 

Neste curso 2021-22 preséntasenos un escenario de docencia que a priori parece menos incerto  
que o curso anterior, se ben, segue sendo preceptivo manter unha planificación diversa pero o 
máis organizada posible para facilitar ao máximo os procesos de ensino-aprendizaxe nas 
circunstancias socio-sanitarias que estamos a vivir. 

Con esto en mente, adquire especial relevancia a natureza propia do ensino do idioma estranxeiro 
que require, ante todo, comunicación e a creación de situacións comunicativas e de práctica da 
fala; algo que co uso necesario de máscaras supón unha dificultade engadida e pode que en 
determinados aspectos insalvable. 

Non obstante, toca na medida do posible ser positivos, imaxinativos e creativos para que o noso 
alumnado non se vexa excesivamente prexudicado por esta excepcional situación. En 
consecuencia, pretendemos ofrecer unha serie de elementos e recursos que faciliten o 
seguemento da materia tanto polo alumnado como pola familia que, agora máis que nunca, será 
un elemento de apoio e colaboración imprescindible: 

- O uso, principalamente, das plataformas Edixgal (en toda a ESO) e Aula Virtual do centro (resto 
dos niveis) para  

- a estructura e contidos das unidades didácticas 
- o seguemento, realización e entrega de tarefas   
- recursos para o repaso, apoio e ampliación da materia segundo as necesidades de cada 

alumno/a 

- a posibilidade de que cada alumno/a poida comprobar os resultados e progreso do seu traballo 
mediante tarefas autocirrixibles e comentarios ou correcións personalizadas por parte da 
profesora. 

- Proporcionando material dixital para a materia, preferentemente, ou excepcionalmente 
alternativas viables. 

1º BACH 26 29 22 _ _ _

2º BACH 24 23 22 22 _ _
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- Creando unha axenda de contidos impartidos e tarefas a presentar, para que as familias poidan 
facer un seguemento do traballo desenvolvido e que o alumnado comprobe tamén que non lle 
queda ningunga tarefa esquecida. 

1. Ensino Presencial 

●  Primará e exposición de contidos na aula así como desenvolver o maior número de tarefas 
posible. 

●  Dedicarase unha parte do período semanal a resolver dúbidas, podendo estas ser transmitidas 
telemáticamente á profesora con antelación e así optimizar tanto a resposta como as medidas 
de seguridade dentro da aula.  A recepción telemática de dúbidas concretas tamén pode facilitar 
qué aspectos ou contidos é necesario reforzar fronte a cuestións máis indivivualizadas e que 
poderán responderse de xeito máis áxil e personalizado tamén telemáticamente. 

O/A profesor/a determinará un tempo prudencial para responder as dúbidas formuladas. 

●  Cada profesor poderá determinar a mellor forma de traballar e desenvolver o ensino/
aprendizaxe das destrezas prácticas, dependendo da dinámica de cada grupo.  Facendo uso 
dos recursos dixitais ou favorecendo o traballo presencial segundo cada caso. 

2.  Ensino semi-presencial 

●  Primará o uso dos períodos presenciais para levar a cabo probas, reforzar contidos e reforzar 
estratexias para desenvolver destrezas. 

●  Cada profesora poderá determinar a mellor forma de traballar e desenvolver o ensino/
aprendizaxe das destrezas prácticas, dependendo da dinámica de cada grupo.  Facendo uso 
dos recursos dixitais ou favorecendo o traballo presencial segundo cada caso. 

●  Dedicarase un período lectivo semanal, na medida do posible, a impartir clase de forma 
telemática.  Neste caso a profesora poderá decidir se resulta máis positiva a docencia 
telemática en grupos reducidos e por períodos máis cortos de tempo.  Por exemplo, no caso dun 
grupo de 24 alumnos/as poderá establecer tres sesións de 20 minutos con só 8 alumno/as para 
favorecer a comunicación e interacción. 

●  Para a resolución de dúbidas empregaremos o mesmo método e tempos que na 
presencialidade pero ademáis a profesora deberá sinalar algún canle alternativo ao 
exclusivamente telemático, de ser necesario (a través do/a titor/a, dos servizos de orientación. 
teléfono, sms, …)  

3. Ensino non presencial 
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●  Ademáis de ter en conta aqueles aspectos propostos nos puntos anteriores que se poderían 
adoptar no caso dun ensino exclusivamente telemático, remitímosnos ás directices elaboradas 
polo centro no caso de darse esta situación: 

- a xefatura de estudos coordinará para cada grupo un horario semanal que será publicado, 
cando menos, na páxina web do centro. Neste horario reflectiranse os días e as horas nas 
que serán actualizadas as tarefas e/ou contidos de cada unha das materias. 

- seguemento telemático do alumnado (clases virtuais, consultas a través de 
videoconferencia en pequeno ou grande grupo, etcétera). 

■  Propostas para a revisión da programación didáctica - recollidas na Memoria do curso 
2020-21: 

- Manter un plan de repaso e/ou reforzo en base aos resultados das probas de avaliación incial 
sobre os contidos e destrezas que se acadaron no curso anterior, para comprobar o grao de 
interiorización deses coñecementos. 

- Refrozar aqueles coñecementos e destrezas que presentan algunha carencia. 

- Elaborar estratexias de ensino-aprendizaxe que fomenten a autonomía do alumnado e 
permitan, nas mellores condicións posibles, unha formación a distancia ou semi-presencial se 
as circunstancias sanitarias así o determinan. 

A presente programación toma como puntos de partida estas propostas que foron refrendadas e 
re-elaboradas polo equipo docente do departamento de inglés.  

As programacións didácticas adoitan arrancar cunha breve descrición da contorna e sociedade na 
que se atopa o centro e da que proven a maioría do seu alumnado.  Sin embargo, si ben estas 
consideracións poden ser un referente útil en xeral, no caso particular da materia de inglés 
atopámonos cunha circunstancia moi particular e que incide de forma notable no 
desenvolvemento da nosa docencia. 

A materia de inglés, ademáis de gozar do estatus académico de “materia troncal”, suscribe outra 
particularidade que non é extrapolable a ningunha outra materia -agás música ou educación física 
pero dun xeito moito menos palpable-, o aprendizaxe do inglés é, hoxe por hoxe, una actividade 
“extraescolar” moi popular.  Esta popularidade contribue a afondar as situacións de diversidade na 
aula con niveis de coñecemento e capacidades comunicativas tremendamente dispares entre 
alumnos dunha mesma aula e nivel.   

Tales circunstancias fan necesaria e aconsellable unha programación con aspectos prácticos e 
flexibles que cada profesor poida adaptar as particularidades e necesidades de cada grupo.  A tal 
efecto, o uso dun libro de texto, por exemplo, nos sirve como un fío conductor, unha folla de ruta 
para que a/a alumno/a sempre teña un punto de referencia do que partir á hora de construir o seu 
propio aprendizaxe ou ben á hora de repasar a materia e comprobar o seu progreso.  Non 
obstante a experiencia, estilo de docencia e creatividade de cada profesor/a aportará outros 
moitos canles e experiencias de aprendizaxe. 
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Finalmente, queremos mencionar a aposta do departamento para integrarnos no proxecto Eva-
Edixgal onde pretendemos que os alumnos/as aprendan a empregar as novas tecnoloxías como 
unha ferramenta útil e versátil no aprendizaxe dun novo idioma.   

Logo dunha primeira experiencia e analise dos resultados, o departamento acordou non 
incorporarse a Edixgal en segundo curso.  Esta decisión foi motivada polos materiais específicos 
que oferta esta plataforma para inglés -obsoletos, de nivel moi baixo e técnicamente pouco 
aproveitables na aula, cando non defectuosos.  Circunstancia, esta última, que nos levou a 
apostar por incorporar cadernos de traballo dixitais da mesma liña de traballo que o resto da ESO. 

No presente curso, a elaboración de materiais propios e a mellora nos que oferta a plataforma 
Edixgal nos leva de novo a empregar esta folla de ruta en 1ºESO. 

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. CONCRECIÓN 
QUE RECOLLE A RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA 
MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS. 

2.1. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

As Competencias Clave do currículo son as seguintes: 

1.º Comunicación lingüística. (CCL) 
2.º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. (CMCT) 
3.º Competencia dixital. (CD) 
4.º Aprender a aprender. (CAA) 
5.º Competencias sociais e cívicas. (CSC) 
6.º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. (SIE) 
7.º Conciencia e expresións culturais. (CCEC) 

As Linguas teñen como obxectivo o desenvolvemento da competencia comunicativa do alumnado, 
entendida en todas as suas vertentes: pragmatica, linguistica, sociolinguistica e literaria. Asi, 
achegan as ferramentas e os conecementos necesarios para desenvolverse satisfactoria e 
eficazmente en calquera situacion de comunicacion da vida privada, social e profesional. Eses 
coñecementos, que articulan os procesos de comprension e expresion oral por unha banda, e de 
comprension e expresion escrita por outra, constituen instrumentos esenciais para a aprendizaxe 
no ambito educativo e, posteriormente, ao longo da vida. 

A reflexion literaria, presente nun bloque de contidos nas linguas ambientais, o Galego e o 
Castelan, e nas linguas clasicas, a traves da lectura, mediante a comprension e interpretación de 
textos significativos favorece o conecemento das posibilidades expresivas da lingua, desenvolve a 
capacidade critica e creativa dos e das estudantes, dalles acceso a memoria, a creatividade, a 
imaxinacion, ao descubrimento dos outros, ao conecemento doutras epocas e culturas, e 
enfrontaos a situacions, sentimentos e emocions nunca experimentados, que enriquecen a sua 
vision do mundo e favorecen o conecemento deles mesmos. 
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En definitiva, estas materias linguisticas perseguen o obxectivo ultimo de contribuir a formacion de 
cidadas e cidadans cunha competencia comunicativa que lles permita interactuar 
satisfactoriamente en todos os ambitos que forman e van formar parte da sua vida. Isto esixe 
unha reflexion sobre os mecanismos de usos orais e escritos da sua propia lingua, edas outras 
linguas que estudan e conecen, e a capacidade de interpretar e valorar o mundo, de formar as 
suas opinions, propias, claras e fundamentadas, e de gozar, a traves da lectura critica de obras 
literarias.  

En contextos e situacions de comunicacion real, a lingua utilizase para realizar ou acompanar 
accions con diversos propositos, polo que o curriculo basico incorpora o enfoque orientado a 
accion recollido no Marco Comun Europeo de Referencia para as Linguas e describe, en termos 
de actuacion e tomando este Marco como base da devandita descricion, o que os estudantes 
deberan ser capaces de facer no idioma estranxeiro en diversos contextos comunicativos reais 
nos que, dada a sua idade e as suas caracteristicas dependendo das distintas etapas educativas, 
teran oportunidade de actuar. As actividades de recepcion, producion e interaccion orais e escritas 
que conforman os estandares de aprendizaxe no curriculo basico integran tanto as diversas 
competencias comunicativas especificas, cuxa activacion conxunta permite a realizacion desas 
actividades, como as competencias basicas xerais correspondentes a cada etapa. 

A materia de Lingua Estranxeira, nas súas distintas modalidades, contribúe de maneira 
fundamental, ao desenvolvemento da Competencia en Comunicación Lingüística (CCL), non só 
en segundas linguas senón tamén con respecto ás linguas maternas. Por unha banda, a 
aprendizaxe das segundas linguas debe aproximarse ao proceso de adquisición das linguas 
maternas para producir uns resultados de carácter natural e directamente aplicables ao uso 
lingüístico no mundo real; por outro, a reflexión consciente e o desenvolvemento sistemático de 
competencias variadas que leva a aprendizaxe de segundas linguas pode estenderse ás linguas 
maternas co fin de mellorar as competencias nestas para comprender, expresarse, interactuar e 
articular pensamentos e sentimentos sobre un mesmo, o outro, e a contorna mental e físico no 
que se actúa e constrúense as relacións como axente social. 

O carácter dinámico da lingua, tamén está presente nas Competencias básicas en Ciencia e 
Tecnoloxía (CMCT) e outras áreas de coñecemento, ás que a Lingua Estranxeira pode contribuír 
facilitando e expandindo o acceso a datos, procedementos e técnicas de investigación; facendo 
posible un intercambio máis directo e frutífero entre comunidades científicas, e propiciando a 
construción conxunta do saber humano. 

Neste e en calquera outro ámbito, a actividade lingüística realízase en gran parte hoxe en día a 
través de medios tecnolóxicos. Estes medios están recollidos no currículo como soportes naturais 
dos textos orais ou escritos que o alumno haberá de producir, comprender e procesar, polo que a 
Competencia dixital (CD) enténdese como parte substancial da competencia comunicativa.  

O uso das tecnoloxías da información e a comunicación debe ter importantes repercusións na 
maneira en que as linguas estranxeiras ensínanse e apréndense, e as necesarias innovacións 
neste campo han de basearse nun novo concepto da lingua, que non é algo que meramente se 
sabe, senón, fundamentalmente, algo que a persoa fai.  

Grazas aos recursos dixitais e multimedia do curso, o alumnos afaranse a usar as tecnoloxías da 
información e comunicación como ferramentas esenciais para aprender e comunicarse, e 
mostrarán que con frecuencia teñen iniciativa para usar os materiais dixitais e para buscar e 
comunicar información de maneira independente. Tamén se familiarizarán co vocabulario básico 
para falar de informática en inglés. 
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No proceso mesmo de aprendizaxe desenvólvese outra competencia básica, a de Aprender a 
aprender (CAA), polo que o currículo incide no carácter procedimental de todos os seus 
elementos constituíntes e das súas relacións. Os contidos necesarios para alcanzar os 
Estándares de aprendizaxe avaliables, cuxo grao de adquisición valórase aplicando os criterios de 
avaliación descritos así mesmo como accións, son considerados como contidos competenciais, 
isto é todo aquilo que o alumno debe, simultaneamente, saber, saber utilizar e saber incorporar ao 
seu perfil de competencias. O currículo axuda ao alumno a desenvolver a capacidade de aprender 
a aprender comezando por establecer de maneira transparente e coherente os obxectivos ou 
resultados pretendidos, que teñen que facer os estudantes como falantes da lingua estranxeira 
mediante o uso da mesma; determinando o que necesitan aprender para alcanzar eses 
obxectivos, e indicando as estratexias que poden aplicar para conseguilo. Marcarse obxectivos de 
diverso carácter segundo as necesidades de construción do perfil persoal de competencias é, así 
mesmo, o primeiro paso para unha eficaz aprendizaxe autónoma e ao longo da vida.  

O uso efectivo de linguas estranxeiras supón necesariamente unha visión aberta e positiva destas 
relacións cos demais, visión que se materializa en actitudes de valoración e respecto cara a todas 
as linguas e culturas, cara a outras persoas cuxos usos, valores e crenzas difiren dos propios, así 
como na apreciación do carácter relativo de costumes, prácticas e ideas, circunstancia que debe 
entenderse como unha oportunidade única de enriquecemento mutuo e de evitación ou resolución 
de conflitos de maneira satisfactoria para todas as partes. As Competencias Sociais e Cívicas 
(CSC), e a conciencia e a expresión culturais (CCEC), tanto as circunscritas ás contornas máis 
inmediatas como as propias de ámbitos cada vez máis amplos de actuación, forman, así, parte 
das habilidades que comprende unha competencia intercultural integrada na aprendizaxe de 
linguas estranxeiras. 

  
A conciencia e a expresión culturais (CCEC) supón ademais coñecer, comprender, apreciar e 
valorar criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de 
enriquecemento e goce e consideralas como parte do patrimonio dos pobos. 

 O enfoque orientado á acción adoptado no currículo concéntrase no alumno, que é quen 
aprende, constrúe as súas competencias e utilízaas, tanto para levar a cabo as tarefas de 
aprendizaxe na aula como as que demanda a comunicación real. Por tanto, a materia de Lingua 
Estranxeira contribúe decisivamente ao desenvolvemento do sentido da iniciativa (SIE), en 
especial polo que respecta ás actividades de expresión e interacción oral e escrita, nas que, 
desde a súa mesma planificación, o alumno ha de tomar decisións sobre que dicir e como facelo, 
a través de que canle e con que medios, en que circunstancias e dependendo de que 
expectativas e reaccións dos interlocutores ou correspondentes, todo iso co fin de cumprir o 
propósito comunicativo que persegue co maior grao posible de éxito. A elección e aplicación 
consciente das estratexias de comunicación, de organización do discurso, de control sobre a súa 
execución e de reparación do mesmo, preparan aos alumnos para asumir as súas 
responsabilidades, atopar seguridade nas súas propias capacidades, reforzar a súa identidade e 
regular o seu comportamento. 

A articulación clara e convincente de pensamentos e ideas e a capacidade de asumir riscos, xunto 
coa xestión adecuada da interacción e o estímulo que supón comunicarse noutras linguas para 
enfrontar novos retos ou resolver problemas en escenarios complexos, son fundamentais no 
desenvolvemento do espírito emprendedor. As linguas estranxeiras son ademais a porta a un 
mundo de infinitas posibilidades no terreo laboral e profesional, e o currículo pretende fomentar o 
emprendimento como actitude ante a vida incorporando actividades concretas nas que o alumno 
aprende a ser crítico, creativo e comprometido tamén nestes contextos.  
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2.2. CONCRECIÓN DA RELACIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA 
MATERIA QUE FORMAN PARTE DOS PERFÍS COMPETENCIAIS. 

Comunicación lingüística 

§ Comprende a idea principal e información especifica en mensaxes orais, transmitidas de 
viva voz ou por medios técnicos, transaccións e xestións cotiás do ámbito persoal, publico, 
académico e profesional. 

§ Comprende os puntos principais e detalles relevantes de presentacións, charlas, 
exposicións ou noticias. 

§ Identifica as ideas principais e información relevante de presentacións, charlas, 
§ exposicións ou noticias. 
§ Identifica a informacion´relevante de instrucións , indicacións ou normas. 
§ Distingue trazos sonoros , acento, ritmo e entoación en contextos variados e identifica a 

súa intención comunicativa. 
§ Utiliza estratexias para comprender a idea global ou inferir significados non explícitos nun 

texto oral. 
§ Utiliza recursos lingü.sticos para entender ou facerse entender. 
§ Utiliza a lingua estranxeiras nas actividades de aula. 
§ Realiza presentacións orais e responde a preguntas que se lle poidan formulas sobre elas. 
§ Desenvolvese en transaccións e xestións cotiás de forma correcta. 
§ Participa en intercambios comunicativos en contextos habituais, e en conversacións sobre 

temas tratados con fluidez e precisión. 
§ Expresase correctamente en conversas nas que participa, utilizando estruturas axeitadas e 

unha pronuncia clara e comprensible. 
§ Ten conciencia das convencións sociais, dos valores e aspectos culturais e da 

versatilidade da linguaxe en función do contexto e da Comprende comunicativa. 
§ Comprende o sentido xeral e detalles específicos de textos en diferentes soportes. 
§ Comprende información relevante en correspondencia de carácter formal e informal en 

diferentes soportes. 
§ Localiza información especifica esencial en material de referencia. 
§ Busca, recompila e procesa información para comprender, compoñer distintos tipos de 

texto con intencións comunicativas ou creativas diversas. 
§ Entende as ideas principais de textos xornalísticos, literarios e de ficción en diferentes 

soportes. 
§ Infire significados polo contexto. 
§ Valora a lectura como fonte de pracer e de coñecemento. 
§ Utiliza estratexias de planificación, textualización, revisión e versión final para compoñer 

textos. 
§ Completa formularios, cuestionarios ou impresos con información persoal, en diferentes 

soportes. 
§ Escribe notas, mensaxes, anuncios, posts ou correspondencia formal e informal con 

información relevante e opinións persoais. 
§ Escribe textos utilizando un léxico adecuado, convencións ortográficas, de puntuación e 

formato correctos e ben estruturados, en diferentes soportes. 
§ Recoñece os elementos culturais mais relevantes dos países onde se fala a lingua 
§ estranxeiras, e establece relacións entre eles e os da propia cultura. 
§ Comprende e utiliza os recursos lingü.sticos propios do seu nivel. 
§ Domina as estruturas morfo-sintacticass e discursivas necesarias para comprender e 

expresarse. 
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§ Comprende e utiliza un léxico rico e variado, acorde co nivel. 

Competencia matemática 

§ Ordena e clasifica datos atendendo a un criterio 
§ Interpreta e representa datos estadísticos en gráficas e táboas. 
§ Resolve crebacabezas, encrucillados e adiviñas. 
§ Mostra respecto polo contorno natural e animal. 
§ Valora e practica hábitos de vida saudable. 
§ Demostra espírito critico na observación da realidade e na análise das mensaxes 

informativas e publicitarias. 
§ Identifica os problemas ambientais mais relevantes e relaciónaos coas causas e cos seus 

posibles efectos. 
§ Aplica estratexias propias do método de investigación científica. 

Competencia dixital 

§ Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender e comunicarse. 

§ Obtén información en internet para a resolución de tarefas en Inglés. 
§ Realiza presentacións e proxectos en Inglés utilizando diferentes soportes e ferramentas 

dixitais. 
§ Estuda e practica o Inglés en soporte dixital. 
§ Utiliza as TIC para establecer relacións sociais de xeito responsable. 

Aprender a aprender 

§ Identifica, planifica e aplica os seus obxectivos na realización de actividades, tarefas e 
proxectos. 

§ Utiliza ferramentas e recursos para resolver dubidas, ampliar o seu coñecemento e corrixir 
erros. 

§ Mostra interese por realizar auto-avaliacións para valorar o seu propio progreso e 
identificar os puntos de mellora. 

§ Identifica e aplica diferentes estratexias para progresar na aprendizaxe de forma 
autónoma. 

§ Adopta o “Portafolio de Linguas” como ferramenta para tomar conciencia de seu proceso 
de aprendizaxe. 

Competencias sociais e cívicas 

§ Participa en actividades de parella e grupais con respecto e interese. 
§ Interactúa con educación e atención valorando e respectando a opinión , gusto e 

preferencias dos seus compañeiros. 
§ Valora e practica o uso do Inglés para relacionarse con outras persoas e coñecer outras 

culturas. 
§ Interesase por e respecta os costumes, normas e valores propios de países onde se fala a 

lingua estranxeiras. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

§ Aplica as estratexias necesarias para realizar as súas tarefas e forma autónoma. 
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§ Mostra unha actitude proactiva e positiva na lectura de textos de forma autónoma. 
§ Planifica, organiza e revisa os seus traballos para unha correcta presentación. 
§ Toma conciencia das consecuencias das súas decisións. 

Conciencia e expresións culturais 

§ Utiliza elementos e técnicas artísticas na elaboración e presentación dos seus proxectos e 
exposicións. 

§ Identifica aspectos culturais dos países anglosaxóns e xermánicos no caso da L2 e 
compáraos cos seus mostrando respecto e interese. 

§ Identifica diferentes formas de expresión cultural e mostra interese por ampliar o seu 
coñecemento. 

§ Mostra interese por propiciar intercambios comunicativos reais con falantes da lingua 
estranxeira. 

3.  OBXECTIVOS, CONTIDOS,  CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE DA ÁREA DE LINGUA EXTRANXEIRA: INGLÉS 

Neste apartado desglosamos os obxectivos xerais de cada etapa educativa para comprender as 
táboas que figuran no anexo e nas que veñen referenciados os obxectivos e desglosados os 
contidos, criterios de avaliación e estándares avaliables así como a relación coas competencias. 

OBXECTIVOS XERAIS DA ESO  �  �  �  �

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as 
capacidades que lles permitan: 
  
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto 

aos demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e 
grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 
oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural e 
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como 
condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio 
de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 
Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 
homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os 
comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido 
crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das 
tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas 
disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos 
campos do coñecemento e da experiencia. 
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g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido 
crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua castelá e, si 
houbela, na lingua cooficial da Comunidade Autónoma, textos e mensaxes complexas, e 
iniciarse no coñecemento, a lectura e o estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias e dos demais, 

así como o patrimonio artístico e cultural. 
k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, 

afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica 
do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 
dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos 
sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 
contribuíndo á súa conservación e mellora. 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, 
afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica 
do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 
dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos 
sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 
contribuíndo á súa conservación e mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 

O currículo básico establece que o Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos as 
capacidades que lles permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, dende unha perspectiva global, e adquirir unha 
conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española así como 
polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha 
sociedade xusta e equitativa. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Prever e resolver pacificamente os conflitos 
persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 
analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes, e en 
particular a violencia contra a muller e impulsar a igualdade real e a non discriminación das 
persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial 
ás persoas con minusvalidez. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua castelá e, no seu caso, a 
lingua cooficial da súa Comunidade Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comunicación. 

OBXECTIVOS XERAIS DE 1º BACHARELATO
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h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de forma 
solidaria no desenvolvemento e mellora do seu ámbito social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as 
habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

j) Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no 
cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao 
medio. 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade,iniciativa, 
traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 
formación e enriquecemento cultural. 

m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal. 

O currículo básico establece que o Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos as 
capacidades que lles permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, dende unha perspectiva global, e adquirir unha 
conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española así como 
polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha 
sociedade xusta e equitativa. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Prever e resolver pacificamente os conflitos 
persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 
analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes, e en 
particular a violencia contra a muller e impulsar a igualdade real e a non discriminación das 
persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial 
ás persoas con minusvalidez. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o 
eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comunicación. 

h) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as 
habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

i) Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 
científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no 
cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao 
medio. 

OBXECTIVOS XERAIS DE 2º BACHARELATO
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4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE:  

4.1. TEMPORALIZACIÓN 

ENSINO SECUNDARIO OBLIGATORIO (ESO) 

1ºESO - STARTER UNIT - Unidade de repaso e preparación cara a unha proba diágnóstica.

▪ I’m … Subject pronouns; to 
be; possessive adjectives; the 
alphabet; spelling

▪ My things … Possessions, 
plural nouns; demonstrative 
pronouns; possessive 
pronouns

▪ In my class … Imperatives; 
classroom language; object 
pronouns

▪ My birthday is … Days of the 
week; months and seasons; 
cardinal and ordinal numbers; 
dates

▪ What’s your … ?  Telling the 
time; wh-questions; saying 
phone numbers

1º ESO

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

  Units 1 - 3 Units 4 - 6 Units 7 - 9

BLOQUE 1. 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORAIS 
(listening)

- Identify detail in a 
conversation about 
clothes 

- Identify detail in a 
conversation about 
shopping for food 

- Identify detail in a 
radio programme 
about feelings

- Identify detail in a 
radio programme 
about a school 

- Identify detail in a 
radio programme 
about live music 

- Identify detail in a 
radio sports 
programme

- Identify detail in a 
radio interview about 
childhood 

- Identify detail in a 
conversation about 
communication 

- Identify detail in 
conversations about 
the weather

BLOQUE 2. 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ORAIS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
(speaking & 
pronunciation)

-Greet and introduce 
people 

-Order food and drink 

-Talk about likes and 
dislikes

-make and respond to 
polite requests 

-make and respond to 
suggestions 

- talk about hobbies 
and interests

-agree and disagree 
with statements 

-check and confirm 
understanding 

-ask for and give 
directions

BLOQUE 3. 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 
(reading)

- find detail in an 
article about 
appearance and 
personality

- find detail in a blog 
entry about 
preparing food

- find detail in a text 
about daily activities

- find detail in a short 
story about making 
friends 

- find detail in a 
review of a show

- find detail in a text 
about sport stars

- find detail in an 
article about living 
without technology 

- find detail in an 
article about 
Esperanto

- find detail in a text 
about holidays
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BLOQUE 4. 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
(writing)

Write a short 
description of a 
person 
- linking words to join 

ideas: and, but  
Write a recipe 
- sequencers: first, 

second, next, then, 
after that, finally 

Write about myself 
and my daily routine 
- conjunctions: 
because, so

Write a description of 
a room 
- prepositions of 

place 
- Linking words to 

add ideas: too, also 
Write short messages 
(texts and tweets) 
- Ellipsis, symbols, 

abbreviations, 
acronyms and 
emojis 

Write a report about a 
sports event 
- Adverbs of degree: 
quite, (not) very, really

Write an informal 
email with news 
- Time expressions 
Write “how to" tips 
- verbs and 

prepositions 
Write an invitation 
email

- Talk about families 
and nationalities 

- Talk about food and 
drink 

- Talk about daily 
routines

- Talk about school 
- Talk about music 
- Talk about sports 

and sportspeople

- Talk about 
technology and 
great ideas 

- Talk about different 
countries 

- Talk about menas of 
transport and travel

1º ESO

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

  Units 1 - 3 Units 4 - 6 Units 7 - 9
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BLOQUE 5. 
COÑECEMENTO DA 
LINGUA E 
CONSCIENCIA 
PLURILÍNGÜE E 
INTERCULTURAL 
(vocabulary, 
grammar & culture)

- Use the possessive 
’s to talk about 
family 

- use can to talk 
about abilities 

- use adverbs of 
manner 

Use have got to talk 
about possession 

Use there is / there 
are to talk about 
places to eat 

Use countable and 
uncountable nouns 
- Quantifiers: how 

many/how much, 
some/any/lots/a lot 
of 

Use the Present 
Simple to talk about 
habits 
- Present Simple 

affirmative and 
negative 

Use the Present 
Simple to ask and 
answer questions 
about routines 
- Present Simple 

interrogative and 
short answers 

Use the Present 
continuous to talk 
about things 
happening now 

Use the Present 
Simple and Present 
Continuous to talk 
about what usually 
happens and what is 
happening now 

Make comparisons 
- Comparative 

adjectives 
- (not) as … as 

Use comparative and 
superlative adjectives 
to make comparisons 

Use was/were to talk 
about events in the 
past 

Use the Past Simple 
to talk about events in 
the past 
- Past Simple 

affirmative (regular 
and irregular verbs) 

- Time expressions 

Use the Past Simple 
to talk about events in 
the past 

Use the Past Simple 
to ask and answer 
questions about the 
past 
- Past Simple 

interrogative and 
short answers 

Use modal verbs to 
talk about cultural 
rules and give advice 
- Modal verbs for 

necessity: have to/
don’t have to and 
mustn’t 

- Modal verbs for 
advice: should/
shouldn’t 

Use a/an and the to 
talk about places in 
town 
- Articles: first and 

second mention 

Use the Present 
Continuous to talk 
about future 
arrangements 

Talk about the future 
- going to for future 

plans 
- Will for predictions 

Can you remember 
thirty numbers? 
- Child prodigies 
Can a robot cook? 
- Tomorrow’s food 
On the phone 
- Make and phone 

calls 
- Understand 

telephone 
messages

Can students learn 
without a timetable or 
classrooms? 
- Byron Court School 
Can playing a musical 
instrument change 
your life? 
- National Youth 

Orchestra of Iraq 
Interviews and 
surveys 
- An interview 
- A survey and radio 

phone-in

Are museums boring? 
- The Black Museum 
Can you send 
postcards from 
Antartica? 
- The penguin Post 

Office 
Travelling 
- Buy tickets 
- Understand 

announcements

1º ESO

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

  Units 1 - 3 Units 4 - 6 Units 7 - 9
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2º ESO

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

  Units 1 - 3 Units 4 - 6 Units 7 - 9

BLOQUE 1. 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ORAIS 
(listening)

-Dialogues about news 
stories 

-A biography 
-A TV programme 
-Photo descriptions

-A radio interview 
-A crime story 
-Court cases 
-Slideshow: Crime 
doesn’t pay 

-A radio programme 
-Plans 
-Slideshow: Pollution 
-Slideshow: Waste and 
Recycling Facts

-A conversation about 
wish lists 

-A discussion about a 
record breaker 

-Monologues about 
healthy habits 

-A dialogue about 
school projects 

-A documentary 
-Shopping

BLOQUE 2. 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ORAIS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
(speaking & 
pronunciation)

-Discussing the news 
-Discussing 
biographies 

- /d/, /t/, /id/ 
- Intonation sentences 
-Describing a hotel 
-Planning a holiday 
- /k/, /s/ 
-Phonetic spelling

-Talking about the past 
-Talking about a story 
- Investigating a crime  
- /dʒ/ 
-Weak / strong forms 
-Talking about 
situations 

-Final consonant 
sounds 

- Intonation: Compound 
sentences

-Asking about duration 
- /əʊ/, /aʊ/, /u:/ 
- Intonation: Tag 
questions 

-Talking about nutrition 
-Discussing lifestyles 
-Giving advice 
- /s/, /ʃ/ 
-Contractions 
-Slideshow: Summer 
Activities 

-Reporting what people 
said 

-Expressing opinions 
-Buying a gift 
-able

BLOQUE 3. 
COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 
ESCRITOS 
(reading)

- School in a box 
- An FAQ page 
- Teenagers in the 

News 
- News articles 
- Amazing Hotels 
- A travel brochure

- Spotlight on Teens 
- A magazine article 
- Slideshow: At the 
beach 

- The Inspiration of Mr 
Budd 

- A crime story  
- The 3D Express 
Coach 

- A blog entry

- Circus for all 
- A web page 
- Slideshow: Colombia 
- The Food of 
Champions 

- A magazine article 
- Money Lessons 
- A magazine article 2 
- Slideshow: Fun 
Without Money

BLOQUE 4. 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS 
ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
(writing)

- A photo description 
- A biography 
- Slideshow: A trip 

around the world

- Word wonder 
- Predictions  
- Connectors of result 

- A review of a TV 
programme 

- Slideshow: TV is here 
to stay 

- A news report 
- Prepositions 
- Adjective order
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BLOQUE 5. 
COÑECEMENTO 
DA LINGUA E 
CONSCIENCIA 
PLURILÍNGÜE E 
INTERCULTURA
L (vocabulary, 
grammar & 
culture)

- Slideshow: different 
schools 

- Verbs 
- Life events 
- Ss.: Quiz: Great 

Leaders 
- Adjectives 
- Geography 
- Ss.: The USA

- The family 
- Crime 
- People and crime 
- Ss.: Watch out for 

thieves 
- Verbs

- Experiences 
- Adjectives 
- Nutrition 
- Fitness 
- Ss.: Sports Nutrition 
- Fashion 
- Adjectives 
- Ss.: Jeans

- Ss.: Why do we learn 
English? 

- Past simple 
- Used to 
- Ss.: Age doesn’t 

matter

- Past continuous  
- Past continuous / 

Past simple 
- First Conditional and 

Second conditional

- Present perfect 
simple 

- For / since 
- Reported Speech 
- Gerunds and 

infinitives

- Announcements 
- Video: What do you 

look like? 
- Making 

recommendations 
- Extending invitations 
- Video: My favourite 

things 
- Giving directions 
- Getting information 
- Video: I’m lost

- Video: Where we live 
- Reporting crimes 
- Video: signs and 

crimes 
- Using charts 
- Video: going places 

- Doing a survey 
- Online posts 
- Video: TV viewing 
- Sharing information 
- Texting 
- Video: sports reports 
- Going shopping 
- Online notices 
- Video: shopping

2º ESO

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

  Units 1 - 3 Units 4 - 6 Units 7 - 9

3º ESO

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

  Units 1 - 3 Units 4 - 6 Units 7 - 9

BLOQUE 1. 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORAIS 
(listening)

- A discussion about 
a newspaper article 

- A dialogue about a 
trip 

- A class presentation 
- A job interview 
- A biography 
- A quiz show 

- Travel plans 
- A conversation 

about travel plans 
- Phone 

conversations 
- Directions 
- Conversations 

about problems 
- A radio programme

- A description of a 
dinner 

- A food discussion 
- Ss.: The food on 

your plate 
- A dialogue about 

law 
- A police interview 
- An animal 

description 
- A classroom lesson
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BLOQUE 2. 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ORAIS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
(speaking & 
pronunciation)

- Talking about 
explorers 

- Describing past 
events 

- Reporting on a trip 
- Word stress 
- Syllables 
- Talking about 

famous people 
- Talking about past 

experiences 
- Talking about 

interests 
- Silent letters 
- -ed verb endings 
- Talking about past 

actions 
- Talking about things 

you made 
- Talking about 

inventions 
- /ʃ/

- Choosing travel 
items 

- Talking about the 
future 

- Discussing travel 
plans 

- Final consonant 
sounds 

- Word stress: 
compound nouns 

- recommending a 
place 

- Talking about unreal 
situations 

- Giving directions 
- /ɜ:/, /ɔ:/, /ə/ 
- Pronunciation of 

cognates 
- Giving advice 
- Comparing 
- Talking about 

problems 
- /h/, silent h 
- Contractions 
- Sentence stress 
- Ss.: starting a new 

school

- Describing food 
- talking about a meal 
- Discussing food 

preferences 
- /f/ 
- intonation: tag 

questions 
-
- Talking about crime 
- Explaining words 
- Reporting a crime 
- /æ/, /ʌ/ 
- intonations: 

Questions 
- Ss.: funny but illegal 
-
- Word stress: 

suffixes 
- Reporting a 

conversation 
- Reporting 

instructions 
- describing and 

comparing animals 
- /i:/, /ɪ/, /eɪ/ 
- Linked words 

BLOQUE 3. 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 
(reading)

- Always on the go 
- A blog entry 
- AKB48 Fan website 
- A web page 
- Dr Nakamatsu - 

Inventor! 
- A magazine article 

- Travelling with a 
difference! 

- A travel magazine 
article 

- Ss.: festivals 
- Home and away 
- A web page 
- Ss.: An exchange 

student 
- Damon and Pythias 
- A legend

- Eat to live or live to 
eat? 

- A magazine article 
- news of the week 
- Newspaper articles 
- Learning from 

nature 
- A magazine article

BLOQUE 4. 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
(writing)

- A narrative 
- Quotation marks 
- A news article 
- extreme adjectives 

and adverbs 
- An essay about an 

invention 
- Connectors of 

addition 

- An e-mail about 
plans 

- Informal punctuation 
- A description of a 

place 
- Presentation of 

examples 
- A letter asking for/

giving advice 
- Facts and opinions

- A restaurant review 
- Adjective order 
- A newspaper report 
- Connectors of 

purpose 
- A report about an 

animal 
- Connectors of 

contrast 

3º ESO

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

  Units 1 - 3 Units 4 - 6 Units 7 - 9
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BLOQUE 5. 
COÑECEMENTO DA 
LINGUA E 
CONSCIENCIA 
PLURILÍNGÜE E 
INTERCULTURAL 
(vocabulary, 
grammar & culture)

- Journeys 
- Feelings 
- Ss.: India 
- Achievements 
- Activities 
- Ss.. Celebrities and 

English 
- Inventions 
- Appliances 
- Ss.: inventions and 

technological 
advances 

- Travel items 
- Travel 
- Ss.: A plane ticket 
- Places in town 
- Around town 
- Ss.: Welcome to 

Paris 
- Relationships 
- Adjectives of 

personality 
- Ss.: Do you follow 

your friends?

- Adjectives 
- Menus 
- Ss.: food trivia 
- Crime 
- Crime reports 
- Ss.: Law and order 
- The animal world 
- Parts of the body 
- Ss.: unusual pets

- Past simple / used 
to 

- Past continuous / 
past simple 

- Ss.: Greetings in 
different countries 

- Present perfect 
simple 

- Present perfect 
simple / past simple 

- Ss.: Hollywood 
- Past perfect simple 
- Past perfect simple / 

past simple 

- Future tenses 
- Future continuous 
- First Conditional / 

Second conditional 
- Third conditional 
- Modals

- Relative pronouns 
- Defining relative 

clauses 
- Present simple 

passive / past 
simple passive 

- Reported speech 

- Booking a flight 
- Hotel accomodation 
- VD: Flying away 
- talking about 

yourself 
- A questionaire 
- VD: Tell me about it 
- Making a complaint 
- E-mails of complaint 
- VD: It’s broken 

- Getting information 
- Travel updates 
- VD: Where are you 

going? 
- Getting directions 
- Finding your way 
- VD: Shopping 

choices 
- Saying you’re sorry 
- Apologies 
- VD: I’m sorry

- Ordering food 
- Instructions 
- VD: What’s on the 

menu? 
- Reporting an 

emergency 
- First-aid instructions 
- VD: Emergency! 
- Doing research 
- A presentation 
- VD: Quiz Time!

3º ESO

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

  Units 1 - 3 Units 4 - 6 Units 7 - 9
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4º ESO

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

  Units 1 - 3 Units 4 - 6 Units 7 - 9

BLOQUE 1. 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORAIS 
(listening)

- a conversation 
about a festival 

- an interview 
- a discussion about a 

language 
- a film review 
- a mystery tour 
- school presentations

- a quiz 
- a radio programme 
- a news report 
- a conversation in a 

shop 
- a radio interview 
- a survey 

- a discussion about 
health 

- a discussion about 
health problems 

- a discussion about 
an experiment 

- a dialogue about an 
experience 

BLOQUE 2. 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ORAIS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
(speaking & 
pronunciation)

- talking about plans 
- comparing activities 
- interviewing 
- /ɪ/, /e/ 
- doing a trivia quiz 
- giving information 
- talking about films 
- /s/, /k/, /tʃ/ 
- discussing the news 
- telling a story 
- talking about 

unusual phenomena 
- /w/, /j/, /ɒ/, /əʊ/, /ɔ:/

- comparing 
behaviour 

- expressing regret 
- talking about 

problems and 
solutions 

- /dʒ/, /g/ 
- describing a product 
- talking about the 

future 
- making a decision 
- /tʃ/, /ʃ/, /dʒ/ 
- reporting what 

people said 
- reporting a 

conversation 
- conducting a survey 
- /θ/, /ð/, /ʊ/, /u:/ 

- speculating 
- talking about health 
- talking about 

pictures 
- /i:/, /aɪ/ 
- talking about senses 
- talking about 

yourself 
- discussing an 

experience 
- /ʌ/, /æ/, /u:/ 

BLOQUE 3. 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 
(reading)

- The sky is our limit: 
wingsuit jumping 

- school 
- a brochure 
- Game of Thrones 
- A TV review 
- The Green Children 
- An article

- Ants: all for one and 
one for all! 

- an infographic 
- consumers: watch 

out 
- a web page 
- cleaning up the sea 
- a special interest 

report 

- from Coma to 
coldplay 

- an online article 
- Traveleyes: through 

someone else’s 
eyes 

- A blog entry 

BLOQUE 4. 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
(writing)

- a report about a 
person 

- connectors of cause 
and connectors of 
effect 

- a film review 
- connectors of 

contrast 
- a narrative 
- connectors of 

sequence

- a formal e-mail 
about a problem 

- formal language 
- an opinion essay 
- expressions to state 

opinions 
- a travel post 
- connectors of 

addition 

- an informal e-mail  
- informal opening 

and closing remarks 
- a description of an 

experience 
- adjectives and 

adverbs 
- a formal e-mail of 

application 

             PROGRAMACIÓN 2021-22    !22



             IES DE CACHEIRAS                                                                                                                                   DEPARTAMENTO DE INGLÉS

BACHARELATOS 

BLOQUE 5. 
COÑECEMENTO DA 
LINGUA E 
CONSCIENCIA 
PLURILÍNGÜE E 
INTERCULTURAL 
(vocabulary, 
grammar & culture)

- risks and dangers 
- adjectives 
- royalty 
- films and television 
- mysteries 
- natural and 

supernatural 
phenomena

- social interaction 
- city life 
- marketing 
- shopping 
- environment 
- recycling

- parts of the body  
- health problems 
- the senses 
- descriptive 

adjectives 

- future tenses 
- future continuous 
- relative clauses 
- some / any / no 

compounds 
- present perfect 

simple / past simple 
- past perfect simple / 

past simple / used to

- first and zero 
conditional, time 
clauses 

- second and third 
conditional 

- the passive 
- reported speech 
- reporting verbs 

- modals 
- gerunds and 

infinitives

- Media: on the front 
line 

- giving warnings 
- safety instructions 
- Culture: Pop star 

Royalty 
- meeting friends 
- a presentation 
- Culture: what’s in a 

name? 
- UK and US English 
- online posts

- social studies: let’s 
fight back 

- interviewing 
- a questionaire 
- Economics: the 

money in our pocket 
- buying and selling 
- messaging 
- Environment: 

Galápagos - a 
remote paradise 

- checking in at a 
hotel 

- adverts 

- Technology: an App 
for phobias 

- going to the doctor 
- an e-mail 
- Culture: London a 

multicultural city 
- giving directions 
- a web page 
- Social studies: 

Getting ready for 
your future 

- Planning your future 

4º ESO

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

  Units 1 - 3 Units 4 - 6 Units 7 - 9

1º BACH

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

  Units Starter - 2 Units 3 - 5 Units 6 - 8

BLOQUE 1. 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORAIS 
(listening)

- Completing 
sentences 

- Answering 
questions 

- Listening for gist 
- Completing 

dialogues

- Multiple choice 
- Answering 

questions 
- True or false 
- Completing key 

prases

- Multiple choice 
- Completing key 

phrases 
- Marking a talk 
- Completing 

sentences 
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BLOQUE 2. 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ORAIS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
(speaking & 
pronunciation)

- Expressing 
preferences 

- Telling a story 
- Making predictions 
- Making 

arrangements

- Exchanging 
opinions 

- Taking turns and 
listening 

- Agreeing and 
disagreeing 

- Offers and requests 
- Speaking naturally

- Describing objects 
- Planning a charity 

event 
- Giving a talk 
- A short talk 
- Comparing answers 
- Checking what you 

heard 
- Asking for/giving 

information

BLOQUE 3. 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 
(reading)

- Personally 
- Trapped! 
- getting the general 

idea 
- Ready for the end of 

the world 

- Who loves horror? 
- Understanding 

pronoun references 
- Smile … and the 

world smiles with 
you 

- Summary writing 

- Frankenfood: 
problem or solution? 

- A helping hand 
- Guessing the 

meaning of 
unknown words 

- Around the world for 
nearly nothing

BLOQUE 4. 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
(writing)

- A narrative 
- Time expressions (I) 
- A review 
- Clauses of purpose 

and result

- A biography 
- Time expressions(II) 
- An informal e-mail 
- Informal writing style 
- A formal e-mail 
- Formal and informal 

style 

- A discussion essay 
- Using linkers of 

contrast 
- An opinion essay 
- Adding and ordering 
- A description of a 

place 
- Using adjectives

- Verbs nad adjectives 
+ prepositions 

- Get, go, make and 
do 

- Phrasal verbs (go) 
- Verbs and -ed / -ing 

endings 
- The future 
- Reflexive verbs 
- Phrasal verbs, 

socialising

- Entertainment: 
nouns 

- Body idioms 
- Adjectives and 

prefixes 
- Values 
- Idiomatic 

expressions 
- Relationships verbs 
- Attitudes 
- Each other / one 

another 
- Gestures and 

manners

- Invention and 
discovery 

- Prefixes 
- Describing objects 
- Charity work 
- Compound nouns 
- Issues and action 
- Travel: verbs 
- Travel: collocations 
- Describing places

1º BACH

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

  Units Starter - 2 Units 3 - 5 Units 6 - 8
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BLOQUE 5. 
COÑECEMENTO DA 
LINGUA E 
CONSCIENCIA 
PLURILÍNGÜE E 
INTERCULTURAL 
(vocabulary, 
grammar & culture)

- Present simple & 
continuous, past 
simple & continuous, 
ever & never, for & 
since, still, yet, 
already, must. 

- Past tenses, used to 
and would 

- usually, used to and 
would 

- Future tenses, future 
time clauses

- Relative clauses 
- Reported speech 
- Say and tell 
- Modal verbs 
- could, managed to, 

was able to

- The passive 
- Conditionals 
- Verb forms in 

conditional and 
future time clauses 

- Gerunds and 
infinitives

- LS - The man who 
sold his life 

- VD- 999 Emergency 
- LS - 3D Technology 
- VD - The Nazca 

Lines 

- LS - Kayne west: 
“Family Business” 

- VD - Street Culture: 
Hip Hop 

- Jane Austen: “Sense 
and Sensibility” 

- VD - Prejudice 
- LS - Anger 

management 
- VD - lol :) Laughter 

Therapy

- LS - OMD: “Enola 
Gay” 

- VD - Interactive 
entertainment 

- Kent M. Keith “The 
Paradoxical 
Commandments” 

- VD - The Monster 
Raving Loony Party 

- LS - InterRailing 
- VD - Visions of India

1º BACH

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

  Units Starter - 2 Units 3 - 5 Units 6 - 8

2º BACH

3º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 1º TRIMESTRE

  Units STARTER - 2 Units 3 - 4 Units 5 - 6

BLOQUE 1. 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ORAIS 
(listening)

- Completing 
sentences 

- Multiple choice 
questions 

- Answering questions 

- Answering questions 
- Completing 

sentences 
- Multiple choice 

- Answering questions 
- Listening to a 

description 
- Multiple choice / 

preparing for an 
exam 

- Completing 
sentences

BLOQUE 2. 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ORAIS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
(speaking & 
pronunciation)

- Clarifying meaning 
- Reacting to what 

people say 
- Interviewing 
- Comparing photos 
Phonetics: 
- Long and short 

vocals 
- Consonants (I)

- Replying 
- Giving a 

presentation 
- Exchanging opinions 
- Reaching a decision 
Phonetics: 
- Dipthongs 
- Consonants (II)

- Discussing fashion 
- Making guesses 
- Career questions 
- At an interview 
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BLOQUE 3. 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 
(reading)

- The anti-social 
network? 

- True or false 
questions 

- Are you tough 
enough? 

- Answering in your 
own words

- Shop ’til you drop 
- Sentence 

completion 
- Down on the farm 
- Finding synonyms

- Makeover madness 
- Missing sentences 
- The one-week job 

project 
- Multiple-choice 

reading tasks

BLOQUE 4. 
PRODUCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS: 
EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 
(writing)

- An opinion essay 
- Structure, linkers, 

commas 
- A narrative 
- Sequencing 

- Formal & informal e-
mails 

- Formal & informal 
style, question tags, 
ellipsis 

- A discussion essay 
- Structure, facts & 

results, linkers

- A summary 
- Choose the main 

points, paraphrase, 
edit & check 

- A covering e-mail 
- Stucture, formal 

style

BLOQUE 5. 
COÑECEMENTO DA 
LINGUA E 
CONSCIENCIA 
PLURILÍNGÜE E 
INTERCULTURAL 
(vocabulary, 
grammar & culture)

- Language & 
communication 

- The internet and 
social networks 

- On the phone 
- Sport 
- Movement verbs 
- Keeping fit

- Shopping 
- Idioms 
- Waste 
- Society 
- Phrasal verbs 
- Crime & Justice

- Looks 
- Verb suffixes: -en, -

ify. -ize 
- Describing people 
- Careers 
- Compound nouns: 

jobs 
- Personal qualities

- Present simple & 
continuous, Past 
simple & continuous, 
past simple & past 
perfect, present 
perfect & past 
simple, present 
perfect simple & 
continuous 

- Future forms, 
tenses: question 
forms 

- Reported speech 
- Rephrasing with 

reported speech 
- Relative clauses 
- Rephrasing with 

relative clauses

- the passive, the 
causative 

- Passive 
transformations 

- conditionals, wishes 
& regrets 

- Modal verbs: forms, 
functions & 
alternatives 

- Transformations with 
modals 

- Verb structures 
- Verb + object + 

infinitive

- James Huggins: 
“Remember When” 

- VD - Sociology: 
rudeness 

- LS - the fighting 
dance 

- VD - Radical highs: 
Paragliding

- LS - minimalists 
- VD - Plastic Pacific 
- Harry McClintock: 

“In the Big Rock 
Candy Mountains” 

- VD - Ancient lives: 
The Maasai

- LS - Children’s 
beauty pageants 

- VD - Style trek: 
Rings and things 

- Charles Dickens: 
Oliver Twist 

- David Morgan: 
Traffic cone collector

2º BACH

3º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 1º TRIMESTRE

  Units STARTER - 2 Units 3 - 4 Units 5 - 6
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4.2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA. 

1º ESO

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

PLEB1.1. Comprende frases e expresións habituais relacionadas con necesidades inmediatas 
e temas cos que se estea moi familiarizado/a, sempre que se fale de xeito pausado e ben 
articulado.
PLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de instrucións, preguntas, 
explicacións, diálogos e outras mensaxes orais sinxelas articuladas con claridade e 
pausadamente, relacionadas coas actividades de aula e con áreas de prioridade inmediata.
PLEB1.3. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais en presentacións moi básicas sobre 
temas do seu interese sempre que poida escoitalas máis dunha vez.
PLEB1.4. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa informal entre duas 
persoas que ten lugar na súa presenza, ou procedente dunha gravación pedagóxica cando o 
tema lle resulta coñecido e o discurso estea articulado con claridade, a velocidade baixa.
PLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, narracións, 
peticións de información, a expresión da vontade, a certeza e os desexos sobre asuntos 
prácticos da vida diaria e sobre temas do seu interese, cando se lle fala con claridade, amodo e 
directamente, e se a persoa interlocutora está disposto a repetir ou a reformular o dito.
PLEB1.6. Identifica a información esencial do tema e da situación de comunicación de 
gravacións auténticas ou pedagóxicas sinxelas, sobre asuntos cotiáns ou do seu interese, 
articuladas pausadamente e con claridade, e cando as imaxes axuden á comprensión e se 
poida escoitar máis dunha vez.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

PLEB2.1. Na maioría das actividades de aula amosa unha actitude positiva polo uso da lingua 
estranxeira nas diferentes situacións comunicativas, esforzándose por utilizala aínda que, ás 
veces, teña que recorrer a outras linguas para pedir axuda ou aclaracións.
PLEB2.2. Fai presentacións moi breves e ensaiadas comprensibles e con apoio visual que lle 
permitan ilustralas con imaxes e seguir un guión sobre aspectos concretos e sinxelos de temas 
do seu interese ou relacionados cos seus estudos.
PLEB2.3. Desenvólvese sen dificultade evidente en xestións e transaccións cotiás básicas, e 
ofrece e obtén información básica en situacións habituais e concretas propias de viaxes, 
aloxamento, transporte, compras e lecer, seguindo normas de cortesía básicas (saúdo e 
tratamento).
PLEB2.4. Establece contacto social en función da situación de comunicación, real ou simulada, 
e reformula ou rectifica se non se lle comprende, e pide aclaración se non entende algo.
PLEB2.5. Participa en conversas informais cara a cara, nas que establece contacto social, 
intercambia información básica e expresa opinións, fai invitacións e ofrecementos sinxelos, 
pide e ofrece cousas, pide e dá indicacións ou instrucións sinxelas e básicas.
PLEB2.6. Colabora coas demais persoas na interacción, cooperando activamente na 
realización das tarefas de comunicación, e manifesta interese e respecto polas achegas dos 
seus compañeiros e das súas compañeiras.
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

PLEB3.1. Comprende, con axuda da imaxe, instrucións sinxelas e básicas de funcionamento e 
manexo de aparellos electrónicos moi comúns.
PLEB3.2. Entende , ainda que con certa dificultade, información específica esencial en páxinas 
web nun rexistro estándar e con imaxes ilustrativas redundantes sobre temas relativos a do seu 
interese (por exemplo, unha cidade, un deporte ou o ambiente), sempre que poida reler as 
seccións difíciles.
PLEB3.3. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de publicacións 
propias da súa idade ou de internet, formulados de xeito simple e claro, e relacionados con 
asuntos do seu interese, nos ámbitos persoal e educativo.
PLEB3.4. Atopa a información que necesita para a realización dunha tarefa en narracións 
breves moi sinxelas en lingua estándar, e en guías de lecer, dicionarios, catálogos, etc.
PLEB3.5. Entende información básica (lugar, prezo, horarios, datos ou preguntas relativas á 
información persoal, etc.) de correspondencia formal na que se informa sobre asuntos do seu 
interese.
PLEB3.6. Comprende con fluidez textos adaptados (por exemplo, en lecturas para a xente 
nova) de historias de ficción.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

PLEB4.1. Escribe notas e mensaxes (por exemplo, posts e chats en redes sociais), en 
situacións reais ou simuladas, nas que dá e solicita breve información sobre citas, preferencias 
e sentimentos, relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá e do seu interese.
PLEB4.2. Elabora textos moi breves nos que expón, por exemplo, unha enumeración de 
actividades ou tarefas moi habituais, listas de compras, traxecto habitual etc.; e textos que 
expresen sentimentos básicos de gusto, desgusto, aceptación, negación, etc.
PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa aos seus datos, 
aos seus intereses ou ás súas afeccións (por exemplo, para subscribirse a unha publicación 
dixital). 
PLEB4.4. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves en soporte impreso e dixital, en 
situacións de comunicación reais ou simuladas, relacionados con actividades e situacións da 
vida cotiá, do seu interese persoal ou sobre temas de actualidade de especial relevancia e 
comprensibles para a súa idade.
PLEB4.5. Escribe correspondencia persoal na que intercambia información básica sobre si 
mesmo, e a súa vila. 
PLEB4.6. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións ortográficas e os signos de puntuación.

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILÍNGÜE E 
INTERCULTURAL

PLEB5.1. Identifica sons e grafías de fonemas básicos.
PLEB5.2. Utiliza a lingua estranxeira nalgunha das súas intervencións nas actividades de aula, 
e na participación en simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal, con diversos fins 
comunicativos.
PLEB5.3. Utiliza algunha convención oral básicas propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso comunicativo oral e escrito (saúdos, rutinas para iniciar ou 
manter a quenda de palabra, etc.).
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PLEB5.6. Comunica con certa eficacia, comprendendo e utilizando adecuadamente as 
estruturas morfosintácticas básicas para realizar as funcións comunicativas propias do seu 
nivel.
PLEB5.7. Recoñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender 
e elaborar textos sinxelos propios do seu nivel educativo.

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILÍNGÜE E 
INTERCULTURAL

2º ESO

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

PLEB1.1. Comprende fórmulas básicas de relación social para iniciar e terminar o discurso e 
expresar benvidas, desculpas e agradecementos.

PLEB1.2. Comprende instrucións e textos breves e sinxelos producidos en contextos reais e 
simulados, articulados con claridade, ritmo pausado e acentuación estándar, que conteñan 
vocabulario relativo a lugares, persoas, obxectos, acontecementos e accións ligados a temas 
sinxelos e habituais na súa idade e no seu contexto escolar.
PLEB1.3. Comprende o esencial en situacións de comunicación, cara a cara ou gravadas, nas 
que se utilicen frases moi sinxelas sobre temas habituais para a súa idade e o seu nivel 
escolar, que se refiran aos ámbitos persoal público e educativo, sempre que se fale 
pausadamente e con claridade, e se poida escoitar máis dunha vez.
PLEB1.4. Distingue, co apoio da imaxe, e con certa dificultade, as ideas principais e 
información relevante en presentacións sobre temas moi sinxelos ou do seu interese inmediato.

PLEB1.5. Identifica, ainda que sexa parcialmente, o sentido xeral e os puntos principais dunha 
conversa informal espontánea, relacionada coas actividades de aula, e de simulacións sobre 
temas cotiáns e de interese persoal, se a produción é articulada con claridade e cunha 
velocidade media, pero con pausas.
PLEB1.6. Comprende a lo menos parte dunha conversa informal na que participa, descricións, 
narracións, peticións de información e expresión dos gustos sobre asuntos prácticos da vida 
diaria e sobre temas do seu interese, cando se lle fala con claridade, amodo e directamente, e 
se a persoa interlocutora está disposta a repetir ou a reformular o dito.
PLEB1.7. Identifica a información esencial de mensaxes sinxelas emitidas por medios 
audiovisuais sobre temas concretos e coñecidos, pronunciadas con lentitude e claridade, aínda 
que deba escoitalas máis dunha vez.

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

PLEB2.1. Interactúa ás veces nas actividades de aula e intenta intervir na lingua estranxeira.

PLEB2.2. Amosa unha actitude positiva polo uso da lingua estranxeira en diferentes situacións 
comunicativas, e manifesta interese e respecto polas achegas dos seus compañeiros e das 
súas compañeiras. 
PLEB2.3. Fai presentacións breves e ensaiadas, medianamente ben estruturadas e con apoio 
visual (por exemplo, presentacións de PowerPoint), que lle permitan ilustralas con imaxes e 
seguir un guión sobre aspectos concretos e sinxelos de temas do seu interese.
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PLEB2.4. Desenvólvese correctamente en xestións e transaccións cotiás, como son as viaxes, 
o aloxamento, o transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía básicas (saúdo 
e tratamento), sempre que a persoa interlocutora coopere, falando amodo e con claridade, e 
repetindo ou reformulando.
PLEB2.5. Participa en conversas informais cunha pronuncia comprensible cara a cara, 
intercambia información e expresa opinións e puntos de vista, fai invitacións e ofrecementos, 
pide e ofrece cousas e pide e dá indicacións ou instrucións.
PLEB2.6. Colabora coas demais persoas na interacción, , e manifesta interese e respecto 
polas achegas do seus compañeiros e das súas compañeiras.
PLEB2.7. Toma parte nunha conversa formal ou entrevista moi sinxela e traballado 
previamente, e básica de carácter persoal e sobre hábitos, gustos ou estudos, sempre que 
poida pedir que se lle repitan os puntos clave se o necesita, e se o interlocutor coopera, falando 
amodo e con claridade, repetindo ou reformulando

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

PLB3.1. Segue, con axuda da imaxe, instrucións moi sinxelas de funcionamento e manexo de 
aparellos electrónicos ou de máquinas de uso común  e coñecidos(por exemplo móbiles, 
ordenador..).
PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de revistas propias 
da súa idade ou de internet, formulados de xeito simple e claro, e relacionados con asuntos do 
seu interese, nos ámbitos persoal e educativo e ocupacional moi básico.
PLB3.3. Entende dunha forma aceptable a información esencial en páxinas web e outros 
materiais de referencia ou consulta claramente estruturados e nun rexistro estándar e con 
imaxes ilustrativas redundantes sobre temas relativos a materias educativas, ou do seu 
interese (por exemplo, unha cidade, un deporte ou o ambiente), sempre que poida reler as 
seccións difíciles.
PLEB3.4. Comprende correspondencia persoal en calquera formato e en rexistro estándar na 
que, de xeito sinxelo e básico, se fale de si mesmo/a; se describan persoas, obxectos e 
lugares; se narren acontecementos pasados, presentes e futuros, reais ou imaxinarios; se 
expresen sentimentos, desexos e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 
PLEB3.5. Entende información básica de correspondencia formal na que se informa sobre 
asuntos do seu interese no contexto persoal, educativo ou ocupacional (por exemplo, sobre un 
curso de idiomas ou unha compra por internet). 
PLB3.6. Comprende ainda que non ó 100% textos de historias de ficción adaptados para o seu 
nivel.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

PLEB4.1. Utiliza estratexias que faciliten o proceso de escritura: segue modelos de textos de 
características similares, planifica o texto, elabora un borrador, corrixe tanto a ortografía como a 
orde das ideas e das palabras, etc.
PLEB4.2. Escribe textos moi breves en formato convencional con información sinxela e 
relevante sobre feitos moi coñecidos e habituais no ámbito educativo, describindo de xeito 
sinxelo situacións, persoas, obxectos e lugares. 
PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa aos seus datos, 
aos seus intereses ou ás súas afeccións.

             PROGRAMACIÓN 2021-22    !30



             IES DE CACHEIRAS                                                                                                                                   DEPARTAMENTO DE INGLÉS

PLB4.4. Escribe notas, anuncios e mensaxes breves relacionados con actividades e situacións 
da vida cotiá e do seu interese persoal, respectando as convencións e as normas de cortesía, 
tamén cando se utilizan as redes sociais.
PLB4.5. Escribe, ainda que non con absoluta corrección, correspondencia persoal na que se 
establece e mantén o contacto social, se intercambia información sobre si mesmo/a e a súa vila 
(por exemplo), se describen en termos sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais 
(por exemplo, unhas vacacións), se dan instrucións sinxelas, se fan e aceptan ofrecementos e 
suxestións (por exemplo, cancelación, confirmación ou modificación dunha invitación ou duns 
plans) e se expresan opinións de xeito sinxelo.
PLB4.6. Procura facer  unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e 
dixital, utilizando correctamente as convencións ortográficas e os signos de puntuación.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILÍNGÜE E 
INTERCULTURAL

PLEB5.1. Procura utilizar a lingua estranxeira nas súas intervencións nas actividades de aula, e 
na participación en simulacións con diversos fins comunicativos, facéndose comprender ainda 
que con repeticións.
PLEB5.2. Escribe cun dominio ortográfico suficiente para facer comprensible os textos, sen 
cometer erros moi básicos sobre as regularidades ortográficas máis relevantes. 
PLEB5.3. Utiliza as convencións básicas propias da lingua estranxeira no desenvolvemento do 
proceso comunicativo (saúdos, rutinas para iniciar ou manter a quenda de palabra, fórmulas 
orais breves para manter a atención, etc.)
PLEB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos e visibles dos países nos 
que se fala a lingua estranxeira, analizándoos comparativamente coas diversas culturas, de ser 
o caso, do resto do alumnado, e evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas.
PLB5 5. Nas actividades de aula trata de relacionar  para a comprensión e a elaboración de 
textos, o coñecemento adquirido noutras linguas sobre elementos da mesma.
PLB5.6. Comunica, ainda que con dificultades, comprendendo e utilizando adecuadamente as 
estruturas morfosintácticas básicas para realizar as funcións comunicativas propias do seu 
nivel, e estratexias de comunicación e de redundancia do significado (imaxes e elementos 
paralingüísticos, cuasilingüísticos básicos e partextuais).
PLEB5.7. Coñece e utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender e 
elaborar textos sinxelos propios do seu nivel educativo.
PLEB5.8. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora 
as competencias que posúe como persoa plurilingüe.

 3º ESO

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

PLEB1.1. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas principais e información relevante en 
presentacións sobre temas educativos, ocupacionais ou do seu interese (por exemplo, sobre 
un tema curricular ou unha charla para organizar o traballo en equipo).
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PLEB1.2. Capta os puntos principais e os detalles salientables de indicacións, anuncios, 
mensaxes e comunicados breves e articulados de xeito lento e claro (por exemplo, cambio de 
porta de embarque nun aeroporto, información sobre actividades nun campamento de verán ou 
no contestador automático dun cine), sempre que as condicións acústicas sexan boas e o son 
non estea distorsionado. 
PLEB1.3. Entende o esencial do que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas 
(por exemplo, en hoteis, tendas, albergues, restaurantes, e centros de lecer, de estudos ou de 
traballo).
PLEB1.4. Identifica o sentido xeral e os puntos principais dunha conversa formal ou informal 
entre dúas ou máis persoas interlocutoras que ten lugar na súa presenza, cando o tema lle 
resulte coñecido e o discurso está articulado con claridade, a velocidade media e nunha 
variedade estándar da lingua. 
PLEB1.5. Comprende, nunha conversa informal na que participa, descricións, narracións, 
puntos de vista e opinións sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre temas do seu 
interese, cando se lle fala con claridade, amodo e directamente, e se a persoa interlocutora 
está disposta a repetir ou reformular o dito.
PLEB1.6. Comprende, nunha conversa formal ou entrevista (por exemplo, en centros de 
estudos ou de traballo) na que participa, o que se lle pregunta sobre asuntos persoais, 
educativos, ocupacionais ou do seu interese, así como comentarios sinxelos e predicibles 
relacionados con estes, sempre que poida pedir que se lle repita, aclare ou elabore algo do que 
se lle dixo. 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

PLEB2.1. Nas actividades de aula, a maioría das veces interactúa ou intervén na lingua 
estranxeira e persevera no seu uso cunha actitude positiva, aínda que cometa erros e teña que 
pedir axuda ou aclaracións, manifestando interese e respecto polas achegas dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 
PLEB2.2. Interactúa para obter ou ofrecer bens e servizos relativos a necesidades inmediatas e 
cotiás, sempre que se fale amodo e con estruturas moi sinxelas e habituais, e reacciona 
adecuadamente sempre que poida solicitar, mediante preguntas sinxelas e directas, a 
colaboración da persoa interlocutora para entender e facerse entender.
PLEB2.3. Fai presentacións breves e ensaiadas, ben estruturadas e con apoio visual (por 
exemplo, transparencias de PowerPoint), que lle permitan ilustralas con imaxes e seguir un 
guión sobre aspectos concretos de temas do seu interese ou relacionados cos seus estudos ou 
a súa ocupación, e responde a preguntas breves e sinxelas de oíntes sobre o contido destas.
PLEB2.4. Desenvólvese correctamente en xestións e transaccións cotiás, como son as viaxes, 
o aloxamento, o transporte, as compras e o lecer, seguindo normas de cortesía básicas (saúdo 
e tratamento). 
PLEB2.5. Participa en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou por outros medios 
técnicos, nas que establece contacto social, intercambia información e expresa opinións e 
puntos de vista, fai invitacións e ofrecementos, pide e ofrece cousas, pide e dá indicacións ou 
instrucións, ou discute os pasos que hai que seguir para realizar unha actividade conxunta.
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

PLEB3.1. Identifica, con axuda da imaxe, instrucións de funcionamento e manexo de aparellos 
electrónicos ou de máquinas, así como instrucións para a realización de actividades e normas 
de seguridade (por exemplo, nun centro docente, un lugar público ou unha zona de lecer).
PLEB3.2. Entende os puntos principais de anuncios e material publicitario de revistas ou de 
internet formulados de xeito simple e claro, e relacionados con asuntos do seu interese, nos 
ámbitos persoal, educativo e ocupacional. 
PLEB3.4. Entende información específica esencial en páxinas web e outros materiais de 
referencia, ou consulta claramente estruturados sobre temas relativos a materias educativas, 
asuntos ocupacionais ou do seu interese (por exemplo, sobre un tema curricular, un programa 
informático, unha cidade, un deporte ou o ambiente), sempre que poida reler as seccións 
difíciles.
PLEB3.5. Comprende correspondencia persoal en calquera formato na que se fala de si 
mesmo/a, se describen persoas, obxectos e lugares, se narran acontecementos pasados, 
presentes e futuros, reais ou imaxinarios, e se expresan sentimentos, desexos e opinións sobre 
temas xerais, coñecidos ou do seu interese. 
PLEB3.7. Comprende o esencial (por exemplo, en lecturas para a mocidade) de historias de 
ficción breves e ben estruturadas, e faise unha idea do carácter dos personaxes, das súas 
relacións e do argumento.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

PLEB4.2. Escribe informes moi breves en formato convencional con información sinxela e 
relevante sobre feitos habituais e os motivos de certas accións, nos ámbitos educativo e 
ocupacional, describindo de xeito sinxelo situacións, persoas, obxectos e lugares, e sinalando 
os principais acontecementos de forma esquemática. 
PLEB4.3. Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa á súa formación, 
á súa ocupación, aos seus intereses ou ás súas afeccións (por exemplo, para subscribirse a 
unha publicación dixital, matricularse nun taller, ou asociarse a un club deportivo). 
PLEB4.4. Escribe notas e mensaxes (mensaxes instantáneas, chats, etc.) onde se fan breves 
comentarios ou se dan instrucións e indicacións relacionadas con actividades e situacións da 
vida cotiá e do seu interese. 
PLEB4.6. Escribe correspondencia persoal na que se establece e mantén o contacto social 
(por exemplo, con amigos/as noutros países), se intercambia información, se describen en 
termos sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais (por exemplo, a participación 
nunha competición), se dan instrucións, se fan e aceptan ofrecementos e suxestións (por 
exemplo, cancelación, confirmación ou modificación dunha invitación ou duns plans), e se 
expresan opinións de xeito sinxelo.
PLEB4.7. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións ortográficas e os signos de puntuación.

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILÍNGÜE E 
INTERCULTURAL

PLEB5.1. Desenvólvese na maioría das actividades de aula facendo un esforzo por utilizar a 
lingua estranxeira, cunha pronunciación clara, aceptable e comprensible dos esquemas fónicos 
e fonolóxicos básicos, aínda que teña que repetir algunha vez por solicitude das persoas 
interlocutoras, e pide axuda e aclaracións aos compañeiros e ás compañeiras cando non 
progresa a comunicación. 
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PLEB5.2. Aplica adecuadamente os signos de puntuación elementais e as regras ortográficas 
básicas, na redacción de traballos e outros textos, para facerse comprensible case sempre.
PLEB5.3. Utiliza as convencións máis habituais propias da lingua estranxeira no 
desenvolvemento do proceso comunicativo (saúdos, rutinas para iniciar ou manter a quenda de 
palabra, fórmulas orais breves para manter a atención, facer preguntas por preferencias, 
expresar opinións, etc.) en rexistro estándar.
PLEB5.4. Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais básicos e visibles dos países 
onde se fala a lingua estranxeira, analizándoos comparativamente coas diversas culturas do 
resto do alumnado, de ser o caso, evitando estereotipos e valoracións etnocéntricas.
PLEB5.5. Identifica e utiliza os expoñentes máis comúns propios do seu nivel para realizar as 
funcións comunicativas, así como os patróns discursivos de uso máis frecuente para o 
propósito comunicativo. 
PLEB5.7. Utiliza un vocabulario oral e escrito básico e suficiente para comprender e elaborar 
textos sinxelos en rexistro estándar propios do seu nivel educativo, e comprende e utiliza 
estratexias de comunicación e de redundancia do significado (imaxes e elementos 
paralingüísticos, cuasilingüísticos e paratextuais).

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILÍNGÜE E 
INTERCULTURAL

 4º ESO

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

PLEB1.1. Reflexiona sobre o seu proceso de comprensión, axustándoo ás necesidades da 
tarefa (de comprensión global, selectiva ou detallada), mellorándoo se é o caso (sacando 
conclusións sobre a actitude do falante e sobre o contido, baseándose na entoación e na 
velocidade da fala), deducindo intencións a partir do volume da voz do falante, facendo 
anticipacións do que segue (palabra, frase, resposta, etc.), e intuíndo o que non se comprende 
e o que non se coñece mediante os propios coñecementos e as propias experiencias.
 PLEB1.2. Distingue, con apoio visual ou escrito, e ainda que con certas carencias, as ideas 
principais e información relevante en presentacións ou charlas ben estruturadas e de 
exposición clara sobre temas coñecidos ou do seu interese relacionados co ámbito educativo 
ou ocupacional (por exemplo, sobre un tema educativo ou de divulgación científica, ou unha 
charla sobre a formación profesional noutros países).
PLEB1.3. Identifica a idea principal de noticias de televisión claramente articuladas cando hai 
apoio visual que complementa o discurso, así como o esencial de anuncios publicitarios, series 
e películas, nunha variedade estándar da lingua, e cando as imaxes facilitan a comprensión.
PLEB1.4. Capta os puntos principais e os detalles salientables de mensaxes gravadas ou de 
viva voz, claramente articuladas, que conteñan instrucións, indicacións ou outra información, 
mesmo de tipo técnico 
PLEB1.5. Identifica algunhas das ideas principais e detalles relevantes dunha conversa formal 
ou informal de certa duración entre dous ou máis interlocutores que ten lugar na súa presenza 
e na que se tratan temas coñecidos ou de carácter xeral ou cotián, cando o discurso está 
articulado con claridade e nunha variedade estándar da lingua.
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PLEB1.6. Entende o esencial do que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas 
(por exemplo, en bancos, tendas, hoteis, restaurantes, transportes, centros docente e lugares 
de traballo) ou menos habituais (por exemplo, nunha farmacia, un hospital, nunha comisaría ou 
nun organismo público), se pode pedir confirmación dalgúns detalles.
PLEB1.7. Comprende o máis relevante dunha conversa formal, ou entrevista na que participa 
(por exemplo, en centros de estudos ou de traballo), sempre que poida pedir que se lle repita, 
ou que se reformule, aclare ou elabore, algo do que se lle dixo.

PLEB1.8. Comprende o máis importante, dunha conversa informal na que participa, 
explicacións ou xustificacións de puntos de vista e opinións sobre diversos asuntos de interese 
persoal, cotiáns ou menos habituais, así como a formulación de hipóteses, a expresión de 
sentimentos. 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

PLEB2.1. Utiliza expresións memorizadas ou fixas, adaptadas ó seu nivel, para entender e 
facerse entender.  
PLEB2.2. Nas actividades de aula, ás veces interactúa ou intervén na lingua estranxeira, aínda 
que non con perfección e persevera no seu uso cunha actitude positiva, aínda que cometa 
erros e teña que pedir axuda ou aclaracións, manifestando interese e respecto polas achegas 
dos seus compañeiros e das súas compañeiras.
PLEB2.3. Fai presentacións breves, medianamente ben estruturadas, ensaiadas previamente e 
con apoio visual (por exemplo, PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas do seu 
interese, organizando a información básica de maneira coherente, explicando as ideas 
principais brevemente e con  claridade aceptable.
PLEB2.4. Consegue desenvolverse medianamente en situacións cotiás e menos habituais que 
poden xurdir durante unha viaxe ou estadía noutros países por motivos persoais, educativos ou 
ocupacionais (transporte, aloxamento, comidas, compras, estudos, traballo, relacións coas 
autoridades, saúde e lecer), e intenta solicitar información, axuda ou explicacións.
PLEB2.5. Participa a un nivel medio en conversas informais cara a cara, sobre asuntos cotiáns 
ou menos habituais, nas que intercambia información e expresa brevemente aínda que teña 
algún erro, opinións e puntos de vista; narra e describe con certa fluidez, ainda que non con 
toda corrección, feitos ocorridos no pasado ou plans de futuro reais ou inventados; formula 
hipóteses; fai suxestións; pide e dá indicacións ou instrucións con certo detalle.
PLEB2.6. Toma parte en conversas formais, entrevistas e reunións de carácter educativo ou 
ocupacional, sobre temas habituais nestes contextos, intercambiando información pertinente 
sobre feitos concretos, pedindo e dando instrucións ou solucións a problemas prácticos, 
expondo os seus puntos de vista de maneira sinxela e con claridade, e razoando e explicando 
brevemente e de maneira coherente as súas accións, as súas opinións e os seus plans.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

PLEB3.1. Nas actividades de lectura da aula, infire significados a partir do seu coñecemento 
doutros idiomas, do contexto lingüístico, dos apoios visuais (imaxes, tipografía, deseño, etc.), 
así como das características do medio en que aparece impresa a información (carteis, folletos, 
revistas, xornais, páxinas web, etc.).
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PLEB3.2. Procura e entende parcialmente información específica de carácter concreto en 
páxinas web e outros materiais de referencia ou consulta claramente estruturados (por 
exemplo, enciclopedias, dicionarios, monografías, presentacións) sobre temas relativos ós seus 
intereses.
PLEB3.3. Entende o sentido xeral, os puntos principais e información relevante de anuncios e 
comunicacións de carácter público, institucional ou corporativo e claramente estruturados, 
relacionados con asuntos do seu interese persoal, educativo ou ocupacional (por exemplo, 
sobre lecer, cursos, bolsas e ofertas de traballo).
PLEB3.4. Recoñece ideas significativas de artigos divulgativos sinxelos, sempre que poida 
reler as seccións difíciles.
PLEB3.5. Comprende aceptablemente correspondencia persoal, en calquera soporte incluíndo 
foros en liña ou blogs, na que se describen con certo detalle feitos e experiencias, impresións e 
sentimentos, onde se narran feitos e experiencias, reais ou imaxinarios, e se intercambian 
información, ideas e opinións sobre temas xerais, coñecidos ou do seu interese.
PLEB3.6. Entende o suficiente de cartas, faxes ou correos electrónicos de carácter formal, 
como para poder reaccionar en consecuencia (por exemplo, se se lle solicitan documentos 
para unha estadía de estudos no estranxeiro).
PLEB3.7. Identifica a maior parte da   información relevante en instrucións detalladas sobre o 
uso de aparellos, dispositivos ou programas informáticos, e sobre a realización de actividades e 
normas de seguridade ou de convivencia (por exemplo, nun evento cultural, nunha residencia 
de estudantes ou nun contexto ocupacional).
PLEB3.8. Comprende os aspectos xerais e os detalles máis relevantes de textos de ficción e 
textos literarios contemporáneos breves, ben estruturados e nunha variante estándar da lingua, 
nos que o argumento é lineal e se pode seguir sen dificultade, e os personaxes e as súas 
relacións se describen de maneira clara e sinxela.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

PLEB4.1. Escribe, sen erros básicos,  nun formato convencional, informes breves e sinxelos 
nos que dá información esencial sobre un tema educativo ou ocupacional, ou menos habitual 
(por exemplo, un accidente), describindo brevemente situacións, persoas, obxectos e lugares; 
narrando acontecementos nunha clara secuencia lineal, e explicando de maneira sinxela os 
motivos de certas accións.
PLEB4.2. Escribe correspondencia formal básica nun nivel de corrección medio, dirixida a 
institucións públicas ou privadas ou entidades comerciais, fundamentalmente destinada a pedir 
ou dar información, solicitar un servizo ou realizar unha reclamación ou outra xestión sinxela, 
respectando as convencións formais e as normas de cortesía usuais neste tipo de textos.
PLEB4.3. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios breves con poucos erros , en 
calquera soporte, nos que solicita e se transmite información e opinións sinxelas e nos que 
resalta os aspectos que lle resultan importantes (por exemplo, nunha páxina web ou unha 
revista xuvenís, ou dirixidos a un profesor ou a unha profesora), respectando as convencións e 
as normas de cortesía.
PLEB4.4. Escribe correspondencia persoal e participa en foros, blogs e chats nos que describe 
experiencias, impresións e sentimentos; narra feitos relacionados co seu ámbito de interese, 
actividades e experiencias pasadas, ou feitos imaxinarios, cunha certa  corrección.
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PLEB4.5. Completa un cuestionario detallado con información persoal, educativa ou laboral 
(por exemplo, para facerse membro dunha asociación ou para solicitar unha bolsa).
PLEB4.6. Escribe o seu currículo en formato electrónico, seguindo, por exemplo, o modelo Europass.

PLEB4.7. Toma notas, mensaxes e apuntamentos con información sinxela e relevante sobre asuntos 
habituais e aspectos concretos nos ámbitos persoal, educativo e ocupacional, dentro da súa 
especialidade ou área de interese.
PLEB4.8. Fai unha presentación coidada dos textos escritos, en soporte impreso e dixital, 
utilizando correctamente as convencións ortográficas e os signos de puntuación.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILÍNGÜE E 
INTERCULTURAL

PLEB5.1. Exprésase cunha pronunciación bastante clara e  comprensible, aínda que teña que repetir 
algunha vez por solicitude das persoas interlocutoras.

1º BACH

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

PLEB1.1. Nas actividades de aula, reflexiona sobre o seu proceso de compresión, sacando 
conclusións sobre a actitude do falante e sobre o contido, baseándose na entoación e na 
velocidade da fala; deducindo intencións a partir do volume da voz do falante; facendo 
anticipacións do que segue (palabra, frase, resposta, etc.).
PLEB1.2. Comprende a  maior parte das instrucións técnicas, dadas cara a cara ou por outros 
medios, relativas á realización de actividades e normas de seguridade no ámbito persoal (por 
exemplo, nunha instalación deportiva), público (por exemplo, nunha situación de emerxencia), 
educativo .
PLEB 1.3. Comprende, nunha conversa formal na que participa, información esencial e puntos 
de vista e opinións sobre temas da súa especialidade e relativos a actividades e 
procedementos cotiáns e menos habituais, sempre que poida expor preguntas para comprobar 
que comprendeu o que o interlocutor quixo dicir e conseguir aclaracións sobre algúns detalles.
PLEB1.4. Comprende as ideas principais e detalles relevantes dunha presentación, charla ou 
conferencia que verse sobre temas do seu interese ou da súa especialidade, sempre que o 
discurso estea articulado de maneira clara e en lingua estándar.
PLEB1.5. Comprende algúns detalles ou a idea principal  nalgúns programas de televisión 
relativos a temas de interese persoal ou da súa especialidade (por exemplo, entrevistas, 
documentais, series e películas), cando se articulan de forma relativamente lenta e cunha 
pronuncia clara e estándar, e que traten temas coñecidos ou do seu interese.
PLEB1.6. Identifica os puntos principais e detalles relevantes dunha conversa formal ou 
informal de certa duración entre dúas ou máis persoas interlocutoras, que se produce ao seu 
ao redor, sempre que as condicións acústicas sexan boas, o discurso estea estruturado e non 
se faga un uso moi idiomático da lingua.
PLEB1.7. Identifica os puntos principais dunha conversa formal ou informal de certa duración entre dúas 
ou máis persoas interlocutoras, que se produce ao seu ao redor, sempre que as condicións acústicas 
sexan boas, o discurso estea estruturado e non se faga un uso moi idiomático da lingua.
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PLEB1.8. Comprende, nunha conversa informal ou nunha discusión na que participa, tanto de 
viva voz como por medios técnicos, información específica sobre temas xerais ou do seu 
interese, e capta sentimentos como a sorpresa, o interese ou a indiferenza, sempre que as 
persoas interlocutoras eviten un uso idiomático da lingua e non haxa interferencias acústicas.
PLEB1.9. Entende maioritariamente, en transaccións e xestións cotiás e menos habituais, a 
exposición dun problema ou a solicitude de información respecto desta , sempre que poida 
pedir confirmación sobre algúns detalles.

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

PLEB2.1. Participa cunha eficacia mínima en conversas informais cara a cara ou por teléfono, 
ou por outros medios técnicos, nas que describe con certo detalle feitos, experiencias, 
sentimentos e reaccións, soños, esperanzas e ambicións, e responde adecuadamente a 
sentimentos como a sorpresa, o interese ou a indiferenza; conta historias, así como o 
argumento de libros e películas, facéndose entender, aínda que non con absoluta corrección 
indicando as súas reaccións; trata de expresar con amabilidade crenzas, acordos e 
desacordos, e explica e xustifica as súas opinións e os seus proxectos.
PLEB.2.2. Desenvólvese con certa eficacia en transaccións e xestións que xorden mentres 
viaxa, en hoteis, tendas, axencias de viaxes, centros de saúde, estudo, expondo os seus 
razoamentos e puntos de vista e seguindo as convencións socioculturais que demanda o 
contexto específico.
PLEB.2.3. Segue dun xeito que non impida a comunicación unha entrevista cun patrón 
estruturado de preguntas establecido con anterioridade.
PLEB.2.4. Compensa as carencias lingüísticas con certa naturalidade pedíndolle axuda ao seu 
interlocutor, e mediante procedementos lingüísticos, como a paráfrase ou a explicación, e 
paralingüísticos. 
PLEB.2.5. Fai presentacións medianamente ben estruturadas e de certa duración coa 
suficiente claridade como para que se poida seguir sen dificultade a maior parte do tempo e 
cuxas ideas principais estean explicadas cunha razoable precisión.
PLEB.2.6. Mantén conversas e discusións aínda que ás veces non con moita seguridade, cara 
a cara sobre temas cotiáns de interese persoal ou pertinentes para a vida diaria, 
comunicándose cun repertorio lingüístico sinxelo, aínda que ás veces precise facer pausas 
para pensar o que quere dicir.
PLEB.2.7. Toma parte adecuadamente, aínda que ás veces teña que pedir que lle repitan ou 
aclaren algunha dúbida, en conversas formais, intercambiando información, pedindo e dando 
instrucións ou solucións a problemas prácticos, expondo os seus puntos de vista con certa 
claridade, e xustificando  de maneira coherente as súas opinións, os seus plans e as súas 
suxestións sobre futuras actuacións.

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

PLB3.1. Nas actividades de aula, utiliza ás veces diferentes estratexias para comprender o 
texto, como a identificación da intención comunicativa, a anticipación da información a partir 
dos elementos textuais e non textuais, o uso do contexto, a aplicación de regras de formación 
de palabras para inferir.
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PLEB3.2. Comprende o sentido xeral, os puntos principais e os detalles máis relevantes 
nalguhas  noticias e artigos xornalísticos ben estruturados e de certa lonxitude, redactados 
nunha variante estándar da lingua.
PLEB3.3. Entende mínimamente  en manuais, enciclopedias e libros de texto, en soporte tanto 
impreso como dixital, información concreta para a resolución de tarefas da clase ou traballos de 
investigación relacionados con temas da súa especialidade, así como información concreta 
relacionada con cuestións prácticas ou con temas do seu interese educativo ou ocupacional, en 
páxinas web e outros textos informativos oficiais, institucionais, ou corporativos.
PLEB3.4. Comprende instrucións dunha certa extensión e complexidade dentro da súa área de 
interese ou da súa especialidade, sempre que poida volver ler as seccións de dificultade 
media-alta.
PLEB3.5. Comprende a maior parte da  información relevante en correspondencia formal de 
institucións públicas ou entidades privadas como universidades, empresas ou compañías de 
servizos (por exemplo, carta de admisión a un curso).
PLEB3.6. Entende detalles relevantes de anuncios e material de carácter publicitario sobre 
asuntos do seu interese persoal e educativo (por exemplo, folletos, prospectos, programas de 
estudos universitarios).
PLEB3.7. Segue sen gran dificultade a liña argumental de historias de ficción e de novelas 
curtas claramente estruturadas, de linguaxe sinxela e directa, nunha variedade estándar da 
lingua, e comprende o carácter dos personaxes e as súas relacións, cando uns e outras están 
descritos claramente e co suficiente detalle.
PLEB3.8. Comprende o básico da correspondencia persoal en calquera soporte, e mensaxes 
en foros e blogs, nas que se transmiten información e ideas, se pregunta sobre problemas e se 
explican con razoable precisión, e se describen de maneira clara e detallada, experiencias, 
sentimentos,reaccións, feitos, plans de temas do seu interese. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

PLEB4.1. Escribe,ainda que con algúns erros, en calquera soporte, informes breves nos que dá 
información pertinente sobre un tema educativo, ocupacional, ou menos habitual (por exemplo, 
un problema xurdido durante unha viaxe), describindo con certo detalle situacións, persoas, 
obxectos e lugares; narrando acontecementos nunha secuencia mínimamente coherente; 
explicando os motivos de certas accións, e ofrecendo opinións e suxestións breves e 
xustificadas sobre o asunto e sobre futuras liñas de actuación.
PLEB4.2. Nas tarefas de expresión escrita, produce habitualmente textos con certa coherencia 
e cohesión, con razoable corrección tanto ortográfica como de puntuación, na orde das 
palabras e na presentación do escrito (marxes, espazos de interliña, uso de maiúsculas e 
minúsculas, etc.)
PLEB4.3. Completa un cuestionario detallado con información persoal.
PLEB4.4. Escribe, dun xeito razoablemente correcto nun formato convencional e en calquera 
soporte, un currículo detallando a información que considera relevante en relación co propósito 
e o destinatario específicos.
PLEB4.5. Toma notas básicas, durante unha conferencia sinxela, e redacta un breve resumo 
coa información esencial, sempre que o tema sexa coñecido e o discurso se formule dun modo 
sinxelo e se articule con claridade.
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PLEB4.6. Escribe notas, anuncios, mensaxes que transmite e solicita información relevante e 
opinións sobre aspectos persoais, educativos u ocupacionais, respectando as convencións e 
as normas de cortesía
PLEB4.7. Escribe correspondencia persoal e participa en foros e blogs nos que transmite 
información e ideas e describe experiencias, sentimentos, reaccións, feitos, plans e unha serie 
de temas concretos relacionados cos seus intereses ou a súa especialidade dun xeito 
razoablemente correcto.
PLEB4.8. Escribe nun nivel aceptable en calquera soporte, cartas formais dirixidas a 
institucións públicas ou privadas e a empresas, nas que dá e solicita información relevante, e 
expresa puntos de vista pertinentes sobre a situación obxecto da correspondencia, no ámbito 
público, educativo ou laboral, respectando as convencións formais e de cortesía propias deste 
tipo de textos.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILÍNGÜE E 
INTERCULTURAL

PLEB5.1. Intenta desenvolverse nas actividades de aula na lingua estranxeira e transfire á 
lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación adquiridas noutras linguas.
PLEB5.2. Utiliza as normas ortográficas sen erros moi significativos e para estruturar o texto, 
ordenar as ideas e xerarquizalas en principais e secundarias.
PLEB5.3. Utiliza no posible a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información 
procedente de diversas fontes (biblioteca, internet, etc.) e como ferramenta de aprendizaxe de 
contidos diversos, e, durante as actividades de aula, como medio de comunicación e 
entendemento entre persoas de procedencias, linguas e culturas distintas, evitando calquera 
tipo de discriminación e de estereotipos lingüísticos e culturais.
PLEB5.4. Explica valores e comportamentos propios dunha cultura a membros de outra 
diferente, consciente da importancia desta actividade de mediación intercultural.
PLEB5.5. Coñece algúns aspectos significativos históricos xeográficos e de produción cultural 
dos países onde se fala a lingua estranxeira, obtendo a información por diferentes medios, 
entre eles a biblioteca, internet e outras tecnoloxías da información e da comunicación.
PLEB5.6. Produce textos orais e escritos en diferentes soportes razoablemente cohesivos, 
coherentes e adecuados ao propósito comunicativo.
PLEB5.7. Exprésase oralmente e por escrito, en diferentes soportes, con certa riqueza léxica.
PLEB5.8. Realiza con certa coherencia actividades de mediación lingüística (reformula o 
sentido dun texto, oral ou escrito para facelo comprensible a persoas interlocutoras que 
descoñecen a lingua en que se produce ou  escribe o resumo dun debate oral).
PLEB5.9. Participa de forma significativa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e 
valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe.
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

PLEB1.1. Comprende razoablemente instrucións, anuncios, declaracións e mensaxes 
detalladas, dados cara a cara ou por outros medios, sobre temas concretos, en linguaxe 
estándar e a velocidade normal.
PLEB1.2. Identifica as ideas principais, os detalles relevantes de conversas e debates sobre 
temas xerais, de actualidade ou do seu interese, sempre que o discurso estea estruturado e 
non se faga un uso idiomático da lingua.
PLEB1.3. Comprende en xeral, en debates e conversas informais sobre temas habituais ou do 
seu interese, a postura ou punto de vista das persoas interlocutoras.
PLEB1.4. Comprende, nunha conversa formal na que participa, no ámbito educativo,  a maior 
parte da  información  e puntos de vista e opinións sobre temas da súa especialidade.

PLEB1.5. Comprende a liña argumental, as ideas principais, os detalles relevantes e as 
implicacións xerais en presentacións, conferencias de certa extensión sobre temas de interese.
PLEB1.6. Comprende o contido da información de parte do material gravado ou retransmitido 
nos medios de comunicación, relativo a temas de interese persoal, identificando o estado de 
ánimo, o ton e mesmo o humor do falante, sempre que o discurso estea articulado con 
claridade, nunha variedade de lingua estándar e a velocidade normal .

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

PLEB2.1. Diferencia adecuadamente a produción do texto oral espontáneo, do planificado, e 
considera as características que este comparte coa lingua escrita (planificación, redundancia 
informativa, elementos de cohesión, etc.).
PLEB2.2. Fai presentacións de certa duración sobre temas do seu interese educativo ou 
relacionados coa súa especialidade (por exemplo, o desenvolvemento dun experimento 
científico, ou unha análise de aspectos históricos, sociais ou económicos), cunha estrutura 
medianamente clara que axuda os oíntes a fixárense nos aspectos máis importantes.
PLEB2.3. Participa con certa soltura en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou por 
outros medios técnicos, nas que describe con detalle feitos, experiencias, sentimentos e 
reaccións, soños, esperanzas e ambicións, e responde adecuadamente aos sentimentos que 
expresan os seus interlocutores; describe con certo detalle experiencias persoais e as súas 
reaccións ante elas; expresa crenzas, acordos e desacordos, e explica e xustifica as súas 
opinións e proxectos.
PLEB 2.4. Toma parte de forma axeitada en conversas formais, entrevistas, reunións e debates 
de carácter educativo ou ocupacional, achegando e pedindo información relevante e detallada 
sobre aspectos concretos e abstractos de temas cotiáns e menos habituais nestes contextos; 
explicando os motivos dun problema complexo e pedindo e dando instrucións ou suxestións 
para resolvelo; desenvolvendo argumentos de forma comprensible e convincente e 
comentando as contribucións dos interlocutores; opinando e facendo propostas xustificadas 
sobre futuras actuacións.
PLEB2.5. Participa na interacción cooperando na realización das tarefas de comunicación, cun 
grao de fluidez e claridade aceptable, malia algúns erros esporádicos.

PLEB2.6. Realiza unha entrevista cun patrón estruturado de preguntas establecido con 
anterioridade, formulando preguntas complementarias ou respondendo a elas.
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BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

PLEB3.1. Entende detalles relevantes e implicacións de anuncios e material de carácter 
publicitario sobre asuntos do seu interese persoal (por exemplo, carteis, folletos, pancartas ou 
grafitti), educativo (por exemplo, carteis científicos) ou profesional (por exemplo, boletíns 
informativos ou documentos oficiais).
PLEB3.2. Comprende gran parte da información de notas e correspondencia persoal en 
calquera soporte, incluídos foros e blogs, nos que se transmiten e se xustifican de xeito 
detallado información, ideas e opinións sobre temas concretos e abstractos de carácter persoal 
e dentro da súa área de interese.
PLEB3.3. Comprende razoablemente instrucións extensas e complexas dentro da súa área de 
interese ou a súa especialidade, incluíndo detalles sobre condicións e advertencias, sempre 
que poida volver ler as seccións difíciles (por exemplo, sobre instrumentos de medición ou de 
procedementos científicos).
 PLEB3.4. Comprende a maioria dos  detalles relevantes e as implicacións de correspondencia 
formal de institucións públicas ou entidades privadas como universidades, empresas ou 
compañías de servizos, sobre temas concretos e abstractos de carácter persoal e educativo, 
dentro da súa área de interese ou a súa especialidade.
PLEB3.5. Entende en xeral , en textos de referencia e consulta, en soporte tanto impreso como 
dixital, información detallada sobre temas da súa especialidade nos ámbitos educativo ou 
ocupacional, así como información concreta relacionada con cuestións prácticas en textos 
informativos oficiais, institucionais ou corporativos.
PLEB3.6. Comprende dunha maneira significativa a información, as ideas e as opinións 
implícitas en noticias e artigos xornalísticos e de opinión ben estruturados e de certa lonxitude 
que tratan dunha variedade de temas de actualidade ou máis especializados, tanto concretos 
como abstractos, dentro da súa área de interese, e localiza con facilidade detalles relevantes 
neses textos.
PLEB3.7. Comprende os aspectos principais, detalles relevantes, en textos literarios que 
presenten unha estrutura accesible e unha linguaxe non idiomática, e nos que o 
desenvolvemento do tema ou da historia, os personaxes centrais e as súas relacións, estean 
claramente sinalizados con marcadores lingüísticos doadamente recoñecibles.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

PLEB4.1. Escribe, aínda que con algúns erros esporádicos,  informes en formato convencional 
e de estrutura clara relacionados coa súa especialidade, ou menos habituais, desenvolvendo 
un argumento, razoando a favor ou en contra dun punto de vista concreto, explicando as 
vantaxes e as desvantaxes de varias opcións, e achegando conclusións xustificadas.
PLEB4.2. Describe  con certa claridade e riqueza léxica un tema, un texto, un suceso ou un 
evento dando unha idea xeral que permita recoñecelo con claridade e ofrecendo unha opinión 
persoal argumentada.
PLEB4.3. Completa un cuestionario detallado con información persoal, educativa ou laboral 
(por exemplo, para matricularse nunha universidade, solicitar un traballo, abrir unha conta 
bancaria ou tramitar un visado).
PLEB4.4. Escribe cun nivel medio un currículo detallado, xunto cunha carta de motivación.
PLEB4.5. Toma notas co suficiente detalle durante unha conferencia, unha charla ou un 
seminario, e elabora un resumo con información relevante e as conclusións adecuadas, 
sempre que o tema estea relacionado coa súa especialidade e o discurso estea ben 
estruturado, aínda que cometa algúns erros.
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4.3. Procedementos e instrumentos de avaliación.  

Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o éxito dos 
obxectivos da etapa nas avaliacións continua e final das disciplinas dos bloques de materias 

PLEB4.6. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios de forma razoablemente 
complexa, en calquera soporte, nos que transmite e solicita información detallada, explicacións, 
reaccións e opinións sobre temas persoais, educativo ou ocupacionais, respectando as 
convencións e as normas de cortesía.
PLEB4.7. Escribe correspondencia persoal, en calquera soporte, e comunícase en foros e 
blogs.
PLEB4.8. Escribe nun nivel aceptable en calquera soporte, cartas formais dirixidas a 
institucións públicas ou privadas e a empresas, nas que dá e solicita información relevante, e 
expresa puntos de vista pertinentes sobre a situación obxecto da correspondencia, no ámbito 
público, educativo ou laboral, respectando as convencións formais e de cortesía propias deste 
tipo de textos.

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILÍNGÜE E 
INTERCULTURAL

PLEB5.1. Comprende e faise comprender con certa confianza e fluidez en situacións de 
comunicación informais e formais habituais, sempre que as persoas interlocutoras pronuncien 
con claridade e eviten un uso moi idiomático.
PLEB5.2. Relaciónase oralmente e por escrito comunicando con razoable eficacia información, 
noticias, ideas e puntos de vista sobre temas tanto abstractos como concretos.
PLEB5.3. Intervén  na medida do posible oralmente con distintos propósitos comunicativos, con 
eficacia intercultural.
PLEB 5.4. Entende  a maior parte do que se lle di en transaccións e xestións que xorden 
mentres viaxa, así como en situacións menos habituais en hoteis, tendas, axencias de viaxes, 
centros de saúde, traballo ou estudos , sempre que poida pedir confirmación.
PLEB5.5. Desenvólvese con relativa seguridade en transaccións e xestións cotiás e menos 
habituais, cara a cara, por teléfono ou por outros medios técnicos, solicitando información 
detallada, ofrecendo explicacións claras e detalladas, e desenvolvendo a súa argumentación 
de xeito satisfactorio na resolución dos problemas que xurdan.
PLEB5.6. Trata de expresarse oralmente e por escrito, en diferentes soportes,  evitando 
repeticións innecesarias co uso de sinónimos e palabras de significado próximo.
PLEB5.7. Comprende a meirande parte de textos extensos en lingua estándar transmitidos por 
canles, entendendo (aínda que non os comparta) os matices de sentido e de opinión ante 
puntos de vista e posturas concretas e actitudes que responden a crenzas, costumes e valores 
propios da cultura da lingua meta.
PLEB5.8. Explica valores e comportamentos propios dunha cultura a membros doutra 
diferente, consciente da importancia desta actividade de mediación intercultural
PLEB5.9. Participa en proxectos  nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos 
elementos transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as 
competencias que posúe como persoa plurilingüe.
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troncais e específicas, serán os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliábles que 
figuran no real decreto 1105/2014. (Ver Anexo I desta programación) 

A avaliación será: 

- Continua, xa que cando o progreso dun alumno ou alumna non sexa o adecuado, 
estabeleceranse medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera 
momento do curso, tan pronto como se detecten as dificultades, e estarán dirixidas a garantir a 
adquisición das competencias imprescindíbeis para continuar o proceso educativo. 

- Formativa, polo que será un instrumento para a mellora, tanto dos procesos de ensino coma 
dos procesos de aprendizaxe. 

- Integradora, debendo terse en conta desde todas e cada unha das materias a consecución dos 
obxectivos estabelecidos para a etapa e do desenvolvemento das competencias 
correspondente. O carácter integrador da avaliación non impedirá que o profesorado realice de 
maneira diferenciada a avaliación da materia de inglés, tendo en conta os criterios de avaliación 
e os estándares de aprendizaxe avaliábeis específicos da mesma. 

Procedementos de avaliación 

- Determinar o grao de consolidación de coñecementos previos a través dunha avaliación inicial. 

- Determinar a capacidade para poñer os coñecementos adquiridos en funcionamento a través 
das distintas estragexias de comunicación e das destrezas básicas para a comunicación, 
mediante pequenos exercicios ou probas orais. 

- Identificar ou diagnosticar os problemas de aprendizaxe se os houbera.  Asi mesmo, identificar o 
maior número de factores que influen para que o alumno non avance axeitadamente na materia: 
falta de coñecementos consolidados, falta de práctica, vegoña, timidez... e proporcionar 
estratexias para superar os “atrancos”. 

- Realizar probas escritas trimestrais para estimular o apredizaxe a longo prazo, e a súa 
contextualización . 

- Valorar todo o traballo que realizan os alumnos, premiando a creatividade e o esforzo. 

- Proporcionar amplias oportunidades para que o alumno poida expresarse en lingua estranxeira e 
animalo a falar o máximo posible en inglés. 

- Proporcionar feedback dos seus traballos, tarefas e probas para que poida autocorrixirse de 
forma cada vez mais autónoma.  Valorar que aprenda dos erros. 

Instrumentos de avalaiación   

Os instrumentos que imos utilizar na realización da avaliación son: 
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- A observación directa dos alumnos e alumnas na aula, o que nos vai dar información, 
fundamentalmente, sobre procedementos e actitudes: participación, interese, espírito crítico, 
tolerancia e orixinalidade. 

- O traballo diario na realización das tarefas e exercicios que se establezan. 

- As intervencións orais, que nos permiten avaliar o grao de comprensión dos conceptos e a 
capacidade de usar os termos en contextos diferentes. Tamén a capacidade de expresarse en 
lingua inglesa, así como describir situacións sinaladas polo profesor. 

- A capacidade de expresarse por escrito en lingua inglesa, empregando actividades guiadas nas 
que valoraremos a capacidade de poñer en práctica os coñecementos adquiridos, o esforzo por 
incorporar novas estructuras e vocabulario, a orixinalidade e personalización dos textos 
producidos e a puntualidade na súa entrega cando se presenten como fichas de traballo. 

- O caderno e traballos ou proxectos de aula no que valoraremos os seguintes aspectos: a 
presentación e organización, o desenvolvemento das actividades, o nivel de comprensión e a 
orixinalidade. 

- A lectura da obra ou obras literarias obligatoria (e a realización de lecturas voluntarias) en inglés,  
axeitadas ao nivel respectivo. 

- A realización de traballos ou proxectos, respectando os prazos de entrega e coidando a 
realización e presentación dos mesmos. 

- As probas de exame de avaliación trimestral que se distribuirán nos seguintes apartados: 

 • Comprensión oral (listening) 
 • Expresión oral (speaking) 
 • Comprensión escrita (reading) 
 • Expresión escrita (writing) 
 • Dominio dos conceptos formais (Grammar/Vocabulary) 

En canto á valoración, é máis oportuno referirse á suma de apreciacións con respecto a: as 
actividades, procedementos, materiais e ferramentas empregados, por un lado, e ao avance 
intelectual do alumno por outro.  

Pasos a seguir:  
 ▪︎ Avaliación inicial – coñecer a situación previa.  
 ▪︎ Avaliación continua e formativa – o proceso de ensinanza-aprendizaxe é un continuo.  
 ▪︎ Avaliación reguladora, orientadora e autocorrectora.  
 ▪︎ Avaliación sumativa – grado de consecución dos obxectivos tanto dos alumnos como do  
            propio proceso.  Realízase ao final de cada unha das fases. 
 ▪︎ Avaliación individualizada – atendendo á diversidade, segundo os indicadores que  
            tenñamos de cada alumno pola avaliación inicial. 

5.  CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA.  
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A modo de introducción deste apartado podemos concretar que as bases metodolóxicas sobre as 
que planteamos esta programación son as seguintes: 

- O punto de partida da aprendizaxe dos alumnos son os seus primeiros coñecementos previos; 

- A aprendizaxe a nivel de competencias; 
- As situacións comunicativas que inclúen o humor e o xogo captan a motivación do alumnado e 
facilitan a aprendizaxe; 

- Os alumnos aprenden de distintas formas e a ritmos diferentes; 
- A aprendizaxe dos alumnos é maior e de máis calidade se basea na actividade; 
- Considerar o progreso pero tamén o erro como algo natural no proceso de aprendizaxe; 
- A avaliación do proceso individual e grupal dos alumnos na aprendizaxe é un factor importante 
para asegurar a calidade da aprendizaxe; 

- A aprendizaxe globalizada xera o desenvolvemento da realidade como un todo nos alumnos; 
- Unha aprendizaxe permanente. 

O obxecto da materia de Lingua Estranxeira nestas etapas educativas é a aprendizaxe das 
destrezas discursivas que poden ter lugar en ámbitos diversos. Ao finalizar a Educación Primaria, 
os alumnos e as alumnas deben ser capaces de utilizar a lingua estranxeira para expresarse e 
interactuar oralmente e por escrito en situacións sinxelas e habituais. No ciclo de Educación 
secundaria obrigatoria continúase o proceso de aprendizaxe da Lingua Estranxeira, co obxectivo 
de que ao finalizar esta etapa consolidasen as destrezas produtivas e sexan capaces de manter 
unha interacción e facerse entender nun conxunto de situacións, como ofrecer e pedir 
explicacións persoais nun debate informal, expresar de forma comprensible a idea que se quere 
dar a entender, utilizar unha linguaxe ampla e sinxela para explicar o que se quere, comprender 
as ideas principais de textos en lingua estándar, aínda con pausas evidentes para realizar certa 
planificación gramatical e léxica. Así mesmo, ao finalizar a etapa, deberán saber enfrontarse de 
forma flexible a problemas cotiáns de comunicación oral e escrita, como participar en 
conversacións habituais, formular queixas, relatar experiencias ou plans, explicar algo ou pedir 
aclaracións. En definitiva, esta etapa debe supoñer un punto de partida sólido para continuar, de 
forma progresivamente autónoma, cunha aprendizaxe que vai durar toda a vida. 

Por outra parte, a aprendizaxe dunha lingua estranxeira transcende o marco das aprendizaxes 
lingüísticas, vai máis alá de aprender a utilizala en contextos de comunicación. O seu 
coñecemento contribúe á formación do alumnado dende unha perspectiva integral en tanto que 
favorece o respecto, o interese e a comunicación con falantes doutras linguas, desenvolve a 
conciencia intercultural é un vehículo para a comprensión de temas e problemas globais e para a 
adquisición de estratexias de aprendizaxe diversas. O proceso de ensino e aprendizaxe dunha 
lingua estranxeira nesta etapa educativa leva consigo un claro compoñente actitudinal, na medida 
que contribúe a desenvolver actitudes positivas e receptivas cara a outras linguas e culturas e, ao 
mesmo tempo, a comprender e valorar a lingua ou linguas propias. Na medida do posible, é 
globalizar experiencias sen esquecer a etapa concreta de aprendizaxe en que os estudantes se 
atopan.  

Estes principios xerais podemos analizalos nos seguintes obxectivos específicos: 

- Transmitir aos alumnos de Secundaria e Bacharelato un vocabulario útil e necesario para 
comunicarse en inglés. Para iso, en cada unidade preséntase, practícase e recíclase o 
vocabulario relativo a un tema determinado. 

- Explicar expresións tipicamente inglesas a través de diálogos entre alumnos da mesma idade 
que os estudantes. 
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- Axudar aos alumnos a comprender a gramática inglesa e utilizar a lingua de forma 
correcta, sobre a base de explicacións claras e unha práctica progresiva que vai de conceptos 
sinxelos a outros máis complexos. 

- Trasladar aos alumnos aspectos da cultura británica e propiciar unha comparación coa 
súa propia cultura a través de seccións especificas de cultura. 

- Permitir aos alumnos centrarse na vida diaria e os costumes dos adolescentes británicos, 
vendo como se desenvolven en diversos contextos ilustrados tanto no Student's Book como nos 
vídeos que inclúe o curso. 

- Plasmar o mundo real máis alá da aula coa axuda de textos e seccións informativas, dentro 
das unidades. 

- Proporcionar aos alumnos ferramentas para expresarse, tanto de forma oral coma por 
escrito, acerca de temas que lles resultarán interesantes e motivadores. Ofréceselles, non 
só a práctica necesaria, senón tamén axuda para preparar tanto textos orais coma escritos. 

- Dar aos alumnos a oportunidade de reciclar e repasar o vocabulario e as estruturas que 
van aprendendo nos apartados de repaso. 

- Permitir aos alumnos avaliar o seu propio progreso utilizando os diferentes exercicios de 
auto-avaliación de todas as unidades. 

- Facer posible que os alumnos se convertan en mellores estudantes de idiomas, e tamén 
que sexan máis independentes. Anímaselles a utilizar as seccións de referencia (apartado de 
gramática, listas de vocabulario), así como compoñentes multimedia para practicar na casa. 

- Contribuír a que os alumnos de Secundaria e Bachrelato gocen das clases de inglés 
grazas a un material do máis motivador: cancións auténticas, exercicios que inclúen xogos, 
sopas de letras, encrucillados, etc., e materiais multimedia nos que atoparán diversos xogos. 

Finalmente, cada unidade didáctica incluirá materiais, exercicios e propostas nos que os alumnos 
terán a oportunidade de practicar e traballar: 

- vocabulario 
- gramática 
- Comprensión escrita 
- Comprensión oral 
- Expresión oral 
- Pronunciación 
- Expresión escrita 

-Ademais, no caso dos alumnos de 2º Bacharelato procuraremos axudar aos alumnos a afrontar o 
exame de selectividade con garantías grazas a un material do máis completo de práctica, tanto 
dentro das unidades didácticas como en materiais complementarios, practice tests, etc. 
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6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN (OU PODEN) UTILIZAR.  

* A materia de inglés non está adscrita ao Eva Edixgal neste nivel pero dispón igualmente dos portátiles do 
alumnado como ferramenta de aula e para emprego na casa. 

MATERIAIS E RECURSOS DO CENTRO

Recursos materiais dispoñíbeis no centro Recursos espaciais dispoñíbeis no centro

• Radiocasete/ reprodutor CD  
• Cámara de vídeo  
• Ordenadores (Aula específica) 
• Encerado Dixital Interactivo  
• Portátil de aula

• Aula de ordenadores  

• Patio (cuberto, descuberto e zonas verdes) 
• Ximnasio  
• Salón de Actos 

• Biblioteca 

•           Cafetería 

•           Aulas para desdobres / reforzos

MATERIAIS E RECURSOS DO ALUMNO

NIVEL ENSINO SECUNDARIO OBRIGATORIO BACHARELATO

RECURSOS 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH 2º BACH

Libro do alumno/a ✓Real 
World 1 

(Ed. 
Pearson/
Edixgal)

✓ New 
English in 
Use 2 (Ed. 
Burlington)

✓ New 
English in 
Use 3 (Ed. 
Burlington)

✓ New 
English in 
Use 4 (Ed. 
Burlington)

✓ Key to 
Bachillerato 

1 (Ed. 
Oxford 
U.P.)

✓ Key to 
Bachillerato 

2 (Ed. 
Oxford U.P.

Student’s Book Dixital 
interactivo

 dixital 
interactivo

Papel + 
dixital 

interactivo

Papel + 
dixital 

interactivo
Papel Papel

Workbook Dixital 
interactivo Papel Papel Papel

Fichas / material 
elaborado polo/a 
docente

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Recursos e material 
práctico na Aula 
Virtual elaborado 
polo/a docente

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Libros de lectura ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Portátil Edixgal ✓ (✓)* (✓)* (✓)*
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LIBROS DE LECTURA 

As lecturas propostas para este curso serán: 

7. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E A PROMOCIÓN DO ALUMNADO.  

CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN: 

A avaliación é un sistema que comproba si un proceso cumpliu unha realidade en relación a un 
modelo establecido, plasmado a través duns obxectivos. A avaliación educativa é un valioso 

CURSO TÍTULO COLECCIÓN/NIVEL EDITORIAL

1º ESO Taxi of Terror O. Bookworms/ Starter Oxford 

Sherlock Holmes and the Duke’s Son O. Bookworms/ Stage 1 Oxford

2ºESO The Adventures of Tom Sawyer O. Bookworms/ Stage 1 Oxford

White Death O. Bookworms/ Stage 1 Oxford

Romeo and Juliet O. Bookworms/ Stage 2 Oxford

3ºESO Rabbit-Proof Fence O. Bookworms/ Stage 3 Oxford

Chemical Secret O. Bookworms/ Stage 3 Oxford

4ºESO The Three Strangers and Other Stories O. Bookworms/ CEFR B1 Oxford

The Secret Garden O. Bookworms/ CEFR B1 Oxford

MATERIAIS E RECURSOS DO PROFESOR

NIVEL ENSINO SECUNDARIO OBRIGATORIO BACHARELATO

RECURSOS 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH 2º BACH

Libro dixital ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pizarra dixital ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Guía do profesor ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Teacher’s resource 
pack ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DVD / Audio CDs ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ordenador de aula ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Portátil personal 
Edixgal ✓

Recursos web ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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instrumento de seguemento e de valoración dos resultados obtidos, así como a mellora 
dos procesos que permiten obtelos. 

A avaluación ao longo do curso será continua e formativa, realizando un balance da mesma ao 
final de cada trimestre ou coincidindo cos periodos asignados para avaliacións polo equipo 
directivo do centro. Será fundamentalmente formativa, dándolle máis importancia ao proceso que 
ao resultado. Para elo empregaremos os seguintes criterios:  
- Traballo individualizado e en equipo. Colaboración cos compañeiros e co profesor.  
- Presentación e organización nos trabajos realizados: a materia de LINGUA ESTRANXEIRA - 
INGLÉS ten un gran porcentaxe de aplicación práctica, polo que os traballos e intervencións orais 
propostas serán de cumprimento obligado e dentro dos prazos fixados polo profesor coa 
flexibilidade necesaria. 

Os elementos de referencia para concretar a avaliación dos criterios citados serán: control do 
coñecemento sobre os contidos teóricos da materia (gramática e vocabulario) reflexados na 
realización das intervencións, tarefas e traballos (individuais ou en equipo) de aplicación de ditos 
coñecementos, que na programación aparecen reflexados como actividades prácticas, proceso 
de realización de cada intervención ou traballo práctico e observación continuada por parte do 
profesor da actividade cotiá na aula. 

Considerase imprescindible para aprobar a materia a realización de tódolas tarefas de 
carácter práctico. Os criterios de avaliación, ademáis de permitir a valoración do tipo e grao de 
aprendizaxe adquirido, convírtense en referente fundamental para valorar a adquisición das 
competencias clave. 

CITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

A observación directa do traballo diario realizado polos alumnos proporcionaranos unha valiosa 
información sobre aspectos actitudinais e outros de carácter conceptual e procedimental.  

- 1. O grao de comprensión dos contidos.  
- 2. A realización de tarefas marcadas.  
- 3. Realización de actividades individuais no seu caderno, recollidas para a súa corrección e 
calificación.  

- 4. Realización de traballos colaborativos ou en grupo e grao de implicación nos mesmos.  
- 5. Grao de participación en clase, presentación de traballos e actividades complementarias.  
- 6. Observación diaria do alumno na aula. 

Todo elo, cadernos, traballos en grupo, etc, serán entregados aos alumnos unha vez correxidos, 
tendo oportunidade de contrastar os seus acertos e erros incluso dunha forma grupal, fomentando 
así unha reflexión continua que permita buscar estratexias de mellora.  

Nos exercicios específicos de “destrezas”  terase  en conta ademáis do coñecemento e aplicación 
dos contidos requeridos o coñecemento da linguaxe específica e o seu dominio, a claridade na 
expresión dos conceptos e a coherencia das redaccións ou expresións.   

A avaliación da consecución dos obxectivos nas destrezas de expresión oral e escrita 
respectivamente, procuraremos que sexa o mais obxectiva posible polo que propoñemos unha 
serie de criterios básicos (rúbricas) para a súa execución e que o/a alumno/a deberá ter presente 
ao realizar as correspondentes tarefas ou probas. 
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- Expresión oral: 

ORAL EXPRESSION 20%

ADECUACIÓN E 
MEDIACIÓN 
max. 5 ptos.

FLUIDEZ, 
PRONUCIA E 
ENTOACIÓN 
max. 5 ptos.

RIQUEZA E 
CORRECCIÓN 
GRAMATICAL 
max. 5 ptos.

RIQUEZA E 
CORRECCIÓN 
LÉXICA 
max. 5 ptos.

5-4 ptos - Cumpre ben o 
propósito 
comunicativo. 

- Trata todos os 
puntos con 
contido axeitado. 

- O rexistro é 
adecuado. 

- Usa sen esforzo 
a quenda de 
palabra e as 
estratexias 
de colaboración. 

- Consegue 
iniciar, manter e 
rematar unha 
conversa

- As pausas son 
evidentes, 
pero non 
interfiren na 
continuidade do 
discurso. 

- A pronuncia é 
intelixible 
case sempre. 

- A entoación é 
axeitada.

- Usa estruturas 
morfosintácticas 
con razoable 
corrección. 

- As estruturas 
morfosintácticas 
son suficientes e 
variadas. 

- A ortografía é 
correcta.

- Usa léxico con 
razoable 
corrección. 

- O léxico é 
suficiente e 
variado. 

- Utiliza frases 
feitas e 
estruturas 
memorizadas.

3-2ptos - Cumpre o 
propósito 
comunicativo. 

- Trata a maioría 
dos puntos con 
contido axeitado. 

- O rexistro é 
suficientemente 
adecuado. 

- Mostra certa 
habilidade 
para usar a 
quenda de 
palabra e as 
estratexias de 
colaboración. 

-Mostra certa 
habilidade para 
iniciar, manter e 
rematar unha 
conversa breve.

- As pausas son 
moi evidentes, 
pero permiten a 
continuidade do 
discurso. 

- A pronuncia é 
intelixible, 
aínda que 
comete algúns 
erros básicos. 

- A entoación é 
bastante axeitada

- Usa estruturas 
morfosintácticas 
con suficiente 
corrección, aínda 
que presenta 
erros 
sistemáticos. 

- Utiliza certa 
variedade de 
estruturas 
morfosintácticas. 

- A ortografía é 
suficientemente 
correcta.

- Usa léxico con 
suficiente 
corrección, aínda 
que presenta 
erros 
sistemáticos. 

- O léxico é 
suficiente, pero 
limitado.
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- Expresión escrita: 

1 pto - Non cumpre o 
propósito 
comunicativo. 

- Non trata os 
puntos. 

- O rexistro é 
inadecuado. 

- Mostra moitas 
dificultades para 
usar a quenda de 
palabra e as 
estratexias de 
colaboración. 

- Mostra moitas 
dificultades 
para iniciar, 
manter e rematar 
unha conversa 
breve.

- As pausas 
continuadas 
interfiren no 
discurso e 
impiden a 
comprensión. 

-Presenta moitos 
erros na 
pronuncia e na 
entoación 
que impiden a 
comprensión.

- Erros 
gramaticais moi 
frecuentes que 
impiden a 
comprensión. 

- Uso moi 
limitado de 
estruturas 
morfosintácticas. 

- Numerosos 
erros 
ortográficos.

- Léxico 
insuficiente ou 
incorrecto, que 
impide a 
comprensión.

0 ptos - Capacidade 
comunicativa 
case nula. 

- Mostra de 
lingua 
insuficiente. 

-A produción non 
se corresponde 
coa tarefa.

- Capacidade 
comunicativa 
case nula. 

- Mostra de 
lingua 
insuficiente. 

- A produción non 
se corresponde 
coa tarefa.

- Capacidade 
comunicativa 
case nula. 

- Mostra de 
lingua 
insuficiente. 

- A produción non 
se corresponde 
coa tarefa.

- Léxico 
insuficiente ou 
incorrecto, que 
impide a 
comprensión.

____/5 ____/5 ____/5 ____/5

TOTAL ____/20

WRITING 20%

ADECUACIÓN+ 
COMUNICACIÓ
N 
max. 5 ptos.

COHESIÓN 
max. 5 ptos.

RIQUEZA E 
CORRECCIÓN 
GRAMATICAL 
max. 5 ptos.

RIQUEZA E 
CORRECCIÓN 
LÉXICA 
max. 5 ptos.
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5-4 ptos - Cumpre ben o 
propósito 
comunicativo. 

- Trata todos os 
puntos con 
contido axeitado. 

- Transmite ben a 
información 
necesaria do 
texto fonte. 

- Expresa as 
ideas de forma 
coherente. 

- O rexistro e o 
formato son 
adecuados. 

- A extensión é 
adecuada.

- Usa 
adecuadamente 
conectores e 
elementos 
deícticos ou de 
referencialidade. 

- Presenta erros 
na puntuación 
que, ás veces, 
impiden a 
comprensión.

- Usa estruturas 
morfosintácticas 
con razoable 
corrección. 

- As estruturas 
morfosintácticas 
son suficientes e 
variadas. 

- A ortografía é 
correcta.

- Usa léxico con 
razoable 
corrección. 

- O léxico é 
suficiente e 
variado. 

- Utiliza frases 
feitas e 
estruturas 
memorizadas.

3-2ptos - Cumpre o 
propósito 
comunicativo. 

- Trata a maioría 
dos puntos con 
contido 
axeitado. 

- Transmite a 
información 
necesaria do 
texto fonte. 

- Expresa as 
ideas con 
suficiente 
coherencia.  

- O rexistro e o 
formato son 
suficientemente 
adecuados. 

- A extensión é 
adecuada.

- Usa conectores 
e elementos 
deícticos ou de 
referencialidade, 
con suficiente 
corrección. 

- Presenta erros 
frecuentes na 
puntuación que, 
ás veces, 
impiden a 
comprensión.

- Usa estruturas 
morfosintácticas 
con suficiente 
corrección, aínda 
que presenta 
erros 
sistemáticos. 

- Utiliza certa 
variedade de 
estruturas 
morfosintácticas. 

- A ortografía é 
suficientemente 
correcta.

- Usa léxico con 
suficiente 
corrección, aínda 
que presenta 
erros 
sistemáticos. 

- O léxico é 
suficiente, pero 
limitado.
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Será condición indispensable para aprobar a presentación do 100% dos traballos de 
carácter práctico sinalados polo profesor na clase. 

Ás accións ilícitas durante a realización de probas de avaliación aplicaránselle os seguintes 
criterios: 

1 pto - Non se axusta á 
extensión 
requirida (±30%). 

OU 
- Non cumpre o 
propósito 
comunicativo. 

- Non trata os 
puntos. 

- Non transmite a 
información do 
texto fonte. 

- As ideas non 
son 
coherentes. 

- O rexistro e/ou 
o formato non 
son adecuados.

- O uso dos 
conectores e/ou 
dos elementos 
deícticos ou de 
referencialidade  
é incorrecto. 

- A puntuación é 
inadecuada.

- Erros 
gramaticais moi 
frecuentes que 
impiden a 
comprensión. 

- Uso moi 
limitado de 
estruturas 
morfosintácticas. 

- Numerosos 
erros 
ortográficos.

- Léxico 
insuficiente ou 
incorrecto, que 
impide a 
comprensión.

0 ptos - Capacidade 
comunicativa 
case nula. 

- Mostra de 
lingua 
insuficiente. 

- A produción non 
se corresponde 
coa tarefa.

- Capacidade 
comunicativa 
case nula. 

- Mostra de 
lingua 
insuficiente. 

- A produción non 
se corresponde 
coa tarefa.

- Capacidade 
comunicativa 
case nula. 

- Mostra de 
lingua 
insuficiente. 
- A produción non 
se corresponde 
coa tarefa.

-Léxico 
insuficiente ou 
incorrecto, que 
impide a 
comprensión.

____/5 ____/5 ____/5 ____/5

TOTAL ____/20

Calquera acción leve destinada a obter ou 
proporcionar información ilícita (comunicarse cun 
compañeiro sen facer uso de medios materiais, mirar 
o exame de un compañeiro ou amosar o propio). (*)

Desconto do 10% da puntuación 
máxima da proba.

Accións graves destinadas a obter ou proporcionar 
información ilícita, sen facer uso de medios materiais. 
(*)

Desconto do 20% da puntuación 
máxima da proba.

Reincidencia no mesmo exame en accións 
destinadas a obter ou proporcionar información ilícita . 
(*)

Desconto do doble da puntuación 
correspondente a unha primeira 
ocasión.
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 (*) Poderanse aplicar os mesmos criterios no momento de correxir a proba se se observan 
evidencias de información ilícitas e será previamente advertido disto, xa que os criterios de 
avaliación e cualificación estarán expostos en tódalas aulas asi como na páxina web do centro, 
ademáis de ser comunicados personalmente polo profesorado no primeiro dia de curso. 

 
En resumen: 

Criterios de cualificación ESO 

1.  AVALIACIÓN TRIMESTRAL 

A cualificación dos alumnos realizarase preferentemente mediante o resultado das probas 
específicas de avaliación así como da observación e interacción na aula. 
- Estas probas calificaranse de acordo ao seguinte baremo: 

Accións graves destinadas a obter ou proporcionar 
información ilícita, apoiándose en medios materiais 
(libro, caderno, follas de notas –chuletas-, intercambio 
de exames, etc.).

Interrupción da proba e adxudicación 
automática de unha cualificación de 
cero puntos.

Calquera evidencia leve sobre a proba escrita de que 
determinada información foi obtida ou proporcionada 
ilicitamente (coincidencias evidentes con exames de 
compañeiros, ...).

Desconto da puntuación equivalente 
a dúas veces o valor do exercicio 
ilícito.

Calquera evidencia grave sobre a proba escrita de 
que determinada información foi obtida ou 
proporcionada ilicitamente (caligrafía doutro 
compañeiro, ...).

Adxudicación automática dunha 
cualificación de cero puntos.

Substracción de probas ou accións similares 
encamiñadas ó coñecemento previo do contido da 
proba.

Adxudicación automática dunha 
cualificación de cero puntos e 
adopción das medidas 
contempladas no Regulamento de 
Réxime Interior do centro.

1º e 2º ESO

DESTREZA  PROBA/S ACTIVIDADE/S AVALIABLES % TOTAL

LISTENING 
(Comprensión 
oral)

ORAL/ESCRITA Exercicios ou probas de aula	
Examen trimestral específico 20 %

SPEAKING 
(Expresión oral)

ORAL Actividades de aula (Role play, use 
of English…)	 Proba específica 
trimestral 

10 %

READING 
(Comprensión 
escrita)

ESCRITA/ORAL Libro de lectura (até 10%)	 

Examen trimestral específico 20 %

WRITING 
(Expresión escrita)

ESCRITA Fichas, traballo de aula, …	
Examen trimestral específico 10 %

GRAMMAR & 
VOCABULARY

ESCRITA Traballo e interacción na aula 
Examen trimestral específico 30 + 10 %
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- A obtención da calificación final de APROBADO será incompatible cunha situación de abandono 
ou unha nota inferior ao 5% (0,5) nalgunha das destrezas (reading, writing, listening e speaking).  
De darse esta situación a nota de avaliación será sempre de INSUFICIENTE. 

Para a superación da materia será necesario obter unha calificación en cada   avaliación 
igual ou superior a 5 sobre un máximo de 10. 

1.1. AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA (XUÑO)  

Para acadar a cualificación final valoraranse as avaliacións de acordo coa seguinte ponderación: 

A cualificación da avaliación ordinaria de xuño acadarase aplicando as ponderacións establecidas. 
Para facer esta media terase en conta a nota obtida en cada unha das avaliacións antes de que 
lle fose aplicado o redondeo ou truncamento cun decimal. 

Tomando en consideración que o inglés é unha materia de avaliación continua, non hai 
recuperacións, e unha avaliación recupérase superando a seguinte. 

3º e 4º ESO

DESTREZA  PROBA/S ACTIVIDADE/S AVALIABLES % TOTAL

LISTENING 
(Comprensión 
oral)

ORAL/ESCRITA Exercicios ou probas de aula	
Examen trimestral específico 10 %

SPEAKING 
(Expresión oral)

ORAL Actividades/probas de aula (Role 
play, use of English…)	 

Proba específica trimestral 

20 %

READING 
(Comprensión 
escrita)

ESCRITA/ORAL Libro de lectura (até 10%) 
Exercicios ou probas de aula	

Examen trimestral específico 

10 %

WRITING 
(Expresión escrita)

ESCRITA Fichas, traballo de aula, … 
Exercicios ou probas de aula	
Examen trimestral específico 

20 %

GRAMMAR & 
VOCABULARY

ESCRITA Traballo e interacción na aula 
Exercicios ou probas de aula

Examen trimestral específico 

30 + 10 %

1ª Avaliación 30 % Non obstante, prevalecerá sobre as 
ponderacións a seguinte consideración: o 
alumnado que acade un 5 na terceira 
avaliación superará a materia por ser 
avaliación continua.

2ª Avaliación 30 %

3ª Avaliación 40 %
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1.2.  AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA (XUÑO) 

As probas a realizar e ponderacións serán as seguintes: 

 

Criterios de cualificación: BACHARELATO  

2.  AVALIACIÓN TRIMESTRAL 1º BACH 

A cualificación dos alumnos realizarase preferentemente mediante o resultado das probas 
específicas de avaliación así como da observación e interacción na aula. 
- Estas probas calificaranse de acordo ao seguinte baremo: 

- A obtención da calificación final de APROBADO será incompatible cunha situación de abandono 
ou unha nota inferior ao 5% (0,5) nalgunha das destrezas (reading, writing, listening e speaking).  
De darse esta situación a nota de avaliación será sempre de INSUFICIENTE. 

Para a superación da materia será necesario obter unha calificación en cada   avaliación 
igual ou superior a 5 sobre un máximo de 10. 

2.1. AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA (XUÑO)  

Para acadar a cualificación final valoraranse as avaliacións de acordo coa seguinte ponderación: 

TIPO DE PROBA % AVALIACIÓN

GRAMMAR & VOCABULARY 25 %

READING 25 %

WRITING 25 %

LISTENING 25 %

DESTREZA  PROBA/S ACTIVIDADE/S AVALIABLES % TOTAL

LISTENING 
(Comprensión 
oral)

ORAL/ESCRITA Exercicios ou probas de aula	
Examen trimestral específico 15 %

SPEAKING 
(Expresión oral)

ORAL Actividades de aula (Role play, use 
of English…)	 

Proba específica trimestral 

15 %

READING 
(Comprensión 
escrita)

ESCRITA/ORAL Actividades de Aula	 

Examen trimestral específico 15 %

WRITING 
(Expresión escrita)

ESCRITA Fichas, traballo de aula, …	
Examen trimestral específico 15 %

GRAMMAR & 
VOCABULARY

ESCRITA Examen trimestral específico 25+15 %

             PROGRAMACIÓN 2021-22    !57



             IES DE CACHEIRAS                                                                                                                                   DEPARTAMENTO DE INGLÉS

A cualificación da avaliación ordinaria de xuño acadarase aplicando as ponderacións establecidas. 
Para facer esta media terase en conta a nota obtida en cada unha das avaliacións antes de que 
lle fose aplicado o redondeo ou truncamento cun decimal. 

Tomando en consideración que o inglés é unha materia de avaliación continua, non hai 
recuperacións, e unha avaliación recupérase superando a seguinte. 

2.2.  AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA (XUÑO) 

As probas a realizar e ponderacións serán as seguintes: 

1ª Avaliación 30 % Non obstante, prevalecerá sobre as 
ponderacións a seguinte consideración: o 
alumnado que acade un 5 na terceira 
avaliación superará a materia por ser 
avaliación continua.

2ª Avaliación 30 %

3ª Avaliación 40 %
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2º BACH - Trimestres 1 e 2

CONTIDOS/
DESTREZAS

PROBA ACTIVIDADES AVALIABLES % TOTAL

 Phonetics ESCRITA Probas ou tarefas de aula

Proba específica trimestral

10 %

 Reading ESCRITA Probas ou tarefas de aula

Proba específica trimestral

10 %

 Listening ESCRITA/AUDIO Probas ou tarefas de aula

Proba específica trimestral

10 %

GRAMMAR & VOCAB ESCRITA Proba específica trimestral 30 %

2 Practicas ABAU ESCRITA/AUDIO Tarefas específicas 20 %

1 exame tipo ABAU ESCRITA/AUDIO Proba específica trimestral 20 %

2º BACH - Terceiro Trimestre

CONTENT / SKILL PROBA ACTIVIDADES 
AVALIABLES

% TOTAL

GRAMMAR & VOCAB ESCRITA Proba específica trimestral 40 %

1 ABAU Practice ESCRITA/AUDIO Tarefas específicas 10 %

2 ABAU Exams ESCRITA/(AUDIO)? Proba específica trimestral 
(formato de simulacro de 
examen tipo ABAU)

50 %
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3.  AVALIACIÓN TRIMESTRAL 2º BACH 

- As tarefas e probas correspondentes a 2º BACH calificaranse de acordo ao seguinte baremo: 

Para a superación da materia será necesario obter unha calificación en cada avaliación 
igual ou superior a 5 sobre un máximo de 10. 

Tomando en consideración que o inglés é unha materia de avaliación continua, non hai 
recuperacións, e unha avaliación recupérase superando a seguinte. 

3.1. AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA (MAIO)  

Para acadar a cualificación final valoraranse as avaliacións de acordo coa seguinte ponderación: 

Non obstante, prevalecerá sobre as ponderacións a seguinte consideración: o alumnado que 
acade un 5 na terceira avaliación superará a materia por ser avaliación continua. 
  
* As prácticas ABAU terán desde o momento de entrega ao alumnado, por norma xeral, un prazo 
dunha semana para a súa elaboración e devolución ao/á profesor/a. Non obstante, permitirase a 
entrega dentro da mesma semana do remate do prazo establecido.  A entrega fora de prazo será 
computada como entregada pero non obterá correción e a calificación desa proba será de 1. 

3.2.  AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA (XUÑO) 

Todos aqueles alumnos que non superen a materia na evaluación final (maio), terán a posibilidade 
de recuperar a materia en xuño mediante unha proba única (Examen tipo ABAU).  A tal fin se lles 
comunicará un calendario co horario de clases de repaso e recuperación no propio centro unha 
vez rematadas as clases ordinarias de 2º BACH. 

TIPO DE PROBA % AVALIACIÓN

GRAMMAR & VOCABULARY 25 %

READING 25 %

WRITING 25 %

LISTENING 25 %

1ª Avaliación 30 % Para facer esta media terase en conta a nota 
obtida en cada unha das avaliacións antes de 
que l le fose aplicado o redondeo ou 
truncamento cun decimal.

2ª Avaliación 30 %

3ª Avaliación 40 %
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PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
Considérase que se promociona cando se supera a materia cunha cualificación positiva, e dicir, a 
partir de 5 puntos. Nestes casos aplicarase o redondeo a partir de ,6 e tendo en conta un só 
decimal.	

8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DO ENSINO E A PRÁCTICA 
DOCENTE. 

Coa finalidade de avaliar tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de ensino e a   
propia práctica docente, incluímos a continuación unha serie de plantillas cos indicadores de logro 
e os elementos a avaliar: 

- De periodicidade trimestral: 

Indicadores de logro específicos 

Indicadores de logro do proceso 
de ensino

SI EN 
PARTE NO Medidas adoptadas?

1. O nivel de dificultade foi adecuado 
ás características do alumnado.
2. Conseguiuse motivar para lograr a 
actividade intelectual e física do 
alumnado.
3. Conseguiuse a participación activa 
de todo o alumnado.
4. Mantívose un contacto periódico 
coa familia por parte do profesorado.
5. Adoptáronse as medidas 
curriculares adecuadas para atender 
ao alumnado con NEAE.
6. Atendeuse adecuadamente á 
diversidade do alumnado.
7. Usáronse distintos instrumentos de 
avaliación.
8. Dáse un peso real á observación 
do traballo na aula.

Indicadores de logro da práctica docente SI EN 
PARTE

NO Medidas adoptadas?
1. Como norma xeral, fanse explicacións 
xerais para todo o alumnado.
2. Ofrécense a cada alumno/a as 
explicacións individualizadas que precisa.
3. Elabóranse actividades atendendo á 
diversidade.
4. Elabóranse probas de avaliación 
adaptadas ás necesidades do alumnado con 
NEAE.
5. Utilízanse distintas estratexias 
metodolóxicas en función dos temas a tratar.
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- Ao rematar o curso 

6. Combínase o traballo individual e en 
equipo.
7. Poténcianse estratexias de animación á 
lectura.
8. Poténcianse estratexias tanto de 
expresión como de comprensión oral e 
escrita.
9. Incorpóranse as TIC aos procesos de 
ensino – aprendizaxe.
10. Préstase atención aos elementos 
transversais vinculados a cada estándar.
11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida 
os resultados das probas / traballos, etc.
12. Analízanse e coméntanse co alumnado 
os aspectos máis significativos derivados da 
corrección das probas, traballos, etc.
13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de 
visualizar e comentar os seus acertos e 
erros.
14. Grao de implicación do profesorado nas 
funcións de titoría e orientación.
15. Adecuación, logo da súa aplicación, das 
ACIS propostas e aprobadas.

ELEMENTOS A 
AVALIAR

INDICADORES DE LOGRO Resul-
tadoNon conseguido Conseguido 

parcialmente
Totalmente 
conseguido

Programación 
didáctica.

Non se adecúa ó 
contexto da aula.

Adecúase 
parcialmente ó 
contexto da aula.

Adecúase 
completamente ó 
contexto da aula.

Plans de mellora. Non se adoptaron 
medidas de mellora 
tralos resultados 
académicos obtidos.

Identificáronse as 
medidas de 
mellora a adoptar 
tralos resultados 
académicos 
obtidos.

Adoptáronse 
medidas de 
mellora segundo 
os resultados 
académicos 
obtidos.

Medidas de atención 
á diversidade.

Non se adoptaron 
medidas de atención 
á diversidade 
adecuadas.

Identificáronse as 
medidas de 
atención á 
diversidade a 
adoptar.

Adoptáronse 
medidas de 
atención á 
diversidade 
adecuadas.

Temas transversais. Non se traballaron 
tódolos temas 
transversais na 
materia.

Traballáronse a 
maioría dos temas 
transversais na 
materia.

Traballáronse 
tódolos temas 
transversais na 
materia.

Programa de 
recuperación.

Non se estableceu 
un programa de 
recuperación para os 
alumnos.

Iniciouse o 
programa de 
recuperación para 
os alumnos que o 
necesiten.

Estableceuse un 
programa de 
recuperación 
eficaz para os 
alumnos que o 
necesiten.
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9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN 
DAS MATERIAS PENDENTES. 

O alumnado coa materia pendente do curso anterior, ademais de desenvolver as actividades

Obxectivos da 
materia.

Non se alcanzaron 
os obxectivos da 
materia establecidos.

Alcanzáronse parte 
dos obxectivos da 
materia 
establecidos para 
o curso.

Alcanzáronse os 
obxectivos da 
materia 
establecidos para 
este curso.

Competencias clave. Non se 
desenvolveron a 
maioría das 
competencias clave 
relacionadas coa 
materia.

Desenvolvéronse 
parte das 
competencias 
clave relacionadas 
coa materia.

Logrouse o 
desenvolvemento 
das Competencias 
clave relacionadas 
con esta materia.

Práctica docente. A práctica docente 
non foi satisfactoria.

A práctica docente 
foi parcialmente 
satisfactoria.

A práctica docente 
foi satisfactoria.

Programas de 
mellora para a 
práctica docente.

Non se deseñaron 
programas de 
mellora para a 
práctica docente.

Identificáronse os 
puntos para 
deseñar un 
programa de 
mellora para a 
práctica docente.

Deseñáronse 
programas de 
mellora para a 
práctica docente.

Materiais e recursos 
didácticos

Os materiais e 
recursos didácticos 
non foron os 
adecuados.

Os materiais e 
recursos didácticos 
foron parcialmente 
adecuados.

Os materiais e 
recursos 
didácticos foron 
completamente 
adecuados.

Disribución de 
espazos e tempos

A distribución dos 
espazos e tempos 
non foi adecuada ós 
métodos didácticos e 
pedagóxicos 
utilizados.

A distribución dos 
espazos e tempos 
foi parcialmente 
adecuada ós 
métodos didácticos 
e pedagóxicos 
utilizados.

A distribución dos 
espazos e os 
tempos foi 
adecuada ós 
métodos 
didácticos e 
pedagóxicos 
utilizados.

Métodos didácticos e 
pedagóxicos

Os métodos 
didácticos e 
pedagóxicos 
utilizados non 
contribuíron á 
mellora do clima da 
aula e do centro.

Os métodos 
didácticos e 
pedagóxicos 
utilizados 
contribuíron 
parcialmente á 
mellora do clima 
na aula e do 
centro.

Os métodos 
didácticos e 
pedagóxicos 
utilizados 
contribuíron á 
mellora do clima 
da aula.

Resutlados da 
avaliación

Os resultados da 
avaliación nesta 
materia non foron 
satisfactorios.

Os resultados da 
avaliación nesta 
materia foron 
moderados.

Os resultados da 
avaliación nesta 
materia foron 
satisfactorios.

ELEMENTOS A 
AVALIAR

INDICADORES DE LOGRO Resul-
tadoNon conseguido Conseguido 

parcialmente
Totalmente 
conseguido
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correspondentes ao longo do curso marcadas polo profesor, realizará dúas probas parciais (en 
xaneiro e abril). En caso de non acadar unha avaliación positiva nestas probas, terá unha 
segunda oportunidade no mes de maio, ou, finalmente, na convocatoria extraordinaria de xuño.  
Os contidos e criterios de avaliación das probas estarán en función do impartido no curso anterior 
e o  grao mínimo de consecución esixible concretado nesta programación para cada nivel.

Será a Xefa do Departamento a encargada de coordinar ao alumnado de pendentes ao que se 
lles proporcionará os materias necesarios para que poidan recuperar a materia, horario de 
atención para resolver dúbidas ou dificultades coas tarefas asignadas e apoio específico se fose 
necesario. 

Coa finalidade de coordinar e proporcionar os materiais de traballo para a recuperación da materia 
e facer un posterior seguemento da evolución destes alumnos/as convocaránse as reunións 
necesarias durante os periodos de recreo -estas reunións procuraremos que non sexan 
superiores a dez minutos para respectar na medida do posible o espazo de lecer do alumnado-. 

Non obstante, fixaremos un calendario de seguemento dos alumnos pendentes na materia de 
inglés para aentrega e revisión dos exercicos do caderno de recuperación da materia ao profesor/
a correspondente. 

Cada alumno/a recibirá un pack co seguinte material de estudo e organización: 

- Exemplar do libro de texto do curso que debe recuperar, sempre e cando existan exemplares 
suficientes no banco de libros do centro.  En caso contrario habilitaranse outras vías para que o 
alumnado dispoña de material suficiente para repasar a materia.   

- Copia do Apéndice Gramatical correspondente. 

- Copia do material de traballo necesario para a realización da primeira entrega de traballo.  Para 
o resto das entregas o/a alumno/a poderá solicitar as fotocopias correspondentes na 
Conserxería do centro ou ben descargalas da Aula Virtual do centro. 

- Calendario de traballo, entregas e probas: 

DATA/NIVEL 1º ESO 2º ESO 3º ESO 1º BACH

29 NOVEMBRO STARTER & UNIT 
1

STARTER & UNIT 
1

STARTER & UNIT 
1

STARTER & UNIT 1

13 XANEIRO UNIT 2 & 3 UNIT 2 & 3 UNIT 2 & 3 UNIT 2 & 3

24 XANEIRO EXAM I EXAM I EXAM I EXAM I 

21 FEBREIRO UNIT 4 UNIT 4 UNIT 4 UNITS 4 

7 MARZO UNIT 5 
 UNIT 5 UNIT 5 UNIT 5

19 ABRIL UNIT 6 UNIT 6 UNIT 6 EXAM II 
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NOTA: As datas de examen son orientativas e suxeitas ás necesidades organizativas do centro, en 
todo caso será unha data da semana sinalada e que, unha vez coordinada pola Xefatura de Estudos, 
quedará publicada na Aula Virtual na sección específica para alumnado coa materia pendente.


- Carta ou mensaxe para as familias con acuse de recibo que deberá ser entregado á/ao 
profesor/a de referencia. 

 A Profesora de referencia será sempre a profesora que imparta a materia de inglés no 
grupo e nivel que curse o/a alumno/a durante o curso 2021-22. 

Organización do traballo de recuperación 
O material de recuperación, unha vez cumplimentado, entregaráse a profesora de referencia na 
data que figura no calendario.   

No caso de non poder facelo na data establecida, por algunha causa xustificada, permitirase de 
forma excepcional a entrega do traballo ao longo da mesma semana na que remata o prazo. 

É moi importante cumprir cos prazos de entrega para dar tempo á corrección dos traballos 
entregados e que a recuperación da materia pendente interfira o mínimo posible co calendario de 
avaliación do curso actual. 

Unha vez corrixidos os exercicios de recuperación, a profesora de referencia os devolverá a cada 
alumno/a para a súa revisión e quedará a disposición do alumnado correspondente para a 
consulta de dúbidas ou aclaracións.  

NON se recollerán exercicios presentados fóra dos prazos establecidos nas instruccións. 

CONTIDOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN PARA A RECUPERACIÓN DA MATERIA 
PENDENTE 

- Os exercicios de recuperación corresponden aos temas e contidos impartidos no curso anterior 
e recollidos na memoria anual 2020-21. 

- As destrezas e contidos avaliables son as correspondentes a: 
- READING 
- WRITING 
- GRAMMAR & VOCABULARY 

-  A avaliación final da materia calcularase en base a suma dos resultados das probas do Exame I 
e II, e o traballo entregado coas seguintes porcentaxes: 

25 ABRIL EXAM II EXAM II EXAM II GLOBAL EXAM


23 MAIO GLOBAL EXAM
 GLOBAL EXAM
 GLOBAL EXAM


NOTA MEDIA NOTA 
AVALIACION

EXAM I EXAM II PORCENTAXE
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-  No caso de non aprobar a materia pendente mediante o proceso anterior, haberá unha 
recuperación final de toda a materia en maio ou ben a posibilidade de recuperar a materia de 
novo na convocatoria extraordinaria de xuño. 

10. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE 
POIDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS. 

Realizaremos probas escritas de avaliación inicial en todolos cursos ao  longo da primeira ou 
segunda  semana do curso.  Avisarase previamente ao alumno por si desea repasar un pouco 
pero tratase de determinar en que grado foi capaz de reter coñecementos e destrezas de maneira 
efectiva.  Tamén observaremos comportamentos e actitudes para poder detectar posibles 
problemas a tempo de actuar.   

As probas inicias son meramente orientativas para o profesor xa que serven para darlle unha 
imaxen global do nivel ou niveis dun grupo, pero especialmente ao longo de toda a ESO 
pretendemos que os niveis acadados sexan flexibles e que un alumno poida fluctuar entre niveis 
dependendo dos contidos ou da destreza a poñer en práctica, ampliando asi as posibilidades de 
que un maior número de alumnos/as poida acadar unha avaliación positiva na materia ao finaliar o 
curso.  

Para, de ser o caso, detectar as posibles necesidades dos nosos alumnos, unha avaliación inicial 
pódenos facilitar  non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que tamén nos 
proporciona información acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes; a partir da 
cal poderemos: 

- Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización de 
estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Débese ter en conta aquel alumnado con 
necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades non diagnosticadas, pero que 
requiran atención específica por estar en risco, pola súa historia familiar, etc.). 

- Saber as medidas organizativas que cómpre adoptar. (Planificación de reforzos, situación de 
espazos, xestión de tempos grupais para favorecer a intervención individual). 

- Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que cómpre adoptar, así como sobre os 
recursos que se vaian empregar. 

- Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles. - Acoutar o intervalo de 
tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes estudantes. 

- Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto de 
docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor ou titora. 

READING READING 25 %

WRITING WRITING 25 %

GRAMMAR & VOCABULARY GRAMMAR & VOCABULARY 25 %

EXERCICIOS ENTREGADOS 25 %
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11. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E PLANS DE REFORZO DA MATERIA. 

 - MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

A lexislación vixente establece a adecuación das ensinanzas de réxime xeral ás características 
dos/as alumnos/as con necesidades educativas especiais no marco dunha ensinanza 
comprensiva e aberta á diversidade. 

 Entendemos por necesidades educativas especiais aquelas dificultades que presenta o alumnado 
(permanentes ou transitorias) para consegui-los obxectivos da súa unidade de referencia que 
poidan atribuírse a diferentes causas relacionadas fundamentalmente con: 

 - O contexto familiar, social ou cultural. 
 - A súa historia educativa e escolar. 
 - A condicións personais asociadas, xa sexa a discapacidade psíquica, motora ou sensorial 
   ou a condicións de sobredotación intelectual. 

Iniciámo-lo proceso mediante a observación do alumno/a. Neste punto o profesorado e o titor /a 
teñen un papel fundamental, xa que a proximidade ó alumno/a e o seu carácter mediador e 
organizador das experiencias de aprendizaxe, convérteos nunha fonte privilexiada de información. 
Valorando esta información, extremaranse as medidas preventivas e de axuste ordinario ó seu 
alcance, é dicir, aplicarase un reforzo educativo (modificación na secuencia de contidos, as formas 
e instrumentos de avaliación, a organización da aula, os agrupamentos de alumnado e todo 
aquelo incluído dentro da metodoloxía).  

Nembargantes, a cotío , aplicaránse as seguintes medidas adaptadas a cada caso individual: 

1. Incentivar a creactividade e a motivación 
2. Facilitar a comprensión 
3. Potenciar actividades que estimulen mellor a aceptación e integración 
4. Actividades de reforzo e repaso 
5. Materiais didácticos mellor adaptados as características psicoloxicas e sensoriais do 

alumnado 

12.  CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO 
QUE CORRESPONDA. 

Os temas transversais que poden aparecer en diversas partes do currículo, non están unicamente 
relacionados co “saber sobre” senón tamén co “saber como comportarse” na sociedade.  

Os libros de texto e materiais que empregaremos ao longo do curso integran todos estes 
elementos no proceso de aprendizaxe, de maneira que dunha ou outra forma, xa sexa no tema da 
unidade ou nas tarefas específicas, en todas as unidades trátanse temas relacionados coa 
educación moral e cívica, a educación ambiental, a educación para a tolerancia, a educación para 
a igualdade de ambos os sexos, a educación para a saúde e a educación para o lecer. 

A educación en valores nesta materia canalizase ao longo de todo o curso debido a que o 
tratamento educativo da lingua estranxeira fai posible recoller a totalidade dos temas transversais, 
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pero permitindo unha maior conexión coa educación moral e cívica, a educación para a paz e a 
convivencia e a educación para o consumo. 

 A educación moral e cívica: o traballo en grupos e por parellas e as intervencións do 
profesorado na aula destacarán sempre os aspectos ligados ao respecto aos demais, á tolerancia 
e axuda mutua. 

Educación para a igualdade entre os sexos: o material utilizado, tanto nos textos como nas 
viñetas, mostra a nenos e nenas, mulleres e homes, realizando as mesmas tarefas profesionais, 
domésticas e de lecer. 

 Educación para a paz: nos textos e exposicións fomentarase sempre o entendemento e o 
respecto a todas as culturas, razas e costumes. 

 Educación para a saúde: nas viñetas dos textos aparecen os personaxes interesados polo 
exercicio físico e o coidado da saúde, aspectos a resaltar polo profesorado nas circunstancias 
adecuadas. 

 Educación ambiental: ao longo do curso procurarase que o alumnado se faga consciente 
da importancia de conservar e protexer o medio ambiente, non só a nivel global, senón 
especialmente no entorno doméstico e local de cada un. 

 Educación sexual: nos exemplos a utilizar e nos textos os personaxes de distinto sexo 
relaciónanse de forma natural en contextos moi diferentes, compartindo ideas e opinións e 
expresando as súas emocións de forma natural. 

 Educación do consumidor: mediante os textos a utilizar nas clase e os comentarios do 
profesorado procurarase que o alumnado sexa consciente dos perigos da sociedade de consumo 
e reflexione antes de gastar o diñeiro. 

 Educación vial: nas actividades que o alumnado vai desenvolver está incluída a 
aprendizaxe de destrezas ligadas a seguir un mapa, dar e pedir direccións, etc. Tamén aspectos 
relacionados coa seguridade vial. 

13.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR 
CADA DEPARTAMENTO DIDÁCTICO. 

Quedan canceladas mentras sigan en vigor as medidas de prevención e protocólos COVID que as 
desaconsellen.   

14. MECANISMOS DE REVISIÓN, DE AVALIACIÓN E DE MODIFICACIÓN DAS 
PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E 
PROCESOS DE MELLORA. 

Os criterios para realizar a avaliación da presente programación son: 
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● Analizar o seguimento temporal da programación e o desenvolvemento da mesma  
indicando os problemas atopados. 
● Cotexar o axuste da secuenciación dos contidos establecida na Programación cos  
contidos impartidos en cada avaliación. 
● Contrastar a adecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación ás  
características do alumnado e á dinámica do grupo correspondente. 
● Analizar a eficacia das medidas de apoio e reforzo empregadas.  
● Analizar a adecuación da metodoloxía tanto da xeral como da específica de cada materia.  
● Analizar a adecuación e a eficacia dos procedementos de avaliación.  
● Analizar o aproveitamento dos recursos do Centro.  
● Analizar a idoneidade dos materiais curriculares.  
● Analizar a coordinación no ámbito do Departamento. 

A tal efecto propoñemos unha plantilla de seguemento para fomentar a recollida de información 
específica relativa a programación didáctica e que ven descrita no apartado 8. desta 
programación. 

As correccións, matizacións e cambios introducidos na programación ao longo do curso escolar 
recolleranse nas Actas de Reunión do Departamento e explicaranse as razóns dos mesmos. 

Os resultados da avaliación da Programación así coma as medidas de corrección adoptadas, 
figurarán na Memoria Final. 

Cacheiras, 25 de setembro, 2021 

Asdo.: Mª JOSÉ BREY VILLAVERDE 
 Xefa de Departamento - Inglés
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