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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA (INGLÉS) PARA 
1º CURSO DE ESO 

1. INTRODUCIÓN. 
Esta programación vai dirixida a alumnos/as de ESO do entorno do barrio da Ponte e arredores, 
sendo este un barrio moi amplo e con unha poboación diversa que cada día acolle máis 
integrantes de orixe estranxeira polo que a atención á diversidade é de gran importancia. 
Os centros adscritos a este instituto son CEIP de Prácticas, CEIP Albino Núñez, Colexio Maristas, 
Colexio Salesianos. 

1.1 Composición do Departamento de Inglés. 
O departamento de inglés está formado por seis profesoras que traballan conxuntamente coa 
finalidade de acadar os mesmos obxectivos na difícil tarefa da ensinanza dunha lingua 
estranxeira. 
No seguinte cadro amósase o rol que cada un delas desenrolarán no presente curso: 
 

NOME: ROL OU CARGO: 

Dona Stella Poveda Rodríguez  

Dona Concepción Álvarez Torres Vicedirectora 

Dona Mª Mercedes Varela Núñez Coordinadora do Pluribach 

Dona Montserrat Prieto Carneiro Xefa do Departamento, coordinadora Auxiliar de Conversa 

Dona Cristina Serén Bouzas  

Dona Marta Varela Mosquera Coordinadora das seccións bilingües 

Don Cameron Taylor Mills Auxiliar de conversa 

1.2 Agrupación do alumnado. 
No curso 2022-23, o alumnado será dividido nos seguintes cursos e grupos: 
 1º ESO 5 grupos  
 2º ESO 5 grupos máis 1 grupo de PMAR 
 3º ESO 4 grupos  
 4º ESO 4 grupos 
 1º Bach 5 grupos 
 2º Bach 4 grupos. 

 
Este ano, os grupos de ESO son moi numerosos, sendo moi difícil a participación de todos os 
alumn@s nas actividades de conversa nas clases. Tamén, temos que dicir que, o nivel en lingua 
inglesa co que chegan os alumn@s á 1º de ESO é moi deficiente, que xunto co número elevado 
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de alumn@s por grupo provoca que haxa moitos alumn@s en 2º de ESO coa nosa materia 
pendente do curso anterior (este ano 34 alumn@s). Polo que, consideramos necesario que o 
próximo ano, se fagan desdobres de grupos sobre todo nos primeiros cursos, para que os 
alumn@s acaden un bo nivel en lingua inglesa.  
Ademais, debemos procurar ser algo máis exixentes no último ano de ESO, xa que o paso a 
bacharelato é difícil e se non van ben preparados, o fracaso é moi probable. Do mesmo xeito, nos 
cursos de Bacharelato, debemos traballar as destrezas comunicativas dos alumn@s para obter 
mellores notas no exame da ABAU. 
Nas materias bilingües, temos Física e Química (1 grupo de 2º ESO), Valores Éticos (2 grupos 
de 4º de ESO), de Filosofía (2 grupo de 1º de Bach.), e de Psicoloxía (1 grupo de 2º de Bach.) 
Tamén temos en Habilidades Sociais (1º Bach.) e Cineforum (2º Bach.) que se imparten en inglés 
(PLURIBACH). Nestes casos os profesores das materias en cuestión explican a materia en inglés 
e tamén nas outras linguas oficiais cando os conceptos son complicados. Os apuntes e os libros 
de texto son en inglés. 
Ademais, este ano impartimos varios grupos de StemBach, o grupo de dúas alumn@s de 2º de 
Bacharelato (traballo de investigación co dirixido coa Universidade de Filoloxía Inglesa e 
Tradución da Universidade de Vigo), outros grupos que farán traballos da rama de Bioloxía, 
tecnoloxía e Matemáticas que queren expor o traballo empregando a lingua inglesa na súa 
presentación, e outro grupo de investigación sobre lingüística da lingua inglesa. 
Tamén, participaremos neste curso no programa de intercambios de EduExchanges. 
Presentouse un proxecto pedagóxico para a participación de 20 alumn@s de 4º de ESO para 
participar no proxecto EduExchanges virtual, no que establecerían intercambio de emails con 
alumn@s do instituto LaGuardia Arts High School, New York, NY, USA. Tamén presentouse o 
proxecto pedagóxico para participar no proxecto EduExchanges presencial, no que os nosos 
alumn@s farían un intercambio (visita ó instituto Warden Park Secondary School, Cuckfield, West 
Sussex, UK) e recibimento dos alumn@s estranxeiro no noso centro. 

1.3 Reunións de departamento. 
O departamento reunirase periodicamente segundo o fixado nos horarios correspondentes e por 
suposto sempre que sexa necesario para o bo funcionamento do mesmo. 
Tamén se contempla nos horarios dos membros do departamento unha hora de atención a pais 
previa cita na Conserxería. 

1.4 Reunións de coordinacións. 
Como xa especificamos no apartado de composición do Departamento, este ano volvemos a 
contar coa colaboración dun auxiliar de conversa, Cameron MIlls, que enriquecerá en gran 
medida as clases prácticas. 
Este auxiliar de conversa colabora coas seccións bilingües de Física e Química (1 grupo de 2º 
ESO), Valores Éticos (2 grupos de 4º de ESO), de Filosofía (2 grupo de 1º de Bach.), e de 
Psicoloxía (1 grupo de 2º de Bach.) Tamén colabora en Habilidades Sociais (1º Bach.) e 
Cineforum (2º Bach.) que se imparten en inglés (PLURIBACH). 
Deste xeito, haberá diferentes reunións de coordinacións do auxiliar de conversa coas diferentes 
coordinadoras do Departamento de Inglés (coordinadora de Auxiliar de Conversa, coordinadora 
de Seccións Bilingües e coordinadora de Pluribach) e coa profesora das materias impartidas en 
inglés. 
Este ano tamén faremos diferentes reunións de coordinación, periódicas e regulares, entre as 
docentes dos diferentes niveis do Departamento, para establecer un marco referencial de traballo. 
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2. OBXECTIVOS E A SÚA CONTRIBUCIÓN AO 
DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS. 

2.1 Obxectivos curriculares 
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 ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre 
as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos 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 os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións coas demais persoas, 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. Desenvolver as competencias tecnolóxicas básicas e 
avanzar nunha reflexión ética sobre o seu funcionamento e utilización. 

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. 

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, se a 
houber, na lingua cooficial da comunidade autónoma, textos e mensaxes complexos, 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 das 

demais persoas, 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, a empatía e 
o respecto cara aos seres vivos, especialmente os animais, 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. 

2.2 Competencias clave 
O novo modelo educativo, seguindo a Recomendación do Consello do 22 de maio de 2018 
relativo ás competencias clave para a aprendizaxe permanente e reflexionando sobre os 
obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030, baséase na potenciación da 
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aprendizaxe por competencias. Propóñense novos enfoques na aprendizaxe e, como 
consecuencia, na avaliación, o que supón un importante cambio no desenvolvemento do 
alumnado, dirixido a aquilo que asimila e é capaz de facer. 
Fronte a un modelo educativo centrado na adquisición de coñecementos máis ou menos teóricos, 
desconectados entre si en moitas ocasións, un proceso educativo orientado á acción, baseado na 
adquisición de competencias incide, fundamentalmente, na adquisición duns saberes 
imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que haberán de ser demostrados polos alumnos 
(é algo máis que unha formación funcional). En suma, unha competencia é a capacidade posta en 
práctica e demostrada de integrar coñecementos, habilidades e actitudes para resolver problemas 
e situacións en contextos diversos. De forma moi gráfica e sucinta, chegouse a definir como a 
posta en práctica dos coñecementos adquiridos, os coñecementos en acción, é dicir, mobilizar os 
coñecementos e as habilidades nunha situación determinada (de carácter real e distinta daquela 
en que se aprendeu), activar recursos ou coñecementos que se teñen (aínda que se crea que non 
se teñen porque se esqueceron). 
Hai un aspecto que debe destacarse, formar en competencias permite a aprendizaxe ao longo de 
toda a vida, facendo fronte á constante renovación de coñecementos que se produce en calquera 
área de coñecemento. A formación académica do alumno transcorre na institución escolar 
durante un número limitado de anos, pero a necesidade de formación persoal e/o profesional non 
acaba nunca, polo que unha formación competencial dixital, por exemplo, permitirá acceder a 
este instrumento para solicitar a información que en cada momento se precise (obviamente, 
despois de analizarse a súa calidade). Se ademais temos en conta que moitas veces é imposible 
tratar en profundidade todos os contidos do currículo, está claro que o alumno deberá formarse 
nesa competencia, a de aprender a aprender. 
O elemento central do novo currículo deseñado polo Ministerio de Educación e Formación 
Profesional (MEFP) é o perfil competencial. Elaboráronse dous perfís competenciais: un perfil 
competencial ao termo da Educación Primaria e un Perfil de saída ao termo da Educación Básica. 
O perfil competencial de Educación Primaria concíbese como a concreción do grao de adquisición 
do Perfil de Saída que se espera conseguir ao completar a etapa de Educación Primaria. No Perfil 
de saída identifícanse as competencias clave que todo o alumnado debe alcanzar e desenvolvido 
ao finalizar a etapa de educación obrigatoria. As competencias clave identificadas son as 
seguintes: 
 Competencia en comunicación lingüística. 
 Competencia plurilingüe. 
 Competencia matemática e competencia en ciencia, tecnoloxía e enxeñería. 
 Competencia dixital. 
 Competencia persoal, social e de aprender a aprender. 
 Competencia cidadá. 
 Competencia emprendedora. 
 Competencia en conciencia e expresión culturais. 
 

E para cada unha delas, incluíuse unha serie de descriptores operativos que concretan o 
progreso esperado na adquisición de cada competencia: 
 CCL - Competencia en comunicación lingüística: A competencia en comunicación 

lingüística supón interactuar de forma oral, escrita, signada ou multimodal de maneira 
coherente e adecuada en diferentes ámbitos e contextos e con diferentes propósitos 
comunicativos. Implica mobilizar, de maneira consciente, o conxunto de coñecementos, 
destrezas e actitudes que permiten comprender, interpretar e valorar criticamente 
mensaxes orais, escritos, signados ou multimodais evitando os riscos de manipulación e 
desinformación, así como comunicarse eficazmente con outras persoas de maneira 
cooperativa, creativa, ética e respectuosa. A competencia en comunicación lingüística 
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constitúe a base para o pensamento propio e para a construción do coñecemento en todos 
os ámbitos do saber. Por iso, o seu desenvolvemento está vinculado á reflexión explícita 
sobre o funcionamento da lingua nos xéneros discursivos específicos de cada área de 
coñecemento, así como aos usos da oralidade, a escritura ou a signación para pensar e 
para aprender. Por último, fai posible apreciar a dimensión estética da linguaxe e gozar da 
cultura literaria. 

 CP - Competencia plurilingüe: A competencia plurilingüe implica utilizar distintas linguas, 
orais ou signadas, de forma apropiada e eficaz para a aprendizaxe e a comunicación. Esta 
competencia supón recoñecer e respectar os perfís lingüísticos individuais e aproveitar as 
experiencias propias para desenvolver estratexias que permitan mediar e facer 
transferencias entre linguas, incluídas as clásicas, e, de ser o caso, manter e adquirir 
destrezas na lingua ou linguas familiares e nas linguas oficiais. Integra, así mesmo, 
dimensións históricas e interculturais orientadas a coñecer, valorar e respectar a 
diversidade lingüística e cultural da sociedade co obxectivo de fomentar a convivencia 
democrática.  

 STEM - Competencia matemática e competencia en ciencia, tecnoloxía e enxeñería: A 
competencia matemática e competencia en ciencia, tecnoloxía e enxeñería (competencia 
STEM polas súas siglas en inglés) entraña a comprensión do mundo utilizando os métodos 
científicos, o pensamento e representación matemáticos, a tecnoloxía e os métodos da 
enxeñería para transformar a contorna de forma comprometida, responsable e sustentable. 
A competencia matemática permite desenvolver e aplicar a perspectiva e o razoamento 
matemáticos co fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. A competencia 
en ciencia supón a comprensión e explicación da contorna natural e social, utilizando un 
conxunto de coñecementos e metodoloxías, incluídas a observación e a experimentación, 
co fin de formular preguntas e extraer conclusións baseadas en probas para poder 
interpretar e transformar o mundo natural e o contexto social. A competencia en tecnoloxía 
e enxeñería comprende a aplicación dos coñecementos e metodoloxías propios das 
ciencias para transformar a nosa sociedade de acordo coas necesidades ou desexos das 
persoas nun marco de seguridade, responsabilidade e sustentabilidade. 

 CD - Competencia dixital: A competencia dixital implica o uso seguro, saudable, 
sustentable, crítico e responsable das tecnoloxías dixitais para a aprendizaxe, para o 
traballo e para a participación na sociedade, así como a interacción con estas. Inclúe a 
alfabetización en información e datos, a comunicación e a colaboración, a educación 
mediática, a creación de contidos dixitais (incluída a programación), a seguridade (incluído 
o benestar dixital e as competencias relacionadas coa ciberseguridade), asuntos 
relacionados coa cidadanía dixital, a privacidade, a propiedade intelectual, a resolución de 
problemas e o pensamento computacional e crítico. 

 CPSAA - Competencia persoal, social e de aprender a aprender: A competencia 
persoal, social e de aprender a aprender implica a capacidade de reflexionar sobre un 
mesmo para autocoñecerse, aceptarse e promover un crecemento persoal constante; 
xestionar o tempo e a información eficazmente; colaborar con outros de forma construtiva; 
manter a resiliencia; e xestionar a aprendizaxe ao longo da vida. Inclúe tamén a 
capacidade de lle facer fronte á incerteza e á complexidade; adaptarse aos cambios; 
aprender a xestionar os procesos metacognitivos; identificar condutas contrarias á 
convivencia e desenvolver estratexias para abordalas; contribuír ao benestar físico, mental 
e emocional propio e das demais persoas, desenvolvendo habilidades para coidarse a si 
mesmo e a quen o rodea a través da corresponsabilidade; ser capaz de levar unha vida 
orientada ao futuro; así como expresar empatía e abordar os conflitos nun contexto 
integrador e de apoio. 
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 CC - Competencia cidadá: A competencia cidadá contribúe a que alumnas e alumnos 
poidan exercer unha cidadanía responsable e participar plenamente na vida social e cívica, 
baseándose na comprensión dos conceptos e nas estruturas sociais, económicas, 
xurídicas e políticas, así como no coñecemento dos acontecementos mundiais e o 
compromiso activo coa sustentabilidade e o logro dunha cidadanía mundial. Inclúe a 
alfabetización cívica, a adopción consciente dos valores propios dunha cultura democrática 
fundada no respecto aos dereitos humanos, a reflexión crítica sobre os grandes problemas 
éticos do noso tempo e o desenvolvemento dun estilo de vida sustentable acorde cos 
Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable expostos na Axenda 2030. 

 CE - Competencia emprendedora: A competencia emprendedora implica desenvolver un 
enfoque vital dirixido a actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando os coñecementos 
específicos necesarios para xerar resultados de valor para outras persoas. Achega 
estratexias que permiten adaptar a mirada para detectar necesidades e oportunidades; 
adestrar o pensamento para analizar e avaliar a contorna, e crear e reformular ideas 
utilizando a imaxinación, a creatividade, o pensamento estratéxico e a reflexión ética, 
crítica e construtiva dentro dos procesos creativos e de innovación; e espertar a 
disposición para aprender, a arriscar e a afrontar a incerteza. Así mesmo, implica tomar 
decisións baseadas na información e o coñecemento e colaborar de maneira áxil con 
outras persoas, con motivación, empatía e habilidades de comunicación e de negociación, 
para levar as ideas expostas á acción mediante a planificación e xestión de proxectos 
sustentables de valor social, cultural e económicofinanceiro. 

 CCEC - Competencia en conciencia e expresión culturais: A competencia en 
conciencia e expresión culturais supón comprender e respectar o modo en que as ideas, 
as opinións, os sentimentos e as emocións se expresan e se comunican de forma creativa 
en distintas culturas e por medio dunha ampla gama de manifestacións artísticas e 
culturais. Implica tamén un compromiso coa comprensión, o desenvolvemento e a 
expresión das ideas propias e do sentido do lugar que se ocupa ou do papel que se 
desempeña na sociedade. Así mesmo, require a comprensión da propia identidade en 
evolución e do patrimonio cultural nun mundo caracterizado pola diversidade, así como a 
toma de conciencia de que a arte e outras manifestacións culturais poden supoñer unha 
maneira d e mirar o mundo e de darlle forma.  

 
Ao completar o ensino básico, a alumna ou o alumno…  
• CCL1. Exprésase de forma oral, escrita, signada ou multimodal con coherencia, corrección e 

adecuación aos diferentes contextos sociais, e participa en interaccións comunicativas con 
actitude cooperativa e respectuosa tanto para intercambiar información, crear coñecemento 
e transmitir opinións como para construír vínculos persoais.  

• CCL2. Comprende, interpreta e valora con actitude crítica textos orais, escritos, signados ou 
multimodais dos ámbitos persoal, social, educativo e profesional para participar en 
diferentes contextos de maneira activa e informada e para construír coñecemento.   

• CCL3. Localiza, selecciona e contrasta de maneira progresivamente autónoma información 
procedente de diferentes fontes, avaliando a súa fiabilidade e pertinencia en función dos 
obxectivos de lectura e evitando os riscos de manipulación e desinformación, e intégraa e 
transfórmaa en coñecemento para comunicala adoptando un punto de vista creativo, crítico 
e persoal á vez que respectuoso coa propiedade intelectual.   

• CCL4. Le con autonomía obras diversas adecuadas á súa idade, seleccionando as que 
mellor se axustan aos seus gustos e intereses; aprecia o patrimonio literario como canle 
privilexiada da experiencia individual e colectiva; e mobiliza a súa propia experiencia 
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biográfica e os seus coñecementos literarios e culturais para construír e compartir a súa 
interpretación das obras e para crear textos de intención literaria de progresiva 
complexidade.  

• CCL5. Pon as súas prácticas comunicativas ao servizo da convivencia democrática, a 
resolución dialogada dos conflitos e a igualdade de dereitos de todas as persoas, evitando 
os usos discriminatorios, así como os abusos de poder, para favorecer a utilización non só 
eficaz senón tamén ética dos diferentes sistemas de comunicación.  

• CP1. Usa eficazmente unha ou máis linguas, ademais da lingua ou linguas familiares, para 
responder as súas necesidades comunicativas, de maneira apropiada e adecuada tanto ao 
seu desenvolvemento e intereses como a diferentes situacións e contextos dos ámbitos 
persoal, social, educativo e profesional.  

• CP2. A partir das súas experiencias, realiza transferencias entre distintas linguas como 
estratexia para comunicarse e ampliar o seu repertorio lingüístico individual.  

• CP3. Coñece, valora e respecta a diversidade lingüística e cultural presente na sociedade, 
integrándoa no seu desenvolvemento persoal como factor de diálogo, para fomentar a 
cohesión social. 

• STEM1. Utiliza métodos indutivos e dedutivos propios do razoamento matemático en 
situacións coñecidas, e selecciona e emprega diferentes estratexias para resolver 
problemas analizando criticamente as solucións e reformulando o procedemento, se fose 
necesario.  

• STEM2. Utiliza o pensamento científico para entender e explicar os fenómenos que ocorren 
ao seu arredor, confiando no coñecemento como motor de desenvolvemento, facéndose 
preguntas e comprobando hipóteses mediante a experimentación e a indagación, utilizando 
ferramentas e instrumentos adecuados, apreciando a importancia da precisión e a 
veracidade e mostrando unha actitude crítica sobre o alcance e as limitacións da ciencia.  

• STEM3. Formula e desenvolve proxectos deseñando, fabricando e avaliando diferentes 
prototipos ou modelos para xerar ou utilizar produtos que dean solución a unha necesidade 
ou problema de forma creativa e en equipo, procurando a participación de todo o grupo,  
resolvendo pacificamente os conflitos que poidan xurdir, adaptándose ante a incerteza e 
valorando a importancia da sustentabilidade.  

• STEM4. Interpreta e transmite os elementos máis relevantes de procesos, razoamentos, 
demostracións, métodos e resultados científicos, matemáticos e tecnolóxicos de forma clara 
e precisa e en diferentes formatos (gráficos, táboas, diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos...), aproveitando de forma crítica a cultura dixital e incluíndo a linguaxe 
matemáticoformal con ética e responsabilidade, para compartir e construír novos 
coñecementos.  

• STEM5. Emprende accións fundamentadas cientificamente para promover a saúde física, 
mental e social, e preservar o medio ambiente e os seres vivos; e aplica principios de ética e 
seguridade na realización de proxectos para transformar a súa contorna próxima de forma 
sustentable, valorando o seu impacto global e practicando o consumo responsable.  

• CD1. Realiza procuras en Internet atendendo a criterios de validez, calidade, actualidade e 
fiabilidade, seleccionando os resultados de maneira crítica e arquivándoos, para 
recuperalos, referencialos e reutilizalos, respectando a propiedade intelectual.  

• CD2. Xestiona e utiliza a súa contorna persoal dixital de aprendizaxe para construír 
coñecemento e crear contidos dixitais, mediante estratexias de tratamento da información e 
o uso de diferentes ferramentas dixitais, seleccionando e configurando a máis adecuada en 
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función da tarefa e das súas necesidades de aprendizaxe permanente.  
• CD3. Comunícase, participa, colabora e interactúa compartindo contidos, datos e 

información mediante ferramentas ou plataformas virtuais, e xestiona de maneira 
responsable as súas accións, presenza e visibilidade na rede, para exercer unha cidadanía 
dixital activa, cívica e reflexiva.  

• CD4. Identifica riscos e adopta medidas preventivas ao usar as tecnoloxías dixitais para 
protexer os dispositivos, os datos persoais, a saúde e o medio ambiente, e para tomar 
conciencia da importancia e necesidade de facer un uso crítico, legal, seguro, saudable e 
sustentable das devanditas tecnoloxías. 

• CD5. Desenvolve aplicacións informáticas sinxelas e solucións tecnolóxicas creativas e 
sustentables para resolver problemas concretos ou responder a retos propostos, mostrando 
interese e curiosidade pola evolución das tecnoloxías dixitais e polo seu desenvolvemento 
sustentable e uso ético.  

• CPSAA1. Regula e expresa as súas emocións, fortalecendo o optimismo, a resiliencia, a 
autoeficacia e a procura de propósito e motivación cara á aprendizaxe, para xestionar os 
retos e cambios e harmonizalos cos seus propios obxectivos.  

• CPSAA2. Comprende os riscos para a saúde relacionados con factores sociais, consolida 
estilos de vida saudable nos ámbitos físico e mental, recoñece condutas contrarias á 
convivencia e aplica estratexias para abordalas.  

• CPSAA3. Comprende proactivamente as perspectivas e as experiencias das demais 
persoas e incorpóraas á súa aprendizaxe, para participar no traballo en grupo, distribuíndo e 
aceptando tarefas e responsabilidades de maneira equitativa e empregando estratexias 
cooperativas.  

• CPSAA4. Realiza autoavaliacións sobre o seu proceso de aprendizaxe, buscando fontes 
fiables para validar, sustentar e contrastar a información e para obter conclusións 
relevantes.  

• CPSAA5. Planea obxectivos a medio prazo e desenvolve procesos metacognitivos de 
retroalimentación para aprender dos seus erros no proceso de construción do coñecemento.  

• CC1. Analiza e comprende ideas relativas á dimensión social e cidadá da súa propia 
identidade, así como aos feitos culturais, históricos e normativos que a determinan, 
demostrando respecto polas normas, empatía, equidade e espírito construtivo na interacción 
cos demais en calquera contexto.  

• CC2. Analiza e asume fundadamente os principios e valores que emanan do proceso de 
integración europea, a Constitución española e os dereitos humanos e da infancia, 
participando en actividades comunitarias, como a toma de decisións ou a resolución de 
conflitos, con actitude democrática, respecto pola diversidade e compromiso coa igualdade 
de xénero, a cohesión social, o desenvolvemento sustentable e o logro da cidadanía 
mundial.  

• CC3. Comprende e analiza problemas éticos fundamentais e de actualidade, considerando 
criticamente os valores propios e alleos, e desenvolvendo xuízos propios para afrontar a 
controversia moral con actitude dialogante, argumentativa, respectuosa e oposta a calquera 
tipo de discriminación ou violencia.  

• CC4. Comprende as relacións sistémicas de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuacións locais e globais, e adopta, de forma consciente e motivada, 
un estilo de vida sustentable e ecosocialmente responsable.  

• CE1. Analiza necesidades e oportunidades e afronta retos con sentido crítico, facendo 
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balance da súa sustentabilidade, valorando o impacto que poidan supoñer na contorna, para 
presentar ideas e solucións innovadoras, éticas e sustentables, dirixidas a crear valor no 
ámbito persoal, social, educativo e profesional.  

• CE2. Avalía as fortalezas e debilidades propias, facendo uso de estratexias de 
autocoñecemento e autoeficacia, e comprende os elementos fundamentais da economía e 
as finanzas, aplicando coñecementos económicos e financeiros a actividades e situacións 
concretas, utilizando destrezas que favorezan o traballo colaborativo e en equipo, para 
reunir e optimizar os recursos necesarios que leven á acción unha experiencia 
emprendedora que xere valor.  

• CE3. Desenvolve o proceso de creación de ideas e solucións valiosas e toma decisións, de 
maneira razoada, utilizando estratexias áxiles de planificación e xestión, e reflexiona sobre o 
proceso realizado e o resultado obtido, para levar a termo o proceso de creación de 
prototipos innovadores e de valor, considerando a experiencia como unha oportunidade para 
aprender.  

• CCEC1. Coñece, aprecia criticamente e respecta o patrimonio cultural e artístico, 
implicándose na súa conservación e valorando o enriquecemento inherente á diversidade 
cultural e artística.  

• CCEC2. Goza, recoñece e analiza con autonomía as especificidades e intencionalidades 
das manifestacións artísticas e culturais máis destacadas do patrimonio, distinguindo os 
medios e soportes, así como as linguaxes e elementos técnicos que as caracterizan.  

• CCEC3. Expresa ideas, opinións, sentimentos e emocións por medio de producións culturais 
e artísticas, integrando o seu propio corpo e desenvolvendo a autoestima, a creatividade e o 
sentido do lugar que ocupa na sociedade, cunha actitude empática, aberta e colaborativa.  

• CCEC4. Coñece, selecciona e utiliza con creatividade diversos medios e soportes, así como 
técnicas plásticas, visuais, audiovisuais, sonoras ou corporais, para a creación de produtos 
artísticos e culturais, tanto de forma individual como colaborativa, identificando 
oportunidades de desenvolvemento persoal, social e laboral, así como de emprendemento. 

2.3 Obxectivos e Criterios de avaliación. 
Os obxectivos da materia, definidas como os desempeños que o alumnado debe poder despregar 
en actividades ou en situacións cuxo abordaxe require dos contidos de cada materia ou ámbito, 
son un elemento de unión entre o Perfil de saída do alumnado por unha banda, e os contidos e os 
criterios de avaliación por outra.  
Os criterios de avaliación indican os niveis de desempeño esperados no alumnado nas situacións 
ou actividades ás que se refiren os obxectivos da materia de cada materia ou ámbito nun 
momento determinado do seu proceso de aprendizaxe. 
Inclúense a continuación os obxectivos da materia correspondentes a Lingua Estranxeira e os 
criterios de avaliación para o primeiro curso de Educación Secundaria Obrigatoria que determinan 
o grao de desempeño de cada unha: 
 

OBXECTIVOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

OBX1. Comprender e 
interpretar o sentido xeral e 
os detalles máis relevantes 
de textos expresados de 
forma clara e na lingua 

• CA1.1. Comprender e analizar o sentido global e a información 
específica e explícita de textos orais, escritos e multimodais 
como libros ilustrados, páxinas web, presentacións de 
diapositivas, breves e sinxelos sobre temas frecuentes e 
cotiáns, de relevancia persoal e próximos á experiencia do 
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estándar, buscando fontes 
fiables e facendo uso de 
estratexias como a 
inferencia de significados, 
para responder a 
necesidades comunicativas 
concretas. 

alumnado, propios dos ámbitos das relacións interpersoais, da 
aprendizaxe, dos medios de comunicación e da ficción, 
expresados de forma clara e na lingua estándar a través de 
diversos soportes.  

• CA1.2. Seleccionar e aplicar de forma guiada as estratexias e 
coñecementos máis adecuados en situacións comunicativas 
cotiás para comprender o sentido xeral, a información esencial 
e os detalles máis relevantes dos textos; interpretar elementos 
non verbais e buscar información.  

• OBX2. Producir textos orixinais, de extensión media, sinxelos e 
cunha organización clara, usando estratexias tales como a 
planificación, a compensación ou a autorreparación, para 
expresar de forma creativa, adecuada e coherente mensaxes 
relevantes e responder a propósitos comunicativos concretos.  

• CA1.3. Expresar oralmente textos breves, sinxelos, 
estruturados, comprensibles e adecuados á situación 
comunicativa sobre asuntos cotiáns e frecuentes, de relevancia 
para o alumnado, co fin de describir e producir narracións sobre 
temas concretos, en diferentes soportes, utilizando de forma 
guiada recursos verbais e non verbais, así como estratexias 
básicas de planificación.  

• CA1.4. Organizar e redactar, de forma guiada, textos breves e 
comprensibles, con aceptable claridade, coherencia, cohesión e 
adecuación á situación comunicativa proposta, seguindo pautas 
establecidas, a través de ferramentas analóxicas e dixitais, 
sobre asuntos cotiáns e frecuentes, de relevancia para o 
alumnado e próximos á súa experiencia.  

• CA1.5. Seleccionar, organizar e aplicar de forma guiada 
coñecementos e estratexias para planificar, producir e revisar 
textos comprensibles, coherentes e adecuados ás intencións 
comunicativas, ás características contextuais e á tipoloxía 
textual, usando con axuda os recursos físicos ou dixitais máis 
adecuados en función da tarefa e as necesidades de cada 
momento. 

OBX3. Interactuar con 
outras persoas con 
crecente autonomía, 
usando estratexias de 
cooperación e empregando 
recursos analóxicos e 
dixitais, para responder a 
propósitos comunicativos 
concretos en intercambios 
respectuosos coas normas 
de cortesía.  

• CA1.6. Planificar e participar en situacións interactivas breves e 
sinxelas sobre temas cotiáns, de relevancia persoal e próximos 
á experiencia do alumnado, a través de diversos soportes, 
apoiándose en recursos tales como a repetición, o ritmo 
pausado ou a linguaxe non verbal, e mostrando empatía e 
respecto pola cortesía lingüística e a etiqueta dixital, así como 
polas diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas e 
motivacións das interlocutoras e dos interlocutores.  

• CA1.7. Seleccionar, organizar e utilizar, de forma guiada e en 
contornas próximas, estratexias adecuadas para iniciar, manter 
e terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra, e solicitar e 
formular aclaracións e explicacións.  
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OBX4. Mediar en situacións 
cotiás entre distintas 
linguas, usando estratexias 
e coñecementos sinxelos 
orientados a explicar 
conceptos ou simplificar 
mensaxes, para transmitir 
información de maneira 
eficaz, clara e responsable.  

• CA1.8. Inferir e explicar textos, conceptos e comunicacións 
breves e sinxelas, de forma guiada, en situacións nas que 
atender á diversidade, mostrando respecto e empatía polas 
interlocutoras e os interlocutores e polas linguas empregadas, e 
interese por participar na solución de problemas de 
intercomprensión (entre distintas linguas) e de entendemento na 
súa contorna próxima, apoiándose en diversos recursos e 
soportes.  

• CA1.9. Aplicar, de forma guiada, estratexias que axuden a crear 
pontes e faciliten a comprensión e produción de información e a 
comunicación, adecuadas ás intencións comunicativas, usando, 
con axuda, recursos e apoios físicos ou dixitais en función das 
necesidades de cada momento.  

OBX5. Ampliar e usar os 
repertorios lingüísticos 
persoais entre distintas 
linguas, reflexionando de 
forma crítica sobre ou seu 
funcionamento e tomando 
conciencia das estratexias 
e coñecementos propios, 
para mellorar a resposta a 
necesidades comunicativas 
concretas.  

• CA2.1. Comparar e contrastar as semellanzas e diferenzas 
entre distintas linguas reflexionando de maneira 
progresivamente autónoma sobre aspectos esenciais do seu 
funcionamento.  

• CA2.2. Utilizar e diferenciar, de forma progresivamente 
autónoma, os coñecementos e estratexias de mellora da súa 
capacidade de comunicar e de aprender a lingua estranxeira, 
con apoio doutros participantes e de soportes analóxicos e 
dixitais.  

• CA2.3. Identificar e rexistrar, de forma guiada, os progresos e 
dificultades de aprendizaxe da lingua estranxeira, 
seleccionando, con axuda, as estratexias máis eficaces para 
superar esas dificultades e realizar progresos na súa 
aprendizaxe, facéndoos explícitos e compartíndoos, por medio 
de actividades de autoavaliación e coavaliación (como as 
propostas no Portfolio Europeo das Linguas [PEL] ou nun diario 
de aprendizaxe).  

OBX6. Valorar criticamente 
e adecuarse á diversidade 
lingüística, cultural e 
artística a partir da lingua 
estranxeira, identificando e 
compartindo as 
semellanzas e as diferenzas 
entre linguas e culturas, 
para actuar de forma 
empática e respectuosa en 
situacións interculturais.  

• CA3.1. Actuar de forma empática e respectuosa en situacións 
interculturais, construíndo vínculos entre as diferentes linguas e 
culturas, rexeitando calquera tipo de discriminación, prexuízo e 
estereotipo en contextos comunicativos cotiáns.  

• CA3.2. Aceptar e adecuarse á diversidade lingüística, cultural e 
artística propia de países onde se fala a lingua estranxeira 
recoñecéndoa como fonte de enriquecemento persoal e 
mostrando interese por compartir elementos culturais e 
lingüísticos que fomenten a sustentabilidade e a democracia.  

• CA3.3. Aplicar, de forma guiada, estratexias para explicar e 
apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística, atendendo 
a valores ecosociais e democráticos e respectando os principios 
de xustiza, equidade e igualdade. 
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2.4 Contidos. 
Os contidos incluídos no currículo para o primeiro curso de Educación Secundaria Obrigatoria, na 
materia de lingua estranxeira son os seguintes. 

Bloque 1. Comunicación 

• Estratexias e técnicas para a adquisición de autoconfianza. O erro como instrumento de 
mellora e proposta de reparación.  

• Estratexias básicas para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, a 
produción e a coprodución de textos orais, escritos e multimodais.  

• Coñecementos, destrezas e actitudes que permitan detectar e colaborar en actividades de 
mediación en situacións cotiás sinxelas.  

• Funcións comunicativas básicas adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: saudar, 
despedirse, presentar e presentarse; describir persoas, obxectos e lugares; situar eventos no 
tempo; situar obxectos, persoas e lugares no espazo; pedir e intercambiar información sobre 
cuestións cotiás; dar e pedir instrucións e ordes; ofrecer, aceptar e rexeitar axuda, 
proposicións ou suxestións; expresar parcialmente o gusto ou o interese e emocións básicas; 
narrar acontecementos pasados, describir situacións presentes e enunciar sucesos futuros; 
expresar a opinión e a posibilidade, a capacidade, a obrigación e a prohibición.  

• Modelos contextuais e xéneros discursivos básicos na comprensión, produción e coprodución 
de textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non literarios: 
características e recoñecemento do contexto (participantes e situación), expectativas xeradas 
polo contexto; organización e estruturación segundo o xénero e a función textual.  

• Unidades lingüísticas básicas e significados asociados ás devanditas unidades tales como 
expresión da entidade e as súas propiedades, cantidade e calidade, o espazo e as relacións 
espaciais, o tempo e as relacións temporais, a afirmación, a negación, a interrogación e a 
exclamación, relacións lóxicas básicas.  

• Léxico de uso común e de interese para o alumnado, relativo á identificación persoal, 
relacións interpersoais, lugares e contornas próximos, lecer e tempo libre, vida cotiá, saúde e 
actividade física, vivenda e fogar, clima e contorna natural, tecnoloxías da información e da 
comunicación.  

• Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación básicos, e significados e intencións 
comunicativas xerais asociadas aos devanditos patróns.  

• Convencións ortográficas básicas e significados e intencións comunicativas asociados aos 
formatos, patróns e elementos gráficos.  

• Convencións e estratexias conversacionais básicas, en formato síncrono ou asíncrono, para 
iniciar, manter e terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir e dar aclaracións e 
explicacións, reformular, comparar e contrastar, resumir, colaborar, debater etc.  

• Recursos para a aprendizaxe e estratexias básicas de procura de información: dicionarios, 
libros de consulta, bibliotecas, recursos dixitais e informáticos etc.  

• Identificación da autoría das fontes consultadas e os contidos utilizados.  
• Ferramentas analóxicas e dixitais básicas para a comprensión, produción e coprodución oral, 

escrita e multimodal; e plataformas virtuais de interacción e colaboración educativa (aulas 
virtuais, videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas etc.) para a aprendizaxe, a 
comunicación e o desenvolvemento de proxectos con falantes ou estudantes da lingua 
estranxeira.  
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Bloque 2. Plurilingüismo e reflexión sobre a aprendizaxe 

• E Estratexias e técnicas para responder eficazmente a unha necesidade comunicativa básica 
e concreta de forma comprensible, a pesar das limitacións derivadas do nivel de competencia 
na lingua estranxeira e nas demais linguas do repertorio lingüístico propio.  

• Estratexias básicas para identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar creativamente 
unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxe, patróns sonoros etc.) a partir da comparación das 
linguas e variedades que conforman o repertorio lingüístico persoal.  

• Estratexias e ferramentas básicas de autoavaliación e coavaliación, analóxicas e dixitais, 
individuais e cooperativas.  

• Léxico e expresións de uso común para comprender enunciados sobre a comunicación, a 
lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).  

• Comparación básica entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras 
linguas: orixe e parentescos.  

Bloque 3. Interculturalidade 

• A lingua estranxeira como medio de comunicación interpersoal e internacional, fonte de 
información e como ferramenta para o enriquecemento persoal.  

• Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos a través de diferentes 
medios con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.  

• Aspectos socioculturais e sociolingüísticos básicos relativos á vida cotiá, ás condicións de 
vida e ás relacións interpersoais; convencións sociais básicas; linguaxe non verbal, cortesía 
lingüística e etiqueta dixital; cultura, costumes e valores propios de países onde se fala a 
lingua estranxeira.  

• Estratexias básicas para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística, 
atendendo a valores ecosociais e democráticos.  

• Estratexias básicas de detección e actuación ante usos discriminatorios da linguaxe verbal e 
non verbal. 

3. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS. 
3.1 CALENDARIO DE EXAMES 
No calendario de exames que elabora o Centro, figurarán os exames de Inglés dentro das datas 
que se sinalan a continuación: 
 

cursos AVALIACIÓN ORDINARIA AVALIACIÓN 
FINAL 

1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN (Xuño) 

ESO Do 14 ao 18 de 
Novembro 

Do 13 ao 17 de 
Febreiro  

Do 22 ao 26 de 
Maio 

Do 20 ao 22 de 
Xuño 
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3.2 SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES. 
O seguinte cadro reflicte a temporalización por unidades (que corresponden ó libro de actividades 
a empregar este ano da editorial de Oxford): 
 

AVALIACIÓN UNIDADES 
1ª aval.:  Starter Unit, Unit 1e Unit 2. 
2ª aval.:  Unit 3, Unit 4 e Unit 5. 
3ª aval.:  Unit 6, Unit 7 e Unit 8. 

3.3 CONTIDOS.  
Os contidos preséntanse agrupados en bloques, en relación a tres eixes que posúen 
características e necesidades específicas en canto ao proceso de ensino e de aprendizaxe, e que 
traballaremos ó longo de todo o curso: 
 

EIXES BLOQUES DE CONTIDOS SKILLS 

 As habilidades lingüísticas: 
 

 Bloque 1: Comprensión de textos orais 
(Escoitar e comprender).  Listening 

 Bloque 2: Produción de textos orais: 
expresión e interacción (Falar e 
conversar). 

 Speaking 

 Bloque 3: Comprensión de textos 
escritos (Ler e comprender).  Reading 

 Bloque 4: Produción de textos escritos 
(Escribir).  Writing 

 Os elementos constitutivos 
do sistema lingüístico, o seu 
funcionamento e relación: 

 Bloque 5: Coñecemento da lingua (e 
consciencia plurilingüe e intercultural). 

 Vocabulary 
 Grammar 
 Pronunciation 

 A dimensión social e cultural 
da lingua estranxeira: 

 Bloque 5: (Coñecemento da lingua e) 
consciencia plurilingüe e intercultural. 

 Cultural 
knowledge 

3.4 CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES ORGANIZADOS POR 
AVALIACIÓNS. 

Os mínimos esixibles son aqueles conceptos e procedementos que consideramos que son 
fundamentais para a formación do alumno ou que son indispensables para poder continuar co 
estudo da lingua inglesa nos cursos seguintes. Deberán, polo tanto, quedar consolidados no 
curso. 
Para unha mellor organización, desglosaremos os mínimos en avaliacións, e tendo en conta a 
organización de contidos en eixes, bloques e skills. 
 
AV. EIXES, BLOQUES & 

SKILLS MÍNIMOS ESIXIBLES 
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1ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 

 As habilidades 
lingüísticas: 
Bl. 1-2: 
Comprensión e 
produción de textos 
orais (Listening & 
Speaking). 
Bl. 3-4: 
Comprensión e 
produción de textos 
escritos (Reading & 
Writing). 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ORAL: Repaso das presentacións 
formais e informais, así como da linguaxe na aula; os saúdos e as 
presentacións; práctica da linguaxe e expresións típicas para 
expresar da posición dunha persoa ou obxecto, da posesión, da 
hora, de habilidades e de ordes; Ask for and give persoal information; 
creación dun diálogo con negociacións para chegar a un acordo; 
Make arrangements 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ESCRITA: Uso correcto das 
maiúsculas e da puntuación; corrección progresiva na ortografía, a 
puntuación e presentación do texto; traballar as estratexias de 
comprensión escrita: predicir o tema a partir das fotos, identificar as 
ideas principais; descrición escrita sobre unha casa de ilusión; 
descrición dun día perfecto; traballar estratexias de expresión escrita: 
uso de and e but;  

 Os elementos 
constitutivos do 
sistema 
lingüístico, o seu 
funcionamento e 
relación: 
Bl. 5: Coñecemento 
da lingua 
(Vocabulary, 
Grammar & 
Pronunciation). 

 VOCABULARIO: Repaso do vocabulario relacionado cos Países e 
nacionalidades; Obxectos da aula; Dicir a hora; Linguaxe na aula; 
Meses do ano; Días da semana; Temas escolares; Os distintos 
cuartos dunha casa e mobiliario, a familia, os medios de transporte, a 
roupa e os sentimentos, as preposicións de lugar; actividades de 
ocio; materias escolares & actividades extra-escolares, material 
escolar, rutinas diarias, gustos e preferencias;  

 GRAMÁTICA: Repaso dos verbos to be e have got, e das formas 
There is/There are; o Present Simple: to be; Present simple: 
affirmative and negative; Present simple: questions and short 
answers; Subject pronouns; Possessive adjectives; Demonstrative 
pronouns: this, that, these, those; Object pronouns; Possessive ‘s; 
Prepositions of place; can / can’t; Imperatives; information questions; 
There is / There are; any; as referencias temporais;  

 PRONUNCIACIÓN: pronuncia correcta da terminación dos verbos na 
3.ª persoa do singular do Present Simple: /s/, /z/ e /ɪz/; pronuncia dos 
sons /eɪ/ a súa /æ/; pronuncia do son /ə/; 

 A dimensión social 
e cultural da lingua 
estranxeira: 
Bl. 5: Consciencia 
plurilingüe e 
intercultural 
(Cultural 
knowledge). 

 CULTURA: Interese en coñecer datos curiosos sobre outros países; 
Datos curiosos e interesantes sobre The Salazar family e The Menna 
family; análise das vantaxes e desvantaxes das familias numerosas; 
Procura de información en liña sobre unha persoa famosa, por 
exemplo, un cantante, un deportista ou unha estrela de cinema; 
Reflexión sobre as casas no Reino Unido e no seu país; School days 
in the UK; Traballo con anuncios: British Youth Music Theatre; 
Procura de información en liña sobre cousas emocionantes ou 
inusuais que pode facer a fin de semana coa súa familia; Reflexión 
sobre a escolarización en casa 

 

AV. EIXES, BLOQUES & 
SKILLS MÍNIMOS ESIXIBLES 
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2ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 

 As habilidades 
lingüísticas: 
Bl. 1-2: 
Comprensión e 
produción de textos 
orais (Listening & 
Speaking). 
Bl. 3-4: 
Comprensión e 
produción de textos 
escritos (Reading & 
Writing). 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ORAL: práctica da linguaxe e 
expresións típicas para pedir comida ou bebida nun restaurante;  
Intercambio comunicativo sobre as súas rutinas á hora para comer; 
Expresións lingüísticas para facer suxerencias ou expresar opinións; 
Expresión de feitos que están a ocorrer neste momento; Intercambio 
comunicativo sobre os deportes que ven na televisión; Intercambio 
comunicativo simulando estar a retransmitir un evento deportivo; 
Expresións lingüísticas para pedir información sobre viaxes; Escribir 
unha reseña de actividades o lugares;  

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ESCRITA: Lectura e aplicación de 
estratexias de comprensión escrita: utilizar as imaxes para entender 
as palabras, escanear información dun texto, adiviñar o significado 
para partir do contexto; corrección progresiva na ortografía, a 
puntuación e presentación do texto; Lectura e aplicación de 
estratexias de expresión escrita: uso de so e because, uso de 
preposicións de lugar, uso de also e too; Escritura dunha mensaxe 
para visitantes anglo falantes sobre as cousas que se poden comprar 
nun mercado próximo; Lectura de publicacións en redes sociais: 
Sports; Escritura sobre unha escapada dun día; Describir unha visita 
virtual a unha cidade;  

 Os elementos 
constitutivos do 
sistema 
lingüístico, o seu 
funcionamento e 
relación: 
Bl. 5: Coñecemento 
da lingua 
(Vocabulary, 
Grammar & 
Pronunciation). 

 VOCABULARIO: vocabulario relacionado coa comida e a bebida; 
palabras relacionadas coa vida sa; vocabulario relacionado cos 
deportes e verbos empregados nos deportes; Vocabulario relativo ó 
transporte e adxectivos relacionados coas viaxes; 

 GRAMÁTICA: Expresión da cantidade, de frecuencia: Countable and 
uncountable nouns: a, an, some and any; How often...? and adverbs 
of frequency; Present continuous; Present simple vs present 
continuous and time phrases; Comparative adjectives e Superlative 
adjectives;  

 PRONUNCIACIÓN: terminación -ing dos verbos en Present 
Continuous (/ɪŋ/); pronuncia dos sons /tʃ/ e /k/; practicar o ritmo e a 
entoación das palabras; acentuación correcta das frases; pronuncia 
correcta do son /k/; pronuncia do son /ʌ/;  

 A dimensión social 
e cultural da lingua 
estranxeira: 
Bl. 5: Consciencia 
plurilingüe e 
intercultural 
(Cultural 
knowledge). 

 CULTURA: Interese en coñecer datos curiosos sobre outros países; 
Datos curiosos e interesantes sobre Lunch around the world, Food 
bloggers, Street food; información interesante sobre Borough Market, 
London; Procura de información en liña sobre un mercado na súa 
zona; Reflexión sobre a historia da comida británica e no seu país; 
Datos interesantes sobre un concurso de deportes: A world of sport,  
sobre os deportes dos EEUU; Comparación dos deportes populares 
nos EEUU e no seu país; Reflexión sobre o fútbol británico e o 
baseball americano e os deportes populares no seu país; Lectura 
dun blogue de viaxes sobre Lisboa ou Chicago ou sobre Transport in 
Beijing; Intercambio comunicativo sobre os medios de transporte que 
utilizarían en Londres; Reflexión sobre os medios de transporte para 
moverse en diferentes cidades do mundo; Datos interesantes sobre a 
cidade de Brighton no Reino Unido; 

 

AV. EIXES, BLOQUES & 
SKILLS MÍNIMOS ESIXIBLES 
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3ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 

 As habilidades 
lingüísticas: 
Bl. 1-2: 
Comprensión e 
produción de textos 
orais (Listening & 
Speaking). 
Bl. 3-4: 
Comprensión e 
produción de textos 
escritos (Reading & 
Writing). 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ORAL: Lectura e aplicación de 
estratexias de comprensión oral: utilizar as imaxes para comprender 
un texto, escoitar información específica, recoñecer números, prezos 
e horas; Práctica da linguaxe e expresións típicas para entender e 
dar consellos sobre ataques de animais; Lectura e aplicación de 
estratexias de expresión oral: falar cos dependentes das tendas, 
pedir e dar indicacións, reaccionar ante a información; Intercambio 
comunicativo sobre a súa roupa favorita, os seus peiteados favoritos; 
Intercambio comunicativo sobre os seus plans para a fin de semana 
ou sobre as predicións do tempo atmosférico, describindo as 
estacións do ano e o tempo que fai na rexión onde viven;  

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ESCRITA: Lectura e aplicación de 
estratexias de comprensión escrita: referenciación de pronomes, 
utilizar os títulos, identificar textos; Lectura e aplicación de estratexia 
de expresión escrita: facer anotacións, secuencia de palabras, a 
referenciación de pronomes; Escritura dunha biografía;  

 Os elementos 
constitutivos do 
sistema 
lingüístico, o seu 
funcionamento e 
relación: 
Bl. 5: Coñecemento 
da lingua 
(Vocabulary, 
Grammar & 
Pronunciation). 

 VOCABULARIO: Vocabulario para describir ás persoas; Expresións 
lingüísticas referidas á roupa, ás aventuras (verbos); Vocabulario 
para falar dos acontecementos da vida; Expresións lingüísticas para 
a expresión de plans, do futuro ou dunha reacción ante a 
información; Vocabulario referido as actividades de fin de semana o 
tempo e as estacións; 

 GRAMÁTICA: O uso de Past simple: be; Past simple of regular 
verbs; past time expressions; Past simple irregular verbs; Past 
simple: questions; be going to for plans and intentions; Present 
continuous for the future; future time expressions;  

 PRONUNCIACIÓN: practicar a pronuncia das terminacións en 
pasado /d/, /t/ e /ɪd/; identificación e pronuncia correcta das formas 
débiles de was e were; 

 A dimensión social 
e cultural da lingua 
estranxeira: 
Bl. 5: Consciencia 
plurilingüe e 
intercultural 
(Cultural 
knowledge). 

 CULTURA: Información sobre Fashion in the past; Datos 
interesantes sobre roupa especial e The history of clothes; Procura 
de información en liña sobre lugares para comprar roupa de segunda 
man na súa zona; Reflexión sobre o seu interese pola moda e sobre 
o impacto no medioambiente da industria da moda; A history of 
space travel; Datos interesantes sobre a carreira ao Polo norte; 
Procura de información en liña sobre un explorador famoso; 
Reflexión sobre a exploración da natureza e exploradores famosos; 
Datos interesantes sobre Gales, no Reino Unido; Procura de 
información en liña sobre a previsión meteorolóxica dun lugar; 
Reflexión sobre a previsión do tempo atmosférico; Aprendizaxe sobre 
festividades raras en Inglaterra e Australia 

4. ORIENTACIÓNS METODOLÓXICAS 
4.1 BASES METODOLÓXICAS. 
O punto de partida da aprendizaxe do alumnado son os seus primeiros coñecementos previos; 
centrándonos naquilo que resulta familiar e próximo ao alumnado pero cunha vertente de fantasía 
para lograr o equilibrio entre a seguridade/benestar co interese/imaxinación. O alumno pode 
transferir conceptos e estratexias adquiridas para construír así significados e atribuír sentido ao 
que aprende (partindo do que coñece e formulando hipótesis para elaborar regras que axudan a 
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interiorizar o novo sistema). Favorécese así o seu crecemento persoal, o seu desenvolvemento e 
a súa socialización. 
A aprendizaxe competencial persegue o desenvolvemento do potencial de cada alumno, das 
súas capacidades, preparar ao alumnado para que poida afrontar os retos persoais ao longo da 
súa vida con éxito. Os alumnos non só han de adquirir uns coñecementos, senón que han de ser 
capaces de acceder a eles e aplicalos nos diferentes contextos da súa vida, contextualizalos. A 
aprendizaxe por competencias ten o propósito de cubrir todos os aspectos da vida, facendo que 
os alumnos non só sexan capaces de aprender, senón entre outros, de aprender a aprender, 
aprender a convivir, aprender a facer. Cada unha das unidades do noso proxecto proporciona 
diferentes actividades que contribúen ao desenvolvemento das Competencias clave. 
As situacións comunicativas que inclúen o humor e o xogo captan a motivación do alumnado e 
facilitan a aprendizaxe; por iso é importante ter en conta a importancia das cancións e historias, 
as características dos personaxes, as ilustracións e mesmo os efectos sonoros das gravacións. 
O alumnado aprende de distintas formas e a ritmos diferentes; por iso o noso proxecto está 
deseñado para ser utilizado con flexibilidade de modo que todos os integrantes do grupo poidan 
participar e atopen actividades nas que poden aplicar coñecementos e aptitudes, facilitando o 
desenvolvemento da propia conciencia de logros e do progreso que logran día a día. Por iso, 
teremos en conta aqueles casos nos que o progreso non responda aos obxectivos que se 
programaron, así como os casos en que algúns destaquen na consecución de obxectivos e que 
se desmotiven e perdan o interese pola lingua estranxeira.  
A aprendizaxe do alumnado é maior e de máis calidade se se basea na actividade; eles 
demandan exercer a súa capacidade de actuar. Por iso, tentaremos presentar unha ampla gama 
de actividades e recursos didácticos de diferente participación. O alumno é o centro do proceso 
de ensino-aprendizaxe pero a súa actividade constructivista depende da intervención do 
profesor/a. Esta intervención debe ser activa e reflexiva e axustada ao nivel que mostra o 
alumno/a debendo: iniciar o input da lingua, axudar ao individuo na interacción cos demais, 
avaliar o que fan os alumnos, proporcionar feedback, contextualizar as actividades e dar 
significados comprensibles para o alumno, promover estratexias de comunicación, potenciar as 
estratexias de aprendizaxe xa adquiridas e admitir o erro, xa que o erro debe considerarse 
como algo natural no proceso de aprendizaxe. O erro ocorre cando o alumno anticipa como 
vai funcionar a lingua ou cando transfire regras da súa lingua materna nun proceso natural de 
adquisición. Pero é importante facer unha distinción entre erro e equivocación. Considérase erro o 
fallo sistemático debido a un mal ou escaso coñecemento da lingua. Estes erros corrixiranse ao 
finalizar as interaccións orais, de forma grupal e cunha linguaxe alcanzable e sempre tendo en 
conta que non desaparecen repentinamente, senón que requiren o seu tempo. A equivocación é 
un fallo ocasional debido a unha falta de atención nun momento determinado, que o mesmo 
pódelle ocorrer a un falante nativo. 
A aprendizaxe globalizada xera o desenvolvemento da realidade como un todo nos alumnos/as. 
Por iso é importante ofrecer actividades interrelacionadas coas outras materias curriculares, 
empezando polo coñecemento do mesmo alumno e a continuación coa exploración do mundo 
que lles rodea; a súa casa, o seu colexio, o seu medio ambiente e a súa sociedade en xeral. Este 
desenvolvemento reflíctese nos temas de cada unidade, que se relacionan coas demais materias 
do Currículo: Bioloxía e Xeoloxía, Educación Física, Educación Plástica, Visual e Audiovisual, 
Xeografía e Historia, Matemáticas, Tecnoloxía, etc. Ademais, cremos que todo o que adquire o 
alumno/a na nosa materia pode construír unha bagaxe cultural e de información que serviralle 
non só para aplicar en outras materias senón que tamén lle servirá para o conxunto da súa vida, 
sendo capaz de utilizalo en momentos precisos e en situacións distintas. Por iso, as 
Competencias clave poden alcanzarse se non en todas, si na maioría das materias curriculares, e 
tamén por iso en todas estas materias poderá utilizar e aplicar ditas competencias, 
independentemente de en cales as puidera adquirir (transversalidade). 
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4.2 CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS. 
O profesorado motivará ó alumnado para aprender inglés proporcionándolle as capacidades que 
necesita para alcanzar unha auténtica competencia comunicativa. Para iso, utilizaremos un 
método ben estruturado e de uso sinxelo que lles facilitará ós alumnos/as a adquisición das 
competencias clave recollidas na LOMLOE. Deberá estar enfocado ao desenvolvemento das 
destrezas ou competencias lingüísticas esenciais de Listening, Speaking Reading, Writing e 
Mediación. Un dos aspectos máis significativos do novo plan de estudos é o enfoque na 
mediación. A mediación implica crear conexións, comunicar información e facilitar a 
comprensión. O proceso de mediación pode ter lugar dentro da mesma lingua ou entre linguas 
diferentes. Ao emprender tarefas de mediación, os alumnos deben ser conscientes das 
necesidades das persoas para as que median. Isto axuda a desenvolver a intelixencia 
emocional, xa que deben mostrar empatía coas opinións e emocións das persoas coas que se 
comunican. A mediación non só implica ser competente nas habilidades lingüísticas; tamén 
significa ter estratexias adecuadas, por exemplo, para aclarar significados e comprobar a 
comprensión dos demais. En toda unha serie de contextos e situacións, a capacidade de 
mediación permite aos alumnos axudar ás persoas para comprender mellor. 
Para que o método sexa completo, deberemos traballar e ampliar os coñecementos sobre temas 
socioculturais e interdisciplinares. Tamén, deberemos ter en conta o perfil de alumnos/as que 
temos nas clases para adecuar o noso método e atender á diversidade. 
En resumen, ó longo do curso, nos centraremos no desenvolvemento das competencias 
lingüísticas produtivas para unha comunicación efectiva, achegándolle o mundo real á aula de 
Bacharelato para que o alumnado reflexione, non deixe de estar motivado e se exprese en inglés 
de forma sinxela e natural, segundo o Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas. 

4.3 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

4.3.1 Materiais didácticos. 
Coa incorporación das TIC na aula, a educación pode empregar diferentes materiais dixitais que  
permiten ás profesoras deseñar as súas clases de forma personalizada e axustándose ás 
necesidades de cada momento. En 1º de ESO, os materiais a empregar serán o libro de texto 
dixital e/ou o workbook, así como tamén o ordenador, internet, ademais das fichas, presentacións 
ou material elaborado polas profesoras. O uso destes materiais dixitais é posible porque todo o 
alumnado de 1º posúe un ordenador persoal para traballar tanto na casa coma na aula. Ademais, 
nas aulas dispomos de ordenador para o profesorado con conexión á internet e Encerados 
Dixitais Interactivos, así como conexión WiFi para os ordenadores do alumnado. 
• O libro dixital pode ser de axuda pero de forma vixiada por parte do profesor. Os alumnos/as 

despístanse moito e temos que ser capaces de empregar ambos métodos: o tradicional (libro 
de actividades físico) e o dixital. 

• O ordenador empregarase de forma segura, nos momentos nos que se traballe co libro dixital, 
ou co material proporcionado na Aula Virtual, na que cada profesora presentará material 
variado para traballar, repasar, afianzar ou ampliar os contidos traballados nas clases. 

• Internet sempre facilita un número de actividades moi interesantes tanto para o profesorado 
como para o alumnado. O importante é que o/a alumno/a se concentre no que fai na rede e 
aproveite o máximo as novas tecnoloxías. 

• As profesoras prepararán material variado para traballar na clase de forma xeral ou específico 
para os/as alumnos/as, segundo as súas necesidades (“remedial activities” o “follow-up 
activities”). 
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• Ademais utilizaranse outros libros e revistas en inglés, libros de lectura (lecturas adaptadas), 
películas subtituladas etc. recursos online e actividades dispoñibles no fondo de actividades 
que o Departamento está a xerar para cada curso. 

Na nosa materia dispomos de multitude de materiais motivadores aínda que o pouco tempo ás 
veces non nos facilita o uso de todos eles. As profesoras elixirán aqueles materiais máis 
axeitados ós niveis dos seus alumnos/as. Ás veces non se poden utilizar os mesmos métodos en 
clases diferentes. En resumo, diremos que os recursos estarán baseados en conseguir unha 
ensinanza de calidade e co fin de motivar o aprendizaxe práctico da lingua estranxeira. 
Dada a situación especial producida nos cursos pasados co COVID-19, cremos que debemos 
falar da xestión dos materiais dependendo da situación na que nos atopemos. É dicir, nas clases 
presenciais priorizaremos o traballo co libro de actividades físico, e empregaremos o libro dixital 
para mandarlle tarefas ós alumnos/as para realizar na casa. Tamén empregaremos a aula virtual 
do centro (MOODLE) para mandarlles información, tarefas, explicacións, documentos, vídeos, 
cancións que consideremos interesantes para traballar con eles/as. Deste xeito, os alumnos/as 
estarán a traballar con materiais físicos e dixitais ó mesmo tempo, sen que sexa un problema 
para o proceso de ensino-aprendizaxe da nosa materia. 
Ademais, debemos mencionar que, seguimos co plan EDIXGAL en 1º e en 2º da ESO, 
incorporando neste curso escolar ó alumnado de 3º de ESO a dito plan. 

4.3.2 Recursos didácticos. 
Á hora de traballar cos alumnos/as, outros dos recursos que dispomos este curso é a figura do 
auxiliar de conversa de linguas estranxeiras, persoa que será de vital axuda na nosa andaina. 
Na ESO, o seu traballo será principalmente oral. Os alumnos/as participarán en diálogos curtos ó 
principio de curso para máis adiante ser capaces de elaborar conversacións algo máis longas. 
Poderán e deberán preparar traballos referidos á cultura anglosaxona e americana, que 
compararemos coa nosa cultura galega. Deste xeito, ambas partes beneficiaranse do intercambio 
de linguas e aspectos da vida do noso país e do país da asistente.  
A profesora da materia regulará os materiais utilizados e ensinará ó auxiliar de conversa como 
debe facer para que sexa entendido de xeito fácil e motivador. Aínda que as notas de avaliación 
serán dadas polo profesor, o auxiliar poderá tomar apuntes referidos a distintos aspectos orais e 
escritos. É importante que el/ela poida dar unha valoración subxectiva de cada alumno. O traballo 
de tódalas profesoras incluído o auxiliar de conversa de linguas pode ser moi interesante para 
todos os que formamos parte da aprendizaxe da nosa materia. Ten que haber, por suposto, unha 
boa organización para que non se considere un pasatempo. 
Este curso, teremos un auxiliar de conversa americano da beca Fulbright, polo que os alumnos/as 
desfrutarán da inmersión que el proporcionará sobre a cultura americana. Estamos seguros que 
deste xeito os nosos rapaces poden aprender os distintos rexistros da lingua inglesa. 
O departamento considera que debemos conseguir que a lingua oral teña moita importancia no 
currículo da nosa materia. Por iso, dámoslle tanta importancia a presenza do auxiliar de conversa. 
Ademais, facemos exames e probas orais, así como actividades e proxectos orais, para 
proporcionarlle ós alumnos/as situacións reais nas que poda traballar a lingua oral. 

5. AVALIACIÓN. 
5.1 CARACTERÍSTICAS DA AVALIACIÓN NA ESO. 
A avaliación, promoción e titulación na Educación Secundaria Obrigatoria está regulada polo 
disposto no RD 984/2021, do 16 de novembro e as normas para a aplicación do disposto no 
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devandito decreto quedan establecidas pola Orde EFP/279/2022, do 4 de abril. Os referentes 
para a avaliación serán os establecidos no currículo. 
A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria será: 
• Continua, xa que cando o progreso dun/ha alumno/a non sexa o adecuado, estableceranse 

medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera momento do curso, en 
canto se detecten as dificultades e estarán dirixidas a garantir a adquisición das competencias 
imprescindibles para continuar o proceso educativo. 

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

• Progresiva, porque ó longo do curso, estase a traballar e avaliar todo o anteriormente 
traballado, algo esencial tendo en conta a natureza intrínseca da materia de Lingua Inglesa. 

• Global, que amosará o nivel que posúe o alumno/a e será en base a Competencia 
Comunicativa, tendo en conta os seguintes criterios: 
 Coñece e usa correctamente o vocabulario. 
 Usa as estruturas estudadas de xeito oral e por escrito. 
 Comprende textos escritos e contesta a preguntas sobre eles, asemade pode resumilos. 
 Comprende textos orais e é capaz de responder cuestións sobre eles. 
 Produce textos orais e escritos usando vocabulario da unidade e seguindo as instrucións 

dadas en base a estruturas gramaticais, formato e temática evitando os erros básicos que 
se enumeran máis abaixo. 

 Uso adecuado de conectores ou linking words. 

Ao rematar, os alumnos/as realizarán unha avaliación individualizada na que se comprobará o 
logro dos obxectivos desta etapa e o grao de adquisición das competencias correspondentes en 
relación, entre outras, coa materia de inglés como primeira lingua estranxeira. 

5.2 PROCEDEMENTOS PARA A AVALIACIÓN INICIAL. 
A avaliación inicial é unha parte moi importante no proceso educativo, que nos permite comezar a 
elaborar ou axustar a programación didáctica para adaptarse ó grupo de alumn@s. Grazas á 
avaliación inicial podemos observar as características, necesidades, posibilidades ou 
capacidades dos alumn@s do grupo. Ademais, tamén permite detectar desde o primeiro 
momento as dificultades de aprendizaxe de determinados alumn@s, o que nos permitirá comezar 
a establecer as medidas necesarias para axudarlles ó longo do curso escolar. 
Na avaliación inicial, se realizará un exame escrito baseado nos contidos traballados no curso 
anterior. Neste exame comprobaremos os contidos básicos de gramática, vocabulario, 
comprensión escrita, comprensión oral e expresión escrita. Para completar a información sobre a 
avaliación inicial, tamén teremos en conta as cualificacións obtidas no curso ou cursos anteriores, 
así como a información recollida nos informes individualizados dos profesor@s anteriores da 
materia. 

5.3 PROCEDEMENTOS PARA AS AVALIACIÓNS ORDINARIAS. 

5.3.1 Procedementos de avaliación e promoción. 
Durante cada avaliación faranse un máximo de dous exames. Os controis, as probas, as 
chamadas de clase, os proxectos, as presentacións orais, etc. que se fagan, teranse en conta 
para a nota do alumnado, pero non contan no número de exames a marcar no calendario de 
exames oficial a presentar en Xefatura de Estudos.  
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5.3.2 Criterios de avaliación e promoción. 
Para obter a nota en cada avaliación seguirase o seguinte criterio da avaliación: 
 

Grammar 15% 
Vocabulary 15% 
Listening 10% 
Reading 15% 
Writing 20% 
Speaking 15% 
Student’s Work 10% 
TOTAL 100% 

 
Así mesmo, se terán en conta os seguintes criterios de avaliación: 
 A cualificación será sempre global, amosará o nivel que posúe o alumno e será en base a 

Competencia Comunicativa, como se especifica anteriormente. 
 No apartado de “student’s work“ inclúense a media obtida pola presentación de tarefas a 

través da Aula Virtual, ou presentadas en clase, así como os proxectos ou traballos 
propostos, realizados e presentados pol@s alumn@s en tempo e forma. 

 Os alumn@s deberán facer todas e cada unha das partes/destrezas das que constan os 
exames, de non ser así serán penalizados nas notas da avaliación. 

 A non asistencia a un exame deberá ser oficialmente xustificada e tentará facerse xunto 
con outro grupo. De non ser posible, buscarase outra data que non interfira coa marcha da 
clase, polo que non está garantida a realización da proba de Listening. O departamento 
non pode preparar nin pode facer exames de Listening para un único alumno. 

 O exame da 3ª Avaliación Ordinaria será global, incluíndo materia das avaliacións 
anteriores para poder comprobar o grao de adquisición da Competencia Comunicativa en 
Lingua Inglesa. 

 Dado que o programa Xade non admite decimais, a nota das Avaliacións que aparecerá 
no Xade será a obtida na proba ou probas escritas e orais, nos controis, nos traballos 
realizados polo alumn@ nas avaliación tendo en conta a unidade, é dicir, NON se terán en 
conta os decimais. 

 A nota da avaliación será positiva sempre e cando o alumno/a obteña unha cualificación 
igual ou superior a 5. 

 A nota da Avaliación Final Ordinaria do alumnado será a media ponderada das notas 
reais obtidas na 1º, 2º e 3º avaliación (notas reais obtidas nas avaliacións antes do 
redondeo feito para por a nota no Xade). A ponderación será a seguinte: a 1ª avaliación 
valerá un 20%, a 2ª avaliación un 30% e a 3ª avaliación un 50%.  

 A nota que aparecerán no programa Xade (que non admite decimais), e unicamente na 
Avaliación Final Ordinaria, será redondeada positiva ou negativamente en función da 
nota real obtida pol@ alumn@ cos seus decimais, necesitando obter un 0,6 nos decimais 
para poder redondear positivamente á unidade superior. 

 A nota da Avaliación Final Ordinaria do alumnado que aprobara a materia na 3ª 
Avaliación será a media ponderada das notas reais obtidas na 1º, 2º e 3º avaliación (notas 
reais obtidas nas avaliacións antes do redondeo feito para por a nota no Xade). A 
ponderación será a seguinte: a 1ª avaliación valerá un 20%, a 2ª avaliación un 30% e a 3ª 
avaliación un 50%. Esta nota poderase mellorar ou non por medio da realización dunha 
proba e/ou traballos que se realizarán no período da Avaliación Final Ordinaria (hasta 1 
punto).  
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 No caso de non superar a terceira avaliación, esta poderá ser recuperada na avaliación 
final dado a continuidade da materia. 

 A nota da Avaliación Final do alumnado que suspendera a materia na 3ª avaliación 
será a media ponderada das notas reais obtidas na 1º, 2º e 3º avaliación (notas reais 
obtidas nas avaliacións antes do redondeo feito para outorgarse a nota no Xade). A 
ponderación será a seguinte: a 1ª avaliación valerá un 20%, a 2ª avaliación un 30% e a 3ª 
avaliación un 50%. Se esta nota non é superior ó 5, o alumn@ deberá realizar un exame 
global da materia. 

 No exame da Avaliación Final Ordinaria de Xuño NON se terá en conta nin o Student’s 
work, nin o Speaking, nin o Listening, polo que a valoración será de 25% cada un dos 
apartados (Grammar, Vocabulary, Reading and Writing).  

 A nota que aparecerá no programa Xade (que non admite decimais), e unicamente na 
Avaliación Final Ordinaria, será redondeada positiva ou negativamente en función da 
nota real obtida pol@ alumn@ cos seus decimais, necesitando obter un 0,6 nos decimais 
para poder redondear positivamente á unidade superior. 

5.3.3 Criterios de cualificacións. 
No proceso de avaliación identificamos cinco niveis de cualificación, que seguen a seguinte 
escala cualitativa ordenada de menor a maior: 

1) Insuficiente (IN): Non conseguido (1-5); 
2) Suficiente (SU): Conseguido con nivel baixo nos diferentes ámbitos (5-6); 
3) Ben (BI): Conseguido con nivel medio (6-7); 
4) Notable (NT): conseguido con nivel alto (7-9); 
5) Sobresaliente (SB): Conseguido totalmente (9-10). 

Estes criterios de cualificación deben aplicarse tendo en conta os criterios de avaliacións 
detallados anteriormente.  

5.3.4 Erros básicos que se penalizan especialmente a criterio do profesor/a. 
O Departamento considera que hai unha serie de erros básicos que non se poden permitir, polo 
que deben ser penalizados de forma extraordinaria, modificando a nota do exame e/ou avaliación.  
Estes erros son: 
 Omitir o suxeito diante dun verbo. 
 Omitir o -s da terceira persoa singular do presente simple. 
 Confundir auxiliar do/does. 
 Usar adxectivos en plural ou na orde incorrecta. 
 Usar posesivos/demostrativos incorrectamente. 
 Presentación escrita desordenada, con riscaduras, de aspecto descoidado, sen marxes e 

parágrafos destacados, etc. 
 Falta de coherencia e non axustarse ó tema demandado tanto na escrita coma nas probas 

orais. 
 Copia literal das palabras, expresións ou incluso frases do texto a traballar. 
 Respostas curtas no traballo de comprensión de texto. 
 Reincidencia de erros de pronunciación básica. 
 Falta de naturalidade e fluidez na presentación oral  
 Non seguir as instrucións nas clases de conversa. 
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5.4 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
Para poder avaliar ós alumn@s, o profesorado precisa unha serie de instrumentos que lle 
permitan obter uns datos concretos. No noso departamento propomos os instrumentos que 
cremos máis indicados para a obtención destes datos, como poden ser: 

• Probas escritas e orais, para avaliar a comprensión e expresión escrita e oral, con 
diferentes tipos de preguntas (de resposta curta, de texto incompleto, de correspondencia 
o emparellamento, de opción múltiple, de verdadeiro ou falso (con xustificación), de 
analoxías/diferencias, de interpretación, etc...  

• Caderno de clase e/ou workbook, onde podemos observar o traballo dos alumn@s ó 
longo do curso, sobre a gramática, vocabulario, reading, listening e writing. 

• Probas de ensaio e composición (redaccións escritas ou monólogos orais), que os alumn@s 
presentarán ó longo do curso para traballar a expresión tanto escrita como oral. 

• Ferramentas dixitais, como por exemplo Kahoot, Quizziz, Google forms, Liveworksheets, 
etc... que rexistran o traballo dos alumn@s, e que poden ser empregados como 
cuestionarios de repaso, recapitulación o de ampliación de contidos.  

• Observación, realizada ó longo do curso, a través dun diario no que se levará rexistro da 
realización das distintas tarefas encomendadas (tanto as realizadas na clase como as 
realizadas na casa), da realización das tarefas dixitais realizadas a través da AV (tarefas, 
foro, probas...), do uso do inglés como linguaxe de comunicación na aula, da mostra de 
interese pola materia participando activamente na clase, etc... 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
A atención á diversidade é un dos aspectos que xenera cambios na programación dunha materia 
para que os alumn@s poidan alcanzar os obxectivos marcados. Na nosa materia de inglés, 
debido ó feito de que estamos a traballar unha lingua estranxeira, debemos ter en conta e 
adaptarnos ás necesidades que presente cada un dos alumn@s dentro de cada grupo-clase. 
Este ano, as realidades que atopamos nas aulas, preséntanos unha gran diversidade de 
necesidades, niveis de competencia ou capacidades que obliga ó profesorado a pre-avaliar as 
condicións do alumnado antes de comezar a programar (de ahí, a importancia da avaliación 
inicial). 
Pero, necesitamos ter en conta certas situacións que se poden dar para adaptar non só a nosa 
metodoloxía senon tamén os recursos, os materiais e outros aspectos para atender 
adecuadamente ó alumnado de cada grupo: 

• Ao alumnado con problemas físicos se lles adaptaría o espazo e os materiais a súa 
disposición segundo as necesidades de cada alumn@. 

• Ao alumnado con problemas para seguir o desenvolvemento das clases se lles 
proporcionarán actividades adaptadas ao seu nivel para facilitarlle o seguimento dos 
contidos (tarefas de reforzo). 

• Ao alumnado con nivel superior ao do grupo ou que terminen antes, se lles 
proporcionarán actividades complementarias lúdicas online ou en papel (sopas de letras, 
crucigramas...) dun nivel maior para mantelos motivados (exercicios de extensión). 

• Ao alumnado inmigrante que acaba de chegar ó centro de diferentes países, que en 
moitos casos presentan un nivel de competencia moi inferior ó grupo-clase, cos que tamén 
haberá que ser bastante sensible á súa situación (chegada de campos de refuxiados, con 
problemas familiares, familias separadas, escapando de guerras, ...). 
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• Ao alumnado de integración tardía no sistema educativo adoptaranse as medidas de 
reforzo necesarias que faciliten a súa integración escolar e a recuperación do seu 
desfasamento para que lles permitan continuar con aproveitamento os seus estudos. 

• Ao alumnado con problemas especiais que precisan de adaptación significativa dos 
contidos da materia (con asesoramento do Departamento de Orientación) e/ou dos 
recursos, materiais, ... 

7. CONTIDOS TRANSVERSAIS  
7.1 CONTIDOS TRANSVERSAIS. 
Os elementos transversais están constantemente presentes no desenvolvemento da nosa 
práctica docente nas aulas e na aportación que o departamento de Inglés realiza, a través de 
actividades propostas para integrar a toda a comunidade educativa. 
Así mesmo, intentaremos tratar sempre, nas nosas actividades complementarias, temas que hoxe 
en dia teñen máximo interese tales como: o uso das tecnoloxías da información e da 
comunicación, a educación en valores, respecto, igualdade de xénero, a non violencia, o acoso 
na escola e nas relacións entre adolescentes, a violencia de xénero, a igualdade de homes e 
mulleres na casa e no traballo, o uso de internet de forma consciente e con fines educativos, o 
entorno e medio ambiente e as medidas que podemos tomar para melloralo, a tolerancia cas 
distintas relixións e normas culturais de cada país etc. 
Tamén traballaremos o emprendemento, a través do traballo en equipo na aula, a xestión de 
recursos persoais e as habilidades sociais, como a cooperación e a negociación. Alentarase aos 
alumnos/as para adoptar procedementos que lles permitan utilizar as súas propias iniciativas e 
habilidades de toma de decisións durante a planificación, organización e xestión do seu traballo. 
Esta experiencia equivale a unha habilidade transferible que se pode utilizar tanto en contextos 
sociais como comerciais. As tarefas que requiren que os alumnos/as traballen en parellas ou en 
pequenos grupos, ou que realicen proxectos curtos ou situacións de aprendizaxe, requiren 
cooperación, flexibilidade e xestión do tempo. 
A maiores, fomentaremos a educación cívica e constitucional. A participación activa na sociedade 
e a exitosa vida laboral son parte integral da competencia social. Desenvolver unha conciencia de 
e respecto por un mesmo, así como os diferentes costumes e formas de pensar dos demais, é 
unha parte esencial disto. A educación cívica refírese á conciencia de conceptos sociais e 
políticos, como democracia, igualdade e xustiza, que permiten ás persoas participar activamente 
en sociedades democráticas. A natureza de moitas actividades que forman unha parte central do 
ensino de idiomas estranxeiros require que os alumnos interactúen con outros alumnos na clase 
de maneira cooperativa. As tarefas que personalizan a aprendizaxe pedíndolles aos alumnos que 
respondan preguntas sobre si mesmos ou expresen as súas opinións tamén son relevantes para 
a adquisición da competencia social 

7.2 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
Ao longo do curso se levarán a cabo diversas actividades complementarias para cubrir diversos 
aspectos culturais da cultura anglosaxoa, actividades relacionadas con Halloween, Thanksgiving 
(Acción de Grazas), Christmas (Nadal), President’s Day, Saint Patrick’s Day, Easter, etc... Para o 
desenvolvemento destas actividades complementarias contaremos coa colaboración do auxiliar 
de conversa do centro. 
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Tamén, se participará en diferentes actividades propostas por diferentes entidades locais ou 
autonómicas para asistir á festivais, proxección de películas en versión orixinal, representación de 
obras teatrais, etc... nas que se empregue a lingua inglesa como lingua vehicular. 
Dado a nosa relación coa Escola Oficial de Idiomas de Ourense (unha das sedes imparte 
docencia no noso centro polas tardes), organizaremos algunha actividade conxunta con motivo da 
celebración das festividades anglosaxoas. 

8. PRÁCTICA DOCENTE. 
8.1 PROCEDEMENTO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E 

PRÁCTICA DOCENTE. 
O proceso de ensino-aprendizaxe require un seguimento continuo dos seus avances co obxectivo 
de detectar a tempo aquelas iniciativas ou metodoloxías que no están obtendo o resultado 
desexado, e corrixir aqueles faios ou errores que se atopen, ou axustar a intervención educativa 
de acordo cos aprendizaxes reais do alumnado. Esta avaliación debe aplicarse tanto ó 
aprendizaxe dos alumn@s como á revisión da propia práctica docente. A avaliación dos 
profesor@s, lonxe de pretender ser unha crítica ó seu traballo ou limitar a súa liberdade dentro da 
aula, configúrase como un proceso para mellorar o desempeño da súa labor e garantir que se 
alcanzan os obxectivos educativos que se marcaron para a materia. E é o alumn@ o que debe 
expresar a súa apreciación e valoración sobre o proceso. Podemos dicir que, a finalidade da 
avaliación educativa é mellorar o proceso de aprendizaxe de cada alumn@, o funcionamento do 
grupo-clase e a nosa propia práctica. 
Á hora de avaliar a actividade docente, se lle prestará atención tanto á competencia do 
profesional (a súa formación na materia que imparte e as ferramentas pedagóxicas que pon que 
práctica) como a súa labor efectiva na aula (a planificación das unidades, os recursos e 
metodoloxías que pon en práctica, como avalía e da seguimento ós seus alumn@s, etc...). 
As ferramentas e métodos máis habituais para avaliar a labor docente son: 

• Que os alumn@s completen un cuestionario con preguntas sobre a labor do profesor@ 
(motivación, actividades, clima da aula, diversidade,...) 

• Que os profesor@s realicen un seguimento dos resultados académicos dos grupos que ten 
asignados. 

• Que os propios docentes fagan unha reflexión privada con énfase no análise do seus 
resultados e propostas de mellora. 

8.2 PROCEDEMENTO DE SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E PROPOSAS 
DE MELLORA DA PROGRAMACIÓN. 

A fin de establecer unha avaliación plena de todo o proceso se avaliaran, como mínimo, os 
seguintes indicadores:  

• Desenvolvemento da programación nos diferentes grupos-clases.  
• Relación entre obxectivos e contidos.  
• Adecuación de obxectivos e contidos coas necesidades reais de cada grupo.  
• Adecuación de medios, recursos e metodoloxía coas necesidades reais dos grupos.  

Para isto, farase un seguimento da programación para cada grupo nas reunións de Departamento 
realizadas periodicamente. Deste xeito, podemos estandarizar a programación nos diferentes 
grupos. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA (INGLÉS) PARA 
2º CURSO DE ESO 

1. INTRODUCIÓN. 
Esta programación vai dirixida a alumnos/as de ESO do entorno do barrio da Ponte e arredores, 
sendo este un barrio moi amplo e con unha poboación diversa que cada día acolle máis 
integrantes de orixe estranxeira polo que a atención á diversidade é de gran importancia. 
Os centros adscritos a este instituto son CEIP de Prácticas, CEIP Albino Núñez, Colexio Maristas, 
Colexio Salesianos. 

1.1 Composición do Departamento de Inglés. 
O departamento de inglés está formado por seis profesoras que traballan conxuntamente coa 
finalidade de acadar os mesmos obxectivos na difícil tarefa da ensinanza dunha lingua 
estranxeira. 
No seguinte cadro amósase o rol que cada un delas desenrolarán no presente curso: 
 

NOME: ROL OU CARGO: 

Dona Stella Poveda Rodríguez  

Dona Concepción Álvarez Torres Vicedirectora 

Dona Mª Mercedes Varela Núñez Coordinadora do Pluribach 

Dona Montserrat Prieto Carneiro Xefa do Departamento, coordinadora Auxiliar de Conversa 

Dona Cristina Serén Bouzas  

Dona Marta Varela Mosquera Coordinadora das seccións bilingües 

Don Cameron Taylor Mills Auxiliar de conversa 

1.2 Agrupación do alumnado. 
No curso 2022-23, o alumnado será dividido nos seguintes cursos e grupos: 
 1º ESO 5 grupos  
 2º ESO 5 grupos máis 1 grupo de PMAR 
 3º ESO 4 grupos  
 4º ESO 4 grupos 
 1º Bach 5 grupos 
 2º Bach 4 grupos. 

 
Este ano, os grupos de ESO son moi numerosos, sendo moi difícil a participación de todos os 
alumn@s nas actividades de conversa nas clases. Tamén, temos que dicir que, o nivel en lingua 
inglesa co que chegan os alumn@s á 1º de ESO é moi deficiente, que xunto co número elevado 
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de alumn@s por grupo provoca que haxa moitos alumn@s en 2º de ESO coa nosa materia 
pendente do curso anterior (este ano 34 alumn@s). Polo que, consideramos necesario que o 
próximo ano, se fagan desdobres de grupos sobre todo nos primeiros cursos, para que os 
alumn@s acaden un bo nivel en lingua inglesa.  
Ademais, debemos procurar ser algo máis exixentes no último ano de ESO, xa que o paso a 
bacharelato é difícil e se non van ben preparados, o fracaso é moi probable. Do mesmo xeito, nos 
cursos de Bacharelato, debemos traballar as destrezas comunicativas dos alumn@s para obter 
mellores notas no exame da ABAU. 
Nas materias bilingües, temos Física e Química (1 grupo de 2º ESO), Valores Éticos (2 grupos 
de 4º de ESO), de Filosofía (2 grupo de 1º de Bach.), e de Psicoloxía (1 grupo de 2º de Bach.) 
Tamén temos en Habilidades Sociais (1º Bach.) e Cineforum (2º Bach.) que se imparten en inglés 
(PLURIBACH). Nestes casos os profesores das materias en cuestión explican a materia en inglés 
e tamén nas outras linguas oficiais cando os conceptos son complicados. Os apuntes e os libros 
de texto son en inglés. 
Ademais, este ano impartimos varios grupos de StemBach, o grupo de dúas alumn@s de 2º de 
Bacharelato (traballo de investigación co dirixido coa Universidade de Filoloxía Inglesa e 
Tradución da Universidade de Vigo), outros grupos que farán traballos da rama de Bioloxía, 
tecnoloxía e Matemáticas que queren expor o traballo empregando a lingua inglesa na súa 
presentación, e outro grupo de investigación sobre lingüística da lingua inglesa. 
Tamén, participaremos neste curso no programa de intercambios de EduExchanges. 
Presentouse un proxecto pedagóxico para a participación de 20 alumn@s de 4º de ESO para 
participar no proxecto EduExchanges virtual, no que establecerían intercambio de emails con 
alumn@s do instituto LaGuardia Arts High School, New York, NY, USA. Tamén presentouse o 
proxecto pedagóxico para participar no proxecto EduExchanges presencial, no que os nosos 
alumn@s farían un intercambio (visita ó instituto Warden Park Secondary School, Cuckfield, West 
Sussex, UK) e recibimento dos alumn@s estranxeiro no noso centro. 

1.3 Reunións de departamento. 
O departamento reunirase periodicamente segundo o fixado nos horarios correspondentes e por 
suposto sempre que sexa necesario para o bo funcionamento do mesmo. 
Tamén se contempla nos horarios dos membros do departamento unha hora de atención a pais 
previa cita na Conserxería. 

1.4 Reunións de coordinacións. 
Como xa especificamos no apartado de composición do Departamento, este ano volvemos a 
contar coa colaboración dun auxiliar de conversa, Cameron MIlls, que enriquecerá en gran 
medida as clases prácticas. 
Este auxiliar de conversa colabora coas seccións bilingües de Física e Química (1 grupo de 2º 
ESO), Valores Éticos (2 grupos de 4º de ESO), de Filosofía (2 grupo de 1º de Bach.), e de 
Psicoloxía (1 grupo de 2º de Bach.) Tamén colabora en Habilidades Sociais (1º Bach.) e 
Cineforum (2º Bach.) que se imparten en inglés (PLURIBACH). 
Deste xeito, haberá diferentes reunións de coordinacións do auxiliar de conversa coas diferentes 
coordinadoras do Departamento de Inglés (coordinadora de Auxiliar de Conversa, coordinadora 
de Seccións Bilingües e coordinadora de Pluribach) e coa profesora das materias impartidas en 
inglés. 
Este ano tamén faremos diferentes reunións de coordinación, periódicas e regulares, entre as 
docentes dos diferentes niveis do Departamento, para establecer un marco referencial de traballo. 
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2. OBXECTIVOS E A SÚA CONTRIBUCIÓN AO 
DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS. 

2.1 Obxectivos curriculares 
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 ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre 
as persoas e os 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 coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de 
calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir 
novos coñecementos con sentido crítico. 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 materias, 
así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos 
do coñecemento e da experiencia. 

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 galega e na 
lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no 
estudo da literatura. 

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

outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que 
realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do 
mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 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 á súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 
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ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 
artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 
diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo 
actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para 
o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión 
de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras 
linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

2.2 Competencias clave 
Tamén teremos en conta as competencias clave do currículo: 
 Comunicación lingüística (CL). 
 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT). 
 Competencia dixital (CD). 
 Aprender a aprender (AA). 
 Competencias sociais e cívicas (CSC). 
 Sentido da iniciativa e espíritu emprendedor (IE). 
 Conciencia e expresións culturais (CEC). 

2.3 Criterios de avaliación, obxectivos, estándares, indicadores e 
competencias. 

Os criterios de avaliación están relacionados cos contidos e obxectivos curriculares. Os criterios 
defínense mediante os estándares de aprendizaxe, é dicir, o que o alumno debe saber, 
comprender e saber facer, de xeito que sexan observables, medibles, avaliables e permitan 
graduar o rendemento acadado. 
No seguinte cadro exponse a relación entre os obxectivos, contidos, criterios de avaliación 
estándares de aprendizaxe e competencias clave. 

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp 
clave 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ i 

▪ B1.1. Uso de estratexias de 
comprensión das mensaxes 
orais:  
– Uso do contexto verbal e 

non verbal e dos 
coñecementos previos 
sobre a situación (quen 
fala a quen, con que 
intencións, onde e 
cando) que dan lugar a 
inferencias do significado 
baseadas no contexto.  

– Uso dos coñecementos 
referenciais sobre o 
tema. 

– Identificación de 
palabras chave.  

– Adaptación da escoita á 
súa finalidade (global 
e/ou específica). 

▪ B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de 
comprensión do sentido xeral, a información esencial, os 
puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do 
texto: anticipación do contido xeral do que se escoita con 
axuda de elementos verbais e non verbais e uso dos 
coñecementos previos sobre a situación (quen fala a 
quen, con que intencións, onde e cando) que dan lugar a 
inferencias do significado baseadas no contexto. 

▪ B1.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de 
comprensión do sentido xeral, a información esencial, os 
puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do 
texto: anticipación do contido xeral do que se escoita con 
axuda de elementos verbais e non verbais, e uso dos 
coñecementos previos sobre a situación (quen fala a 
quen, con que intencións, onde e cando) que dan lugar a 
inferencias do significado baseadas no contexto. 

▪ B1.3. Identificar a información esencial, os puntos 
principais e os detalles máis relevantes en textos orais 
breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou 

▪ 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. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ 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. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ PLEB1.3. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 
principais e información relevante en presentacións 
moi básicas sobre temas educativos, que estea a 
aprender ou do seu interese (por exemplo, sobre un 
tema curricular como os contaminantes, a clasificación 
dos seres vivos, etc.), sempre que poida escoitalas 
máis dunha vez. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 
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– Identificación dos 
recursos lingüísticos ou 
temáticos adquiridos. 

– Inferencia do significado 
probable das palabras ou 
das frases que 
descoñece. 

▪ B1.2. Tolerancia da 
comprensión parcial ou 
vaga nunha situación 
comunicativa. 

▪ B1.3. Perseveranza no 
logro da comprensión oral, 
reescoitando o texto 
gravado ou solicitando 
repetición ou reformulacións 
do dito. 

por medios técnicos e articulados a velocidade lenta, nun 
rexistro estándar formal, e que versen sobre asuntos 
cotiáns en situacións habituais escolares e da familia ou 
do propio campo de interese, sempre que as condicións 
acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver 
escoitar o dito. 

▪ B1.4. Comprender os puntos esenciais e os detalles máis 
salientables en conversas sinxelas, reais ou simuladas, 
que se refiran a necesidades prácticas ou materiais, 
gustos ou sensacións físicas moi básicas, expresadas 
pausadamente e con boa articulación, e que se poidan 
escoitar de novo ou solicitar que se repita ou se 
reformule o dito. 

▪ B1.5. Recoñecer as fórmulas máis habituais de contacto 
social e as normas de cortesía máis sinxelas e comúns 
para a súa idade, e as utilizadas máis habituais para 
iniciar e terminar o discurso. 

▪ B1.6. Comprender o sentido xeral e a información 
esencial predicible de textos audiovisuais sinxelos, 
articulados pausadamente e con claridade, e con apoio 
de imaxes moi redundantes. 

▪ 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. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ 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. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ 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. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

 

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp 
clave 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ i 

▪ B2.1. Estratexias de produción: 
– Planificación. 

– Identificación do contexto, do destinatario e da 
finalidade da produción ou da interacción. 

– Adecuación do texto ao destinatario, ao 
contexto e á canle, escollendo os expoñentes 
lingüísticos necesarios para lograr a intención 
comunicativa 

– Percepción da mensaxe con claridade, 
distinguindo a súa idea ou ideas principais e a 
súa estrutura básica. 

– Execución. 
– Activación dos coñecementos previos sobre 

modelos e secuencias de interacción, e 
elementos lingüísticos previamente asimilados 
e memorizados. 

– Expresión da mensaxe con claridade e 
coherencia básica, estruturándoa 
adecuadamente e axustándose, de ser o caso, 
aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de 
texto traballados na clase previamente.  

– Reaxuste da tarefa (emprender unha versión 
máis modesta desta) ou da mensaxe (facer 
concesións no que realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as dificultades e os 
recursos lingüísticos dispoñibles.  

– Compensación das carencias lingüísticas 
mediante procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos: 
– Lingüísticos: 

– Modificación de palabras de significado 
parecido. 

– Definición ou parafrase dun termo ou 
unha expresión. 

– Paralingüísticos: 
– Petición de axuda ou clarificación.  
– Sinalización de obxectos, uso deícticos 

ou realización de accións que aclaren o 
significado. 

– Uso da linguaxe corporal culturalmente 
pertinente (acenos, expresións faciais, 
posturas, e contacto visual ou corporal). 

– Uso de elementos cuasiléxicos (hum, 
puah, etc.) de valor comunicativo. 

▪ B2.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e 
intelixible, aínda que se cometan erros de 
pronuncia polos que os interlocutores teñan 
que solicitar repeticións de cando en vez. 

▪ B2.2. Interactuar de xeito sinxelo en 
intercambios claramente estruturados, 
utilizando fórmulas ou xestos simples para 
tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda que 
se dependa en grande medida da actuación do 
interlocutor. 

▪ B2.3. Utilizar as estratexias máis adecuadas 
para producir textos monolóxicos que aborden 
descricións, narracións e explicacións breves e 
sinxelas sobre acontecementos, experiencias, 
condicións de vida e coñecementos diversos, 
con certa fluidez e pronuncia intelixible, 
utilizando conectores textuais, e con dominio 
do vocabulario elemental para lograr a 
finalidade da comunicación. 

▪ B2.4. Producir textos breves e comprensibles, 
en conversas cara a cara, nun rexistro neutro 
ou informal, cunha linguaxe sinxela, nos que se 
dá, se solicita e intercambia información básica 
sobre temas de importancia na vida cotiá e 
asuntos coñecidos ou de interese persoal ou 
educativo propios da súa idade e do seu nivel 
escolar, e se xustifican brevemente e de xeito 
básico os motivos de determinadas accións e 
plans sinxelos, aínda que ás veces haxa 
interrupcións ou vacilacións, resulten evidentes 
as pausas e a reformulación para organizar o 
discurso e seleccionar expresións e estruturas, 
e o interlocutor teña que solicitar ás veces que 
se lle repita o dito, e mesmo solicite axuda ao 
interlocutor para expresar adecuadamente o 
seu texto. 

▪ B2.5. Empregar para comunicarse mecanismos 
sinxelos o suficientemente axustados ao 
contexto e á intención comunicativa (repetición 
léxica, elipse, deíxe persoal, espacial e 
temporal, xustaposición, e conectores e 
marcadores conversacionais básicos máis 

▪ 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. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ PLEB2.2. Fai presentacións moi breves 
e ensaiadas comprensibles e con apoio 
visual de distintos soportes multimedia 
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, e responde a preguntas breves 
e moi sinxelas dos oíntes sobre o 
contido das súas presentacións. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ 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). 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ 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. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ PLEB2.5. Participa en conversas 
informais cara a cara, cunha pronuncia 
comprensible, empregando as 
convencións propias do proceso 
comunicativo, nas que establece 
contacto social, intercambia información 
básica e expresa opinións, fai 
invitacións e ofrecementos sinxelos, 
pide e ofrece cousas, pide e dá 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 
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– Uso dos elementos prosódicos sinxelos 
(pausas, ritmo e entoación) como 
substitutos dos marcadores discursivos 
para indicarlle ao destinatario ou oínte 
as partes do discurso que deben ser 
cointerpretadas. 

▪ B2.2. Actitude de respecto cara a si mesmo/a e cara 
ás demais persoas, para comprender e facerse 
comprender. 

▪ B2.3. Rutinas ou modelos elementais de interacción 
segundo o tipo de situación de comunicación: 
chegada e saída do centro docente, conversa 
telefónica, compra-venda, e outras igualmente 
cotiás e básicas. 

frecuentes). 
▪ B2.6. Manexar con certa fluidez frases curtas, 

grupos de palabras e fórmulas básicas para 
desenvolverse de xeito suficiente en breves 
intercambios en situacións habituais e cotiás, 
aínda que se interrompa o discurso para 
procurar expresións e articular palabras menos 
frecuentes. 

▪ B2.7. Utilizar estratexias de cooperación na 
interacción e no traballo con outras persoas, 
colaborando coas demais persoas na 
interacción, verificando a comprensión propia e 
a das demais persoas mediante estratexias de 
compensación lingüísticas e non verbais, e 
cooperando activamente na realización das 
tarefas de comunicación. 

indicacións ou instrucións sinxelas e 
básicas, ou se manifesta sobre os 
pasos que hai que seguir para realizar 
unha actividade conxunta. 

▪ PLEB2.6. Colabora coas demais 
persoas na interacción, verificando a 
comprensión propia e a das demais 
persoas mediante estratexias de 
compensación lingüísticas e non 
verbais, e cooperando activamente na 
realización das tarefas de 
comunicación, e manifesta interese e 
respecto polas achegas dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

 

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp 
clave 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ i 

▪ B3.1. Estratexias de 
comprensión: 
– Mobilización de información 

previa sobre o tipo de tarefa e 
o tema, a partir da 
información superficial: 
imaxes, organización na 
páxina, títulos de cabeceira, 
etc. 

– Identificación do tipo de 
lectura demandado pola 
tarefa (en superficie ou 
oceánica, selectiva, intensiva 
ou extensiva). 

– Identificación do tipo textual 
básico (narrativo, descritivo 
ou explicativo), adaptando a 
comprensión a el.  

– Distinción de tipos de 
comprensión necesarios para 
a realización da tarefa 
(sentido xeral, información 
esencial e puntos principais). 

– Formulación de hipóteses 
sobre o contido e o contexto. 

– Inferencia e formulación de 
hipóteses sobre significados a 
partir da comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos e paratextuais. 

– Reformulación de hipóteses a 
partir da comprensión de 
novos elementos. 

▪ B3.2. Uso de técnicas como 
subliñar ou tomar notas para 
lograr unha mellor comprensión 
do contido e da estrutura do 
texto. 

▪ B3.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas 
(identificación do tema dun texto coa axuda de 
elementos textuais e non textuais, uso dos 
coñecementos previos sobre o tema, inferencia de 
significados polo contexto, por comparación de 
palabras ou frases similares nas linguas que xa 
coñecen, etc.), para a comprensión do sentido xeral, 
a información esencial, os puntos e as ideas 
principais, ou os detalles relevantes do texto. 

▪ B3.2. Comprender instrucións básicas e avisos, 
obrigas e prohibicións (por exemplo, indicacións 
para chegar a un lugar, frecuencia da dose dun 
medicamento, manexo elemental de aparellos 
coñecidos, etc.). 

▪ B3.3. Identificar e interpretar palabras e enunciados 
clave sinxelos e contextualizados, en situacións de 
comunicación significativas para a súa idade e o seu 
nivel escolar, coa axuda de elementos textuais e 
non textuais, sobre temas variados e outros 
relacionados con outras materias do currículo. 

▪ B3.4. Identificar a información esencial, os puntos 
máis relevantes e detalles importantes en textos, 
tanto en formato impreso como en soporte dixital, 
breves, sinxelos e ben estruturados, escritos nun 
rexistro informal ou estándar, que traten de asuntos 
cotiáns, de temas coñecidos e previsibles de 
interese ou relevantes para os propios estudos, e 
que conteñan estruturas sinxelas e un léxico básico 
de uso común e habitual. 

▪ B3.5. Identificar información persoal básica 
(descrición física, data e lugar de nacemento, idade 
e sexo, estado civil, orixe e nacionalidade, profesión, 
gustos, etc.) e no ámbito público, presentada ou 
solicitada en cartas, formularios, fichas, 
cuestionarios, anuncios, etc. 

▪ B3.6. Ler con certa autonomía textos adaptados de 
certa lonxitude adecuados á idade, aos intereses e 
ao nivel escolar. 

▪ PLEB3.1. Comprende, con axuda da imaxe, 
instrucións sinxelas e básicas de funcionamento e 
manexo de aparellos electrónicos ou de máquinas 
de uso común e coñecidos, e segue instrucións 
básicas e predicibles para a realización de 
actividades e normas de seguridade (por exemplo, 
nun centro docente, un lugar público ou unha zona 
de lecer). 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ PLEB3.2. Entende información específica esencial 
en páxinas web e outros materiais de referencia ou 
consulta de carácter pedagóxico claramente 
estruturados e nun rexistro estándar e con imaxes 
ilustrativas redundantes sobre temas relativos a 
materias educativas 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. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ 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. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ 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. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ 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. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ PLEB3.6. Comprende con fluidez textos adaptados 
(por exemplo, en lecturas para a xente nova) de 
historias de ficción. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 
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Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp 
clave 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ i 

▪ B4.1. Estratexias de produción: 
– Planificación. 

– Mobilización e coordinación das 
propias competencias xerais e 
comunicativas co fin de realizar 
eficazmente a tarefa (repasar o que se 
sabe sobre o tema, o que se pode ou 
se quere dicir, etc.).  

– Localización e uso adecuado de 
recursos lingüísticos ou temáticos (uso 
dun dicionario ou dunha gramática, 
obtención de axuda, etc.). 

– Uso de elementos coñecidos lidos nun 
texto escrito para elaborar os propios 
textos. 

– Execución. 
– Elaboración dun borrador seguindo 

textos modelo. 
– Estruturación do contido do texto. 
– Organización do texto en parágrafos 

abordando en cada un unha idea 
principal, conformando entre todos o 
seu significado ou a idea global. 

– Expresión da mensaxe con claridade 
axustándose aos modelos e ás 
fórmulas de cada tipo de texto.  

– Reaxuste da tarefa (emprender unha 
versión máis modesta desta) ou da 
mensaxe (facer concesións no que 
realmente lle gustaría expresar), tras 
valorar as dificultades e os recursos 
dispoñibles.  

– Recurso aos coñecementos previos 
(utilizar frases feitas e locucións, do 
tipo "agora volvo", "xa nos veremos", 
etc.).  

– Revisión: 
– Identificación de problemas, erros e 

repeticións.  
– Atención ás convencións ortográficas e 

aos signos de puntuación. 
– Presentación coidada do texto 

(marxes, limpeza, tamaño da letra, 
etc.). 

– Reescritura definitiva. 

▪ B4.1. Aplicar estratexias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves e 
de estrutura simple (por exemplo, 
copiando formatos, fórmulas e modelos 
convencionais propios de cada tipo de 
texto, identificando as ideas pertinentes 
e necesarias, pondo una idea principal 
en cada parágrafo, etc.). 

▪ B4.2. Escribir, en papel ou en soporte 
electrónico, textos breves, sinxelos e de 
estrutura clara sobre temas cotiáns ou 
de interese persoal, nun rexistro 
estándar ou informal, utilizando 
adecuadamente os recursos máis 
básicos de cohesión e de coherencia, e 
as convencións ortográficas básicas e 
os signos de puntuación máis comúns, 
cun control razoable de expresións e 
estruturas básicas e sinxelas, e un 
léxico de uso frecuente para a súa 
idade e o seu nivel escolar. Tomar 
notas e escribir mensaxes moi breves e 
sinxelas a partir dunha información moi 
sinxela e predicible. 

▪ B4.3. Completar documentos básicos 
nos que se solicite información persoal. 

▪ B4.4. Escribir mensaxes sinxelas con 
información, instrucións e indicacións 
moi básicas relacionadas con 
actividades cotiás e de inmediata 
necesidade. 

▪ B4.5. Intercambiar correspondencia 
persoal breve e moi sinxela, sobre 
temas da vida cotiá, empregando 
palabras e expresións moi básicas de 
uso habitual, de encabezamento e 
despedida, e frases e oracións simples 
illadas e enlazadas con conectores 
elementais. 

▪ B4.6. Presentar os textos escritos de 
xeito coidado (con atención ás marxes, 
riscaduras, liñas dereitas, letra clara, 
letras maiúsculas e minúsculas cando 
corresponda, etc.), en soporte impreso 
e dixital. 

▪ 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. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ 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. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ 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).  

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ 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, respectando as convencións e as normas de 
cortesía, e a etiqueta se utiliza as redes sociais. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ PLEB4.5. Escribe correspondencia persoal na que 
se establece e mantén contacto social real ou 
simulado (por exemplo, con amigos/as noutros 
países), se intercambia información básica sobre si 
mesmo, e a súa vila (por exemplo, descrición en 
termos moi sinxelos de sucesos importantes e 
experiencias persoais; instrucións sinxelas, 
aceptación e ofrecemento de suxestións, como 
cancelar, confirmar ou modificar unha invitación ou 
uns plans), e se expresan opinións de xeito sinxelo. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ PLEB4.6. Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, utilizando 
correctamente as convencións ortográficas e os 
signos de puntuación. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

 

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp 
clave 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ i 
▪ o 

▪ B5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 
– Sons e fonemas vocálicos. 
– Sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións.  
– Procesos fonolóxicos básicos.  
– Acento dos elementos léxicos illados, e no sintagma e na 

oración. 
▪ B5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

▪ B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro 
e intelixible, aínda que se cometan erros 
de pronunciación polos que os 
interlocutores teñan que solicitar 
repeticións.  

▪ B5.2. Coñecer e utilizar para a 
comprensión e produción de textos 

▪ PLB5.1. Identifica sons e grafías de 
fonemas básicos, e produce 
comprensiblemente trazos fonéticos 
que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.) e 
patróns moi básicos de ritmo, 
entoación e acentuación de palabras 
e frases. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 
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– Uso das normas básicas de ortografía da palabra. 
– Utilización adecuada da ortografía da oración: coma, punto 

e coma, puntos suspensivos, parénteses e comiñas. 
▪ B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  

– Recoñecemento e uso de convencións sociais básicas e 
normas de cortesía propias da súa idade e de rexistros 
informal e estándar, e da linguaxe non verbal elemental na 
cultura estranxeira. 

– Achegamento a algúns aspectos culturais visibles: hábitos, 
horarios, actividades ou celebracións; condicións de vida 
(vivenda e contexto); relacións interpersoais (familiares, de 
amizade ou escolares); música, comida, lecer, deportes, 
comportamentos proxémicos, lugares, etc.; e costumes, 
valores e actitudes máis evidentes sobre aspectos propios 
da súa idade, a través de producións multimedia e de 
manifestacións artísticas dos países onde se fale a lingua 
estranxeira. 

– Identificación dalgunhas similitudes e diferenzas 
elementais e máis significativas nos costumes cotiáns e no 
uso das formas básicas de relación social entre os países 
onde se fala a lingua estranxeira e o noso. 

– Actitude receptiva e respectuosa cara ás persoas, os 
países e as comunidades lingüísticas que falan outra 
lingua e teñen unha cultura diferente á propia. 

▪ B5.4. Plurilingüismo: 
– Identificación de similitudes e diferenzas entre as linguas 

que coñece para mellorar a súa aprendizaxe e lograr unha 
competencia comunicativa integrada. 

– Participación en proxectos nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos elementos transversais, 
evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valorando 
positivamente as competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

▪ B5.5. Funcións comunicativas:  
– Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 

básicas propias da súa idade.  
– Descrición de calidades físicas e abstractas básicas de 

persoas, obxectos, lugares e actividades.  
– Narración de acontecementos pasados puntuais e 

habituais, descrición de estados e situacións presentes, e 
expresión básica de sucesos futuros. 

– Petición e ofrecemento de información, indicacións, 
expresión sinxela de opinións e advertencias.  

– Expresión do coñecemento, a certeza e a dúbida.  
– Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, 

a orde, a autorización e a prohibición.  
– Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a simpatía, 

a satisfacción, a esperanza, a confianza e a sorpresa, e os 
seus contrarios.  

– Formulación de suxestións e desexos, e expresión básica 
de condicións e hipóteses.  

– Establecemento e mantemento básicos da comunicación e 
a organización elemental do discurso. 

▪ B5.6. Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a: 
– Identificación persoal elemental; vivenda, fogar e contexto; 

actividades da vida diaria; familia e amizades; traballo, 
tempo libre, lecer e deporte; vacacións; saúde e coidados 
físicos; educación e estudo; compras; alimentación e 
restauración; transporte; lingua e comunicación; ambiente, 
clima e ámbito natural; e tecnoloxías da información e da 
comunicación.  

– Expresións fixas; enunciados fraseolóxicos básicos e máis 
habituais (saúdos, despedidas, preguntas por preferencias 
e expresión sinxelas de opinións), e léxico sobre temas 
relacionados con contidos sinxelos doutras áreas do 
currículo. 

▪ B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias de cada 
idioma. 

orais e escritos os aspectos 
socioculturais e sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá (hábitos de estudo 
e de traballo, actividades de lecer, etc.), 
ás condicións de vida, ás relacións 
interpersoais (entre homes e mulleres, 
no traballo, no centro docente, etc.), ao 
comportamento (xestos, expresións 
faciais, uso da voz e contacto visual) e 
ás convencións sociais (costumes e 
tradicións).  

▪ B5.3. Interactuar segundo as 
convencións sociais máis básicas da 
cultura estranxeira, e utilizar os 
coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos básicos para unha 
comprensión adecuada do texto oral e 
escrito. 

▪ B5.4. Na propia lingua, identificar 
diferenzas e semellanzas nos aspectos 
culturais máis visibles dos países onde 
se fala a lingua estranxeira e da propia 
cultura, e coas diversas culturas, se é o 
caso, do resto do alumnado, e amosar 
curiosidade e respecto ante as 
diferenzas.  

▪ B5.5. Valorar as linguas como medio 
para comunicarse e relacionarse con 
compañeiros e compañeiras doutros 
países, como recurso de acceso á 
información e como instrumento de 
enriquecemento persoal ao coñecer 
culturas e maneiras de vivir diferentes. 

▪ B5.6. Utilizar as experiencias 
lingüísticas e os coñecementos 
adquiridos en todas as linguas que 
coñece para establecer similitudes e 
diferenzas coa nova lingua e 
desenvolver unha competencia 
comunicativa plurilingüe, e apreciar a 
riqueza persoal e social que 
proporciona ser unha persoa plurilingüe. 

▪ B5.7. Levar a cabo as funcións 
demandadas polo propósito 
comunicativo, utilizando os expoñentes 
máis comúns e básicos desas funcións 
e os patróns discursivos igualmente 
básicos de uso máis frecuente, e 
amosar control sobre un conxunto de 
estruturas gramaticais e modelos de 
oracións e frases dentro dun repertorio 
básico memorizado. 

▪ B5.8. Comprender e utilizar un 
repertorio léxico oral básico suficiente 
para comunicar información, contidos 
elementais doutras materias do 
currículo e opinións breves, simples e 
directas en situacións habituais e cotiás 
propias da súa idade e do seu nivel 
escolar. 

▪ B5.9. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras 
presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos 
transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

▪ PLB5.2. Utiliza a lingua estranxeira 
na maioría das súas intervencións 
nas actividades de aula, e na 
participación en simulacións sobre 
temas cotiáns e de interese persoal, 
con diversos fins comunicativos, 
establecendo contacto social en 
función da situación de comunicación, 
reformulando e rectificando se non se 
comprende, e pedindo aclaración se 
non entende algo. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ PLB5.3. Utiliza as convencións orais 
básicas propias da lingua estranxeira 
no desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito (saúdos, 
rutinas para iniciar ou manter a 
quenda de palabra, fórmulas orais 
breves para manter a atención, etc.). 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ PLB5.4. Na propia lingua, identifica 
aspectos socioculturais básicos dos 
países nos que se fala a lingua 
estranxeira, analizándoos 
comparativamente coas diversas 
culturas, se é o caso, do resto do 
alumnado, evitando estereotipos e 
valoracións etnocéntricas. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ PLB5.5. Nas actividades de aula, 
reflexiona sobre a utilización para a 
comprensión e a elaboración de 
textos do coñecemento adquirido 
noutras linguas sobre elementos 
morfosintácticos e discursivos 
básicos e habituais no uso da lingua. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ PLB5.6. Comunica con eficacia, 
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, elementos 
paralingüísticos, cuasilingüísticos 
básicos e paratextuais). 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ PLB5.7. Recoñece e utiliza un 
vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e elaborar 
textos sinxelos propios do seu nivel 
educativo. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ 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. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 
▪ CD 
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3. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS. 
3.1 CALENDARIO DE EXAMES 
No calendario de exames que elabora o Centro, figurarán os exames de Inglés dentro das datas 
que se sinalan a continuación: 
 

cursos AVALIACIÓN ORDINARIA AVALIACIÓN 
FINAL 

1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN (Xuño) 

ESO Do 14 ao 18 de 
Novembro 

Do 13 ao 17 de 
Febreiro  

Do 22 ao 26 de 
Maio 

Do 20 ao 22 de 
Xuño 

3.2 SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES. 
O seguinte cadro reflicte a temporalización por unidades (que corresponden ó libro de actividades 
a empregar este ano da editorial de Oxford): 
 

AVALIACIÓN UNIDADES 
1ª aval.:  Starter Unit, Unit 1e Unit 2. 
2ª aval.:  Unit 3, Unit 4 e Unit 5. 
3ª aval.:  Unit 6, Unit 7, Unit 8 e Unit 9. 

3.3 CONTIDOS.  
Os contidos preséntanse agrupados en bloques, en relación a tres eixes que posúen 
características e necesidades específicas en canto ao proceso de ensino e de aprendizaxe, e que 
traballaremos ó longo de todo o curso: 

EIXES BLOQUES DE CONTIDOS SKILLS 

 As habilidades lingüísticas: 
 

 Bloque 1: Comprensión de textos orais 
(Escoitar e comprender).  Listening 

 Bloque 2: Produción de textos orais: 
expresión e interacción (Falar e 
conversar). 

 Speaking 

 Bloque 3: Comprensión de textos 
escritos (Ler e comprender).  Reading 

 Bloque 4: Produción de textos escritos 
(Escribir).  Writing 

 Os elementos constitutivos 
do sistema lingüístico, o seu 
funcionamento e relación: 

 Bloque 5: Coñecemento da lingua (e 
consciencia plurilingüe e intercultural). 

 Vocabulary 
 Grammar 
 Pronunciation 

 A dimensión social e cultural 
da lingua estranxeira: 

 Bloque 5: (Coñecemento da lingua e) 
consciencia plurilingüe e intercultural. 

 Cultural 
knowledge 
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3.4 CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES ORGANIZADOS POR 
AVALIACIÓNS. 

Os mínimos esixibles son aqueles conceptos e procedementos que consideramos que son 
fundamentais para a formación do alumno ou que son indispensables para poder continuar co 
estudo da lingua inglesa nos cursos seguintes. Deberán, polo tanto, quedar consolidados no 
curso. 
Para unha mellor organización, desglosaremos os mínimos en avaliacións, e tendo en conta a 
organización de contidos en eixes, bloques e skills. 
 
AV. EIXES, BLOQUES & 

SKILLS MÍNIMOS ESIXIBLES 

1ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 

 As habilidades 
lingüísticas: 
Bl. 1-2: 
Comprensión e 
produción de textos 
orais (Listening & 
Speaking). 
Bl. 3-4: 
Comprensión e 
produción de textos 
escritos (Reading & 
Writing). 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ORAL: Repaso das presentacións 
formais e informais, así como da linguaxe na aula; os saúdos e as 
presentacións; práctica da linguaxe e expresións típicas para falar 
sobre os gustos persoais, para falar de actividades que están a 
ocorrer no momento, e para facer recomendacións; expresión da súa 
opinión;  

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ESCRITA: Uso correcto das 
maiúsculas e da puntuación; descrición escrito sobre cousas que 
fixeron e non fixeron en pasado, utilizando as expresións temporais e 
verbos en pasado; redacción dunha noticia; descrición dunha obra de 
arte; redacción dunha mensaxe de agradecemento;  

 Os elementos 
constitutivos do 
sistema 
lingüístico, o seu 
funcionamento e 
relación: 
Bl. 5: Coñecemento 
da lingua 
(Vocabulary, 
Grammar & 
Pronunciation). 

 VOCABULARIO: Repaso do vocabulario relacionado cos distintos 
cuartos dunha casa, a familia, os medios de transporte, a roupa e os 
sentimentos, as preposicións de lugar; actividades de ocio; materias 
escolares & actividades extra-escolares, material escolar, rutinas, 
gustos e preferencias; os eventos e sentimentos no pasado; verbos 
con significados opostos; adxectivos para falar sobre sentimentos; o 
tema da arte, a artesanía e a creatividade; os materiais; palabras 
para describir tipos de recipientes; obxectos perdidos;  

 GRAMÁTICA: Repaso dos verbos to be e have got, e das formas 
There is/There are; o Present Simple, os adverbios de tempo e de 
frecuencia; as partículas interrogativas; uso de like + -ing e like + 
noun; o Present Continuous; os adverbios temporais: now, right now 
e at the moment; diferenzas de uso entre o Present Simple e o 
Present Continuous; There was e There were en afirmativa, negativa, 
interrogativa, en preguntas e en respostas curtas; o Past Simple 
verbos regulares, irregulares e expresións de tempo; o uso de used 
to/didn't use to para falar sobre a vida no pasado; uso correcto da 
puntuación; o Past Continuous para falar sobre accións en progreso; 
o Past Simple e o Past Continuous con  when e  while para falar 
sobre múltiples eventos pasado; uso do apóstrofe correctamente; 

 PRONUNCIACIÓN: pronuncia correcta da terminación dos verbos na 
3.ª persoa do singular do Present Simple: /s/, /z/ e /ɪz/; terminación -
ing dos verbos en Present Continuous (/ɪŋ/); as terminacións en 
pasado /d/, /t/ e /ɪd/; pronuncia dos sons /eɪ/ a súa /æ/; pronuncia do 
son /ə/; 
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 A dimensión social 
e cultural da lingua 
estranxeira: 
Bl. 5: Consciencia 
plurilingüe e 
intercultural 
(Cultural 
knowledge). 

 CULTURA: Datos curiosos e interesantes sobre tendencias atípicas; 
sobre como era a vida no noso país hai 30  ó 40 anos; sobre noticias 
de Londres; sobre a vida como un artista rueiro;  

 

AV. EIXES, BLOQUES & 
SKILLS MÍNIMOS ESIXIBLES 

2ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 

 As habilidades 
lingüísticas: 
Bl. 1-2: 
Comprensión e 
produción de textos 
orais (Listening & 
Speaking). 
Bl. 3-4: 
Comprensión e 
produción de textos 
escritos (Reading & 
Writing). 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ORAL: práctica da linguaxe e 
expresións típicas para pagar por algo nunha tenda e facer unha 
devolución; pedir e dar información sobre experiencias pasadas; 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ESCRITA: redacción dunha 
petición sobre un problema medioambiental; creación dun menú 
vegano para un restaurante; redacción de predicións sobre a fin de 
semana cun compañeiro; redacción dunha invitación para un evento; 
redacción dun breve parágrafo o artigo sobre unha persoa que pode 
facer cousas incribles; redacción de oracións sobre as nosas 
habilidades en presente e pasado utilizando os verbos modais; 
redacción dunha reseña comparativa online; redacción de mensaxes 
sobre unhas vacacións en resposta á mensaxe recibida; planificación 
de unha viaxe escolar;  

 Os elementos 
constitutivos do 
sistema 
lingüístico, o seu 
funcionamento e 
relación: 
Bl. 5: Coñecemento 
da lingua 
(Vocabulary, 
Grammar & 
Pronunciation). 

 VOCABULARIO: vocabulario relacionado co medio ambiente; as 
partes do corpo; coa motivación e o diñeiro; verbos e preposicións de 
movemento; as habilidades en diferentes etapas da vida; palabras 
relacionadas coa aprendizaxe e a comunidade; o tema das 
profesións, o traballo e as vacacións no pasado recente;  

 GRAMÁTICA: O uso de will / won't para expresar prediccións; o First 
Conditional para falar sobre o futuro; uso de also, too, as well; be 
going to para expresar plans de futuro e intencións; o uso de be 
going to e will para realizar predicións; uso de because, because of, 
due to; can, can't, could e couldn't para expresar habilidade e 
permiso; os adverbios comparativos e  superlativos para comparar 
accións e habilidades; os  adverbios de grao; o Present Perfect para 
falar sobre experiencias; o uso do Present Perfect con ever e never 
para falar sobre experiencias; aprender a diferenza entre been e 
gone; os adverbios de modo; 

 PRONUNCIACIÓN: pronuncia dos sons /tʃ/ e /k/; practicar o ritmo e a 
entoación das palabras; identificación e pronuncia correcta das 
formas débiles de was e were; acentuación correcta das frases; 
pronuncia correcta do son /k/; pronuncia do son /ʌ/; pronuncia 
correcta da forma negativa dos verbos modais e as súas 
contraccións;  

 A dimensión social 
e cultural da lingua 
estranxeira: 
Bl. 5: Consciencia 
plurilingüe e 
intercultural 
(Cultural 
knowledge). 

 CULTURA: Surfers Against Sewage; sobre campañas contra a 
contaminación do plástico; sobre problemas de saúde; sobre a 
tendencia da alimentación vexetal e os menús veganos; o concepto 
"Veganuary"; información interesante sobre empresarios 
adolescentes; sobre como entender as instrucións para unha carreira 
de obstáculos; as artes marciais; sobre habilidades incribles; os 
proxectos comunitarios; sobre un instituto innovador a súa 
comparación con outros institutos; a vida de Steve Jobs; o traballo de 
voluntariado;  
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AV. EIXES, BLOQUES & 
SKILLS MÍNIMOS ESIXIBLES 

3ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 

 As habilidades 
lingüísticas: 
Bl. 1-2: 
Comprensión e 
produción de textos 
orais (Listening & 
Speaking). 
Bl. 3-4: 
Comprensión e 
produción de textos 
escritos (Reading & 
Writing). 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ORAL: Práctica da linguaxe e 
expresións típicas para entender e dar consellos sobre ataques de 
animais; expresar instrucións e consellos; participación nun debate 
sobre hábitos televisivos; realizar peticións educadamente e 
negociar; como organizar unha festa; 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ESCRITA: Redacción de consellos 
sobre como manterse saudables; redacción sobre o que teñen que 
facer durante o curso e o que non teñen que facer durante as 
vacacións; redacción dun post nun foro dando consellos sobre unha 
actividade; redacción dun informe sobre unha enquisa; redacción dun 
breve parágrafo sobre como mellorar un obxecto cotián; escribir un 
post nun blogue sobre unha creación ou un logro; Elaboración dun 
anuncio para un producto; 

 Os elementos 
constitutivos do 
sistema 
lingüístico, o seu 
funcionamento e 
relación: 
Bl. 5: Coñecemento 
da lingua 
(Vocabulary, 
Grammar & 
Pronunciation). 

 VOCABULARIO: Os perigo e a supervivencia; adxectivos para falar 
sobre sentimentos e cualidades; os obxectos cotiáns e os hábitos 
televisivos; palabras para nomear programas de TV; as ideas e os 
inventos; verbos relacionados coa  innovación; adxectivos para 
describir inventos;  

 GRAMÁTICA: O uso de should, shouldn't, must, mustn't para 
expresar consello e obrigación; o uso de have (got) to + infinitivo para 
falar sobre necesidade; o pronome relativo  who; uso dos pronomes 
indefinidos para falar sobre persoas, cousas ou lugares; uso dos  
cuantificadores; os pronomes reflexivos para falar sobre accións 
reflexivas; o uso das apostilas para comprobar información ou pedir 
acordo; a expresión da cantidade; repasar os tempos verbais, a 
puntuación e a linguaxe útil; 

 PRONUNCIACIÓN: practicar a entoación nas apostilas e a pronuncia 
dos  sons /ʊ/ e /ou:/; repaso da pronuncia correcta dos verbos 
modais e as súas contraccións; e repaso da pronuncia da 
terminación dos verbos na 3.ª persoa do singular do Present Simple: 
/s/, /z/ e /ɪz/; terminación -ing dos verbos en Present Continuous 
(/ɪŋ/); as terminacións en pasado /d/, /t/ e /ɪd/; 

 A dimensión social 
e cultural da lingua 
estranxeira: 
Bl. 5: Consciencia 
plurilingüe e 
intercultural 
(Cultural 
knowledge). 

 CULTURA: Os destinos turísticos populares; sobre as situacións 
perigosas en paisaxes perigosos; aprender sobre como nos afecta o 
medo; o mundo da TV e os reality shows; o uso da tecnoloxía en 
situacións sociais; sobre estudantes innovadores; diferentes 
inventores e artistas; aprender sobre algúns productos con bo 
deseño en anuncios; 

4. ORIENTACIÓNS METODOLÓXICAS 
4.1 CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS. 
O profesorado motivará ó alumnado para aprender inglés proporcionándolle as capacidades que 
necesita para alcanzar unha auténtica competencia comunicativa. Para iso, utilizaremos un 
método ben estruturado e de uso sinxelo que lles facilitará ós alumnos/as a adquisición das 
competencias clave recollidas na LOMCE. Deberá estar enfocado ao desenvolvemento das 
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destrezas de Listening, Speaking Reading and Writing. Para que o método sexa completo, 
deberemos traballar e ampliar os coñecementos sobre temas socioculturais e 
interdisciplinares. Tamén, deberemos ter en conta o perfil de alumnos/as que temos nas clases 
para adecuar o noso método e atender á diversidade. 
Ó longo do curso, nos centraremos no desenvolvemento das competencias lingüísticas produtivas 
para unha comunicación efectiva. Achegarémoslles o mundo real á aula de Bacharelato para que 
o alumnado reflexione, non deixe de estar motivado e se exprese en inglés de forma sinxela e 
natural, segundo o Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas. 

4.2 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

4.2.1 Materiais didácticos. 
Coa incorporación das TIC na aula, a educación pode empregar diferentes materiais dixitais que  
permiten ás profesoras deseñar as súas clases de forma personalizada e axustándose ás 
necesidades de cada momento. En 2º de ESO, os materiais a empregar serán o libro de 
actividades (workbook) físico e dixital, así como tamén a aula virtual do centro, internet, ademais 
das fichas, presentacións ou material elaborado polas profesoras, e o ordenador (do alumnado). 
O uso destes materiais dixitais é posible porque todo o alumnado de 2º posúe un ordenador 
persoal para traballar tanto na casa coma na aula. Ademais, nas aulas dispomos de ordenador 
para o profesorado con conexión á internet e Encerados Dixitais Interactivos, así como conexión 
WiFi para os ordenadores do alumnado 
• O libro físico e dixital será empregado polos/as alumnos/as de forma complementaria, aínda 

que o físico será empregado preferiblemente nas clases, o virtual pode proporcionarlle unha 
práctica extra ós/ás alumnos/as. O libro dixital pode ser de axuda pero de forma vixiada por 
parte do profesor, xa que os alumnos/as despístanse moito e temos que ser capaces de 
empregar ambos métodos: o tradicional (libro físico) e o dixital de forma equilibrada e 
beneficiosa. 

• A Aula Virtual de cada profesora conterá material variado para traballar, repasar, afianzar ou 
ampliar os contidos traballados nas clases. 

• Internet sempre facilita un número de actividades moi interesantes tanto para o profesorado 
como para o alumnado. O importante é que o/a alumno/a se concentre no que fai na rede e 
aproveite o máximo as novas tecnoloxías. 

• As profesoras prepararán material variado para traballar na clase de forma xeral ou 
específico para os/as alumnos/as, segundo as súas necesidades (“remedial activities” o 
“follow-up activities”). 

• Ademais utilizaranse outros libros e revistas en inglés, libros de lectura (lecturas adaptadas), 
películas subtituladas etc. recursos online e actividades dispoñibles no fondo de actividades 
que o Departamento está a xerar para cada curso. 

Na nosa materia dispomos de multitude de materiais motivadores aínda que o pouco tempo ás 
veces non nos facilita o uso de todos eles. As profesoras elixirán aqueles materiais máis 
axeitados ós niveis dos seus alumnos/as. Ás veces non se poden utilizar os mesmos métodos en 
clases diferentes. En resumo, diremos que os recursos estarán baseados en conseguir unha 
ensinanza de calidade e co fin de motivar o aprendizaxe práctico da lingua estranxeira. 
Dada a situación especial producida nos cursos pasados co COVID-19, cremos que debemos 
falar da xestión dos materiais dependendo da situación na que nos atopemos. É dicir, nas clases 
presenciais priorizaremos o traballo co libro físico, e empregaremos o libro dixital para mandarlle 
tarefas ós alumnos/as para realizar na casa. Tamén empregaremos a aula virtual do centro 
(MOODLE) para mandarlles información, tarefas, explicacións, documentos, vídeos, cancións que 
consideremos interesantes para traballar con eles/as. Deste xeito, os alumnos/as estarán afeitos 
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a traballar con materiais físicos e dixitais ó mesmo tempo, sen que sexa un problema para o 
proceso de ensino-aprendizaxe da nosa materia. 
Ademais, debemos mencionar que, neste curso escolar, seguimos co plan EDIXGAL en 2º da 
ESO, para afondar no uso das novas tecnoloxías no proceso ensino-aprendizaxe dos nosos 
alumnos/as. 

4.2.2 Recursos didácticos. 
Outros dos recursos á hora de traballar cos alumnos/as que dispomos este curso é a figura do 
asistente de linguas estranxeiras, persoa que será de vital axuda na nosa andaina. 
Na ESO, o seu traballo será principalmente oral. Os alumnos/as participarán en diálogos curtos ó 
principio de curso para máis adiante ser capaces de elaborar conversacións algo máis longas. 
Poderán e deberán preparar traballos referidos á cultura anglosaxona e americana, que 
compararemos coa nosa cultura galega. Deste xeito ambas partes beneficiaranse do intercambio 
de linguas e aspectos da vida do noso país e do país da asistente.  
O profesor da materia regulará os materiais utilizados e ensinará ó asistente como debe facer 
para que sexa entendido de xeito fácil e motivador. Aínda que as notas de avaliación serán dadas 
polo profesor, o asistente poderá tomar apuntes referidos a distintos aspectos orais e escritos. E 
importante que el/ela poida dar unha valoración subxectiva de cada alumno. O traballo de tódolos 
profesores incluído o asistente de linguas pode ser moi interesante para todos os que formamos 
parte da aprendizaxe da nosa materia. Ten que haber, por suposto, unha boa organización para 
que non se considere un pasatempo. 
Este curso, teremos un asistente americano da beca Fulbright, polo que os alumnos/as 
desfrutarán da inmersión que el proporcionará sobre a cultura americana. Estamos seguros que 
deste xeito os nosos rapaces poden aprender os distintos rexistros da lingua inglesa. 
O departamento considera que debemos conseguir que a lingua oral teña moita importancia no 
currículo da nosa materia. Por iso, dámoslle tanta importancia a presenza do asistente de 
conversa. Ademais, facemos exames e probas orais, así como actividades e proxectos orais, para 
proporcionarlle ós alumnos/as situacións reais nas que poda traballar a lingua oral. 

5. AVALIACIÓN. 
5.1 CARACTERÍSTICAS DA AVALIACIÓN NA ESO. 
Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos 
obxectivos da etapa, nas avaliacións continua e final das materias dos bloques de materias 
troncais e específicas, serán os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables 
que figuran nos cadros incluídos na programación didáctica, de acordo co Real Decreto 
1105/2014. 
A avaliación será: 
• Continua, xa que cando o progreso dun/ha alumno/a non sexa o adecuado, estableceranse 

medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera momento do curso, en 
canto se detecten as dificultades e estarán dirixidas a garantir a adquisición das competencias 
imprescindibles para continuar o proceso educativo. 

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

• Progresiva, porque ó longo do curso, estase a traballar e avaliar todo o anteriormente 
traballado, algo esencial tendo en conta a natureza intrínseca da materia de Lingua Inglesa. 
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• Global, que amosará o nivel que posúe o alumno/a e será en base a Competencia 
Comunicativa, tendo en conta os seguintes criterios: 
 Coñece e usa correctamente o vocabulario. 
 Usa as estruturas estudadas de xeito oral e por escrito. 
 Comprende textos escritos e contesta a preguntas sobre eles, asemade pode resumilos. 
 Comprende textos orais e é capaz de responder cuestións sobre eles. 
 Produce textos orais e escritos usando vocabulario da unidade e seguindo as instrucións 

dadas en base a estruturas gramaticais, formato e temática evitando os erros básicos que 
se enumeran máis abaixo. 

 Uso adecuado de conectores ou linking words. 

Ao rematar, os alumnos/as realizarán unha avaliación individualizada na que se comprobará o 
logro dos obxectivos desta etapa e o grao de adquisición das competencias correspondentes en 
relación, entre outras, coa materia de inglés como primeira lingua estranxeira. 

5.2 PROCEDEMENTOS PARA A AVALIACIÓN INICIAL. 
A avaliación inicial é unha parte moi importante no proceso educativo, que nos permite comezar a 
elaborar ou axustar a programación didáctica para adaptarse ó grupo de alumn@s. Grazas á 
avaliación inicial podemos observar as características, necesidades, posibilidades ou 
capacidades dos alumn@s do grupo. Ademais, tamén permite detectar desde o primeiro 
momento as dificultades de aprendizaxe de determinados alumn@s, o que nos permitirá comezar 
a establecer as medidas necesarias para axudarlles ó longo do curso escolar. 
Na avaliación inicial, se realizará un exame escrito baseado nos contidos traballados no curso 
anterior. Neste exame comprobaremos os contidos básicos de gramática, vocabulario, 
comprensión escrita, comprensión oral e expresión escrita. Para completar a información sobre a 
avaliación inicial, tamén teremos en conta as cualificacións obtidas no curso ou cursos anteriores, 
así como a información recollida nos informes individualizados dos profesor@s anteriores da 
materia. 

5.3 PROCEDEMENTOS PARA AS AVALIACIÓNS ORDINARIAS. 

5.3.1 Procedementos de avaliación e promoción. 
Durante cada avaliación faranse un máximo de dous exames. Os controis, as probas, as 
chamadas de clase, os proxectos, as presentacións orais, etc. que se fagan, teranse en conta 
para a nota do alumnado, pero non contan no número de exames a marcar no calendario de 
exames oficial a presentar en Xefatura de Estudos.  

5.3.2 Criterios de avaliación e promoción. 
Para obter a nota en cada avaliación seguirase o seguinte criterio da avaliación: 
 

Grammar 15% 
Vocabulary 15% 
Listening 10% 
Reading 15% 
Writing 20% 
Speaking 15% 
Student’s Work 10% 
TOTAL 100% 
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Así mesmo, se terán en conta os seguintes criterios de avaliación: 
 A cualificación será sempre global, amosará o nivel que posúe o alumno e será en base a 

Competencia Comunicativa, como se especifica anteriormente. 
 No apartado de “student’s work“ inclúense a media obtida pola presentación de tarefas a 

través da Aula Virtual, ou presentadas en clase, así como os proxectos ou traballos 
propostos, realizados e presentados pol@s alumn@s en tempo e forma. 

 Os alumn@s deberán facer todas e cada unha das partes/destrezas das que constan os 
exames, de non ser así serán penalizados nas notas da avaliación. 

 A non asistencia a un exame deberá ser oficialmente xustificada e tentará facerse xunto 
con outro grupo. De non ser posible, buscarase outra data que non interfira coa marcha da 
clase, polo que non está garantida a realización da proba de Listening. O departamento 
non pode preparar nin pode facer exames de Listening para un único alumno. 

 O exame da 3ª Avaliación Ordinaria será global, incluíndo materia das avaliacións 
anteriores para poder comprobar o grao de adquisición da Competencia Comunicativa en 
Lingua Inglesa. 

 Dado que o programa Xade non admite decimais, a nota das Avaliacións que aparecerá 
no Xade será a obtida na proba ou probas escritas e orais, nos controis, nos traballos 
realizados polo alumn@ nas avaliación tendo en conta a unidade, é dicir, NON se terán en 
conta os decimais. 

 A nota da avaliación será positiva sempre e cando o alumno/a obteña unha cualificación 
igual ou superior a 5. 

 A nota da Avaliación Final Ordinaria do alumnado será a media ponderada das notas 
reais obtidas na 1º, 2º e 3º avaliación (notas reais obtidas nas avaliacións antes do 
redondeo feito para por a nota no Xade). A ponderación será a seguinte: a 1ª avaliación 
valerá un 20%, a 2ª avaliación un 30% e a 3ª avaliación un 50%.  

 A nota que aparecerán no programa Xade (que non admite decimais), e unicamente na 
Avaliación Final Ordinaria, será redondeada positiva ou negativamente en función da 
nota real obtida pol@ alumn@ cos seus decimais, necesitando obter un 0,6 nos decimais 
para poder redondear positivamente á unidade superior. 

 A nota da Avaliación Final Ordinaria do alumnado que aprobara a materia na 3ª 
Avaliación será a media ponderada das notas reais obtidas na 1º, 2º e 3º avaliación (notas 
reais obtidas nas avaliacións antes do redondeo feito para por a nota no Xade). A 
ponderación será a seguinte: a 1ª avaliación valerá un 20%, a 2ª avaliación un 30% e a 3ª 
avaliación un 50%. Esta nota poderase mellorar ou non por medio da realización dunha 
proba e/ou traballos que se realizarán no período da Avaliación Final Ordinaria (hasta 1 
punto).  

 No caso de non superar a terceira avaliación, esta poderá ser recuperada na avaliación 
final dado a continuidade da materia. 

 A nota da Avaliación Final do alumnado que suspendera a materia na 3ª avaliación 
será a media ponderada das notas reais obtidas na 1º, 2º e 3º avaliación (notas reais 
obtidas nas avaliacións antes do redondeo feito para outorgarse a nota no Xade). A 
ponderación será a seguinte: a 1ª avaliación valerá un 20%, a 2ª avaliación un 30% e a 3ª 
avaliación un 50%. Se esta nota non é superior ó 5, o alumn@ deberá realizar un exame 
global da materia. 

 No exame da Avaliación Final Ordinaria de Xuño NON se terá en conta nin o Student’s 
work, nin o Speaking, nin o Listening, polo que a valoración será de 25% cada un dos 
apartados (Grammar, Vocabulary, Reading and Writing).  

 A nota que aparecerá no programa Xade (que non admite decimais), e unicamente na 
Avaliación Final Ordinaria, será redondeada positiva ou negativamente en función da 
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nota real obtida pol@ alumn@ cos seus decimais, necesitando obter un 0,6 nos decimais 
para poder redondear positivamente á unidade superior. 

5.3.3 Criterios de cualificacións. 
No proceso de avaliación identificamos cinco niveis de cualificación, que seguen a seguinte 
escala cualitativa ordenada de menor a maior: 

1) Insuficiente (IN): Non conseguido (1-5); 
2) Suficiente (SU): Conseguido con nivel baixo nos diferentes ámbitos (5-6); 
3) Ben (BI): Conseguido con nivel medio (6-7); 
4) Notable (NT): conseguido con nivel alto (7-9); 
5) Sobresaliente (SB): Conseguido totalmente (9-10). 

Estes criterios de cualificación deben aplicarse tendo en conta os criterios de avaliacións 
detallados anteriormente.  

5.3.4 Erros básicos que se penalizan especialmente a criterio do profesor/a. 
O Departamento considera que hai unha serie de erros básicos que non se poden permitir, polo 
que deben ser penalizados de forma extraordinaria, modificando a nota do exame e/ou avaliación.  
Estes erros son: 
 Omitir o suxeito diante dun verbo. 
 Omitir o -s da terceira persoa singular do presente simple. 
 Confundir auxiliar do/does. 
 Usar adxectivos en plural ou na orde incorrecta. 
 Usar posesivos/demostrativos incorrectamente. 
 Presentación escrita desordenada, con riscaduras, de aspecto descoidado, sen marxes e 

parágrafos destacados, etc. 
 Falta de coherencia e non axustarse ó tema demandado tanto na escrita coma nas probas 

orais. 
 Copia literal das palabras, expresións ou incluso frases do texto a traballar. 
 Respostas curtas no traballo de comprensión de texto. 
 Reincidencia de erros de pronunciación básica. 
 Falta de naturalidade e fluidez na presentación oral  
 Non seguir as instrucións nas clases de conversa. 

5.4 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
Para poder avaliar ós alumn@s, o profesorado precisa unha serie de instrumentos que lle 
permitan obter uns datos concretos. No noso departamento propomos os instrumentos que 
cremos máis indicados para a obtención destes datos, como poden ser: 

• Probas escritas e orais, para avaliar a comprensión e expresión escrita e oral, con 
diferentes tipos de preguntas (de resposta curta, de texto incompleto, de correspondencia 
o emparellamento, de opción múltiple, de verdadeiro ou falso (con xustificación), de 
analoxías/diferencias, de interpretación, etc...  

• Caderno de clase e/ou workbook, onde podemos observar o traballo dos alumn@s ó 
longo do curso, sobre a gramática, vocabulario, reading, listening e writing. 

• Probas de ensaio e composición (redaccións escritas ou monólogos orais), que os alumn@s 
presentarán ó longo do curso para traballar a expresión tanto escrita como oral. 

• Ferramentas dixitais, como por exemplo Kahoot, Quizziz, Google forms, Liveworksheets, 
etc... que rexistran o traballo dos alumn@s, e que poden ser empregados como 
cuestionarios de repaso, recapitulación o de ampliación de contidos.  
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• Observación, realizada ó longo do curso, a través dun diario no que se levará rexistro da 
realización das distintas tarefas encomendadas (tanto as realizadas na clase como as 
realizadas na casa), da realización das tarefas dixitais realizadas a través da AV (tarefas, 
foro, probas...), do uso do inglés como linguaxe de comunicación na aula, da mostra de 
interese pola materia participando activamente na clase, etc... 

5.5 PROCEDEMENTOS PARA SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DA MATERIA PENDENTE.  

5.5.1 Plan de recuperación de contidos non impartidos no curso anterior, 
baseados nos informes individualizados. 

O curso anterior, curso 2021-22, estibemos supeditados a unha situación “bastante” ordinaria, a 
pesares das medidas COVID-19 que tivemos que contemplar na organización das tarefas dentro 
da aula. Aínda así, puidemos abranguer a totalidade dos contidos propostos na programación 
para cada un dos niveis. 
Para os alumnos/as de todos os niveis teremos en conta os contidos que se deron para 
repasalos e amplialos ó longo deste novo curso. Temos que dicir que as programacións dos 
diversos niveis no departamento de inglés teñen un carácter moi gradual nos obxectivos, contidos 
e habilidades, polo que as primeiras unidades dos cursos seguintes constitúen de por si a 
recuperación máis adecuada dos aprendizaxes adquiridos en precario o non adquiridos. Por iso, 
tal e como indican os profesores/as nos informes individualizados presentados ó final do curso 
anterior, as aprendizaxes non adquiridas se traballarán do xeito máis axeitado dependendo de se 
os contidos están ou non baseados ou amplían outros traballados ou non en anos anteriores. 
Deste xeito, cando a materia está pendente do curso anterior será o profesor/a do curso actual 
o que faga o seguimento da mesma tendo en conta o traballo e resultados diarios así como con 
probas, traballos e exames que considere necesarios. 

5.5.2 Calendario de avaliación da materia pendente. 
Desde xefatura de Estudos, se fixarán os exames en datas oficiais para que os alumn@s vaian 
recuperando a materia por avaliacións. Estes exames non se cambiarán de data, nin se repetirán, 
a non ser que o alumn@ posúa unha xustificación por causa grave. 
 

cursos AVALIACIÓN ORDINARIA AVALIACIÓN 
FINAL 

1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN (Maio) 

ESO 8, 9 e 10 de 
Novembro 

7, 8 e 9 de 
Febreiro  3 e 4 de Maio 23, 24 e 25 de Maio 

5.5.3 Contidos para a avaliación da materia pendente. 
Segundo o impartido no curso 2021- 22, os alumn@s deberán acadar os mínimos esixibles 
segundo aparecen nos seguintes cadros: 

AV. EIXES, BLOQUES & 
SKILLS MÍNIMOS ESIXIBLES 
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1ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 

 As habilidades 
lingüísticas: 
Bl. 1-2: 
Comprensión e 
produción de textos 
orais (Listening & 
Speaking). 
Bl. 3-4: 
Comprensión e 
produción de textos 
escritos (Reading & 
Writing). 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ORAL: Os saúdos, as fórmulas de 
presentación e a linguaxe na aula; práctica da linguaxe e expresións 
típicas para preguntar e dar información persoal; para falar sobre as 
rutinas cotiás e as horas; para falar sobre animais de compaña. 
realizar suxestións e expresar a opinión, e adquirir a habilidade de 
ser  asertivos; 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ESCRITA: Escribir un perfil persoal 
para unha páxina web; produción dunha entrada dun blog falando do 
seu día favorito da semana, materias por días empregando 
axeitadamente os sinais de puntuación; redacción de notas sobre as 
súas casas ou casas atípicas; escribir un informe sobre o seu centro 
educativo;  

 Os elementos 
constitutivos do 
sistema 
lingüístico, o seu 
funcionamento e 
relación: 
Bl. 5: Coñecemento 
da lingua 
(Vocabulary, 
Grammar & 
Pronunciation). 

 VOCABULARIO: Material escolar, os números cardinais, as cores, os 
números ordinais, os días da semana e os meses do ano; países e 
nacionalidades, e a familia; rutinas cotiás e as horas, materias 
escolares e actividades do tempo de lecer; deportes e material 
deportivo; as casa, os cuartos e a moblaxe; animais e partes do 
corpo; “falsos amigos” relacionado cos temas tratados. 

 GRAMÁTICA: Repaso verbo to be, respostas curtas, pronomes 
persoais (suxeito e obxecto), os adxectivos demostrativos e as 
partículas interrogativas; verbo have got en afirmativa, negativa e 
interrogativa, adxectivos posesivos; o imperativo; Presente Simple 
(en afirmativa, negativa e interrogativa); xenitivo saxón para expresar 
posesións; there is / are + a / an / some / any; expresións temporais e 
adverbios de frecuencia; plurais irregulares con partes do corpo; a 
estructura like + -ing / noun / object pronouns; conxuncións and, or 
and but; interrogativos “wh-“. Uso da maiúscula; 

 PRONUNCIACIÓN: pronuncia de sons de especial dificultade: /i:/ e /i/ 
nos números que rematan en -teen e -ty, e das contraccións co verbo 
to be; pronuncia correcta da 3ª persoa dos verbos /s/ likes; /z/ plays e 
/Iz/ watches; pronuncia correcta das partículas interrogativas e 
entoación das frases; pronuncia do abecedario: VIP, UK, USA, www, 
NBA, p.m., BBC; pronuncia de palabras con /h/ inicial; 

 A dimensión social 
e cultural da lingua 
estranxeira: 
Bl. 5: Consciencia 
plurilingüe e 
intercultural 
(Cultural 
knowledge). 

 CULTURA: As mesturas cromáticas para crear cores novas e 
coñecemento das datas dalgunhas festividades; costumes doutros 
países: sobre familias célebres de películas, series, libros, datos 
sobre os colexios e sistemas educativos noutros países, aspectos 
culturais como os horarios das comidas no Reino Unido; datos 
curiosos e interesantes sobre as familias circenses, o coñecemento 
do mundo animal en xeral e animais en perigo de extinción; sobre a 
vida na Estación Espacial Internacional; sobre os adolescentes e 
seus teléfonos; explorar o proxecto BioDomo HI-SEAS e aprender 
sobre a vida alí; escolas especiais; 

 

AV. EIXES, BLOQUES & 
SKILLS MÍNIMOS ESIXIBLES 
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2ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 

 As habilidades 
lingüísticas: 
Bl. 1-2: 
Comprensión e 
produción de textos 
orais (Listening & 
Speaking). 
Bl. 3-4: 
Comprensión e 
produción de textos 
escritos (Reading & 
Writing). 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ORAL: Os saúdos, as fórmulas de 
presentación e a linguaxe na aula; práctica da linguaxe e expresións 
típicas para falar sobre animais, actividades, viaxes e lugares que 
lles gustan máis  (I love..., I like..., I don´t mind...), argumentando as 
respostas; pedir información sobre viaxes; expresións para pedir 
comida e bebida nun restaurante; a comida e os pratos favoritos 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ESCRITA: escribir un texto 
descritivo dunha ilustración; produción dun escrito sobre un fin de 
semana típico e un fin de semana de ensoño; descrición dunha 
fotografía; redacción dunha breve escena da película; deseño do seu 
menú favorito incluíndo un entrante, un prato principal e un 
sobremesa; elaboración dun listaxe de normas que teñen en casa e 
no instituto con verbos modais; descrición dun evento na cidade; 
elaboración dunha receita; preparar unha audio-guía da nosa cidade;  

 Os elementos 
constitutivos do 
sistema 
lingüístico, o seu 
funcionamento e 
relación: 
Bl. 5: Coñecemento 
da lingua 
(Vocabulary, 
Grammar & 
Pronunciation). 

 VOCABULARIO: as viaxes e o tempo atmosférico; adxectivos e 
substantivos para describir o tempo atmosférico; os medios de 
transporte; adxectivos para describir experiencia; as actividades e as 
accións; as aventuras; a comida e a bebida; accesorios de  utillería; 
adxectivos para describir comida; vocabulario para falar sobre a vida 
na cidade; as receitas e instrucións para cociñar; 

 GRAMÁTICA: forma comparativa de adxectivos curtos, longos e 
irregulares; comparativos +  than; superlativa de adxectivos curtos, 
longos e irregulares; Present Continuous (en afirmativa, negativa, 
interrogativa), contraste entre o Present Simple e o Present 
Continuous, uso de diferentes expresións temporais cos tempos 
verbais para describir accións regulares e específicas; uso do so e 
because; can / can’t, must / mustn’t para escribir regras; nomes 
contables e incontables e os cuantificadores; preguntas con: any, 
much o many; os secuenciadores (after that, next, then, finally e first); 

 PRONUNCIACIÓN: Identificar e pronunciar axeitadamente a 
terminación –ing dos verbos; pronuncia axeitada das contraccións 
das partículas interrogativas con “is”; pronuncia de palabras co son 
/ʃ/; pronuncia dos sons /I/ ou /i:/ en “meat” e “sit” e da forma feble de 
some; pronuncia da forma feble de can; pronuncia axeitada das 
contraccións con can e must; pronuncia dos sons /j/ e /dʒ/;  

 A dimensión social 
e cultural da lingua 
estranxeira: 
Bl. 5: Consciencia 
plurilingüe e 
intercultural 
(Cultural 
knowledge). 

 CULTURA: Lugares sorprendentes como as cataratas do Niágara; os 
lugares máis húmidos, calorosos e fríos nun mapa; os mapas 
meteorolóxicos; a educación no uso do transporte público; 
diferencias para comprar un billete en UK e no noso país; as 
atraccións turísticas; os mapas de sonidos; as viaxes ó redor do 
mundo; as vantaxes e desvantaxes de estudar desde casa; a moeda 
en Reino Unido, tipos, nomes, valor; a táboa dos alimentos; os 
alimentos non permitidos para vexetarianos e os non permitidos para 
veganos; a comida rueira popular en Londres; 

 

AV. EIXES, BLOQUES & 
SKILLS MÍNIMOS ESIXIBLES 
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3ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 

 As habilidades 
lingüísticas: 
Bl. 1-2: 
Comprensión e 
produción de textos 
orais (Listening & 
Speaking). 
Bl. 3-4: 
Comprensión e 
produción de textos 
escritos (Reading & 
Writing). 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ORAL: Práctica da linguaxe e 
expresións típicas para falar de actividades pasadas; para falar de 
roupa; práctica da linguaxe e expresións típicas para entender 
chamadas telefónicas con información sobre o roubo e identificación 
da persoa que se describe; expresións para comprar roupa e 
calzado; role-play sobre unha entrevista a unha testemuña; 
expresión a empregar de perderse nun lugar novo; expresións para 
dar opinión; 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ESCRITA: Produción da descrición 
dunha persoa; redacción de notas sobre o delito, a testemuña, o 
sospeitoso e a entrevista; redacción sobre o que fixeron a fin de 
semana anterior, inventando s eventos máis inusuais o imposibles; 
redacción dun perfil persoal sobre Alma Deutscher o dunha persoa á 
que admiran; redacción dun email persoal a un amigo, imaxinando 
que se atopan en Brick Lane; redacción sobre as predicións ou plans 
para o verán; elaboración dun ensaio de opinión sobre a vida no 
futuro; 

 Os elementos 
constitutivos do 
sistema 
lingüístico, o seu 
funcionamento e 
relación: 
Bl. 5: Coñecemento 
da lingua 
(Vocabulary, 
Grammar & 
Pronunciation). 

 VOCABULARIO: A roupa, o calzado e os accesorios e os adxectivos 
que se poden aplicar a persoas, a roupas ou a ambos os dous; 
vocabulario sobre a aparencia dunha persoa; unha escena dun delito 
e analizar as probas para resolver o delito; as paisaxes e os 
accidentes xeográficos; documentais de natureza e os seus 
presentadores; os lugares da cidade; vocabulario para falar sobre 
tecnoloxía; as películas e os eventos cinematográficos; os xéneros 
cinematográficos; as actividades do tempo de lecer;  

 GRAMÁTICA: Preposicións de lugar; expresión de datos e opinións 
co pasado do verbo to be (was / were), uso e formación, estrutura e 
usos de There was / There were; expresións de acións pasadas: 
Past Simple en afirmativa, expresións temporais; o Past Simple dos 
verbos regulares; a orde dos adxectivos; o Past Simple dos verbos 
regulares e irregulares para expresar información persoal; falsos 
amigos (only, alone, lonely); emprego de  on,  in,  at,  last e 
expresións temporais; as predicións; will / won’t para expresar 
prediccións de futuro; a forma e uso de be going to para expresar 
plans de futuro;  

 PRONUNCIACIÓN: acento nas palabras compostas; pronuncia 
axeitada da forma feble de was e were; pronuncia das terminacións 
verbais do pasado nos verbos irregulares (-ed): /d/, /t/ e /Id/; 
identificar os patróns de acentuación dentro da oración; pronuncia 
dos sons / s/ e / z/; 

 A dimensión social 
e cultural da lingua 
estranxeira: 
Bl. 5: Consciencia 
plurilingüe e 
intercultural 
(Cultural 
knowledge). 

 CULTURA: A moda dos anos 80; os eslógans nas camisetas; táboa 
sobre o número do calzado para adultos e niños en Reino Unido. 
Identificación do número de calzado que deberían comprar en Reino 
Unido; as historias de detectives; accidentes xeográficos do mundo; 
biografía de Steve Backshall; dificultades ao mudarse a unha nova 
cidade; Información sobre o perfil de Melati e Isabel Wijsen; as 
comunidades especiais: a  xente, a paisaxe ou os edificios; os 
aparatos tecnolóxicos e a súa utilidade; información sobre o traballo 
e intereses de Sir Arthur C. Clarke; os robots no futuro; 

5.5.4 Procedementos para as avaliación e cualificación da materia pendente. 
O exames de pendentes se realizarán polo Departamento en conxunto e será o mesmo para 
todos os alumn@s dun mesmo nivel, con excepción dos alumn@s con ACIs. Este exame ou 
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proba consistirá nun exame con contidos gramaticais e de léxico estudados durante o curso 
anterior, así como un texto de Reading Comprehension e unha redacción.  

5.5.5 Criterios de avaliación e cualificación da materia pendente. 

5.5.5.1 Criterios de avaliación. 
Para obter a nota en cada avaliación seguirase o seguinte criterio da avaliación: 
 

Grammar 25% 
Vocabulary 25% 
Reading 25% 
Writing 25% 
TOTAL 100% 

 
Así mesmo, se terán en conta os seguintes criterios de avaliación: 
 A cualificación será sempre global, amosará o nivel que posúe o alumno e será en base a 

Competencia Comunicativa, como se especifica anteriormente. 
 Os alumn@s deberán facer todas e cada unha das partes/destrezas das que constan os 

exames, de non ser así serán penalizados nas notas da avaliación de pendentes. 
 A non asistencia a un exame de pendentes supón que o alumno/a será avaliado cun 1 na 

nota de pendentes da avaliación correspondente. 
 O exame correspondente á 3ª Avaliación será global, incluíndo materia das avaliacións 

anteriores para poder comprobar o grao de adquisición da Competencia Comunicativa en 
Lingua Inglesa. 

 Dado que o programa Xade non admite decimais, a nota das Avaliacións que aparecerá 
no Xade será a obtida na proba ou probas escritas e orais, nos controis, nos traballos 
realizados polo alumn@ nas avaliación tendo en conta a unidade, é dicir, NON se terán en 
conta os decimais. 

 A nota da avaliación será positiva sempre e cando o alumno/a obteña unha cualificación 
igual ou superior a 5. 

 A nota da Avaliación Final Ordinaria do alumnado pendente será a media ponderada 
das notas reais obtidas na 1º, 2º e 3º avaliación (notas reais obtidas nas avaliacións antes 
do redondeo feito para por a nota no Xade). A ponderación será a seguinte: a 1ª avaliación 
valerá un 20%, a 2ª avaliación un 30% e a 3ª avaliación un 50%.  

 A nota que aparecerá no programa Xade (que non admite decimais), e unicamente na 
Avaliación Final Ordinaria, será redondeada positiva ou negativamente en función da 
nota real obtida pol@ alumn@ cos seus decimais, necesitando obter un 0,6 nos decimais 
para poder redondear positivamente á unidade superior. 

 No caso de non superar a avaliación final ordinaria, esta poderá ser recuperada 
realizando un exame global, dada a continuidade da materia, nas datas propostas pola 
Xefatura de Estudos que corresponden á Avaliación Final. 

 Se se producira unha situación contraditoria, como por exemplo, superar o curso presente 
pero obter unha valoración negativa nas probas do curso pendente, será o 
departamento no seu conxunto o que decida. En ningún caso, poderán aprobar o curso 
actual se non aproban o anterior.  

5.5.5.2 Criterios de cualificacións. 
No proceso de avaliación identificamos cinco niveis de cualificación, que seguen a seguinte 
escala cualitativa ordenada de menor a maior: 
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6) Insuficiente (IN): Non conseguido (1-5); 
7) Suficiente (SU): Conseguido con nivel baixo nos diferentes ámbitos (5-6); 
8) Ben (BI): Conseguido con nivel medio (6-7); 
9) Notable (NT): conseguido con nivel alto (7-9); 
10) Sobresaliente (SB): Conseguido totalmente (9-10). 

Estes criterios de cualificación deben aplicarse tendo en conta os criterios de avaliacións 
detallados anteriormente.  

5.5.5.3 Erros básicos que se penalizan especialmente a criterio do profesor/a. 
O Departamento considera que hai unha serie de erros básicos que non se poden permitir, polo 
que deben ser penalizados de forma extraordinaria, modificando a nota do exame e/ou avaliación.  
Estes erros son: 
 Omitir o suxeito diante dun verbo. 
 Omitir o -s da terceira persoa singular do presente simple. 
 Confundir auxiliar do/does. 
 Usar adxectivos en plural ou na orde incorrecta. 
 Usar posesivos/demostrativos incorrectamente. 
 Presentación escrita desordenada, con riscaduras, de aspecto descoidado, sen marxes e 

parágrafos destacados, etc. 
 Falta de coherencia e non axustarse ó tema demandado tanto na escrita coma nas probas 

orais. 
 Copia literal das palabras, expresións ou incluso frases do texto a traballar. 
 Respostas curtas no traballo de comprensión de texto. 
 Reincidencia de erros de pronunciación básica. 
 Falta de naturalidade e fluidez na presentación oral  
 Non seguir as instrucións nas clases de conversa. 

5.5.6 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
Para poder avaliar ós alumn@s, o profesorado precisa unha serie de instrumentos que lle 
permitan obter uns datos concretos. No noso departamento propomos os instrumentos que 
cremos máis indicados para a obtención destes datos, como poden ser: 

• Probas escritas, para avaliar a comprensión e expresión escrita, con diferentes tipos de 
preguntas (de resposta curta, de texto incompleto, de correspondencia o emparellamento, 
de opción múltiple, de verdadeiro ou falso (con xustificación), de analoxías/diferencias, de 
interpretación, de ensaio e composición, etc...  

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
A atención á diversidade é un dos aspectos que xenera cambios na programación dunha materia 
para que os alumn@s poidan alcanzar os obxectivos marcados. Na nosa materia de inglés, 
debido ó feito de que estamos a traballar unha lingua estranxeira, debemos ter en conta e 
adaptarnos ás necesidades que presente cada un dos alumn@s dentro de cada grupo-clase. 
Este ano, as realidades que atopamos nas aulas, preséntanos unha gran diversidade de 
necesidades, niveis de competencia ou capacidades que obliga ó profesorado a pre-avaliar as 
condicións do alumnado antes de comezar a programar (de ahí, a importancia da avaliación 
inicial). 
Pero, necesitamos ter en conta certas situacións que se poden dar para adaptar non só a nosa 
metodoloxía senon tamén os recursos, os materiais e outros aspectos para atender 
adecuadamente ó alumnado de cada grupo: 
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• Ao alumnado con problemas físicos se lles adaptaría o espazo e os materiais a súa 
disposición segundo as necesidades de cada alumn@. 

• Ao alumnado con problemas para seguir o desenvolvemento das clases se lles 
proporcionarán actividades adaptadas ao seu nivel para facilitarlle o seguimento dos 
contidos (tarefas de reforzo). 

• Ao alumnado con nivel superior ao do grupo ou que terminen antes, se lles 
proporcionarán actividades complementarias lúdicas online ou en papel (sopas de letras, 
crucigramas...) dun nivel maior para mantelos motivados (exercicios de extensión). 

• Ao alumnado inmigrante que acaba de chegar ó centro de diferentes países, que en 
moitos casos presentan un nivel de competencia moi inferior ó grupo-clase, cos que tamén 
haberá que ser bastante sensible á súa situación (chegada de campos de refuxiados, con 
problemas familiares, familias separadas, escapando de guerras, ...). 

• Ao alumnado con problemas especiais que precisan de adaptación significativa dos 
contidos da materia (con asesoramento do Departamento de Orientación) e/ou dos 
recursos, materiais, ... 

7. CONTIDOS TRANSVERSAIS  
7.1 CONTIDOS TRANSVERSAIS. 
Os elementos transversais están constantemente presentes no desenvolvemento da nosa 
práctica docente nas aulas e na aportación que o departamento de Inglés realiza, a través de 
actividades propostas para integrar a toda a comunidade educativa. 
Así mesmo, intentaremos tratar sempre, nas nosas actividades complementarias, temas que 
hoxe en dia teñen máximo interese tales como: o uso das tecnoloxías da información e da 
comunicación, a educación en valores, respecto, igualdade de xénero, a non violencia, o acoso 
na escola e nas relacións entre adolescentes, a violencia de xénero, a igualdade de homes e 
mulleres na casa e no traballo, o uso de internet de forma consciente e con fines educativos, o 
entorno e medio ambiente e as medidas que podemos tomar para melloralo, a tolerancia cas 
distintas relixións e normas culturais de cada país etc. 

7.2 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
Ao longo do curso se levarán a cabo diversas actividades complementarias para cubrir diversos 
aspectos culturais da cultura anglosaxoa, actividades relacionadas con Halloween, Thanksgiving 
(Acción de Grazas), Christmas (Nadal), Saint Patrick’s Day, Easter, etc... Para o 
desenvolvemento destas actividades complementarias contaremos coa colaboración do auxiliar 
de conversa do centro. 
Tamén, se participará en diferentes actividades propostas por diferentes entidades locais ou 
autonómicas para asistir á festivais, representación de obras teatrais, etc... nas que se empregue 
a lingua inglesa como lingua vehicular. 
Dado a nosa relación coa Escola Oficial de Idiomas de Ourense (unha das sedes imparte 
docencia no noso centro polas tardes), organizaremos algunha actividade conxunta con motivo da 
celebración das festividades anglosaxoas. 
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8. PRÁCTICA DOCENTE. 
8.1 PROCEDEMENTO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E 

PRÁCTICA DOCENTE. 
O proceso de ensino-aprendizaxe require un seguimento continuo dos seus avances co obxectivo 
de detectar a tempo aquelas iniciativas ou metodoloxías que no están obtendo o resultado 
desexado, e corrixir aqueles faios ou errores que se atopen, ou axustar a intervención educativa 
de acordo cos aprendizaxes reais do alumnado. Esta avaliación debe aplicarse tanto ó 
aprendizaxe dos alumn@s como á revisión da propia práctica docente. A avaliación dos 
profesor@s, lonxe de pretender ser unha crítica ó seu traballo ou limitar a súa liberdade dentro da 
aula, configúrase como un proceso para mellorar o desempeño da súa labor e garantir que se 
alcanzan os obxectivos educativos que se marcaron para a materia. E é o alumn@ o que debe 
expresar a súa apreciación e valoración sobre o proceso. Podemos dicir que, a finalidade da 
avaliación educativa é mellorar o proceso de aprendizaxe de cada alumn@, o funcionamento do 
grupo-clase e a nosa propia práctica. 
Á hora de avaliar a actividade docente, se lle prestará atención tanto á competencia do 
profesional (a súa formación na materia que imparte e as ferramentas pedagóxicas que pon que 
práctica) como a súa labor efectiva na aula (a planificación das unidades, os recursos e 
metodoloxías que pon en práctica, como avalía e da seguimento ós seus alumn@s, etc...). 
As ferramentas e métodos máis habituais para avaliar a labor docente son: 

• Que os alumn@s completen un cuestionario con preguntas sobre a labor do profesor@ 
(motivación, actividades, clima da aula, diversidade,...) 

• Que os profesor@s realicen un seguimento dos resultados académicos dos grupos que ten 
asignados. 

• Que os propios docentes fagan unha reflexión privada con énfase no análise do seus 
resultados e propostas de mellora. 

8.2 PROCEDEMENTO DE SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E PROPOSAS 
DE MELLORA DA PROGRAMACIÓN. 

A fin de establecer unha avaliación plena de todo o proceso se avaliaran, como mínimo, os 
seguintes indicadores:  

• Desenvolvemento da programación nos diferentes grupos-clases.  
• Relación entre obxectivos e contidos.  
• Adecuación de obxectivos e contidos coas necesidades reais de cada grupo.  
• Adecuación de medios, recursos e metodoloxía coas necesidades reais dos grupos.  

Para isto, farase un seguimento da programación para cada grupo nas reunións de Departamento 
realizadas periodicamente. Deste xeito, podemos estandarizar a programación nos diferentes 
grupos. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA (INGLÉS) PARA 
3º CURSO DE ESO 

1. INTRODUCIÓN. 
Esta programación vai dirixida a alumnos/as de ESO do entorno do barrio da Ponte e arredores, 
sendo este un barrio moi amplo e con unha poboación diversa que cada día acolle máis 
integrantes de orixe estranxeira polo que a atención á diversidade é de gran importancia. 
Os centros adscritos a este instituto son CEIP de Prácticas, CEIP Albino Núñez, Colexio Maristas, 
Colexio Salesianos. 

1.1 Composición do Departamento de Inglés. 
O departamento de inglés está formado por seis profesoras que traballan conxuntamente coa 
finalidade de acadar os mesmos obxectivos na difícil tarefa da ensinanza dunha lingua 
estranxeira. 
No seguinte cadro amósase o rol que cada un delas desenrolarán no presente curso: 
 

NOME: ROL OU CARGO: 

Dona Stella Poveda Rodríguez  

Dona Concepción Álvarez Torres Vicedirectora 

Dona Mª Mercedes Varela Núñez Coordinadora do Pluribach 

Dona Montserrat Prieto Carneiro Xefa do Departamento, coordinadora Auxiliar de Conversa 

Dona Cristina Serén Bouzas  

Dona Marta Varela Mosquera Coordinadora das seccións bilingües 

Don Cameron Taylor Mills Auxiliar de conversa 

1.2 Agrupación do alumnado. 
No curso 2022-23, o alumnado será dividido nos seguintes cursos e grupos: 
 1º ESO 5 grupos  
 2º ESO 5 grupos máis 1 grupo de PMAR 
 3º ESO 4 grupos  
 4º ESO 4 grupos 
 1º Bach 5 grupos 
 2º Bach 4 grupos. 

 
Este ano, os grupos de ESO son moi numerosos, sendo moi difícil a participación de todos os 
alumn@s nas actividades de conversa nas clases. Tamén, temos que dicir que, o nivel en lingua 
inglesa co que chegan os alumn@s á 1º de ESO é moi deficiente, que xunto co número elevado 
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de alumn@s por grupo provoca que haxa moitos alumn@s en 2º de ESO coa nosa materia 
pendente do curso anterior (este ano 34 alumn@s). Polo que, consideramos necesario que o 
próximo ano, se fagan desdobres de grupos sobre todo nos primeiros cursos, para que os 
alumn@s acaden un bo nivel en lingua inglesa.  
Ademais, debemos procurar ser algo máis exixentes no último ano de ESO, xa que o paso a 
bacharelato é difícil e se non van ben preparados, o fracaso é moi probable. Do mesmo xeito, nos 
cursos de Bacharelato, debemos traballar as destrezas comunicativas dos alumn@s para obter 
mellores notas no exame da ABAU. 
Nas materias bilingües, temos Física e Química (1 grupo de 2º ESO), Valores Éticos (2 grupos 
de 4º de ESO), de Filosofía (2 grupo de 1º de Bach.), e de Psicoloxía (1 grupo de 2º de Bach.) 
Tamén temos en Habilidades Sociais (1º Bach.) e Cineforum (2º Bach.) que se imparten en inglés 
(PLURIBACH). Nestes casos os profesores das materias en cuestión explican a materia en inglés 
e tamén nas outras linguas oficiais cando os conceptos son complicados. Os apuntes e os libros 
de texto son en inglés. 
Ademais, este ano impartimos varios grupos de StemBach, o grupo de dúas alumn@s de 2º de 
Bacharelato (traballo de investigación co dirixido coa Universidade de Filoloxía Inglesa e 
Tradución da Universidade de Vigo), outros grupos que farán traballos da rama de Bioloxía, 
tecnoloxía e Matemáticas que queren expor o traballo empregando a lingua inglesa na súa 
presentación, e outro grupo de investigación sobre lingüística da lingua inglesa. 
Tamén, participaremos neste curso no programa de intercambios de EduExchanges. 
Presentouse un proxecto pedagóxico para a participación de 20 alumn@s de 4º de ESO para 
participar no proxecto EduExchanges virtual, no que establecerían intercambio de emails con 
alumn@s do instituto LaGuardia Arts High School, New York, NY, USA. Tamén presentouse o 
proxecto pedagóxico para participar no proxecto EduExchanges presencial, no que os nosos 
alumn@s farían un intercambio (visita ó instituto Warden Park Secondary School, Cuckfield, West 
Sussex, UK) e recibimento dos alumn@s estranxeiro no noso centro. 

1.3 Reunións de departamento. 
O departamento reunirase periodicamente segundo o fixado nos horarios correspondentes e por 
suposto sempre que sexa necesario para o bo funcionamento do mesmo. 
Tamén se contempla nos horarios dos membros do departamento unha hora de atención a pais 
previa cita na Conserxería. 

1.4 Reunións de coordinacións. 
Como xa especificamos no apartado de composición do Departamento, este ano volvemos a 
contar coa colaboración dun auxiliar de conversa, Cameron MIlls, que enriquecerá en gran 
medida as clases prácticas. 
Este auxiliar de conversa colabora coas seccións bilingües de Física e Química (1 grupo de 2º 
ESO), Valores Éticos (2 grupos de 4º de ESO), de Filosofía (2 grupo de 1º de Bach.), e de 
Psicoloxía (1 grupo de 2º de Bach.) Tamén colabora en Habilidades Sociais (1º Bach.) e 
Cineforum (2º Bach.) que se imparten en inglés (PLURIBACH). 
Deste xeito, haberá diferentes reunións de coordinacións do auxiliar de conversa coas diferentes 
coordinadoras do Departamento de Inglés (coordinadora de Auxiliar de Conversa, coordinadora 
de Seccións Bilingües e coordinadora de Pluribach) e coa profesora das materias impartidas en 
inglés. 
Este ano tamén faremos diferentes reunións de coordinación, periódicas e regulares, entre as 
docentes dos diferentes niveis do Departamento, para establecer un marco referencial de traballo. 
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2. OBXECTIVOS E A SÚA CONTRIBUCIÓN AO 
DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS. 

2.1 Obxectivos curriculares 
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 ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre 
as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos 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 os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións coas demais persoas, 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. Desenvolver as competencias tecnolóxicas básicas e 
avanzar nunha reflexión ética sobre o seu funcionamento e utilización. 

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. 

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, se a 
houber, na lingua cooficial da comunidade autónoma, textos e mensaxes complexos, 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 das 

demais persoas, 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, a empatía e 
o respecto cara aos seres vivos, especialmente os animais, 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. 

2.2 Competencias clave 
O novo modelo educativo, seguindo a Recomendación do Consello do 22 de maio de 2018 
relativo ás competencias clave para a aprendizaxe permanente e reflexionando sobre os 
obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030, baséase na potenciación da 
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aprendizaxe por competencias. Propóñense novos enfoques na aprendizaxe e, como 
consecuencia, na avaliación, o que supón un importante cambio no desenvolvemento do 
alumnado, dirixido a aquilo que asimila e é capaz de facer. 
Fronte a un modelo educativo centrado na adquisición de coñecementos máis ou menos teóricos, 
desconectados entre si en moitas ocasións, un proceso educativo orientado á acción, baseado na 
adquisición de competencias incide, fundamentalmente, na adquisición duns saberes 
imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que haberán de ser demostrados polos alumnos 
(é algo máis que unha formación funcional). En suma, unha competencia é a capacidade posta en 
práctica e demostrada de integrar coñecementos, habilidades e actitudes para resolver problemas 
e situacións en contextos diversos. De forma moi gráfica e sucinta, chegouse a definir como a 
posta en práctica dos coñecementos adquiridos, os coñecementos en acción, é dicir, mobilizar os 
coñecementos e as habilidades nunha situación determinada (de carácter real e distinta daquela 
en que se aprendeu), activar recursos ou coñecementos que se teñen (aínda que se crea que non 
se teñen porque se esqueceron). 
Hai un aspecto que debe destacarse, formar en competencias permite a aprendizaxe ao longo de 
toda a vida, facendo fronte á constante renovación de coñecementos que se produce en calquera 
área de coñecemento. A formación académica do alumno transcorre na institución escolar 
durante un número limitado de anos, pero a necesidade de formación persoal e/o profesional non 
acaba nunca, polo que unha formación competencial dixital, por exemplo, permitirá acceder a 
este instrumento para solicitar a información que en cada momento se precise (obviamente, 
despois de analizarse a súa calidade). Se ademais temos en conta que moitas veces é imposible 
tratar en profundidade todos os contidos do currículo, está claro que o alumno deberá formarse 
nesa competencia, a de aprender a aprender. 
O elemento central do novo currículo deseñado polo Ministerio de Educación e Formación 
Profesional (MEFP) é o perfil competencial. Elaboráronse dous perfís competenciais: un perfil 
competencial ao termo da Educación Primaria e un Perfil de saída ao termo da Educación Básica. 
O perfil competencial de Educación Primaria concíbese como a concreción do grao de adquisición 
do Perfil de Saída que se espera conseguir ao completar a etapa de Educación Primaria. No Perfil 
de saída identifícanse as competencias clave que todo o alumnado debe alcanzar e desenvolvido 
ao finalizar a etapa de educación obrigatoria. As competencias clave identificadas son as 
seguintes: 
 
 Competencia en comunicación lingüística. 
 Competencia plurilingüe. 
 Competencia matemática e competencia en ciencia, tecnoloxía e enxeñería. 
 Competencia dixital. 
 Competencia persoal, social e de aprender a aprender. 
 Competencia cidadá. 
 Competencia emprendedora. 
 Competencia en conciencia e expresión culturais. 
 

E para cada unha delas, incluíuse unha serie de descriptores operativos que concretan o 
progreso esperado na adquisición de cada competencia: 
 CCL - Competencia en comunicación lingüística: A competencia en comunicación 

lingüística supón interactuar de forma oral, escrita, signada ou multimodal de maneira 
coherente e adecuada en diferentes ámbitos e contextos e con diferentes propósitos 
comunicativos. Implica mobilizar, de maneira consciente, o conxunto de coñecementos, 
destrezas e actitudes que permiten comprender, interpretar e valorar criticamente 
mensaxes orais, escritos, signados ou multimodais evitando os riscos de manipulación e 
desinformación, así como comunicarse eficazmente con outras persoas de maneira 
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cooperativa, creativa, ética e respectuosa. A competencia en comunicación lingüística 
constitúe a base para o pensamento propio e para a construción do coñecemento en todos 
os ámbitos do saber. Por iso, o seu desenvolvemento está vinculado á reflexión explícita 
sobre o funcionamento da lingua nos xéneros discursivos específicos de cada área de 
coñecemento, así como aos usos da oralidade, a escritura ou a signación para pensar e 
para aprender. Por último, fai posible apreciar a dimensión estética da linguaxe e gozar da 
cultura literaria. 

 CP - Competencia plurilingüe: A competencia plurilingüe implica utilizar distintas linguas, 
orais ou signadas, de forma apropiada e eficaz para a aprendizaxe e a comunicación. Esta 
competencia supón recoñecer e respectar os perfís lingüísticos individuais e aproveitar as 
experiencias propias para desenvolver estratexias que permitan mediar e facer 
transferencias entre linguas, incluídas as clásicas, e, de ser o caso, manter e adquirir 
destrezas na lingua ou linguas familiares e nas linguas oficiais. Integra, así mesmo, 
dimensións históricas e interculturais orientadas a coñecer, valorar e respectar a 
diversidade lingüística e cultural da sociedade co obxectivo de fomentar a convivencia 
democrática.  

 STEM - Competencia matemática e competencia en ciencia, tecnoloxía e enxeñería: A 
competencia matemática e competencia en ciencia, tecnoloxía e enxeñería (competencia 
STEM polas súas siglas en inglés) entraña a comprensión do mundo utilizando os métodos 
científicos, o pensamento e representación matemáticos, a tecnoloxía e os métodos da 
enxeñería para transformar a contorna de forma comprometida, responsable e sustentable. 
A competencia matemática permite desenvolver e aplicar a perspectiva e o razoamento 
matemáticos co fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. A competencia 
en ciencia supón a comprensión e explicación da contorna natural e social, utilizando un 
conxunto de coñecementos e metodoloxías, incluídas a observación e a experimentación, 
co fin de formular preguntas e extraer conclusións baseadas en probas para poder 
interpretar e transformar o mundo natural e o contexto social. A competencia en tecnoloxía 
e enxeñería comprende a aplicación dos coñecementos e metodoloxías propios das 
ciencias para transformar a nosa sociedade de acordo coas necesidades ou desexos das 
persoas nun marco de seguridade, responsabilidade e sustentabilidade. 

 CD - Competencia dixital: A competencia dixital implica o uso seguro, saudable, 
sustentable, crítico e responsable das tecnoloxías dixitais para a aprendizaxe, para o 
traballo e para a participación na sociedade, así como a interacción con estas. Inclúe a 
alfabetización en información e datos, a comunicación e a colaboración, a educación 
mediática, a creación de contidos dixitais (incluída a programación), a seguridade (incluído 
o benestar dixital e as competencias relacionadas coa ciberseguridade), asuntos 
relacionados coa cidadanía dixital, a privacidade, a propiedade intelectual, a resolución de 
problemas e o pensamento computacional e crítico. 

 CPSAA - Competencia persoal, social e de aprender a aprender: A competencia 
persoal, social e de aprender a aprender implica a capacidade de reflexionar sobre un 
mesmo para autocoñecerse, aceptarse e promover un crecemento persoal constante; 
xestionar o tempo e a información eficazmente; colaborar con outros de forma construtiva; 
manter a resiliencia; e xestionar a aprendizaxe ao longo da vida. Inclúe tamén a 
capacidade de lle facer fronte á incerteza e á complexidade; adaptarse aos cambios; 
aprender a xestionar os procesos metacognitivos; identificar condutas contrarias á 
convivencia e desenvolver estratexias para abordalas; contribuír ao benestar físico, mental 
e emocional propio e das demais persoas, desenvolvendo habilidades para coidarse a si 
mesmo e a quen o rodea a través da corresponsabilidade; ser capaz de levar unha vida 
orientada ao futuro; así como expresar empatía e abordar os conflitos nun contexto 
integrador e de apoio. 
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 CC - Competencia cidadá: A competencia cidadá contribúe a que alumnas e alumnos 
poidan exercer unha cidadanía responsable e participar plenamente na vida social e cívica, 
baseándose na comprensión dos conceptos e nas estruturas sociais, económicas, 
xurídicas e políticas, así como no coñecemento dos acontecementos mundiais e o 
compromiso activo coa sustentabilidade e o logro dunha cidadanía mundial. Inclúe a 
alfabetización cívica, a adopción consciente dos valores propios dunha cultura democrática 
fundada no respecto aos dereitos humanos, a reflexión crítica sobre os grandes problemas 
éticos do noso tempo e o desenvolvemento dun estilo de vida sustentable acorde cos 
Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable expostos na Axenda 2030. 

 CE - Competencia emprendedora: A competencia emprendedora implica desenvolver un 
enfoque vital dirixido a actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando os coñecementos 
específicos necesarios para xerar resultados de valor para outras persoas. Achega 
estratexias que permiten adaptar a mirada para detectar necesidades e oportunidades; 
adestrar o pensamento para analizar e avaliar a contorna, e crear e reformular ideas 
utilizando a imaxinación, a creatividade, o pensamento estratéxico e a reflexión ética, 
crítica e construtiva dentro dos procesos creativos e de innovación; e espertar a 
disposición para aprender, a arriscar e a afrontar a incerteza. Así mesmo, implica tomar 
decisións baseadas na información e o coñecemento e colaborar de maneira áxil con 
outras persoas, con motivación, empatía e habilidades de comunicación e de negociación, 
para levar as ideas expostas á acción mediante a planificación e xestión de proxectos 
sustentables de valor social, cultural e económicofinanceiro. 

 CCEC - Competencia en conciencia e expresión culturais: A competencia en 
conciencia e expresión culturais supón comprender e respectar o modo en que as ideas, 
as opinións, os sentimentos e as emocións se expresan e se comunican de forma creativa 
en distintas culturas e por medio dunha ampla gama de manifestacións artísticas e 
culturais. Implica tamén un compromiso coa comprensión, o desenvolvemento e a 
expresión das ideas propias e do sentido do lugar que se ocupa ou do papel que se 
desempeña na sociedade. Así mesmo, require a comprensión da propia identidade en 
evolución e do patrimonio cultural nun mundo caracterizado pola diversidade, así como a 
toma de conciencia de que a arte e outras manifestacións culturais poden supoñer unha 
maneira d e mirar o mundo e de darlle forma.  

 
Ao completar o ensino básico, a alumna ou o alumno…  

• CCL1. Exprésase de forma oral, escrita, signada ou multimodal con coherencia, corrección e 
adecuación aos diferentes contextos sociais, e participa en interaccións comunicativas con 
actitude cooperativa e respectuosa tanto para intercambiar información, crear coñecemento e 
transmitir opinións como para construír vínculos persoais.  

• CCL2. Comprende, interpreta e valora con actitude crítica textos orais, escritos, signados ou 
multimodais dos ámbitos persoal, social, educativo e profesional para participar en diferentes 
contextos de maneira activa e informada e para construír coñecemento.   

• CCL3. Localiza, selecciona e contrasta de maneira progresivamente autónoma información 
procedente de diferentes fontes, avaliando a súa fiabilidade e pertinencia en función dos 
obxectivos de lectura e evitando os riscos de manipulación e desinformación, e intégraa e 
transfórmaa en coñecemento para comunicala adoptando un punto de vista creativo, crítico e 
persoal á vez que respectuoso coa propiedade intelectual.   

• CCL4. Le con autonomía obras diversas adecuadas á súa idade, seleccionando as que mellor 
se axustan aos seus gustos e intereses; aprecia o patrimonio literario como canle privilexiada 
da experiencia individual e colectiva; e mobiliza a súa propia experiencia biográfica e os seus 
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coñecementos literarios e culturais para construír e compartir a súa interpretación das obras e 
para crear textos de intención literaria de progresiva complexidade.  

• CCL5. Pon as súas prácticas comunicativas ao servizo da convivencia democrática, a 
resolución dialogada dos conflitos e a igualdade de dereitos de todas as persoas, evitando os 
usos discriminatorios, así como os abusos de poder, para favorecer a utilización non só eficaz 
senón tamén ética dos diferentes sistemas de comunicación.  

• CP1. Usa eficazmente unha ou máis linguas, ademais da lingua ou linguas familiares, para 
responder as súas necesidades comunicativas, de maneira apropiada e adecuada tanto ao 
seu desenvolvemento e intereses como a diferentes situacións e contextos dos ámbitos 
persoal, social, educativo e profesional.  

• CP2. A partir das súas experiencias, realiza transferencias entre distintas linguas como 
estratexia para comunicarse e ampliar o seu repertorio lingüístico individual.  

• CP3. Coñece, valora e respecta a diversidade lingüística e cultural presente na sociedade, 
integrándoa no seu desenvolvemento persoal como factor de diálogo, para fomentar a 
cohesión social. 

• STEM1. Utiliza métodos indutivos e dedutivos propios do razoamento matemático en 
situacións coñecidas, e selecciona e emprega diferentes estratexias para resolver problemas 
analizando criticamente as solucións e reformulando o procedemento, se fose necesario.  

• STEM2. Utiliza o pensamento científico para entender e explicar os fenómenos que ocorren 
ao seu arredor, confiando no coñecemento como motor de desenvolvemento, facéndose 
preguntas e comprobando hipóteses mediante a experimentación e a indagación, utilizando 
ferramentas e instrumentos adecuados, apreciando a importancia da precisión e a veracidade 
e mostrando unha actitude crítica sobre o alcance e as limitacións da ciencia.  

• STEM3. Formula e desenvolve proxectos deseñando, fabricando e avaliando diferentes 
prototipos ou modelos para xerar ou utilizar produtos que dean solución a unha necesidade 
ou problema de forma creativa e en equipo, procurando a participación de todo o grupo,  
resolvendo pacificamente os conflitos que poidan xurdir, adaptándose ante a incerteza e 
valorando a importancia da sustentabilidade.  

• STEM4. Interpreta e transmite os elementos máis relevantes de procesos, razoamentos, 
demostracións, métodos e resultados científicos, matemáticos e tecnolóxicos de forma clara e 
precisa e en diferentes formatos (gráficos, táboas, diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos...), aproveitando de forma crítica a cultura dixital e incluíndo a linguaxe 
matemáticoformal con ética e responsabilidade, para compartir e construír novos 
coñecementos.  

• STEM5. Emprende accións fundamentadas cientificamente para promover a saúde física, 
mental e social, e preservar o medio ambiente e os seres vivos; e aplica principios de ética e 
seguridade na realización de proxectos para transformar a súa contorna próxima de forma 
sustentable, valorando o seu impacto global e practicando o consumo responsable.  

• CD1. Realiza procuras en Internet atendendo a criterios de validez, calidade, actualidade e 
fiabilidade, seleccionando os resultados de maneira crítica e arquivándoos, para recuperalos, 
referencialos e reutilizalos, respectando a propiedade intelectual.  

• CD2. Xestiona e utiliza a súa contorna persoal dixital de aprendizaxe para construír 
coñecemento e crear contidos dixitais, mediante estratexias de tratamento da información e o 
uso de diferentes ferramentas dixitais, seleccionando e configurando a máis adecuada en 
función da tarefa e das súas necesidades de aprendizaxe permanente.  

• CD3. Comunícase, participa, colabora e interactúa compartindo contidos, datos e información 
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mediante ferramentas ou plataformas virtuais, e xestiona de maneira responsable as súas 
accións, presenza e visibilidade na rede, para exercer unha cidadanía dixital activa, cívica e 
reflexiva.  

• CD4. Identifica riscos e adopta medidas preventivas ao usar as tecnoloxías dixitais para 
protexer os dispositivos, os datos persoais, a saúde e o medio ambiente, e para tomar 
conciencia da importancia e necesidade de facer un uso crítico, legal, seguro, saudable e 
sustentable das devanditas tecnoloxías. 

• CD5. Desenvolve aplicacións informáticas sinxelas e solucións tecnolóxicas creativas e 
sustentables para resolver problemas concretos ou responder a retos propostos, mostrando 
interese e curiosidade pola evolución das tecnoloxías dixitais e polo seu desenvolvemento 
sustentable e uso ético.  

• CPSAA1. Regula e expresa as súas emocións, fortalecendo o optimismo, a resiliencia, a 
autoeficacia e a procura de propósito e motivación cara á aprendizaxe, para xestionar os 
retos e cambios e harmonizalos cos seus propios obxectivos.  

• CPSAA2. Comprende os riscos para a saúde relacionados con factores sociais, consolida 
estilos de vida saudable nos ámbitos físico e mental, recoñece condutas contrarias á 
convivencia e aplica estratexias para abordalas.  

• CPSAA3. Comprende proactivamente as perspectivas e as experiencias das demais persoas 
e incorpóraas á súa aprendizaxe, para participar no traballo en grupo, distribuíndo e 
aceptando tarefas e responsabilidades de maneira equitativa e empregando estratexias 
cooperativas.  

• CPSAA4. Realiza autoavaliacións sobre o seu proceso de aprendizaxe, buscando fontes 
fiables para validar, sustentar e contrastar a información e para obter conclusións relevantes.  

• CPSAA5. Planea obxectivos a medio prazo e desenvolve procesos metacognitivos de 
retroalimentación para aprender dos seus erros no proceso de construción do coñecemento.  

• CC1. Analiza e comprende ideas relativas á dimensión social e cidadá da súa propia 
identidade, así como aos feitos culturais, históricos e normativos que a determinan, 
demostrando respecto polas normas, empatía, equidade e espírito construtivo na interacción 
cos demais en calquera contexto.  

• CC2. Analiza e asume fundadamente os principios e valores que emanan do proceso de 
integración europea, a Constitución española e os dereitos humanos e da infancia, 
participando en actividades comunitarias, como a toma de decisións ou a resolución de 
conflitos, con actitude democrática, respecto pola diversidade e compromiso coa igualdade de 
xénero, a cohesión social, o desenvolvemento sustentable e o logro da cidadanía mundial.  

• CC3. Comprende e analiza problemas éticos fundamentais e de actualidade, considerando 
criticamente os valores propios e alleos, e desenvolvendo xuízos propios para afrontar a 
controversia moral con actitude dialogante, argumentativa, respectuosa e oposta a calquera 
tipo de discriminación ou violencia.  

• CC4. Comprende as relacións sistémicas de interdependencia, ecodependencia e 
interconexión entre actuacións locais e globais, e adopta, de forma consciente e motivada, un 
estilo de vida sustentable e ecosocialmente responsable.  

• CE1. Analiza necesidades e oportunidades e afronta retos con sentido crítico, facendo 
balance da súa sustentabilidade, valorando o impacto que poidan supoñer na contorna, para 
presentar ideas e solucións innovadoras, éticas e sustentables, dirixidas a crear valor no 
ámbito persoal, social, educativo e profesional.  

• CE2. Avalía as fortalezas e debilidades propias, facendo uso de estratexias de 
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autocoñecemento e autoeficacia, e comprende os elementos fundamentais da economía e as 
finanzas, aplicando coñecementos económicos e financeiros a actividades e situacións 
concretas, utilizando destrezas que favorezan o traballo colaborativo e en equipo, para reunir 
e optimizar os recursos necesarios que leven á acción unha experiencia emprendedora que 
xere valor.  

• CE3. Desenvolve o proceso de creación de ideas e solucións valiosas e toma decisións, de 
maneira razoada, utilizando estratexias áxiles de planificación e xestión, e reflexiona sobre o 
proceso realizado e o resultado obtido, para levar a termo o proceso de creación de prototipos 
innovadores e de valor, considerando a experiencia como unha oportunidade para aprender.  

• CCEC1. Coñece, aprecia criticamente e respecta o patrimonio cultural e artístico, 
implicándose na súa conservación e valorando o enriquecemento inherente á diversidade 
cultural e artística.  

• CCEC2. Goza, recoñece e analiza con autonomía as especificidades e intencionalidades das 
manifestacións artísticas e culturais máis destacadas do patrimonio, distinguindo os medios e 
soportes, así como as linguaxes e elementos técnicos que as caracterizan.  

• CCEC3. Expresa ideas, opinións, sentimentos e emocións por medio de producións culturais 
e artísticas, integrando o seu propio corpo e desenvolvendo a autoestima, a creatividade e o 
sentido do lugar que ocupa na sociedade, cunha actitude empática, aberta e colaborativa.  

• CCEC4. Coñece, selecciona e utiliza con creatividade diversos medios e soportes, así como 
técnicas plásticas, visuais, audiovisuais, sonoras ou corporais, para a creación de produtos 
artísticos e culturais, tanto de forma individual como colaborativa, identificando oportunidades 
de desenvolvemento persoal, social e laboral, así como de emprendemento. 

2.3 Obxectivos e Criterios de avaliación. 
Os obxectivos da materia, definidas como os desempeños que o alumnado debe poder despregar 
en actividades ou en situacións cuxo abordaxe require dos contidos de cada materia ou ámbito, 
son un elemento de unión entre o Perfil de saída do alumnado por unha banda, e os contidos e os 
criterios de avaliación por outra.  
Os criterios de avaliación indican os niveis de desempeño esperados no alumnado nas situacións 
ou actividades ás que se refiren os obxectivos da materia de cada materia ou ámbito nun 
momento determinado do seu proceso de aprendizaxe. 
Inclúense a continuación os obxectivos da materia correspondentes a Lingua Estranxeira e os 
criterios de avaliación para o terceiro curso de Educación Secundaria Obrigatoria que determinan 
o grao de desempeño de cada unha: 
 

OBXECTIVOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

OBX1. Comprender e 
interpretar o sentido xeral e 
os detalles máis relevantes 
de textos expresados de 
forma clara e na lingua 
estándar, buscando fontes 
fiables e facendo uso de 
estratexias como a 
inferencia de significados, 
para responder a 

• CA1.1. Comprender e analizar o sentido global e a información 
específica e explícita de textos orais, escritos e multimodais 
como libros ilustrados, páxinas web, presentacións de 
diapositivas, breves e sinxelos sobre temas frecuentes e 
cotiáns, de relevancia persoal e próximos á experiencia do 
alumnado, propios dos ámbitos das relacións interpersoais, da 
aprendizaxe, dos medios de comunicación e da ficción, 
expresados de forma clara e na lingua estándar a través de 
diversos soportes.  

• CA1.2. Seleccionar e aplicar de forma guiada as estratexias e 
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necesidades comunicativas 
concretas. 

coñecementos máis adecuados en situacións comunicativas 
cotiás para comprender o sentido xeral, a información esencial 
e os detalles máis relevantes dos textos; interpretar elementos 
non verbais e buscar información.  

• OBX2. Producir textos orixinais, de extensión media, sinxelos e 
cunha organización clara, usando estratexias tales como a 
planificación, a compensación ou a autorreparación, para 
expresar de forma creativa, adecuada e coherente mensaxes 
relevantes e responder a propósitos comunicativos concretos.  

• CA1.3. Expresar oralmente textos breves, sinxelos, 
estruturados, comprensibles e adecuados á situación 
comunicativa sobre asuntos cotiáns e frecuentes, de relevancia 
para o alumnado, co fin de describir e producir narracións sobre 
temas concretos, en diferentes soportes, utilizando de forma 
guiada recursos verbais e non verbais, así como estratexias 
básicas de planificación.  

• CA1.4. Organizar e redactar, de forma guiada, textos breves e 
comprensibles, con aceptable claridade, coherencia, cohesión e 
adecuación á situación comunicativa proposta, seguindo pautas 
establecidas, a través de ferramentas analóxicas e dixitais, 
sobre asuntos cotiáns e frecuentes, de relevancia para o 
alumnado e próximos á súa experiencia.  

• CA1.5. Seleccionar, organizar e aplicar de forma guiada 
coñecementos e estratexias para planificar, producir e revisar 
textos comprensibles, coherentes e adecuados ás intencións 
comunicativas, ás características contextuais e á tipoloxía 
textual, usando con axuda os recursos físicos ou dixitais máis 
adecuados en función da tarefa e as necesidades de cada 
momento. 

OBX3. Interactuar con 
outras persoas con 
crecente autonomía, 
usando estratexias de 
cooperación e empregando 
recursos analóxicos e 
dixitais, para responder a 
propósitos comunicativos 
concretos en intercambios 
respectuosos coas normas 
de cortesía.  

• CA1.6. Planificar e participar en situacións interactivas breves e 
sinxelas sobre temas cotiáns, de relevancia persoal e próximos 
á experiencia do alumnado, a través de diversos soportes, 
apoiándose en recursos tales como a repetición, o ritmo 
pausado ou a linguaxe non verbal, e mostrando empatía e 
respecto pola cortesía lingüística e a etiqueta dixital, así como 
polas diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas e 
motivacións das interlocutoras e dos interlocutores.  

• CA1.7. Seleccionar, organizar e utilizar, de forma guiada e en 
contornas próximas, estratexias adecuadas para iniciar, manter 
e terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra, e solicitar e 
formular aclaracións e explicacións.  

OBX4. Mediar en situacións 
cotiás entre distintas 
linguas, usando estratexias 
e coñecementos sinxelos 
orientados a explicar 

• CA1.8. Inferir e explicar textos, conceptos e comunicacións 
breves e sinxelas, de forma guiada, en situacións nas que 
atender á diversidade, mostrando respecto e empatía polas 
interlocutoras e os interlocutores e polas linguas empregadas, e 
interese por participar na solución de problemas de 
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conceptos ou simplificar 
mensaxes, para transmitir 
información de maneira 
eficaz, clara e responsable.  

intercomprensión (entre distintas linguas) e de entendemento na 
súa contorna próxima, apoiándose en diversos recursos e 
soportes.  

• CA1.9. Aplicar, de forma guiada, estratexias que axuden a crear 
pontes e faciliten a comprensión e produción de información e a 
comunicación, adecuadas ás intencións comunicativas, usando, 
con axuda, recursos e apoios físicos ou dixitais en función das 
necesidades de cada momento.  

OBX5. Ampliar e usar os 
repertorios lingüísticos 
persoais entre distintas 
linguas, reflexionando de 
forma crítica sobre ou seu 
funcionamento e tomando 
conciencia das estratexias 
e coñecementos propios, 
para mellorar a resposta a 
necesidades comunicativas 
concretas.  

• CA2.1. Comparar e contrastar as semellanzas e diferenzas 
entre distintas linguas reflexionando de maneira 
progresivamente autónoma sobre aspectos esenciais do seu 
funcionamento.  

• CA2.2. Utilizar e diferenciar, de forma progresivamente 
autónoma, os coñecementos e estratexias de mellora da súa 
capacidade de comunicar e de aprender a lingua estranxeira, 
con apoio doutros participantes e de soportes analóxicos e 
dixitais.  

• CA2.3. Identificar e rexistrar, de forma guiada, os progresos e 
dificultades de aprendizaxe da lingua estranxeira, 
seleccionando, con axuda, as estratexias máis eficaces para 
superar esas dificultades e realizar progresos na súa 
aprendizaxe, facéndoos explícitos e compartíndoos, por medio 
de actividades de autoavaliación e coavaliación (como as 
propostas no Portfolio Europeo das Linguas [PEL] ou nun diario 
de aprendizaxe).  

OBX6. Valorar criticamente 
e adecuarse á diversidade 
lingüística, cultural e 
artística a partir da lingua 
estranxeira, identificando e 
compartindo as 
semellanzas e as diferenzas 
entre linguas e culturas, 
para actuar de forma 
empática e respectuosa en 
situacións interculturais.  

• CA3.1. Actuar de forma empática e respectuosa en situacións 
interculturais, construíndo vínculos entre as diferentes linguas e 
culturas, rexeitando calquera tipo de discriminación, prexuízo e 
estereotipo en contextos comunicativos cotiáns.  

• CA3.2. Aceptar e adecuarse á diversidade lingüística, cultural e 
artística propia de países onde se fala a lingua estranxeira 
recoñecéndoa como fonte de enriquecemento persoal e 
mostrando interese por compartir elementos culturais e 
lingüísticos que fomenten a sustentabilidade e a democracia.  

• CA3.3. Aplicar, de forma guiada, estratexias para explicar e 
apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística, atendendo 
a valores ecosociais e democráticos e respectando os principios 
de xustiza, equidade e igualdade. 

2.4 Contidos. 
Os contidos incluídos no currículo para o terceiro curso de Educación Secundaria Obrigatoria, na 
materia de lingua estranxeira son os seguintes. 
 

Bloque 1. Comunicación 
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• Estratexias e técnicas para a adquisición e o desenvolvemento da autoconfianza e da 
iniciativa. O erro como parte integrante do proceso de aprendizaxe.  

• Estratexias de uso común para a planificación, execución, control e reparación da 
comprensión, a produción e a coprodución de textos orais, escritos e multimodais.  

• Coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en 
situacións cotiás.  

• Funcións comunicativas de uso común adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: 
saudar e despedirse, presentar e presentarse; describir persoas, obxectos, lugares, 
fenómenos e acontecementos; situar eventos no tempo; situar obxectos, persoas e lugares no 
espazo; pedir e intercambiar información sobre cuestións cotiás; dar e pedir instrucións, 
consellos e ordes; ofrecer, aceptar e rexeitar axuda, proposicións ou suxestións; expresar 
parcialmente o gusto ou o interese e as emocións; narrar acontecementos pasados, describir 
situacións presentes e enunciar sucesos futuros; expresar a opinión, a posibilidade, a 
capacidade, a obrigación e a prohibición; expresar argumentacións sinxelas; realizar hipótese 
e suposicións; expresar a incerteza e a dúbida; reformular e resumir.  

• Modelos contextuais e xéneros discursivos de uso común na comprensión, produción e 
coprodución de textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non 
literarios: características e recoñecemento do contexto (participantes e situación), expectativas 
xeradas polo contexto; organización e estruturación segundo o xénero, a función textual e a 
estrutura.  

• Unidades lingüísticas de uso común e significados asociados ás devanditas unidades tales 
como a expresión da entidade e as súas propiedades, cantidade e calidade, o espazo e as 
relacións espaciais, o tempo e as relacións temporais, a afirmación, a negación, a 
interrogación e a exclamación, relacións lóxicas habituais.  

• Léxico de uso común e de interese para o alumnado, relativo á identificación persoal, relacións 
interpersoais, lugares e contornas, lecer e tempo libre, saúde e actividade física, vida cotiá, 
vivenda e fogar, clima e contorna natural, tecnoloxías da información e a comunicación, 
sistema escolar e formación.  

• Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común, e significados e intencións 
comunicativas xerais asociadas aos devanditos patróns.  

• Convencións ortográficas de uso común e significados e intencións comunicativas asociados 
aos formatos, patróns e elementos gráficos.  

• Convencións e estratexias conversacionais de uso común, en formato síncrono ou asíncrono, 
para iniciar, manter e terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir e dar 
aclaracións e explicacións, reformular, comparar e contrastar, resumir, colaborar, debater etc.  

• Recursos para a aprendizaxe e estratexias de uso común de procura e selección de 
información: dicionarios, libros de consulta, bibliotecas, recursos dixitais e informáticos etc.  

• Respecto da propiedade intelectual e dereitos de autor sobre as fontes consultadas e contidos 
utilizados.  

• Ferramentas analóxicas e dixitais de uso común para a comprensión, produción e coprodución 
oral, escrita e multimodal; e plataformas virtuais de interacción e colaboración educativa (aulas 
virtuais, videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas etc.) para a aprendizaxe, a 
comunicación e o desenvolvemento de proxectos con falantes ou estudantes da lingua 
estranxeira. 
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Bloque 2. Plurilingüismo e reflexión sobre a aprendizaxe 

• Estratexias e técnicas para responder eficazmente e con niveis crecentes de fluidez, 
adecuación e corrección a unha necesidade comunicativa concreta a pesar das limitacións 
derivadas do nivel de competencia na lingua estranxeira e nas demais linguas do repertorio 
lingüístico propio.  

• Estratexias de uso común para identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar creativamente 
unidades lingüísticas (léxico, morfosintaxe, patróns sonoros etc.) a partir da comparación das 
linguas e variedades que conforman o repertorio lingüístico persoal.  

• Estratexias e ferramentas de uso común para a autoavaliación, a coavaliación e a 
autorreparación, analóxicas e dixitais, individuais e cooperativas.  

• Expresións e léxico específico de uso común para intercambiar ideas sobre a comunicación, a 
lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe).  

• Comparación entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e outras linguas: orixe e 
parentescos.  

Bloque 3. Interculturalidade 

• A lingua estranxeira como medio de comunicación interpersoal e internacional, como fonte de 
información, e como ferramenta de participación social e de enriquecemento persoal.  

• Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos a través de diferentes 
medios con falantes ou estudantes da lingua estranxeira.  

• Aspectos socioculturais e sociolingüísticos de uso común relativos á vida cotiá, ás condicións 
de vida e as relacións interpersoais; convencións sociais de uso común; linguaxe non verbal, 
cortesía lingüística e etiqueta dixital; cultura, normas, actitudes, costumes e valores propios de 
países onde se fala a lingua estranxeira.  

• Estratexias de uso común para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e 
artística, atendendo a valores ecosociais e democráticos.  

• Estratexias de uso común de detección e actuación ante usos discriminatorios da linguaxe 
verbal e non verbal. 

3. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS. 
3.1 CALENDARIO DE EXAMES 
No calendario de exames que elabora o Centro, figurarán os exames de Inglés dentro das datas 
que se sinalan a continuación: 
 

cursos AVALIACIÓN ORDINARIA AVALIACIÓN 
FINAL 

1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN (Xuño) 

ESO Do 14 ao 18 de 
Novembro 

Do 13 ao 17 de 
Febreiro  

Do 22 ao 26 de 
Maio 

Do 20 ao 22 de 
Xuño 
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3.2 SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES. 
O seguinte cadro reflicte a temporalización por unidades (que corresponden ó libro de actividades 
a empregar este ano da editorial de Oxford): 
 

AVALIACIÓN UNIDADES 
1ª aval.:  Starter Unit, Unit 1e Unit 2. 
2ª aval.:  Unit 3, Unit 4 e Unit 5. 
3ª aval.:  Unit 6, Unit 7, Unit 8 e Unit 9. 

 

3.3 CONTIDOS.  
Os contidos preséntanse agrupados en bloques, en relación a tres eixes que posúen 
características e necesidades específicas en canto ao proceso de ensino e de aprendizaxe, e que 
traballaremos ó longo de todo o curso: 
 

EIXES BLOQUES DE CONTIDOS SKILLS 

 As habilidades lingüísticas: 
 

 Bloque 1: Comprensión de textos orais 
(Escoitar e comprender).  Listening 

 Bloque 2: Produción de textos orais: 
expresión e interacción (Falar e 
conversar). 

 Speaking 

 Bloque 3: Comprensión de textos 
escritos (Ler e comprender).  Reading 

 Bloque 4: Produción de textos escritos 
(Escribir).  Writing 

 Os elementos constitutivos 
do sistema lingüístico, o seu 
funcionamento e relación: 

 Bloque 5: Coñecemento da lingua (e 
consciencia plurilingüe e intercultural). 

 Vocabulary 
 Grammar 
 Pronunciation 

 A dimensión social e cultural 
da lingua estranxeira: 

 Bloque 5: (Coñecemento da lingua e) 
consciencia plurilingüe e intercultural. 

 Cultural 
knowledge 

 

3.4 CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES ORGANIZADOS POR 
AVALIACIÓNS. 

Os mínimos esixibles son aqueles conceptos e procedementos que consideramos que son 
fundamentais para a formación do alumno ou que son indispensables para poder continuar co 
estudo da lingua inglesa nos cursos seguintes. Deberán, polo tanto, quedar consolidados no 
curso. 
Para unha mellor organización, desglosaremos os mínimos en avaliacións, e tendo en conta a 
organización de contidos en eixes, bloques e skills. 
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AV. EIXES, BLOQUES & 
SKILLS MÍNIMOS ESIXIBLES 

1ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 

 As habilidades 
lingüísticas: 
Bl. 1-2: 
Comprensión e 
produción de textos 
orais (Listening & 
Speaking). 
Bl. 3-4: 
Comprensión e 
produción de textos 
escritos (Reading & 
Writing). 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ORAL: Repaso das presentacións 
formais e informais, así como da linguaxe na aula; os saúdos e as 
presentacións; Práctica da linguaxe e expresións típicas para 
expresar a posición dunha persoa ou obxecto, a posesión, a hora, e 
habilidades e e ordes; Audición de diferentes tipos de textos orais: 
vídeo, vlog, conversa, podcast; descrición de sentimentos e 
comportamentos; Conversación para traballar a expresión da 
habilidade, do permiso, de consellos, da obriga, da prohibición, da 
necesidade e de reaccións; Resposta oral a preguntas sobre as súas 
películas favoritas, e práctica dunha conversa interactiva na que fala 
sobre as súas preferencias; 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ESCRITA: Uso correcto das 
maiúsculas e da puntuación; Corrección progresiva na ortografía, a 
puntuación e presentación do texto; Lectura de diferentes tipos de 
texto escritos: artigo, páxina web, obra literaria; Redacción dunha 
descrición dun modelo a seguir; Redacción dun post sobre un 
momento eureka; Redacción dunha descrición do seu personaxe 
favorito; Redacción de una recensión dun libro, película ou obra de 
teatro; 

 Os elementos 
constitutivos do 
sistema 
lingüístico, o seu 
funcionamento e 
relación: 
Bl. 5: Coñecemento 
da lingua 
(Vocabulary, 
Grammar & 
Pronunciation). 

 VOCABULARIO: Repaso do vocabulario relacionado coas viaxes e 
coas etapas da vida; verbos con preposicións de movemento; 
Adjectives (feelings and behaviour): anxious, cheerful, enjoyable, 
grateful, helpful, honest, likeable, offensive, unfair, valuable; Nouns (well-
being): behaviour, bullying, compassion, depression, empathy, gratitude, 
kindness, loneliness, stress, tolerance; Adjectives (opinions): 
disappointing, dramatic, dull, entertaining, hilarious, informative, original, 
predictable, realistic, spectacular, terrifying; Nouns (related to books and 
films): beginning, bestseller, chapter, character, critic, editor, ending, hit, 
narrator, novelist, publisher, review, setting;  

 GRAMÁTICA: Repaso do Present Simple, Present Continuous e Past 
Simple; Comparative adjectives e Superlative adjectives; O uso de 
verbos modais de: ability and  permission (can, could, will be able to), 
advice (should, ought to), obligation (have to, must), prohibition 
(mustn’t) no obligation (don’t have to) or necessity (need to, don't 
need to); Uso correcto de too, too much / too many, (not) enough; 
Past simple e Past continuous (affirmative, negative & interrogative); 
Uso de when / while; 

 PRONUNCIACIÓN: Entoación e expresións para mostrar interese 
nunha conversa; Pronuncia correcta da terminación dos verbos na 
3.ª persoa do singular do Present Simple: /s/, /z/ e /ɪz/, da 
terminación -ing dos verbos en Present Continuous (/ɪŋ/), das 
terminacións en pasado /d/, /t/ e /ɪd/, e dos sons ligados; 

 A dimensión social 
e cultural da lingua 
estranxeira: 
Bl. 5: Consciencia 
plurilingüe e 
intercultural 
(Cultural 
knowledge). 

 CULTURA: Interese en coñecer datos curiosos sobre outros países; 
Datos curiosos e interesantes sobre a felicidade e o control da 
felicidade; Reflexión sobre como amosar interese, sobre como 
expresar preferencias e opinión, sobre a forma na que 
escoitan/ven/len as historias; Busca de información en liña ou libros 
de consulta sobre escritores famosos que estudaron na universidade 
de Dublín (Trinity College); Aprendizaxe sobre a narrativa en Dublín, 
Irlanda; 
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AV. EIXES, BLOQUES & 
SKILLS MÍNIMOS ESIXIBLES 

2ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 

 As habilidades 
lingüísticas: 
Bl. 1-2: 
Comprensión e 
produción de textos 
orais (Listening & 
Speaking). 
Bl. 3-4: 
Comprensión e 
produción de textos 
escritos (Reading & 
Writing). 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ORAL: Práctica da linguaxe e 
expresións típicas para expresar solicitude e oferta de información e 
solicitude de confirmación, para a expresión do tempo, de 
suxestións, acordo e desacordo, opinión, de accións relacionadas 
coa tecnoloxía, de mensaxes, dedución, orde, para a descrición de 
sentimentos, para a narración de accións pasadas, para petición e 
ofrecemento de información e de axuda, para descrición de 
fotografías e a designación de delitos; Audición de diferentes tipos de 
textos orais: vídeo, vlog, conversa, podcast, mensaxe telefónica, 
programa de radio; Resposta oral a preguntas sobre a mellor compra 
que fixeron, sobre gadgets; Conversa para tratar de chegar a un 
acordo, ou onde se pide e ofrece axuda por un problema,  

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ESCRITA: Uso correcto das 
maiúsculas e da puntuación; Corrección progresiva na ortografía, a 
puntuación e presentación do texto; Lectura de diferentes tipos de 
texto escritos: artigo, foro, mensaxe informal, páxina web, obra 
literaria, ficha de datos, guía, informe policial; Redacción dun ensaio 
de debate sobre un tema, dunha mensaxe informal a un amigo 
informando sobre o idioma, dun texto sobre unha experiencia nunha 
viaxe, dunha carta para incluír na cápsula do tempo, dun artigo de 
prensa sobre un feito que pasou na súa localidade;  

 Os elementos 
constitutivos do 
sistema 
lingüístico, o seu 
funcionamento e 
relación: 
Bl. 5: Coñecemento 
da lingua 
(Vocabulary, 
Grammar & 
Pronunciation). 

 VOCABULARIO: Vocabulario relacionado con money and shopping: 
bargain, be worth, brand, budget, cost, discount, good deal, overspend, 
reduce, save up, shop online, the sales; Phrasal verbs: come along, join in, 
miss out, pick up, take on, take up, try out, work out; Adjectives (feelings): 
amusing, annoying, confusing, embarrassing, fascinating, frightening, 
inspiring, relaxing, upsetting, worrying; Verbs relacionadas coa 
technology:  browse, charge, download, message, plug in, press, scroll, 
stream, swipe, switch off, switch on, tap, unplug, update; Crime nouns: 
crime scene, evidence, fingerprints, injury, motive, robbery, sample, suspect, 
victim, weapon, witness; Crimes: arson, burglary, credit card fraud, drug-
dealing, forgery, identity theft, kidnapping, mugging, pickpocketing, 
shoplifting, speeding, vandalism;  

 GRAMÁTICA: Present perfect with How long?, for, since, still / yet / 
already, just, ever, never; Past simple with yesterday, later, ago; 
Question forms; Yes/No questions and short answers; Wh- questions; 
Past perfect; Relative pronouns: who, which, whose, where;  

 PRONUNCIACIÓN: Correcta pronuncia dos sons /ə/ e /ɜ:/; práctica 
dos sons: /ʊ/ e /uː/; pronuncia de sons ligados; 

 A dimensión social 
e cultural da lingua 
estranxeira: 
Bl. 5: Consciencia 
plurilingüe e 
intercultural 
(Cultural 
knowledge). 

 CULTURA: Interese en coñecer datos curiosos sobre outros países; 
Busca de información en liña ou libros de consulta sobre a súa 
comida favorita, súa orixe, se é ecolóxica; Reflexión sobre como 
poñerse de acordo, sobre a comida que se vende no mercado, sobre 
pedir axuda e como, sobre que facer no caso de encontrar algo ou 
perder algo; Aprendizaxe sobre a compra ética nun famoso mercado 
de Londres, sobre a comunicación no antigo Exipto, sobre como se 
investiga unha escena dun crime, sobre os peores crimes duns 
impostores; 

 

AV. EIXES, BLOQUES 
& SKILLS MÍNIMOS ESIXIBLES 
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3ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 

 As habilidades 
lingüísticas: 
Bl. 1-2: 
Comprensión e 
produción de 
textos orais 
(Listening & 
Speaking). 
Bl. 3-4: 
Comprensión e 
produción de 
textos escritos 
(Reading & 
Writing). 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ORAL: Práctica da linguaxe e 
expresións típicas para describir obxectos, accións, lugares, sabores, 
tarefas, personalidade, relacións; para narrar feitos futuros; para expresar 
opinión, ofrecemento, suxerencia, ordes, vantaxes/desvantaxes, 
propósitos, preparativos, recomendacións, desculpas, o tempo; debate de 
ideas; para expresar o condicional, modo; para reportar información; 
Audición de diferentes tipos de texto orais: vídeo, vlog, conversa, guía 
turística, documental, podcast, mensaxe de voz, monólogo, programa de 
radio; Conversa interactiva na que se fala sobre comida, sobre distintos 
inventos, pedindo información sobre unha viaxe, pedindo e aceptando 
desculpas, sobre a elaboración dun prato, sobre diferentes aspectos das 
súas vidas, sobre o que se fai coa roupa vella, sobre unha organización 
benéfica; Debate sobre o respetuosos que son co medio ambiente, o 
proceso de fabricación de roupa con materiais reciclados, de ideas sobre 
os propósitos de medio ano, sobre as viaxes espaciais, sobre situacións 
hipotéticas, sobre ideas para recadar diñeiro, sobre un programa de 
voluntariado para axudar ao seu colexio ou comunidade; Role-play 
comprando un billete de tren ou autobús;  

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ESCRITA: Uso correcto das maiúsculas 
e da puntuación; Corrección progresiva na ortografía, a puntuación e 
presentación do texto; Lectura de diferentes tipos de texto escritos: artigo, 
vlog, texto informativo, recensión de produtos, informe, enquisa, anuncio, 
email formal, obra literaria; Redacción dun póster para promover a 
redución do uso do plástico, dun informe sobre teléfonos móbiles, dun 
cuestionario, dunha entrada nun blog sobre propósitos de melloras, dun 
breve parágrafo sobre as tarefas do fogar dun compañeiro, dunha 
enquisa, dunha presentación sobre un lugar no que lles gustaría vivir, dun 
póster ou páxina web anunciando un xardín comunitario e pedindo 
voluntarios, dun email formal para obter publicidade para unha campaña 
escolar; 

 Os elementos 
constitutivos 
do sistema 
lingüístico, o 
seu 
funcionamento 
e relación: 
Bl. 5: 
Coñecemento 
da lingua 
(Vocabulary, 
Grammar & 
Pronunciation). 

 VOCABULARIO: Verbs (environment): clean up (the park), damage (the 
environment), get rid of (old clothes), pollute (rivers), protect (the planet), recycle 
(plastic), reduce (waste), reuse (bags), save (water), throw away (paper), use up 
(resources), waste (food); Adjectives (technology): automatic, convenient, 
disposable, efficient, fragile, good-quality, hard-wearing, heavy, impractical, 
inconvenient, inefficient, lightweight, manual, poor-quality, practical, reliable, 
reusable, unreliable, useful, useless; Do and make; Jobs around the home: 
change the sheets, clean the bath / shower, clean the oven, do the ironing, do the 
vacuuming, do the washing, make the bed, mop the floor, take out the rubbish, 
wash the dishes; Adjectives (personalities): ambitious, brave, competitive, 
generous, jealous, lazy, loyal, selfish, sensible, sensitive, stubborn, talkative, 
unpredictable, vain; Phrasal verbs (relationships): fall out (with), get on with, 
look up to, make up (with), pick on, put up with, tell off, turn to; Charity and 
campaign: campaign, charity, donate, donation, fundraise, persuade, petition, 
protest, publicize, raise money, sponsor, volunteer; Support at school: confide 
in, cope, deal with, mentee, mentor, peer group, pressure, role model, well-being; 

 GRAMÁTICA: Present simple passive (affirmative, negative & 
interrogative); Past simple passive (affirmative, negative & interrogative); 
Futuro: Will, be going to; some- / any- / no- / every-; First conditional (If + 
present simple = will + infinitive without to); Second conditional (If + past 
simple = would + infinitive without to); Reported speech, pronouns, 
possessive adjectives, expressions of time and place; 

 PRONUNCIACIÓN: reprodución de palabras, tendo en conta as súas 
sílabas; práctica dos sons /s/ e /z/; práctica do estrés nas oracións; 
práctica dos sons: /g/ e /dʒ/;  
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 A dimensión 
social e 
cultural da 
lingua 
estranxeira: 
Bl. 5: 
Consciencia 
plurilingüe e 
intercultural 
(Cultural 
knowledge). 

 CULTURA: Interese en coñecer datos curiosos sobre outros países; 
Reflexión sobre probar novos alimentos e sobre elementos beneficiosos 
ou nocivos para o medio ambiente, sobre o uso do transporte público, 
sobre a exploración do espazo, sobre como pedir perdón, sobre ir a vivir 
ao estranxeiro, sobre como apoiar ás organizacións benéficas, sobre as 
comunidades; Aprendizaxe sobre os problemas dos océanos e as 
campañas para solucionalos, sobre a área de entreno do espazo Skylab, 
sobre Manhattan, New York City, sobre un proxecto dun xardín 
comunitario; Procura de información en liña ou libros de consulta sobre o 
tempo que tardan distintos elementos en descompoñerse no océano, 
sobre a famosa frase pronunciada por Neil Armstrong ao pisar a lúa, 
sobre a orixe do nome de Nueva York; 

4. ORIENTACIÓNS METODOLÓXICAS 
4.1 BASES METODOLÓXICAS. 
O punto de partida da aprendizaxe do alumnado son os seus primeiros coñecementos previos; 
centrándonos naquilo que resulta familiar e próximo ao alumnado pero cunha vertente de fantasía 
para lograr o equilibrio entre a seguridade/benestar co interese/imaxinación. O alumno pode 
transferir conceptos e estratexias adquiridas para construír así significados e atribuír sentido ao 
que aprende (partindo do que coñece e formulando hipótesis para elaborar regras que axudan a 
interiorizar o novo sistema). Favorécese así o seu crecemento persoal, o seu desenvolvemento e 
a súa socialización. 
A aprendizaxe competencial persegue o desenvolvemento do potencial de cada alumno, das 
súas capacidades, preparar ao alumnado para que poida afrontar os retos persoais ao longo da 
súa vida con éxito. Os alumnos non só han de adquirir uns coñecementos, senón que han de ser 
capaces de acceder a eles e aplicalos nos diferentes contextos da súa vida, contextualizalos. A 
aprendizaxe por competencias ten o propósito de cubrir todos os aspectos da vida, facendo que 
os alumnos non só sexan capaces de aprender, senón entre outros, de aprender a aprender, 
aprender a convivir, aprender a facer. Cada unha das unidades do noso proxecto proporciona 
diferentes actividades que contribúen ao desenvolvemento das Competencias clave. 
As situacións comunicativas que inclúen o humor e o xogo captan a motivación do alumnado e 
facilitan a aprendizaxe; por iso é importante ter en conta a importancia das cancións e historias, 
as características dos personaxes, as ilustracións e mesmo os efectos sonoros das gravacións. 
O alumnado aprende de distintas formas e a ritmos diferentes; por iso o noso proxecto está 
deseñado para ser utilizado con flexibilidade de modo que todos os integrantes do grupo poidan 
participar e atopen actividades nas que poden aplicar coñecementos e aptitudes, facilitando o 
desenvolvemento da propia conciencia de logros e do progreso que logran día a día. Por iso, 
teremos en conta aqueles casos nos que o progreso non responda aos obxectivos que se 
programaron, así como os casos en que algúns destaquen na consecución de obxectivos e que 
se desmotiven e perdan o interese pola lingua estranxeira.  
A aprendizaxe do alumnado é maior e de máis calidade se se basea na actividade; eles 
demandan exercer a súa capacidade de actuar. Por iso, tentaremos presentar unha ampla gama 
de actividades e recursos didácticos de diferente participación. O alumno é o centro do proceso 
de ensino-aprendizaxe pero a súa actividade constructivista depende da intervención do 
profesor/a. Esta intervención debe ser activa e reflexiva e axustada ao nivel que mostra o 
alumno/a debendo: iniciar o input da lingua, axudar ao individuo na interacción cos demais, 
avaliar o que fan os alumnos, proporcionar feedback, contextualizar as actividades e dar 
significados comprensibles para o alumno, promover estratexias de comunicación, potenciar as 
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estratexias de aprendizaxe xa adquiridas e admitir o erro, xa que o erro debe considerarse 
como algo natural no proceso de aprendizaxe. O erro ocorre cando o alumno anticipa como 
vai funcionar a lingua ou cando transfire regras da súa lingua materna nun proceso natural de 
adquisición. Pero é importante facer unha distinción entre erro e equivocación. Considérase erro o 
fallo sistemático debido a un mal ou escaso coñecemento da lingua. Estes erros corrixiranse ao 
finalizar as interaccións orais, de forma grupal e cunha linguaxe alcanzable e sempre tendo en 
conta que non desaparecen repentinamente, senón que requiren o seu tempo. A equivocación é 
un fallo ocasional debido a unha falta de atención nun momento determinado, que o mesmo 
pódelle ocorrer a un falante nativo. 
A aprendizaxe globalizada xera o desenvolvemento da realidade como un todo nos alumnos/as. 
Por iso é importante ofrecer actividades interrelacionadas coas outras materias curriculares, 
empezando polo coñecemento do mesmo alumno e a continuación coa exploración do mundo 
que lles rodea; a súa casa, o seu colexio, o seu medio ambiente e a súa sociedade en xeral. Este 
desenvolvemento reflíctese nos temas de cada unidade, que se relacionan coas demais materias 
do Currículo: Bioloxía e Xeoloxía, Educación Física, Educación Plástica, Visual e Audiovisual, 
Xeografía e Historia, Matemáticas, Tecnoloxía, etc. Ademais, cremos que todo o que adquire o 
alumno/a na nosa materia pode construír unha bagaxe cultural e de información que serviralle 
non só para aplicar en outras materias senón que tamén lle servirá para o conxunto da súa vida, 
sendo capaz de utilizalo en momentos precisos e en situacións distintas. Por iso, as 
Competencias clave poden alcanzarse se non en todas, si na maioría das materias curriculares, e 
tamén por iso en todas estas materias poderá utilizar e aplicar ditas competencias, 
independentemente de en cales as puidera adquirir (transversalidade). 

4.2 CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS. 
O profesorado motivará ó alumnado para aprender inglés proporcionándolle as capacidades que 
necesita para alcanzar unha auténtica competencia comunicativa. Para iso, utilizaremos un 
método ben estruturado e de uso sinxelo que lles facilitará ós alumnos/as a adquisición das 
competencias clave recollidas na LOMLOE. Deberá estar enfocado ao desenvolvemento das 
destrezas ou competencias lingüísticas esenciais de Listening, Speaking Reading, Writing e 
Mediación. Un dos aspectos máis significativos do novo plan de estudos é o enfoque na 
mediación. A mediación implica crear conexións, comunicar información e facilitar a 
comprensión. O proceso de mediación pode ter lugar dentro da mesma lingua ou entre linguas 
diferentes. Ao emprender tarefas de mediación, os alumnos deben ser conscientes das 
necesidades das persoas para as que median. Isto axuda a desenvolver a intelixencia 
emocional, xa que deben mostrar empatía coas opinións e emocións das persoas coas que se 
comunican. A mediación non só implica ser competente nas habilidades lingüísticas; tamén 
significa ter estratexias adecuadas, por exemplo, para aclarar significados e comprobar a 
comprensión dos demais. En toda unha serie de contextos e situacións, a capacidade de 
mediación permite aos alumnos axudar ás persoas para comprender mellor. 
Para que o método sexa completo, deberemos traballar e ampliar os coñecementos sobre temas 
socioculturais e interdisciplinares. Tamén, deberemos ter en conta o perfil de alumnos/as que 
temos nas clases para adecuar o noso método e atender á diversidade. 
En resumen, ó longo do curso, nos centraremos no desenvolvemento das competencias 
lingüísticas produtivas para unha comunicación efectiva, achegándolle o mundo real á aula de 
Bacharelato para que o alumnado reflexione, non deixe de estar motivado e se exprese en inglés 
de forma sinxela e natural, segundo o Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas. 
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4.3 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

4.3.1 Materiais didácticos. 
Coa incorporación das TIC na aula, a educación pode empregar diferentes materiais dixitais que  
permiten ás profesoras deseñar as súas clases de forma personalizada e axustándose ás 
necesidades de cada momento. En 3º de ESO, os materiais a empregar serán o libro de texto 
dixital e/ou o workbook, así como tamén o ordenador, internet, ademais das fichas, presentacións 
ou material elaborado polas profesoras. O uso destes materiais dixitais é posible porque todo o 
alumnado de 1º posúe un ordenador persoal para traballar tanto na casa coma na aula. Ademais, 
nas aulas dispomos de ordenador para o profesorado con conexión á internet e Encerados 
Dixitais Interactivos, así como conexión WiFi para os ordenadores do alumnado. 
• O libro dixital pode ser de axuda pero de forma vixiada por parte do profesor. Os alumnos/as 

despístanse moito e temos que ser capaces de empregar ambos métodos: o tradicional (libro 
de actividades físico) e o dixital. 

• O ordenador empregarase de forma segura, nos momentos nos que se traballe co libro dixital, 
ou co material proporcionado na Aula Virtual, na que cada profesora presentará material 
variado para traballar, repasar, afianzar ou ampliar os contidos traballados nas clases. 

• Internet sempre facilita un número de actividades moi interesantes tanto para o profesorado 
como para o alumnado. O importante é que o/a alumno/a se concentre no que fai na rede e 
aproveite o máximo as novas tecnoloxías. 

• As profesoras prepararán material variado para traballar na clase de forma xeral ou específico 
para os/as alumnos/as, segundo as súas necesidades (“remedial activities” o “follow-up 
activities”). 

• Ademais utilizaranse outros libros e revistas en inglés, libros de lectura (lecturas adaptadas), 
películas subtituladas etc. recursos online e actividades dispoñibles no fondo de actividades 
que o Departamento está a xerar para cada curso. 

Na nosa materia dispomos de multitude de materiais motivadores aínda que o pouco tempo ás 
veces non nos facilita o uso de todos eles. As profesoras elixirán aqueles materiais máis 
axeitados ós niveis dos seus alumnos/as. Ás veces non se poden utilizar os mesmos métodos en 
clases diferentes. En resumo, diremos que os recursos estarán baseados en conseguir unha 
ensinanza de calidade e co fin de motivar o aprendizaxe práctico da lingua estranxeira. 
Dada a situación especial producida nos cursos pasados co COVID-19, cremos que debemos 
falar da xestión dos materiais dependendo da situación na que nos atopemos. É dicir, nas clases 
presenciais priorizaremos o traballo co libro de actividades físico, e empregaremos o libro dixital 
para mandarlle tarefas ós alumnos/as para realizar na casa. Tamén empregaremos a aula virtual 
do centro (MOODLE) para mandarlles información, tarefas, explicacións, documentos, vídeos, 
cancións que consideremos interesantes para traballar con eles/as. Deste xeito, os alumnos/as 
estarán a traballar con materiais físicos e dixitais ó mesmo tempo, sen que sexa un problema 
para o proceso de ensino-aprendizaxe da nosa materia. 
Ademais, debemos mencionar que, seguimos co plan EDIXGAL en 1º e en 2º da ESO, 
incorporando neste curso escolar ó alumnado de 3º de ESO a dito plan. 

4.3.2 Recursos didácticos. 
Á hora de traballar cos alumnos/as, outros dos recursos que dispomos este curso é a figura do 
auxiliar de conversa de linguas estranxeiras, persoa que será de vital axuda na nosa andaina. 
Na ESO, o seu traballo será principalmente oral. Os alumnos/as participarán en diálogos curtos ó 
principio de curso para máis adiante ser capaces de elaborar conversacións algo máis longas. 
Poderán e deberán preparar traballos referidos á cultura anglosaxona e americana, que 
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compararemos coa nosa cultura galega. Deste xeito, ambas partes beneficiaranse do intercambio 
de linguas e aspectos da vida do noso país e do país da asistente.  
A profesora da materia regulará os materiais utilizados e ensinará ó auxiliar de conversa como 
debe facer para que sexa entendido de xeito fácil e motivador. Aínda que as notas de avaliación 
serán dadas polo profesor, o auxiliar poderá tomar apuntes referidos a distintos aspectos orais e 
escritos. É importante que el/ela poida dar unha valoración subxectiva de cada alumno. O traballo 
de tódalas profesoras incluído o auxiliar de conversa de linguas pode ser moi interesante para 
todos os que formamos parte da aprendizaxe da nosa materia. Ten que haber, por suposto, unha 
boa organización para que non se considere un pasatempo. 
Este curso, teremos un auxiliar de conversa americano da beca Fulbright, polo que os alumnos/as 
desfrutarán da inmersión que el proporcionará sobre a cultura americana. Estamos seguros que 
deste xeito os nosos rapaces poden aprender os distintos rexistros da lingua inglesa. 
O departamento considera que debemos conseguir que a lingua oral teña moita importancia no 
currículo da nosa materia. Por iso, dámoslle tanta importancia a presenza do auxiliar de conversa. 
Ademais, facemos exames e probas orais, así como actividades e proxectos orais, para 
proporcionarlle ós alumnos/as situacións reais nas que poda traballar a lingua oral. 

5. AVALIACIÓN. 
5.1 CARACTERÍSTICAS DA AVALIACIÓN NA ESO. 
A avaliación, promoción e titulación na Educación Secundaria Obrigatoria está regulada polo 
disposto no RD 984/2021, do 16 de novembro e as normas para a aplicación do disposto no 
devandito decreto quedan establecidas pola Orde EFP/279/2022, do 4 de abril. Os referentes 
para a avaliación serán os establecidos no currículo. 
A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria será: 
• Continua, xa que cando o progreso dun/ha alumno/a non sexa o adecuado, estableceranse 

medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera momento do curso, en 
canto se detecten as dificultades e estarán dirixidas a garantir a adquisición das competencias 
imprescindibles para continuar o proceso educativo. 

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

• Progresiva, porque ó longo do curso, estase a traballar e avaliar todo o anteriormente 
traballado, algo esencial tendo en conta a natureza intrínseca da materia de Lingua Inglesa. 

• Global, que amosará o nivel que posúe o alumno/a e será en base a Competencia 
Comunicativa, tendo en conta os seguintes criterios: 
 Coñece e usa correctamente o vocabulario. 
 Usa as estruturas estudadas de xeito oral e por escrito. 
 Comprende textos escritos e contesta a preguntas sobre eles, asemade pode resumilos. 
 Comprende textos orais e é capaz de responder cuestións sobre eles. 
 Produce textos orais e escritos usando vocabulario da unidade e seguindo as instrucións 

dadas en base a estruturas gramaticais, formato e temática evitando os erros básicos que 
se enumeran máis abaixo. 

 Uso adecuado de conectores ou linking words. 

Ao rematar, os alumnos/as realizarán unha avaliación individualizada na que se comprobará o 
logro dos obxectivos desta etapa e o grao de adquisición das competencias correspondentes en 
relación, entre outras, coa materia de inglés como primeira lingua estranxeira. 
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5.2 PROCEDEMENTOS PARA A AVALIACIÓN INICIAL. 
A avaliación inicial é unha parte moi importante no proceso educativo, que nos permite comezar a 
elaborar ou axustar a programación didáctica para adaptarse ó grupo de alumn@s. Grazas á 
avaliación inicial podemos observar as características, necesidades, posibilidades ou 
capacidades dos alumn@s do grupo. Ademais, tamén permite detectar desde o primeiro 
momento as dificultades de aprendizaxe de determinados alumn@s, o que nos permitirá comezar 
a establecer as medidas necesarias para axudarlles ó longo do curso escolar. 
Na avaliación inicial, se realizará un exame escrito baseado nos contidos traballados no curso 
anterior. Neste exame comprobaremos os contidos básicos de gramática, vocabulario, 
comprensión escrita, comprensión oral e expresión escrita. Para completar a información sobre a 
avaliación inicial, tamén teremos en conta as cualificacións obtidas no curso ou cursos anteriores, 
así como a información recollida nos informes individualizados dos profesor@s anteriores da 
materia. 

5.3 PROCEDEMENTOS PARA AS AVALIACIÓNS ORDINARIAS. 

5.3.1 Procedementos de avaliación e promoción. 
Durante cada avaliación faranse un máximo de dous exames. Os controis, as probas, as 
chamadas de clase, os proxectos, as presentacións orais, etc. que se fagan, teranse en conta 
para a nota do alumnado, pero non contan no número de exames a marcar no calendario de 
exames oficial a presentar en Xefatura de Estudos.  

5.3.2 Criterios de avaliación e promoción. 
Para obter a nota en cada avaliación seguirase o seguinte criterio da avaliación: 
 

Grammar 15% 
Vocabulary 15% 
Listening 10% 
Reading 15% 
Writing 20% 
Speaking 15% 
Student’s Work 10% 
TOTAL 100% 

 
Así mesmo, se terán en conta os seguintes criterios de avaliación: 
 A cualificación será sempre global, amosará o nivel que posúe o alumno e será en base a 

Competencia Comunicativa, como se especifica anteriormente. 
 No apartado de “student’s work“ inclúense a media obtida pola presentación de tarefas a 

través da Aula Virtual, ou presentadas en clase, así como os proxectos ou traballos 
propostos, realizados e presentados pol@s alumn@s en tempo e forma. 

 Os alumn@s deberán facer todas e cada unha das partes/destrezas das que constan os 
exames, de non ser así serán penalizados nas notas da avaliación. 

 A non asistencia a un exame deberá ser oficialmente xustificada e tentará facerse xunto 
con outro grupo. De non ser posible, buscarase outra data que non interfira coa marcha da 
clase, polo que non está garantida a realización da proba de Listening. O departamento 
non pode preparar nin pode facer exames de Listening para un único alumno. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA – DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
IES Eduardo Blanco Amor - Ourense 

Curso 2022-23 
 

 
24 

 O exame da 3ª Avaliación Ordinaria será global, incluíndo materia das avaliacións 
anteriores para poder comprobar o grao de adquisición da Competencia Comunicativa en 
Lingua Inglesa. 

 Dado que o programa Xade non admite decimais, a nota das Avaliacións que aparecerá 
no Xade será a obtida na proba ou probas escritas e orais, nos controis, nos traballos 
realizados polo alumn@ nas avaliación tendo en conta a unidade, é dicir, NON se terán en 
conta os decimais. 

 A nota da avaliación será positiva sempre e cando o alumno/a obteña unha cualificación 
igual ou superior a 5. 

 A nota da Avaliación Final Ordinaria do alumnado será a media ponderada das notas 
reais obtidas na 1º, 2º e 3º avaliación (notas reais obtidas nas avaliacións antes do 
redondeo feito para por a nota no Xade). A ponderación será a seguinte: a 1ª avaliación 
valerá un 20%, a 2ª avaliación un 30% e a 3ª avaliación un 50%.  

 A nota que aparecerán no programa Xade (que non admite decimais), e unicamente na 
Avaliación Final Ordinaria, será redondeada positiva ou negativamente en función da 
nota real obtida pol@ alumn@ cos seus decimais, necesitando obter un 0,6 nos decimais 
para poder redondear positivamente á unidade superior. 

 A nota da Avaliación Final Ordinaria do alumnado que aprobara a materia na 3ª 
Avaliación será a media ponderada das notas reais obtidas na 1º, 2º e 3º avaliación (notas 
reais obtidas nas avaliacións antes do redondeo feito para por a nota no Xade). A 
ponderación será a seguinte: a 1ª avaliación valerá un 20%, a 2ª avaliación un 30% e a 3ª 
avaliación un 50%. Esta nota poderase mellorar ou non por medio da realización dunha 
proba e/ou traballos que se realizarán no período da Avaliación Final Ordinaria (hasta 1 
punto).  

 No caso de non superar a terceira avaliación, esta poderá ser recuperada na avaliación 
final dado a continuidade da materia. 

 A nota da Avaliación Final do alumnado que suspendera a materia na 3ª avaliación 
será a media ponderada das notas reais obtidas na 1º, 2º e 3º avaliación (notas reais 
obtidas nas avaliacións antes do redondeo feito para outorgarse a nota no Xade). A 
ponderación será a seguinte: a 1ª avaliación valerá un 20%, a 2ª avaliación un 30% e a 3ª 
avaliación un 50%. Se esta nota non é superior ó 5, o alumn@ deberá realizar un exame 
global da materia. 

 No exame da Avaliación Final Ordinaria de Xuño NON se terá en conta nin o Student’s 
work, nin o Speaking, nin o Listening, polo que a valoración será de 25% cada un dos 
apartados (Grammar, Vocabulary, Reading and Writing).  

 A nota que aparecerá no programa Xade (que non admite decimais), e unicamente na 
Avaliación Final Ordinaria, será redondeada positiva ou negativamente en función da 
nota real obtida pol@ alumn@ cos seus decimais, necesitando obter un 0,6 nos decimais 
para poder redondear positivamente á unidade superior. 

5.3.3 Criterios de cualificacións. 
No proceso de avaliación identificamos cinco niveis de cualificación, que seguen a seguinte 
escala cualitativa ordenada de menor a maior: 

1) Insuficiente (IN): Non conseguido (1-5); 
2) Suficiente (SU): Conseguido con nivel baixo nos diferentes ámbitos (5-6); 
3) Ben (BI): Conseguido con nivel medio (6-7); 
4) Notable (NT): conseguido con nivel alto (7-9); 
5) Sobresaliente (SB): Conseguido totalmente (9-10). 

Estes criterios de cualificación deben aplicarse tendo en conta os criterios de avaliacións 
detallados anteriormente.  
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5.3.4 Erros básicos que se penalizan especialmente a criterio do profesor/a. 
O Departamento considera que hai unha serie de erros básicos que non se poden permitir, polo 
que deben ser penalizados de forma extraordinaria, modificando a nota do exame e/ou avaliación.  
Estes erros son: 
 Omitir o suxeito diante dun verbo. 
 Omitir o -s da terceira persoa singular do presente simple. 
 Confundir auxiliar do/does. 
 Usar adxectivos en plural ou na orde incorrecta. 
 Usar posesivos/demostrativos incorrectamente. 
 Presentación escrita desordenada, con riscaduras, de aspecto descoidado, sen marxes e 

parágrafos destacados, etc. 
 Falta de coherencia e non axustarse ó tema demandado tanto na escrita coma nas probas 

orais. 
 Copia literal das palabras, expresións ou incluso frases do texto a traballar. 
 Respostas curtas no traballo de comprensión de texto. 
 Reincidencia de erros de pronunciación básica. 
 Falta de naturalidade e fluidez na presentación oral  
 Non seguir as instrucións nas clases de conversa. 

5.4 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
Para poder avaliar ós alumn@s, o profesorado precisa unha serie de instrumentos que lle 
permitan obter uns datos concretos. No noso departamento propomos os instrumentos que 
cremos máis indicados para a obtención destes datos, como poden ser: 

• Probas escritas e orais, para avaliar a comprensión e expresión escrita e oral, con 
diferentes tipos de preguntas (de resposta curta, de texto incompleto, de correspondencia 
o emparellamento, de opción múltiple, de verdadeiro ou falso (con xustificación), de 
analoxías/diferencias, de interpretación, etc...  

• Caderno de clase e/ou workbook, onde podemos observar o traballo dos alumn@s ó 
longo do curso, sobre a gramática, vocabulario, reading, listening e writing. 

• Probas de ensaio e composición (redaccións escritas ou monólogos orais), que os alumn@s 
presentarán ó longo do curso para traballar a expresión tanto escrita como oral. 

• Ferramentas dixitais, como por exemplo Kahoot, Quizziz, Google forms, Liveworksheets, 
etc... que rexistran o traballo dos alumn@s, e que poden ser empregados como 
cuestionarios de repaso, recapitulación o de ampliación de contidos.  

• Observación, realizada ó longo do curso, a través dun diario no que se levará rexistro da 
realización das distintas tarefas encomendadas (tanto as realizadas na clase como as 
realizadas na casa), da realización das tarefas dixitais realizadas a través da AV (tarefas, 
foro, probas...), do uso do inglés como linguaxe de comunicación na aula, da mostra de 
interese pola materia participando activamente na clase, etc... 

5.5 PROCEDEMENTOS PARA SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DA MATERIA PENDENTE.  

5.5.1 Plan de recuperación de contidos non impartidos no curso anterior, 
baseados nos informes individualizados. 

O curso anterior, curso 2021-22, estibemos supeditados a unha situación “bastante” ordinaria, a 
pesares das medidas COVID-19 que tivemos que contemplar na organización das tarefas dentro 
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da aula. Aínda así, puidemos abranguer a totalidade dos contidos propostos na programación 
para cada un dos niveis. 
Para os alumnos/as de todos os niveis teremos en conta os contidos que se deron para 
repasalos e amplialos ó longo deste novo curso. Temos que dicir que as programacións dos 
diversos niveis no departamento de inglés teñen un carácter moi gradual nos obxectivos, contidos 
e habilidades, polo que as primeiras unidades dos cursos seguintes constitúen de por si a 
recuperación máis adecuada dos aprendizaxes adquiridos en precario o non adquiridos. Por iso, 
tal e como indican os profesores/as nos informes individualizados presentados ó final do curso 
anterior, as aprendizaxes non adquiridas se traballarán do xeito máis axeitado dependendo de se 
os contidos están ou non baseados ou amplían outros traballados ou non en anos anteriores. 
Deste xeito, cando a materia está pendente do curso anterior será o profesor/a do curso actual 
o que faga o seguimento da mesma tendo en conta o traballo e resultados diarios así como con 
probas, traballos e exames que considere necesarios. 

5.5.2 Calendario de avaliación da materia pendente. 
Desde xefatura de Estudos, se fixarán os exames en datas oficiais para que os alumn@s vaian 
recuperando a materia por avaliacións. Estes exames non se cambiarán de data, nin se repetirán, 
a non ser que o alumn@ posúa unha xustificación por causa grave. 
 

cursos AVALIACIÓN ORDINARIA AVALIACIÓN 
FINAL 

1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN (Maio) 

ESO 8, 9 e 10 de 
Novembro 

7, 8 e 9 de 
Febreiro  3 e 4 de Maio 23, 24 e 25 de Maio 

5.5.3 Contidos para a avaliación da materia pendente. 
Segundo o impartido no curso 2021- 22, os alumn@s deberán acadar os mínimos esixibles 
segundo aparecen nos seguintes cadros: 

AV. EIXES, BLOQUES & 
SKILLS MÍNIMOS ESIXIBLES 

1ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 

 As habilidades 
lingüísticas: 
Bl. 1-2: 
Comprensión e 
produción de textos 
orais (Listening & 
Speaking). 
Bl. 3-4: 
Comprensión e 
produción de textos 
escritos (Reading & 
Writing). 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ORAL: Repaso das presentacións 
formais e informais, así como da linguaxe na aula; os saúdos e as 
presentacións; práctica da linguaxe e expresións típicas para falar 
sobre os gustos persoais, para falar de actividades que están a 
ocorrer no momento, e para facer recomendacións; expresión da súa 
opinión;  

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ESCRITA: Uso correcto das 
maiúsculas e da puntuación; descrición escrito sobre cousas que 
fixeron e non fixeron en pasado, utilizando as expresións temporais e 
verbos en pasado; redacción dunha noticia; descrición dunha obra de 
arte; redacción dunha mensaxe de agradecemento;  
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 Os elementos 
constitutivos do 
sistema 
lingüístico, o seu 
funcionamento e 
relación: 
Bl. 5: Coñecemento 
da lingua 
(Vocabulary, 
Grammar & 
Pronunciation). 

 VOCABULARIO: Repaso do vocabulario relacionado cos distintos 
cuartos dunha casa, a familia, os medios de transporte, a roupa e os 
sentimentos, as preposicións de lugar; actividades de ocio; materias 
escolares & actividades extra-escolares, material escolar, rutinas, 
gustos e preferencias; os eventos e sentimentos no pasado; verbos 
con significados opostos; adxectivos para falar sobre sentimentos; o 
tema da arte, a artesanía e a creatividade; os materiais; palabras 
para describir tipos de recipientes; obxectos perdidos;  

 GRAMÁTICA: Repaso dos verbos to be e have got, e das formas 
There is/There are; o Present Simple, os adverbios de tempo e de 
frecuencia; as partículas interrogativas; uso de like + -ing e like + 
noun; o Present Continuous; os adverbios temporais: now, right now 
e at the moment; diferenzas de uso entre o Present Simple e o 
Present Continuous; There was e There were en afirmativa, negativa, 
interrogativa, en preguntas e en respostas curtas; o Past Simple 
verbos regulares, irregulares e expresións de tempo; o uso de used 
to/didn't use to para falar sobre a vida no pasado; uso correcto da 
puntuación; o Past Continuous para falar sobre accións en progreso; 
o Past Simple e o Past Continuous con  when e  while para falar 
sobre múltiples eventos pasado; uso do apóstrofe correctamente; 

 PRONUNCIACIÓN: pronuncia correcta da terminación dos verbos na 
3.ª persoa do singular do Present Simple: /s/, /z/ e /ɪz/; terminación -
ing dos verbos en Present Continuous (/ɪŋ/); as terminacións en 
pasado /d/, /t/ e /ɪd/; pronuncia dos sons /eɪ/ a súa /æ/; pronuncia do 
son /ə/; 

 A dimensión social 
e cultural da lingua 
estranxeira: 
Bl. 5: Consciencia 
plurilingüe e 
intercultural 
(Cultural 
knowledge). 

 CULTURA: Datos curiosos e interesantes sobre tendencias atípicas; 
sobre como era a vida no noso país hai 30  ó 40 anos; sobre noticias 
de Londres; sobre a vida como un artista rueiro;  

 

AV. EIXES, BLOQUES & 
SKILLS MÍNIMOS ESIXIBLES 

2ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 

 As habilidades 
lingüísticas: 
Bl. 1-2: 
Comprensión e 
produción de textos 
orais (Listening & 
Speaking). 
Bl. 3-4: 
Comprensión e 
produción de textos 
escritos (Reading & 
Writing). 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ORAL: práctica da linguaxe e 
expresións típicas para pagar por algo nunha tenda e facer unha 
devolución; pedir e dar información sobre experiencias pasadas; 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ESCRITA: redacción dunha 
petición sobre un problema medioambiental; creación dun menú 
vegano para un restaurante; redacción de predicións sobre a fin de 
semana cun compañeiro; redacción dunha invitación para un evento; 
redacción dun breve parágrafo o artigo sobre unha persoa que pode 
facer cousas incribles; redacción de oracións sobre as nosas 
habilidades en presente e pasado utilizando os verbos modais; 
redacción dunha reseña comparativa online; redacción de mensaxes 
sobre unhas vacacións en resposta á mensaxe recibida; planificación 
de unha viaxe escolar;  
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 Os elementos 
constitutivos do 
sistema 
lingüístico, o seu 
funcionamento e 
relación: 
Bl. 5: Coñecemento 
da lingua 
(Vocabulary, 
Grammar & 
Pronunciation). 

 VOCABULARIO: vocabulario relacionado co medio ambiente; as 
partes do corpo; coa motivación e o diñeiro; verbos e preposicións de 
movemento; as habilidades en diferentes etapas da vida; palabras 
relacionadas coa aprendizaxe e a comunidade; o tema das 
profesións, o traballo e as vacacións no pasado recente;  

 GRAMÁTICA: O uso de will / won't para expresar prediccións; o First 
Conditional para falar sobre o futuro; uso de also, too, as well; be 
going to para expresar plans de futuro e intencións; o uso de be 
going to e will para realizar predicións; uso de because, because of, 
due to; can, can't, could e couldn't para expresar habilidade e 
permiso; os adverbios comparativos e  superlativos para comparar 
accións e habilidades; os  adverbios de grao; o Present Perfect para 
falar sobre experiencias; o uso do Present Perfect con ever e never 
para falar sobre experiencias; aprender a diferenza entre been e 
gone; os adverbios de modo; 

 PRONUNCIACIÓN: pronuncia dos sons /tʃ/ e /k/; practicar o ritmo e a 
entoación das palabras; identificación e pronuncia correcta das 
formas débiles de was e were; acentuación correcta das frases; 
pronuncia correcta do son /k/; pronuncia do son /ʌ/; pronuncia 
correcta da forma negativa dos verbos modais e as súas 
contraccións;  

 A dimensión social 
e cultural da lingua 
estranxeira: 
Bl. 5: Consciencia 
plurilingüe e 
intercultural 
(Cultural 
knowledge). 

 CULTURA: Surfers Against Sewage; sobre campañas contra a 
contaminación do plástico; sobre problemas de saúde; sobre a 
tendencia da alimentación vexetal e os menús veganos; o concepto 
"Veganuary"; información interesante sobre empresarios 
adolescentes; sobre como entender as instrucións para unha carreira 
de obstáculos; as artes marciais; sobre habilidades incribles; os 
proxectos comunitarios; sobre un instituto innovador a súa 
comparación con outros institutos; a vida de Steve Jobs; o traballo de 
voluntariado;  

 

AV. EIXES, BLOQUES & 
SKILLS MÍNIMOS ESIXIBLES 

3ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 

 As habilidades 
lingüísticas: 
Bl. 1-2: 
Comprensión e 
produción de textos 
orais (Listening & 
Speaking). 
Bl. 3-4: 
Comprensión e 
produción de textos 
escritos (Reading & 
Writing). 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ORAL: Práctica da linguaxe e 
expresións típicas para entender e dar consellos sobre ataques de 
animais; expresar instrucións e consellos; participación nun debate 
sobre hábitos televisivos; realizar peticións educadamente e 
negociar; como organizar unha festa; 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ESCRITA: Redacción de consellos 
sobre como manterse saudables; redacción sobre o que teñen que 
facer durante o curso e o que non teñen que facer durante as 
vacacións; redacción dun post nun foro dando consellos sobre unha 
actividade; redacción dun informe sobre unha enquisa; redacción dun 
breve parágrafo sobre como mellorar un obxecto cotián; escribir un 
post nun blogue sobre unha creación ou un logro; Elaboración dun 
anuncio para un producto; 
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 Os elementos 
constitutivos do 
sistema 
lingüístico, o seu 
funcionamento e 
relación: 
Bl. 5: Coñecemento 
da lingua 
(Vocabulary, 
Grammar & 
Pronunciation). 

 VOCABULARIO: Os perigo e a supervivencia; adxectivos para falar 
sobre sentimentos e cualidades; os obxectos cotiáns e os hábitos 
televisivos; palabras para nomear programas de TV; as ideas e os 
inventos; verbos relacionados coa  innovación; adxectivos para 
describir inventos;  

 GRAMÁTICA: O uso de should, shouldn't, must, mustn't para 
expresar consello e obrigación; o uso de have (got) to + infinitivo para 
falar sobre necesidade; o pronome relativo  who; uso dos pronomes 
indefinidos para falar sobre persoas, cousas ou lugares; uso dos  
cuantificadores; os pronomes reflexivos para falar sobre accións 
reflexivas; o uso das apostilas para comprobar información ou pedir 
acordo; a expresión da cantidade; repasar os tempos verbais, a 
puntuación e a linguaxe útil; 

 PRONUNCIACIÓN: practicar a entoación nas apostilas e a pronuncia 
dos  sons /ʊ/ e /ou:/; repaso da pronuncia correcta dos verbos 
modais e as súas contraccións; e repaso da pronuncia da 
terminación dos verbos na 3.ª persoa do singular do Present Simple: 
/s/, /z/ e /ɪz/; terminación -ing dos verbos en Present Continuous 
(/ɪŋ/); as terminacións en pasado /d/, /t/ e /ɪd/; 

 A dimensión social 
e cultural da lingua 
estranxeira: 
Bl. 5: Consciencia 
plurilingüe e 
intercultural 
(Cultural 
knowledge). 

 CULTURA: Os destinos turísticos populares; sobre as situacións 
perigosas en paisaxes perigosos; aprender sobre como nos afecta o 
medo; o mundo da TV e os reality shows; o uso da tecnoloxía en 
situacións sociais; sobre estudantes innovadores; diferentes 
inventores e artistas; aprender sobre algúns productos con bo 
deseño en anuncios; 

5.5.4 Procedementos para as avaliación e cualificación da materia pendente. 
O exames de pendentes se realizarán polo Departamento en conxunto e será o mesmo para 
todos os alumn@s dun mesmo nivel, con excepción dos alumn@s con ACIs. Este exame ou 
proba consistirá nun exame con contidos gramaticais e de léxico estudados durante o curso 
anterior, así como un texto de Reading Comprehension e unha redacción.  

5.5.5 Criterios de avaliación e cualificación da materia pendente. 

5.5.5.1 Criterios de avaliación. 
Para obter a nota en cada avaliación seguirase o seguinte criterio da avaliación: 
 

Grammar 25% 
Vocabulary 25% 
Reading 25% 
Writing 25% 
TOTAL 100% 

 
Así mesmo, se terán en conta os seguintes criterios de avaliación: 
 A cualificación será sempre global, amosará o nivel que posúe o alumno e será en base a 

Competencia Comunicativa, como se especifica anteriormente. 
 Os alumn@s deberán facer todas e cada unha das partes/destrezas das que constan os 

exames, de non ser así serán penalizados nas notas da avaliación de pendentes. 
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 A non asistencia a un exame de pendentes supón que o alumno/a será avaliado cun 1 na 
nota de pendentes da avaliación correspondente. 

 O exame correspondente á 3ª Avaliación será global, incluíndo materia das avaliacións 
anteriores para poder comprobar o grao de adquisición da Competencia Comunicativa en 
Lingua Inglesa. 

 Dado que o programa Xade non admite decimais, a nota das Avaliacións que aparecerá 
no Xade será a obtida na proba ou probas escritas e orais, nos controis, nos traballos 
realizados polo alumn@ nas avaliación tendo en conta a unidade, é dicir, NON se terán en 
conta os decimais. 

 A nota da avaliación será positiva sempre e cando o alumno/a obteña unha cualificación 
igual ou superior a 5. 

 A nota da Avaliación Final Ordinaria do alumnado pendente será a media ponderada 
das notas reais obtidas na 1º, 2º e 3º avaliación (notas reais obtidas nas avaliacións antes 
do redondeo feito para por a nota no Xade). A ponderación será a seguinte: a 1ª avaliación 
valerá un 20%, a 2ª avaliación un 30% e a 3ª avaliación un 50%.  

 A nota que aparecerá no programa Xade (que non admite decimais), e unicamente na 
Avaliación Final Ordinaria, será redondeada positiva ou negativamente en función da 
nota real obtida pol@ alumn@ cos seus decimais, necesitando obter un 0,6 nos decimais 
para poder redondear positivamente á unidade superior. 

 No caso de non superar a avaliación final ordinaria, esta poderá ser recuperada 
realizando un exame global, dada a continuidade da materia, nas datas propostas pola 
Xefatura de Estudos que corresponden á Avaliación Final. 

 Se se producira unha situación contraditoria, como por exemplo, superar o curso presente 
pero obter unha valoración negativa nas probas do curso pendente, será o 
departamento no seu conxunto o que decida. En ningún caso, poderán aprobar o curso 
actual se non aproban o anterior.  

5.5.5.2 Criterios de cualificacións. 
No proceso de avaliación identificamos cinco niveis de cualificación, que seguen a seguinte 
escala cualitativa ordenada de menor a maior: 

6) Insuficiente (IN): Non conseguido (1-5); 
7) Suficiente (SU): Conseguido con nivel baixo nos diferentes ámbitos (5-6); 
8) Ben (BI): Conseguido con nivel medio (6-7); 
9) Notable (NT): conseguido con nivel alto (7-9); 
10) Sobresaliente (SB): Conseguido totalmente (9-10). 

Estes criterios de cualificación deben aplicarse tendo en conta os criterios de avaliacións 
detallados anteriormente.  

5.5.5.3 Erros básicos que se penalizan especialmente a criterio do profesor/a. 
O Departamento considera que hai unha serie de erros básicos que non se poden permitir, polo 
que deben ser penalizados de forma extraordinaria, modificando a nota do exame e/ou avaliación.  
Estes erros son: 
 Omitir o suxeito diante dun verbo. 
 Omitir o -s da terceira persoa singular do presente simple. 
 Confundir auxiliar do/does. 
 Usar adxectivos en plural ou na orde incorrecta. 
 Usar posesivos/demostrativos incorrectamente. 
 Presentación escrita desordenada, con riscaduras, de aspecto descoidado, sen marxes e 

parágrafos destacados, etc. 
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 Falta de coherencia e non axustarse ó tema demandado tanto na escrita coma nas probas 
orais. 

 Copia literal das palabras, expresións ou incluso frases do texto a traballar. 
 Respostas curtas no traballo de comprensión de texto. 
 Reincidencia de erros de pronunciación básica. 
 Falta de naturalidade e fluidez na presentación oral  
 Non seguir as instrucións nas clases de conversa. 

5.5.6 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
Para poder avaliar ós alumn@s, o profesorado precisa unha serie de instrumentos que lle 
permitan obter uns datos concretos. No noso departamento propomos os instrumentos que 
cremos máis indicados para a obtención destes datos, como poden ser: 

• Probas escritas, para avaliar a comprensión e expresión escrita, con diferentes tipos de 
preguntas (de resposta curta, de texto incompleto, de correspondencia o emparellamento, 
de opción múltiple, de verdadeiro ou falso (con xustificación), de analoxías/diferencias, de 
interpretación, de ensaio e composición, etc...  

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
A atención á diversidade é un dos aspectos que xenera cambios na programación dunha materia 
para que os alumn@s poidan alcanzar os obxectivos marcados. Na nosa materia de inglés, 
debido ó feito de que estamos a traballar unha lingua estranxeira, debemos ter en conta e 
adaptarnos ás necesidades que presente cada un dos alumn@s dentro de cada grupo-clase. 
Este ano, as realidades que atopamos nas aulas, preséntanos unha gran diversidade de 
necesidades, niveis de competencia ou capacidades que obliga ó profesorado a pre-avaliar as 
condicións do alumnado antes de comezar a programar (de ahí, a importancia da avaliación 
inicial). 
Pero, necesitamos ter en conta certas situacións que se poden dar para adaptar non só a nosa 
metodoloxía senon tamén os recursos, os materiais e outros aspectos para atender 
adecuadamente ó alumnado de cada grupo: 

• Ao alumnado con problemas físicos se lles adaptaría o espazo e os materiais a súa 
disposición segundo as necesidades de cada alumn@. 

• Ao alumnado con problemas para seguir o desenvolvemento das clases se lles 
proporcionarán actividades adaptadas ao seu nivel para facilitarlle o seguimento dos 
contidos (tarefas de reforzo). 

• Ao alumnado con nivel superior ao do grupo ou que terminen antes, se lles 
proporcionarán actividades complementarias lúdicas online ou en papel (sopas de letras, 
crucigramas...) dun nivel maior para mantelos motivados (exercicios de extensión). 

• Ao alumnado inmigrante que acaba de chegar ó centro de diferentes países, que en 
moitos casos presentan un nivel de competencia moi inferior ó grupo-clase, cos que tamén 
haberá que ser bastante sensible á súa situación (chegada de campos de refuxiados, con 
problemas familiares, familias separadas, escapando de guerras, ...). 

• Ao alumnado de integración tardía no sistema educativo adoptaranse as medidas de 
reforzo necesarias que faciliten a súa integración escolar e a recuperación do seu 
desfasamento para que lles permitan continuar con aproveitamento os seus estudos. 

• Ao alumnado con problemas especiais que precisan de adaptación significativa dos 
contidos da materia (con asesoramento do Departamento de Orientación) e/ou dos 
recursos, materiais, ... 
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7. CONTIDOS TRANSVERSAIS  
7.1 CONTIDOS TRANSVERSAIS. 
Os elementos transversais están constantemente presentes no desenvolvemento da nosa 
práctica docente nas aulas e na aportación que o departamento de Inglés realiza, a través de 
actividades propostas para integrar a toda a comunidade educativa. 
Así mesmo, intentaremos tratar sempre, nas nosas actividades complementarias, temas que hoxe 
en dia teñen máximo interese tales como: o uso das tecnoloxías da información e da 
comunicación, a educación en valores, respecto, igualdade de xénero, a non violencia, o acoso 
na escola e nas relacións entre adolescentes, a violencia de xénero, a igualdade de homes e 
mulleres na casa e no traballo, o uso de internet de forma consciente e con fines educativos, o 
entorno e medio ambiente e as medidas que podemos tomar para melloralo, a tolerancia cas 
distintas relixións e normas culturais de cada país etc. 
Tamén traballaremos o emprendemento, a través do traballo en equipo na aula, a xestión de 
recursos persoais e as habilidades sociais, como a cooperación e a negociación. Alentarase aos 
alumnos/as para adoptar procedementos que lles permitan utilizar as súas propias iniciativas e 
habilidades de toma de decisións durante a planificación, organización e xestión do seu traballo. 
Esta experiencia equivale a unha habilidade transferible que se pode utilizar tanto en contextos 
sociais como comerciais. As tarefas que requiren que os alumnos/as traballen en parellas ou en 
pequenos grupos, ou que realicen proxectos curtos ou situacións de aprendizaxe, requiren 
cooperación, flexibilidade e xestión do tempo. 
A maiores, fomentaremos a educación cívica e constitucional. A participación activa na sociedade 
e a exitosa vida laboral son parte integral da competencia social. Desenvolver unha conciencia de 
e respecto por un mesmo, así como os diferentes costumes e formas de pensar dos demais, é 
unha parte esencial disto. A educación cívica refírese á conciencia de conceptos sociais e 
políticos, como democracia, igualdade e xustiza, que permiten ás persoas participar activamente 
en sociedades democráticas. A natureza de moitas actividades que forman unha parte central do 
ensino de idiomas estranxeiros require que os alumnos interactúen con outros alumnos na clase 
de maneira cooperativa. As tarefas que personalizan a aprendizaxe pedíndolles aos alumnos que 
respondan preguntas sobre si mesmos ou expresen as súas opinións tamén son relevantes para 
a adquisición da competencia social 

7.2 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
Ao longo do curso se levarán a cabo diversas actividades complementarias para cubrir diversos 
aspectos culturais da cultura anglosaxoa, actividades relacionadas con Halloween, Thanksgiving 
(Acción de Grazas), Christmas (Nadal), President’s Day, Saint Patrick’s Day, Easter, etc... Para o 
desenvolvemento destas actividades complementarias contaremos coa colaboración do auxiliar 
de conversa do centro. 
Tamén, se participará en diferentes actividades propostas por diferentes entidades locais ou 
autonómicas para asistir á festivais, proxección de películas en versión orixinal, representación de 
obras teatrais, etc... nas que se empregue a lingua inglesa como lingua vehicular. 
Dado a nosa relación coa Escola Oficial de Idiomas de Ourense (unha das sedes imparte 
docencia no noso centro polas tardes), organizaremos algunha actividade conxunta con motivo da 
celebración das festividades anglosaxoas. 
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8. PRÁCTICA DOCENTE. 
8.1 PROCEDEMENTO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E 

PRÁCTICA DOCENTE. 
O proceso de ensino-aprendizaxe require un seguimento continuo dos seus avances co obxectivo 
de detectar a tempo aquelas iniciativas ou metodoloxías que no están obtendo o resultado 
desexado, e corrixir aqueles faios ou errores que se atopen, ou axustar a intervención educativa 
de acordo cos aprendizaxes reais do alumnado. Esta avaliación debe aplicarse tanto ó 
aprendizaxe dos alumn@s como á revisión da propia práctica docente. A avaliación dos 
profesor@s, lonxe de pretender ser unha crítica ó seu traballo ou limitar a súa liberdade dentro da 
aula, configúrase como un proceso para mellorar o desempeño da súa labor e garantir que se 
alcanzan os obxectivos educativos que se marcaron para a materia. E é o alumn@ o que debe 
expresar a súa apreciación e valoración sobre o proceso. Podemos dicir que, a finalidade da 
avaliación educativa é mellorar o proceso de aprendizaxe de cada alumn@, o funcionamento do 
grupo-clase e a nosa propia práctica. 
Á hora de avaliar a actividade docente, se lle prestará atención tanto á competencia do 
profesional (a súa formación na materia que imparte e as ferramentas pedagóxicas que pon que 
práctica) como a súa labor efectiva na aula (a planificación das unidades, os recursos e 
metodoloxías que pon en práctica, como avalía e da seguimento ós seus alumn@s, etc...). 
As ferramentas e métodos máis habituais para avaliar a labor docente son: 

• Que os alumn@s completen un cuestionario con preguntas sobre a labor do profesor@ 
(motivación, actividades, clima da aula, diversidade,...) 

• Que os profesor@s realicen un seguimento dos resultados académicos dos grupos que ten 
asignados. 

• Que os propios docentes fagan unha reflexión privada con énfase no análise do seus 
resultados e propostas de mellora. 

8.2 PROCEDEMENTO DE SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E PROPOSAS 
DE MELLORA DA PROGRAMACIÓN. 

A fin de establecer unha avaliación plena de todo o proceso se avaliaran, como mínimo, os 
seguintes indicadores:  

• Desenvolvemento da programación nos diferentes grupos-clases.  
• Relación entre obxectivos e contidos.  
• Adecuación de obxectivos e contidos coas necesidades reais de cada grupo.  
• Adecuación de medios, recursos e metodoloxía coas necesidades reais dos grupos.  

Para isto, farase un seguimento da programación para cada grupo nas reunións de Departamento 
realizadas periodicamente. Deste xeito, podemos estandarizar a programación nos diferentes 
grupos. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA (INGLÉS) PARA 
4º CURSO DE ESO 

1. INTRODUCIÓN. 
Esta programación vai dirixida a alumnos/as de ESO do entorno do barrio da Ponte e arredores, 
sendo este un barrio moi amplo e con unha poboación diversa que cada día acolle máis 
integrantes de orixe estranxeira polo que a atención á diversidade é de gran importancia. 
Os centros adscritos a este instituto son CEIP de Prácticas, CEIP Albino Núñez, Colexio Maristas, 
Colexio Salesianos. 

1.1 Composición do Departamento de Inglés. 
O departamento de inglés está formado por seis profesoras que traballan conxuntamente coa 
finalidade de acadar os mesmos obxectivos na difícil tarefa da ensinanza dunha lingua 
estranxeira. 
No seguinte cadro amósase o rol que cada un delas desenrolarán no presente curso: 
 

NOME: ROL OU CARGO: 

Dona Stella Poveda Rodríguez  

Dona Concepción Álvarez Torres Vicedirectora 

Dona Mª Mercedes Varela Núñez Coordinadora do Pluribach 

Dona Montserrat Prieto Carneiro Xefa do Departamento, coordinadora Auxiliar de Conversa 

Dona Cristina Serén Bouzas  

Dona Marta Varela Mosquera Coordinadora das seccións bilingües 

Don Cameron Taylor Mills Auxiliar de conversa 

1.2 Agrupación do alumnado. 
No curso 2022-23, o alumnado será dividido nos seguintes cursos e grupos: 
 1º ESO 5 grupos  
 2º ESO 5 grupos máis 1 grupo de PMAR 
 3º ESO 4 grupos  
 4º ESO 4 grupos 
 1º Bach 5 grupos 
 2º Bach 4 grupos. 

 
Este ano, os grupos de ESO son moi numerosos, sendo moi difícil a participación de todos os 
alumn@s nas actividades de conversa nas clases. Tamén, temos que dicir que, o nivel en lingua 
inglesa co que chegan os alumn@s á 1º de ESO é moi deficiente, que xunto co número elevado 
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de alumn@s por grupo provoca que haxa moitos alumn@s en 2º de ESO coa nosa materia 
pendente do curso anterior (este ano 34 alumn@s). Polo que, consideramos necesario que o 
próximo ano, se fagan desdobres de grupos sobre todo nos primeiros cursos, para que os 
alumn@s acaden un bo nivel en lingua inglesa.  
Ademais, debemos procurar ser algo máis exixentes no último ano de ESO, xa que o paso a 
bacharelato é difícil e se non van ben preparados, o fracaso é moi probable. Do mesmo xeito, nos 
cursos de Bacharelato, debemos traballar as destrezas comunicativas dos alumn@s para obter 
mellores notas no exame da ABAU. 
Nas materias bilingües, temos Física e Química (1 grupo de 2º ESO), Valores Éticos (2 grupos 
de 4º de ESO), de Filosofía (2 grupo de 1º de Bach.), e de Psicoloxía (1 grupo de 2º de Bach.) 
Tamén temos en Habilidades Sociais (1º Bach.) e Cineforum (2º Bach.) que se imparten en inglés 
(PLURIBACH). Nestes casos os profesores das materias en cuestión explican a materia en inglés 
e tamén nas outras linguas oficiais cando os conceptos son complicados. Os apuntes e os libros 
de texto son en inglés. 
Ademais, este ano impartimos varios grupos de StemBach, o grupo de dúas alumn@s de 2º de 
Bacharelato (traballo de investigación co dirixido coa Universidade de Filoloxía Inglesa e 
Tradución da Universidade de Vigo), outros grupos que farán traballos da rama de Bioloxía, 
tecnoloxía e Matemáticas que queren expor o traballo empregando a lingua inglesa na súa 
presentación, e outro grupo de investigación sobre lingüística da lingua inglesa. 
Tamén, participaremos neste curso no programa de intercambios de EduExchanges. 
Presentouse un proxecto pedagóxico para a participación de 20 alumn@s de 4º de ESO para 
participar no proxecto EduExchanges virtual, no que establecerían intercambio de emails con 
alumn@s do instituto LaGuardia Arts High School, New York, NY, USA. Tamén presentouse o 
proxecto pedagóxico para participar no proxecto EduExchanges presencial, no que os nosos 
alumn@s farían un intercambio (visita ó instituto Warden Park Secondary School, Cuckfield, West 
Sussex, UK) e recibimento dos alumn@s estranxeiro no noso centro. 

1.3 Reunións de departamento. 
O departamento reunirase periodicamente segundo o fixado nos horarios correspondentes e por 
suposto sempre que sexa necesario para o bo funcionamento do mesmo. 
Tamén se contempla nos horarios dos membros do departamento unha hora de atención a pais 
previa cita na Conserxería. 

1.4 Reunións de coordinacións. 
Como xa especificamos no apartado de composición do Departamento, este ano volvemos a 
contar coa colaboración dun auxiliar de conversa, Cameron MIlls, que enriquecerá en gran 
medida as clases prácticas. 
Este auxiliar de conversa colabora coas seccións bilingües de Física e Química (1 grupo de 2º 
ESO), Valores Éticos (2 grupos de 4º de ESO), de Filosofía (2 grupo de 1º de Bach.), e de 
Psicoloxía (1 grupo de 2º de Bach.) Tamén colabora en Habilidades Sociais (1º Bach.) e 
Cineforum (2º Bach.) que se imparten en inglés (PLURIBACH). 
Deste xeito, haberá diferentes reunións de coordinacións do auxiliar de conversa coas diferentes 
coordinadoras do Departamento de Inglés (coordinadora de Auxiliar de Conversa, coordinadora 
de Seccións Bilingües e coordinadora de Pluribach) e coa profesora das materias impartidas en 
inglés. 
Este ano tamén faremos diferentes reunións de coordinación, periódicas e regulares, entre as 
docentes dos diferentes niveis do Departamento, para establecer un marco referencial de traballo. 
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2. OBXECTIVOS E A SÚA CONTRIBUCIÓN AO 
DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS. 

2.1 Obxectivos curriculares 
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 ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre 
as persoas e os 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 coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de 
calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir 
novos coñecementos con sentido crítico. 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 materias, 
así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos 
do coñecemento e da experiencia. 

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 galega e na 
lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no 
estudo da literatura. 

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

outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que 
realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do 
mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, 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 á súa mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión e representación. 
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ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e 
artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 
diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo 
actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para 
o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión 
de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras 
linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

2.2 Competencias clave 
Tamén teremos en conta as competencias clave do currículo: 
 Comunicación lingüística (CL). 
 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT). 
 Competencia dixital (CD). 
 Aprender a aprender (AA). 
 Competencias sociais e cívicas (CSC). 
 Sentido da iniciativa e espíritu emprendedor (IE). 
 Conciencia e expresións culturais (CEC). 

2.3 Criterios de avaliación, obxectivos, estándares, indicadores e 
competencias. 

Os criterios de avaliación están relacionados cos contidos e obxectivos curriculares. Os criterios 
defínense mediante os estándares de aprendizaxe, é dicir, o que o alumno debe saber, 
comprender e saber facer, de xeito que sexan observables, medibles, avaliables e permitan 
graduar o rendemento acadado. 
No seguinte cadro exponse a relación entre os obxectivos, contidos, criterios de avaliación 
estándares de aprendizaxe e competencias clave. 

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp 
clave 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ i 

▪ B1.1. Uso de estratexias de 
comprensión das mensaxes 
orais:  
– Uso do contexto verbal e 

non verbal e dos 
coñecementos previos 
sobre a situación (quen 
fala a quen, con que 
intencións, onde e 
cando) que dan lugar a 
inferencias do significado 
baseadas no contexto.  

– Uso dos coñecementos 
referenciais sobre o 
tema. 

– Identificación de 
palabras chave.  

– Adaptación da escoita á 
súa finalidade (global 
e/ou específica). 

▪ B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de 
comprensión do sentido xeral, a información esencial, os 
puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do 
texto: anticipación do contido xeral do que se escoita con 
axuda de elementos verbais e non verbais e uso dos 
coñecementos previos sobre a situación (quen fala a 
quen, con que intencións, onde e cando) que dan lugar a 
inferencias do significado baseadas no contexto. 

▪ B1.2. Coñecer e saber aplicar as estratexias básicas de 
comprensión do sentido xeral, a información esencial, os 
puntos e as ideas principais, ou os detalles relevantes do 
texto: anticipación do contido xeral do que se escoita con 
axuda de elementos verbais e non verbais, e uso dos 
coñecementos previos sobre a situación (quen fala a 
quen, con que intencións, onde e cando) que dan lugar a 
inferencias do significado baseadas no contexto. 

▪ B1.3. Identificar a información esencial, os puntos 
principais e os detalles máis relevantes en textos orais 
breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou 

▪ 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. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ 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. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ PLEB1.3. Distingue, co apoio da imaxe, as ideas 
principais e información relevante en presentacións 
moi básicas sobre temas educativos, que estea a 
aprender ou do seu interese (por exemplo, sobre un 
tema curricular como os contaminantes, a clasificación 
dos seres vivos, etc.), sempre que poida escoitalas 
máis dunha vez. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 
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– Identificación dos 
recursos lingüísticos ou 
temáticos adquiridos. 

– Inferencia do significado 
probable das palabras ou 
das frases que 
descoñece. 

▪ B1.2. Tolerancia da 
comprensión parcial ou 
vaga nunha situación 
comunicativa. 

▪ B1.3. Perseveranza no 
logro da comprensión oral, 
reescoitando o texto 
gravado ou solicitando 
repetición ou reformulacións 
do dito. 

por medios técnicos e articulados a velocidade lenta, nun 
rexistro estándar formal, e que versen sobre asuntos 
cotiáns en situacións habituais escolares e da familia ou 
do propio campo de interese, sempre que as condicións 
acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver 
escoitar o dito. 

▪ B1.4. Comprender os puntos esenciais e os detalles máis 
salientables en conversas sinxelas, reais ou simuladas, 
que se refiran a necesidades prácticas ou materiais, 
gustos ou sensacións físicas moi básicas, expresadas 
pausadamente e con boa articulación, e que se poidan 
escoitar de novo ou solicitar que se repita ou se 
reformule o dito. 

▪ B1.5. Recoñecer as fórmulas máis habituais de contacto 
social e as normas de cortesía máis sinxelas e comúns 
para a súa idade, e as utilizadas máis habituais para 
iniciar e terminar o discurso. 

▪ B1.6. Comprender o sentido xeral e a información 
esencial predicible de textos audiovisuais sinxelos, 
articulados pausadamente e con claridade, e con apoio 
de imaxes moi redundantes. 

▪ 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. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ 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. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ 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. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

 

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp 
clave 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ i 

▪ B2.1. Estratexias de produción: 
– Planificación. 

– Identificación do contexto, do destinatario e da 
finalidade da produción ou da interacción. 

– Adecuación do texto ao destinatario, ao 
contexto e á canle, escollendo os expoñentes 
lingüísticos necesarios para lograr a intención 
comunicativa 

– Percepción da mensaxe con claridade, 
distinguindo a súa idea ou ideas principais e a 
súa estrutura básica. 

– Execución. 
– Activación dos coñecementos previos sobre 

modelos e secuencias de interacción, e 
elementos lingüísticos previamente asimilados 
e memorizados. 

– Expresión da mensaxe con claridade e 
coherencia básica, estruturándoa 
adecuadamente e axustándose, de ser o caso, 
aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de 
texto traballados na clase previamente.  

– Reaxuste da tarefa (emprender unha versión 
máis modesta desta) ou da mensaxe (facer 
concesións no que realmente lle gustaría 
expresar), tras valorar as dificultades e os 
recursos lingüísticos dispoñibles.  

– Compensación das carencias lingüísticas 
mediante procedementos lingüísticos e 
paralingüísticos: 
– Lingüísticos: 

– Modificación de palabras de significado 
parecido. 

– Definición ou parafrase dun termo ou 
unha expresión. 

– Paralingüísticos: 
– Petición de axuda ou clarificación.  
– Sinalización de obxectos, uso deícticos 

ou realización de accións que aclaren o 
significado. 

– Uso da linguaxe corporal culturalmente 
pertinente (acenos, expresións faciais, 
posturas, e contacto visual ou corporal). 

– Uso de elementos cuasiléxicos (hum, 
puah, etc.) de valor comunicativo. 

▪ B2.1. Pronunciar e entoar de xeito claro e 
intelixible, aínda que se cometan erros de 
pronuncia polos que os interlocutores teñan 
que solicitar repeticións de cando en vez. 

▪ B2.2. Interactuar de xeito sinxelo en 
intercambios claramente estruturados, 
utilizando fórmulas ou xestos simples para 
tomar ou ceder a quenda de palabra, aínda que 
se dependa en grande medida da actuación do 
interlocutor. 

▪ B2.3. Utilizar as estratexias máis adecuadas 
para producir textos monolóxicos que aborden 
descricións, narracións e explicacións breves e 
sinxelas sobre acontecementos, experiencias, 
condicións de vida e coñecementos diversos, 
con certa fluidez e pronuncia intelixible, 
utilizando conectores textuais, e con dominio 
do vocabulario elemental para lograr a 
finalidade da comunicación. 

▪ B2.4. Producir textos breves e comprensibles, 
en conversas cara a cara, nun rexistro neutro 
ou informal, cunha linguaxe sinxela, nos que se 
dá, se solicita e intercambia información básica 
sobre temas de importancia na vida cotiá e 
asuntos coñecidos ou de interese persoal ou 
educativo propios da súa idade e do seu nivel 
escolar, e se xustifican brevemente e de xeito 
básico os motivos de determinadas accións e 
plans sinxelos, aínda que ás veces haxa 
interrupcións ou vacilacións, resulten evidentes 
as pausas e a reformulación para organizar o 
discurso e seleccionar expresións e estruturas, 
e o interlocutor teña que solicitar ás veces que 
se lle repita o dito, e mesmo solicite axuda ao 
interlocutor para expresar adecuadamente o 
seu texto. 

▪ B2.5. Empregar para comunicarse mecanismos 
sinxelos o suficientemente axustados ao 
contexto e á intención comunicativa (repetición 
léxica, elipse, deíxe persoal, espacial e 
temporal, xustaposición, e conectores e 
marcadores conversacionais básicos máis 

▪ 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. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ PLEB2.2. Fai presentacións moi breves 
e ensaiadas comprensibles e con apoio 
visual de distintos soportes multimedia 
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, e responde a preguntas breves 
e moi sinxelas dos oíntes sobre o 
contido das súas presentacións. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ 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). 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ 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. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ PLEB2.5. Participa en conversas 
informais cara a cara, cunha pronuncia 
comprensible, empregando as 
convencións propias do proceso 
comunicativo, nas que establece 
contacto social, intercambia información 
básica e expresa opinións, fai 
invitacións e ofrecementos sinxelos, 
pide e ofrece cousas, pide e dá 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 
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– Uso dos elementos prosódicos sinxelos 
(pausas, ritmo e entoación) como 
substitutos dos marcadores discursivos 
para indicarlle ao destinatario ou oínte 
as partes do discurso que deben ser 
cointerpretadas. 

▪ B2.2. Actitude de respecto cara a si mesmo/a e cara 
ás demais persoas, para comprender e facerse 
comprender. 

▪ B2.3. Rutinas ou modelos elementais de interacción 
segundo o tipo de situación de comunicación: 
chegada e saída do centro docente, conversa 
telefónica, compra-venda, e outras igualmente 
cotiás e básicas. 

frecuentes). 
▪ B2.6. Manexar con certa fluidez frases curtas, 

grupos de palabras e fórmulas básicas para 
desenvolverse de xeito suficiente en breves 
intercambios en situacións habituais e cotiás, 
aínda que se interrompa o discurso para 
procurar expresións e articular palabras menos 
frecuentes. 

▪ B2.7. Utilizar estratexias de cooperación na 
interacción e no traballo con outras persoas, 
colaborando coas demais persoas na 
interacción, verificando a comprensión propia e 
a das demais persoas mediante estratexias de 
compensación lingüísticas e non verbais, e 
cooperando activamente na realización das 
tarefas de comunicación. 

indicacións ou instrucións sinxelas e 
básicas, ou se manifesta sobre os 
pasos que hai que seguir para realizar 
unha actividade conxunta. 

▪ PLEB2.6. Colabora coas demais 
persoas na interacción, verificando a 
comprensión propia e a das demais 
persoas mediante estratexias de 
compensación lingüísticas e non 
verbais, e cooperando activamente na 
realización das tarefas de 
comunicación, e manifesta interese e 
respecto polas achegas dos seus 
compañeiros e das súas compañeiras. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

 

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp 
clave 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ e 
▪ i 

▪ B3.1. Estratexias de 
comprensión: 
– Mobilización de información 

previa sobre o tipo de tarefa e 
o tema, a partir da 
información superficial: 
imaxes, organización na 
páxina, títulos de cabeceira, 
etc. 

– Identificación do tipo de 
lectura demandado pola 
tarefa (en superficie ou 
oceánica, selectiva, intensiva 
ou extensiva). 

– Identificación do tipo textual 
básico (narrativo, descritivo 
ou explicativo), adaptando a 
comprensión a el.  

– Distinción de tipos de 
comprensión necesarios para 
a realización da tarefa 
(sentido xeral, información 
esencial e puntos principais). 

– Formulación de hipóteses 
sobre o contido e o contexto. 

– Inferencia e formulación de 
hipóteses sobre significados a 
partir da comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos e paratextuais. 

– Reformulación de hipóteses a 
partir da comprensión de 
novos elementos. 

▪ B3.2. Uso de técnicas como 
subliñar ou tomar notas para 
lograr unha mellor comprensión 
do contido e da estrutura do 
texto. 

▪ B3.1. Utilizar as estratexias máis adecuadas 
(identificación do tema dun texto coa axuda de 
elementos textuais e non textuais, uso dos 
coñecementos previos sobre o tema, inferencia de 
significados polo contexto, por comparación de 
palabras ou frases similares nas linguas que xa 
coñecen, etc.), para a comprensión do sentido xeral, 
a información esencial, os puntos e as ideas 
principais, ou os detalles relevantes do texto. 

▪ B3.2. Comprender instrucións básicas e avisos, 
obrigas e prohibicións (por exemplo, indicacións 
para chegar a un lugar, frecuencia da dose dun 
medicamento, manexo elemental de aparellos 
coñecidos, etc.). 

▪ B3.3. Identificar e interpretar palabras e enunciados 
clave sinxelos e contextualizados, en situacións de 
comunicación significativas para a súa idade e o seu 
nivel escolar, coa axuda de elementos textuais e 
non textuais, sobre temas variados e outros 
relacionados con outras materias do currículo. 

▪ B3.4. Identificar a información esencial, os puntos 
máis relevantes e detalles importantes en textos, 
tanto en formato impreso como en soporte dixital, 
breves, sinxelos e ben estruturados, escritos nun 
rexistro informal ou estándar, que traten de asuntos 
cotiáns, de temas coñecidos e previsibles de 
interese ou relevantes para os propios estudos, e 
que conteñan estruturas sinxelas e un léxico básico 
de uso común e habitual. 

▪ B3.5. Identificar información persoal básica 
(descrición física, data e lugar de nacemento, idade 
e sexo, estado civil, orixe e nacionalidade, profesión, 
gustos, etc.) e no ámbito público, presentada ou 
solicitada en cartas, formularios, fichas, 
cuestionarios, anuncios, etc. 

▪ B3.6. Ler con certa autonomía textos adaptados de 
certa lonxitude adecuados á idade, aos intereses e 
ao nivel escolar. 

▪ PLEB3.1. Comprende, con axuda da imaxe, 
instrucións sinxelas e básicas de funcionamento e 
manexo de aparellos electrónicos ou de máquinas 
de uso común e coñecidos, e segue instrucións 
básicas e predicibles para a realización de 
actividades e normas de seguridade (por exemplo, 
nun centro docente, un lugar público ou unha zona 
de lecer). 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ PLEB3.2. Entende información específica esencial 
en páxinas web e outros materiais de referencia ou 
consulta de carácter pedagóxico claramente 
estruturados e nun rexistro estándar e con imaxes 
ilustrativas redundantes sobre temas relativos a 
materias educativas 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. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ 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. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ 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. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ 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. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ PLEB3.6. Comprende con fluidez textos adaptados 
(por exemplo, en lecturas para a xente nova) de 
historias de ficción. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 
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Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp 
clave 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ i 

▪ B4.1. Estratexias de produción: 
– Planificación. 

– Mobilización e coordinación das 
propias competencias xerais e 
comunicativas co fin de realizar 
eficazmente a tarefa (repasar o que se 
sabe sobre o tema, o que se pode ou 
se quere dicir, etc.).  

– Localización e uso adecuado de 
recursos lingüísticos ou temáticos (uso 
dun dicionario ou dunha gramática, 
obtención de axuda, etc.). 

– Uso de elementos coñecidos lidos nun 
texto escrito para elaborar os propios 
textos. 

– Execución. 
– Elaboración dun borrador seguindo 

textos modelo. 
– Estruturación do contido do texto. 
– Organización do texto en parágrafos 

abordando en cada un unha idea 
principal, conformando entre todos o 
seu significado ou a idea global. 

– Expresión da mensaxe con claridade 
axustándose aos modelos e ás 
fórmulas de cada tipo de texto.  

– Reaxuste da tarefa (emprender unha 
versión máis modesta desta) ou da 
mensaxe (facer concesións no que 
realmente lle gustaría expresar), tras 
valorar as dificultades e os recursos 
dispoñibles.  

– Recurso aos coñecementos previos 
(utilizar frases feitas e locucións, do 
tipo "agora volvo", "xa nos veremos", 
etc.).  

– Revisión: 
– Identificación de problemas, erros e 

repeticións.  
– Atención ás convencións ortográficas e 

aos signos de puntuación. 
– Presentación coidada do texto 

(marxes, limpeza, tamaño da letra, 
etc.). 

– Reescritura definitiva. 

▪ B4.1. Aplicar estratexias adecuadas 
para elaborar textos escritos breves e 
de estrutura simple (por exemplo, 
copiando formatos, fórmulas e modelos 
convencionais propios de cada tipo de 
texto, identificando as ideas pertinentes 
e necesarias, pondo una idea principal 
en cada parágrafo, etc.). 

▪ B4.2. Escribir, en papel ou en soporte 
electrónico, textos breves, sinxelos e de 
estrutura clara sobre temas cotiáns ou 
de interese persoal, nun rexistro 
estándar ou informal, utilizando 
adecuadamente os recursos máis 
básicos de cohesión e de coherencia, e 
as convencións ortográficas básicas e 
os signos de puntuación máis comúns, 
cun control razoable de expresións e 
estruturas básicas e sinxelas, e un 
léxico de uso frecuente para a súa 
idade e o seu nivel escolar. Tomar 
notas e escribir mensaxes moi breves e 
sinxelas a partir dunha información moi 
sinxela e predicible. 

▪ B4.3. Completar documentos básicos 
nos que se solicite información persoal. 

▪ B4.4. Escribir mensaxes sinxelas con 
información, instrucións e indicacións 
moi básicas relacionadas con 
actividades cotiás e de inmediata 
necesidade. 

▪ B4.5. Intercambiar correspondencia 
persoal breve e moi sinxela, sobre 
temas da vida cotiá, empregando 
palabras e expresións moi básicas de 
uso habitual, de encabezamento e 
despedida, e frases e oracións simples 
illadas e enlazadas con conectores 
elementais. 

▪ B4.6. Presentar os textos escritos de 
xeito coidado (con atención ás marxes, 
riscaduras, liñas dereitas, letra clara, 
letras maiúsculas e minúsculas cando 
corresponda, etc.), en soporte impreso 
e dixital. 

▪ 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. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ 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. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ 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).  

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ 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, respectando as convencións e as normas de 
cortesía, e a etiqueta se utiliza as redes sociais. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ PLEB4.5. Escribe correspondencia persoal na que 
se establece e mantén contacto social real ou 
simulado (por exemplo, con amigos/as noutros 
países), se intercambia información básica sobre si 
mesmo, e a súa vila (por exemplo, descrición en 
termos moi sinxelos de sucesos importantes e 
experiencias persoais; instrucións sinxelas, 
aceptación e ofrecemento de suxestións, como 
cancelar, confirmar ou modificar unha invitación ou 
uns plans), e se expresan opinións de xeito sinxelo. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ PLEB4.6. Fai unha presentación coidada dos textos 
escritos, en soporte impreso e dixital, utilizando 
correctamente as convencións ortográficas e os 
signos de puntuación. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

 

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp 
clave 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

▪ a 
▪ c 
▪ d 
▪ i 
▪ o 

▪ B5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. 
– Sons e fonemas vocálicos. 
– Sons e fonemas consonánticos e as súas agrupacións.  
– Procesos fonolóxicos básicos.  
– Acento dos elementos léxicos illados, e no sintagma e na 

oración. 
▪ B5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

▪ B5.1. Pronunciar e entoar de xeito claro 
e intelixible, aínda que se cometan erros 
de pronunciación polos que os 
interlocutores teñan que solicitar 
repeticións.  

▪ B5.2. Coñecer e utilizar para a 
comprensión e produción de textos 

▪ PLB5.1. Identifica sons e grafías de 
fonemas básicos, e produce 
comprensiblemente trazos fonéticos 
que distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización, etc.) e 
patróns moi básicos de ritmo, 
entoación e acentuación de palabras 
e frases. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 
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– Uso das normas básicas de ortografía da palabra. 
– Utilización adecuada da ortografía da oración: coma, punto 

e coma, puntos suspensivos, parénteses e comiñas. 
▪ B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  

– Recoñecemento e uso de convencións sociais básicas e 
normas de cortesía propias da súa idade e de rexistros 
informal e estándar, e da linguaxe non verbal elemental na 
cultura estranxeira. 

– Achegamento a algúns aspectos culturais visibles: hábitos, 
horarios, actividades ou celebracións; condicións de vida 
(vivenda e contexto); relacións interpersoais (familiares, de 
amizade ou escolares); música, comida, lecer, deportes, 
comportamentos proxémicos, lugares, etc.; e costumes, 
valores e actitudes máis evidentes sobre aspectos propios 
da súa idade, a través de producións multimedia e de 
manifestacións artísticas dos países onde se fale a lingua 
estranxeira. 

– Identificación dalgunhas similitudes e diferenzas 
elementais e máis significativas nos costumes cotiáns e no 
uso das formas básicas de relación social entre os países 
onde se fala a lingua estranxeira e o noso. 

– Actitude receptiva e respectuosa cara ás persoas, os 
países e as comunidades lingüísticas que falan outra 
lingua e teñen unha cultura diferente á propia. 

▪ B5.4. Plurilingüismo: 
– Identificación de similitudes e diferenzas entre as linguas 

que coñece para mellorar a súa aprendizaxe e lograr unha 
competencia comunicativa integrada. 

– Participación en proxectos nos que se utilizan varias 
linguas e relacionados cos elementos transversais, 
evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valorando 
positivamente as competencias que posúe como persoa 
plurilingüe. 

▪ B5.5. Funcións comunicativas:  
– Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais 

básicas propias da súa idade.  
– Descrición de calidades físicas e abstractas básicas de 

persoas, obxectos, lugares e actividades.  
– Narración de acontecementos pasados puntuais e 

habituais, descrición de estados e situacións presentes, e 
expresión básica de sucesos futuros. 

– Petición e ofrecemento de información, indicacións, 
expresión sinxela de opinións e advertencias.  

– Expresión do coñecemento, a certeza e a dúbida.  
– Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, 

a orde, a autorización e a prohibición.  
– Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a simpatía, 

a satisfacción, a esperanza, a confianza e a sorpresa, e os 
seus contrarios.  

– Formulación de suxestións e desexos, e expresión básica 
de condicións e hipóteses.  

– Establecemento e mantemento básicos da comunicación e 
a organización elemental do discurso. 

▪ B5.6. Léxico oral e escrito básico de uso común relativo a: 
– Identificación persoal elemental; vivenda, fogar e contexto; 

actividades da vida diaria; familia e amizades; traballo, 
tempo libre, lecer e deporte; vacacións; saúde e coidados 
físicos; educación e estudo; compras; alimentación e 
restauración; transporte; lingua e comunicación; ambiente, 
clima e ámbito natural; e tecnoloxías da información e da 
comunicación.  

– Expresións fixas; enunciados fraseolóxicos básicos e máis 
habituais (saúdos, despedidas, preguntas por preferencias 
e expresión sinxelas de opinións), e léxico sobre temas 
relacionados con contidos sinxelos doutras áreas do 
currículo. 

▪ B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias de cada 
idioma. 

orais e escritos os aspectos 
socioculturais e sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá (hábitos de estudo 
e de traballo, actividades de lecer, etc.), 
ás condicións de vida, ás relacións 
interpersoais (entre homes e mulleres, 
no traballo, no centro docente, etc.), ao 
comportamento (xestos, expresións 
faciais, uso da voz e contacto visual) e 
ás convencións sociais (costumes e 
tradicións).  

▪ B5.3. Interactuar segundo as 
convencións sociais máis básicas da 
cultura estranxeira, e utilizar os 
coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos básicos para unha 
comprensión adecuada do texto oral e 
escrito. 

▪ B5.4. Na propia lingua, identificar 
diferenzas e semellanzas nos aspectos 
culturais máis visibles dos países onde 
se fala a lingua estranxeira e da propia 
cultura, e coas diversas culturas, se é o 
caso, do resto do alumnado, e amosar 
curiosidade e respecto ante as 
diferenzas.  

▪ B5.5. Valorar as linguas como medio 
para comunicarse e relacionarse con 
compañeiros e compañeiras doutros 
países, como recurso de acceso á 
información e como instrumento de 
enriquecemento persoal ao coñecer 
culturas e maneiras de vivir diferentes. 

▪ B5.6. Utilizar as experiencias 
lingüísticas e os coñecementos 
adquiridos en todas as linguas que 
coñece para establecer similitudes e 
diferenzas coa nova lingua e 
desenvolver unha competencia 
comunicativa plurilingüe, e apreciar a 
riqueza persoal e social que 
proporciona ser unha persoa plurilingüe. 

▪ B5.7. Levar a cabo as funcións 
demandadas polo propósito 
comunicativo, utilizando os expoñentes 
máis comúns e básicos desas funcións 
e os patróns discursivos igualmente 
básicos de uso máis frecuente, e 
amosar control sobre un conxunto de 
estruturas gramaticais e modelos de 
oracións e frases dentro dun repertorio 
básico memorizado. 

▪ B5.8. Comprender e utilizar un 
repertorio léxico oral básico suficiente 
para comunicar información, contidos 
elementais doutras materias do 
currículo e opinións breves, simples e 
directas en situacións habituais e cotiás 
propias da súa idade e do seu nivel 
escolar. 

▪ B5.9. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras 
presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos 
transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais. 

▪ PLB5.2. Utiliza a lingua estranxeira 
na maioría das súas intervencións 
nas actividades de aula, e na 
participación en simulacións sobre 
temas cotiáns e de interese persoal, 
con diversos fins comunicativos, 
establecendo contacto social en 
función da situación de comunicación, 
reformulando e rectificando se non se 
comprende, e pedindo aclaración se 
non entende algo. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ PLB5.3. Utiliza as convencións orais 
básicas propias da lingua estranxeira 
no desenvolvemento do proceso 
comunicativo oral e escrito (saúdos, 
rutinas para iniciar ou manter a 
quenda de palabra, fórmulas orais 
breves para manter a atención, etc.). 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ PLB5.4. Na propia lingua, identifica 
aspectos socioculturais básicos dos 
países nos que se fala a lingua 
estranxeira, analizándoos 
comparativamente coas diversas 
culturas, se é o caso, do resto do 
alumnado, evitando estereotipos e 
valoracións etnocéntricas. 

▪ CCL 
▪ CD 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ PLB5.5. Nas actividades de aula, 
reflexiona sobre a utilización para a 
comprensión e a elaboración de 
textos do coñecemento adquirido 
noutras linguas sobre elementos 
morfosintácticos e discursivos 
básicos e habituais no uso da lingua. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ PLB5.6. Comunica con eficacia, 
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, elementos 
paralingüísticos, cuasilingüísticos 
básicos e paratextuais). 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ PLB5.7. Recoñece e utiliza un 
vocabulario oral e escrito básico e 
suficiente para comprender e elaborar 
textos sinxelos propios do seu nivel 
educativo. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 

▪ 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. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CCEC 
▪ CD 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA – DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
IES Eduardo Blanco Amor - Ourense 

Curso 2022-23 
 

 
10 

3. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS. 
3.1 CALENDARIO DE EXAMES 
No calendario de exames que elabora o Centro, figurarán os exames de Inglés dentro das datas 
que se sinalan a continuación: 
 

cursos AVALIACIÓN ORDINARIA AVALIACIÓN 
FINAL 

1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN (Xuño) 

ESO Do 14 ao 18 de 
Novembro 

Do 13 ao 17 de 
Febreiro  

Do 22 ao 26 de 
Maio 

Do 20 ao 22 de 
Xuño 

3.2 SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES. 
O seguinte cadro reflicte a temporalización por unidades (que corresponden ó libro de actividades 
a empregar este ano da editorial de Oxford): 
 

AVALIACIÓN UNIDADES 
1ª aval.:  Starter Unit, Unit 1e Unit 2. 
2ª aval.:  Unit 3, Unit 4 e Unit 5. 
3ª aval.:  Unit 6, Unit 7, Unit 8 e Unit 9. 

3.3 CONTIDOS.  
Os contidos preséntanse agrupados en bloques, en relación a tres eixes que posúen 
características e necesidades específicas en canto ao proceso de ensino e de aprendizaxe, e que 
traballaremos ó longo de todo o curso: 
 

EIXES BLOQUES DE CONTIDOS SKILLS 

 As habilidades lingüísticas: 
 

 Bloque 1: Comprensión de textos orais 
(Escoitar e comprender).  Listening 

 Bloque 2: Produción de textos orais: 
expresión e interacción (Falar e 
conversar). 

 Speaking 

 Bloque 3: Comprensión de textos 
escritos (Ler e comprender).  Reading 

 Bloque 4: Produción de textos escritos 
(Escribir).  Writing 

 Os elementos constitutivos 
do sistema lingüístico, o seu 
funcionamento e relación: 

 Bloque 5: Coñecemento da lingua (e 
consciencia plurilingüe e intercultural). 

 Vocabulary 
 Grammar 
 Pronunciation 

 A dimensión social e cultural 
da lingua estranxeira: 

 Bloque 5: (Coñecemento da lingua e) 
consciencia plurilingüe e intercultural. 

 Cultural 
knowledge 
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3.4 CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES ORGANIZADOS POR 
AVALIACIÓNS. 

Os mínimos esixibles son aqueles conceptos e procedementos que consideramos que son 
fundamentais para a formación do alumno ou que son indispensables para poder continuar co 
estudo da lingua inglesa nos cursos seguintes. Deberán, polo tanto, quedar consolidados no 
curso. 
Para unha mellor organización, desglosaremos os mínimos en avaliacións, e tendo en conta a 
organización de contidos en eixes, bloques e skills. 
 
AV. EIXES, BLOQUES & 

SKILLS MÍNIMOS ESIXIBLES 

1ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 

 As habilidades 
lingüísticas: 
Bl. 1-2:Comprensión 
e produción de 
textos orais 
(Listening & 
Speaking). 
Bl. 3-4:Comprensión 
e produción de 
textos escritos 
(Reading & Writing). 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ORAL: Repaso da linguaxe e 
expresións típicas para falar sobre os gustos persoais, para falar de 
actividades que podes realizar, sobre caridade e sobre as posesións 
persoais; emprego de expresións para mostrar interese e decepción; 
expresións para describir as habilidades persoais e atributos; uso de 
expresións informais e linguaxe corporal;  

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ESCRITA: Uso correcto das 
maiúsculas e da puntuación; descrición escrita sobre fotos; redacción 
dun email informal; uso de expresións e conectores a empregar no 
email; correcta redacción dun customer review; uso de estruturas 
para generalizing, exemplifying e restating; 

 Os elementos 
constitutivos do 
sistema 
lingüístico, o seu 
funcionamento e 
relación: 
Bl. 5:Coñecemento 
da lingua 
(Vocabulary, 
Grammar & 
Pronunciation). 

 VOCABULARIO: Repaso do vocabulario relacionado coa tecnoloxía, 
verbos e phrasal verbs sobre tecnoloxía; vocabulario sobre a 
caridade e as accións de campañas; adxectivos para expresar 
opinións; adxectivos para falar da personalidade; collocations dos 
verbos get e make; verbos para falar da publicidade; vocabulario 
relacionado coas compras. 

 GRAMÁTICA: Repaso dos verbos modais que expresan habilidade, 
permiso, consello, obrigación e prohibición; repaso dos tempos 
verbais present perfect, past simple, past continuous, present perfect 
e past perfect; verbo used to; uso de question tags; uso de enough, 
(a) few, (a) little, lots of, plenty of, too many e too much; phrasal 
verbs;  

 PRONUNCIACIÓN: pronuncia correcta da terminación dos verbos na 
3.ª persoa do singular do Present Simple: /s/, /z/ e /ɪz/; terminación -
ing dos verbos en Present Continuous (/ɪŋ/); as terminacións en 
pasado /d/, /t/ e /ɪd/; pronuncia dos sons /R/ e /D/; 

 A dimensión social 
e cultural da lingua 
estranxeira: 
Bl. 5: Consciencia 
plurilingüe e 
intercultural 
(Cultural 
knowledge). 

 CULTURA: Datos curiosos e interesantes sobre lugares do pasado; 
información sobre o Canary Wharf de Londres; información sobre os 
influencers das redes sociais e a súa repercusión na sociedade;  

 

AV. EIXES, BLOQUES & 
SKILLS MÍNIMOS ESIXIBLES 
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2ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 

 As habilidades 
lingüísticas: 
Bl. 1-2: 
Comprensión e 
produción de textos 
orais (Listening & 
Speaking). 
Bl. 3-4: 
Comprensión e 
produción de textos 
escritos (Reading & 
Writing). 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ORAL: práctica da linguaxe e 
expresións típicas para pedir axuda a alguén ou conseguir máis 
tempo para pensar; práctica de estratexias orais; como preguntar por 
e dar información; como preguntar o dar consellos; como facer 
suxestións;  

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ESCRITA: redacción dun artigo de 
opinión; uso e práctica da conxuncións de dos partes; redacción dun 
blog post; uso correcto e práctica da puntuación; redacción dunha 
bibliografía; práctica de spelling;  

 Os elementos 
constitutivos do 
sistema 
lingüístico, o seu 
funcionamento e 
relación: 
Bl. 5: Coñecemento 
da lingua 
(Vocabulary, 
Grammar & 
Pronunciation). 

 VOCABULARIO: vocabulario relacionado coa nutrición; verbos que 
indican como funcionan as cousas; phrasal verbs referidas ó 
benestar; vocabulario das dores e enfermidades; adxectivos de 
sentimentos; nomes empregados nas protestas; expresións after 
you, bless you, it’s a pleasure; 

 GRAMÁTICA: O uso da pasiva (past & present); os pronomes 
reflexivos each other e one another; o First, Second and Third 
Conditional; uso de verbos en -ing ou verbos con to; uso de subject 
and object questions; preguntas empregando preposicións; 

 PRONUNCIACIÓN: pronuncia das formas débiles; practicar o ritmo e 
a entoación das palabras; identificación e pronuncia correcta das 
palabras co grupo “ou”;  

 A dimensión social 
e cultural da lingua 
estranxeira: 
Bl. 5: Consciencia 
plurilingüe e 
intercultural 
(Cultural 
knowledge). 

 CULTURA: información interesante sobre os taxis de Londres; datos 
curiosos sobre os efectos da tecnoloxía no noso cerebro; sobre o 
deporte profesional e o xogo en equipo; información sobre os 
slogans publicitarios; os discursos poderosos; 

 

AV. EIXES, BLOQUES & 
SKILLS MÍNIMOS ESIXIBLES 

3ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 

 As habilidades 
lingüísticas: 
Bl. 1-2: 
Comprensión e 
produción de textos 
orais (Listening & 
Speaking). 
Bl. 3-4: 
Comprensión e 
produción de textos 
escritos (Reading & 
Writing). 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ORAL: Práctica da linguaxe e 
expresións típicas para falar das opinións; dar noticias e avisos; uso 
de sinónimos e antónimos; expresións para dar instrucións 
detalladas; expresión de como comparar e contrastar ideas; 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ESCRITA: Redacción dun informe; 
como expresar datos numéricos; redactar un comunicado de prensa; 
uso dos adverbios de actitude; redacción dun ensaio con argumentos 
a favor e en contra; uso dos marcadores discursivos; redacción dun 
email de presentación (covering email); uso do inglés formal e 
informal; 
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 Os elementos 
constitutivos do 
sistema 
lingüístico, o seu 
funcionamento e 
relación: 
Bl. 5: Coñecemento 
da lingua 
(Vocabulary, 
Grammar & 
Pronunciation). 

 VOCABULARIO: vocabulario relativo ó entretemento; verbos 
utilizados para reporting; vocabulario referido as noticias; adxectivos 
utopia e dystopia; vocabulario sobre os sentidos (adxectivos) e 
substantivos abstractos; verbos e preposición empregados para falar 
da educación, e adxectivos sobre carreiras universitarias; 

 GRAMÁTICA: O uso do discurso directo e indirecto; preguntas, 
peticións e ordes no discurso indirecto; repaso dos tempos 
empregados para falar do futuro; o Future continuous; uso dos 
verbos modais de dedución (modal + be); uso dos determinantes; 
repaso de todos os tempos verbais; 

 PRONUNCIACIÓN: practicar a entoación da schwa /ə/; repaso da 
pronuncia correcta dos finais das palabras; práctica do ton de voz; 
repaso da pronuncia de /v/ e /f/; práctica de énfase nas diferentes 
palabras; 

 A dimensión social 
e cultural da lingua 
estranxeira: 
Bl. 5: Consciencia 
plurilingüe e 
intercultural 
(Cultural 
knowledge). 

 CULTURA: datos curiosos sobre o turismo e o impacto do turismo; 
creación de posters para turistas; curiosidades dos puntos de 
referencia famosos e sobre os símbolos de poder e identidade; 
información interesante sobre la historia natural e os dereitos dos 
animais; datos curiosos sobre como os animais se enfrontan á 
extinción; información de como as persoas fan eleccións nas súas 
vidas; 

4. ORIENTACIÓNS METODOLÓXICAS 
4.1 CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS. 
O profesorado motivará ó alumnado para aprender inglés proporcionándolle as capacidades que 
necesita para alcanzar unha auténtica competencia comunicativa. Para iso, utilizaremos un 
método ben estruturado e de uso sinxelo que lles facilitará ós alumnos/as a adquisición das 
competencias clave recollidas na LOMCE. Deberá estar enfocado ao desenvolvemento das 
destrezas de Listening, Speaking Reading and Writing. Para que o método sexa completo, 
deberemos traballar e ampliar os coñecementos sobre temas socioculturais e 
interdisciplinares. Tamén, deberemos ter en conta o perfil de alumnos/as que temos nas clases 
para adecuar o noso método e atender á diversidade. 
Ó longo do curso, nos centraremos no desenvolvemento das competencias lingüísticas produtivas 
para unha comunicación efectiva. Achegarémoslles o mundo real á aula de Bacharelato para que 
o alumnado reflexione, non deixe de estar motivado e se exprese en inglés de forma sinxela e 
natural, segundo o Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas. 

4.2 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

4.2.1 Materiais didácticos. 
Coa incorporación das TIC na aula, a educación pode empregar diferentes materiais dixitais que  
permiten ás profesoras deseñar as súas clases de forma personalizada e axustándose ás 
necesidades de cada momento. En 4º de ESO, os materiais a empregar serán o libro de 
actividades (workbook) físico e dixital, así como tamén a aula virtual do centro, internet, ademais 
das fichas, presentacións ou material elaborado polas profesoras, e o ordenador (do alumnado). 
O uso destes materiais dixitais é posible porque nas aulas dispomos de ordenador para o 
profesorado con conexión á internet e Encerados Dixitais Interactivos. 
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• O libro físico e dixital será empregado polos/as alumnos/as de forma complementaria, aínda 
que o físico será empregado preferiblemente nas clases, o virtual pode proporcionarlle unha 
práctica extra ós/ás alumnos/as. O libro dixital pode ser de axuda pero de forma vixiada por 
parte do profesor, xa que os alumnos/as despístanse moito e temos que ser capaces de 
empregar ambos métodos: o tradicional (libro físico) e o dixital de forma equilibrada e 
beneficiosa. 

• A Aula Virtual de cada profesora conterá material variado para traballar, repasar, afianzar ou 
ampliar os contidos traballados nas clases. 

• Internet sempre facilita un número de actividades moi interesantes tanto para o profesorado 
como para o alumnado. O importante é que o/a alumno/a se concentre no que fai na rede e 
aproveite o máximo as novas tecnoloxías. 

• As profesoras prepararán material variado para traballar na clase de forma xeral ou 
específico para os/as alumnos/as, segundo as súas necesidades (“remedial activities” o 
“follow-up activities”). 

• Ademais utilizaranse outros libros e revistas en inglés, libros de lectura (lecturas adaptadas), 
películas subtituladas etc. recursos online e actividades dispoñibles no fondo de actividades 
que o Departamento está a xerar para cada curso. 

Na nosa materia dispomos de multitude de materiais motivadores aínda que o pouco tempo ás 
veces non nos facilita o uso de todos eles. As profesoras elixirán aqueles materiais máis 
axeitados ós niveis dos seus alumnos/as. Ás veces non se poden utilizar os mesmos métodos en 
clases diferentes. En resumo, diremos que os recursos estarán baseados en conseguir unha 
ensinanza de calidade e co fin de motivar o aprendizaxe práctico da lingua estranxeira. 
Dada a situación especial producida nos cursos pasados co COVID-19, cremos que debemos 
falar da xestión dos materiais dependendo da situación na que nos atopemos. É dicir, nas clases 
presenciais priorizaremos o traballo co libro físico, e empregaremos o libro dixital para mandarlle 
tarefas ós alumnos/as para realizar na casa. Tamén empregaremos a aula virtual do centro 
(MOODLE) para mandarlles información, tarefas, explicacións, documentos, vídeos, cancións que 
consideremos interesantes para traballar con eles/as. Deste xeito, os alumnos/as estarán afeitos 
a traballar con materiais físicos e dixitais ó mesmo tempo, sen que sexa un problema para o 
proceso de ensino-aprendizaxe da nosa materia. 
Ademais, debemos mencionar que, neste curso escolar, seguimos co plan EDIXGAL en 1º, 2º e 
3º da ESO con intención de implantalo no próximo curso en 4º de ESO, para afondar no uso das 
novas tecnoloxías no proceso ensino-aprendizaxe dos nosos alumnos/as.  

4.2.2 Recursos didácticos. 
Outros dos recursos á hora de traballar cos alumnos/as que dispomos este curso é a figura do 
asistente de linguas estranxeiras, persoa que será de vital axuda na nosa andaina. 
Na ESO, o seu traballo será principalmente oral. Os alumnos/as participarán en diálogos curtos ó 
principio de curso para máis adiante ser capaces de elaborar conversacións algo máis longas. 
Poderán e deberán preparar traballos referidos á cultura anglosaxona e americana, que 
compararemos coa nosa cultura galega. Deste xeito ambas partes beneficiaranse do intercambio 
de linguas e aspectos da vida do noso país e do país da asistente.  
O profesor da materia regulará os materiais utilizados e ensinará ó asistente como debe facer 
para que sexa entendido de xeito fácil e motivador. Aínda que as notas de avaliación serán dadas 
polo profesor, o asistente poderá tomar apuntes referidos a distintos aspectos orais e escritos. E 
importante que el/ela poida dar unha valoración subxectiva de cada alumno. O traballo de tódolos 
profesores incluído o asistente de linguas pode ser moi interesante para todos os que formamos 
parte da aprendizaxe da nosa materia. Ten que haber, por suposto, unha boa organización para 
que non se considere un pasatempo. 
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Este curso, teremos un asistente americano da beca Fulbright, polo que os alumnos/as 
desfrutarán da inmersión que el proporcionará sobre a cultura americana. Estamos seguros que 
deste xeito os nosos rapaces poden aprender os distintos rexistros da lingua inglesa. 
O departamento considera que debemos conseguir que a lingua oral teña moita importancia no 
currículo da nosa materia. Por iso, dámoslle tanta importancia a presenza do asistente de 
conversa. Ademais, facemos exames e probas orais, así como actividades e proxectos orais, para 
proporcionarlle ós alumnos/as situacións reais nas que poda traballar a lingua oral. 

5. AVALIACIÓN. 
5.1 CARACTERÍSTICAS DA AVALIACIÓN NA ESO. 
Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos 
obxectivos da etapa, nas avaliacións continua e final das materias dos bloques de materias 
troncais e específicas, serán os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables 
que figuran nos cadros incluídos na programación didáctica, de acordo co Real Decreto 
1105/2014. 
A avaliación será: 
• Continua, xa que cando o progreso dun/ha alumno/a non sexa o adecuado, estableceranse 

medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera momento do curso, en 
canto se detecten as dificultades e estarán dirixidas a garantir a adquisición das competencias 
imprescindibles para continuar o proceso educativo. 

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

• Progresiva, porque ó longo do curso, estase a traballar e avaliar todo o anteriormente 
traballado, algo esencial tendo en conta a natureza intrínseca da materia de Lingua Inglesa. 

• Global, que amosará o nivel que posúe o alumno/a e será en base a Competencia 
Comunicativa, tendo en conta os seguintes criterios: 
 Coñece e usa correctamente o vocabulario. 
 Usa as estruturas estudadas de xeito oral e por escrito. 
 Comprende textos escritos e contesta a preguntas sobre eles, asemade pode resumilos. 
 Comprende textos orais e é capaz de responder cuestións sobre eles. 
 Produce textos orais e escritos usando vocabulario da unidade e seguindo as instrucións 

dadas en base a estruturas gramaticais, formato e temática evitando os erros básicos que 
se enumeran máis abaixo. 

 Uso adecuado de conectores ou linking words. 

Ao rematar, os alumnos/as realizarán unha avaliación individualizada na que se comprobará o 
logro dos obxectivos desta etapa e o grao de adquisición das competencias correspondentes en 
relación, entre outras, coa materia de inglés como primeira lingua estranxeira. 

5.2 PROCEDEMENTOS PARA A AVALIACIÓN INICIAL. 
A avaliación inicial é unha parte moi importante no proceso educativo, que nos permite comezar a 
elaborar ou axustar a programación didáctica para adaptarse ó grupo de alumn@s. Grazas á 
avaliación inicial podemos observar as características, necesidades, posibilidades ou 
capacidades dos alumn@s do grupo. Ademais, tamén permite detectar desde o primeiro 
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momento as dificultades de aprendizaxe de determinados alumn@s, o que nos permitirá comezar 
a establecer as medidas necesarias para axudarlles ó longo do curso escolar. 
Na avaliación inicial, se realizará un exame escrito baseado nos contidos traballados no curso 
anterior. Neste exame comprobaremos os contidos básicos de gramática, vocabulario, 
comprensión escrita, comprensión oral e expresión escrita. Para completar a información sobre a 
avaliación inicial, tamén teremos en conta as cualificacións obtidas no curso ou cursos anteriores, 
así como a información recollida nos informes individualizados dos profesor@s anteriores da 
materia. 

5.3 PROCEDEMENTOS PARA AS AVALIACIÓNS ORDINARIAS. 

5.3.1 Procedementos de avaliación e promoción. 
Durante cada avaliación faranse un máximo de dous exames. Os controis, as probas, as 
chamadas de clase, os proxectos, as presentacións orais, etc. que se fagan, teranse en conta 
para a nota do alumnado, pero non contan no número de exames a marcar no calendario de 
exames oficial a presentar en Xefatura de Estudos.  

5.3.2 Criterios de avaliación e promoción. 
Para obter a nota en cada avaliación seguirase o seguinte criterio da avaliación: 
 

Grammar 15% 
Vocabulary 15% 
Listening 10% 
Reading 15% 
Writing 20% 
Speaking 15% 
Student’s Work 10% 
TOTAL 100% 

 
Así mesmo, se terán en conta os seguintes criterios de avaliación: 
 A cualificación será sempre global, amosará o nivel que posúe o alumno e será en base a 

Competencia Comunicativa, como se especifica anteriormente. 
 No apartado de “student’s work“ inclúense a media obtida pola presentación de tarefas a 

través da Aula Virtual, ou presentadas en clase, así como os proxectos ou traballos 
propostos, realizados e presentados pol@s alumn@s en tempo e forma. 

 Os alumn@s deberán facer todas e cada unha das partes/destrezas das que constan os 
exames, de non ser así serán penalizados nas notas da avaliación. 

 A non asistencia a un exame deberá ser oficialmente xustificada e tentará facerse xunto 
con outro grupo. De non ser posible, buscarase outra data que non interfira coa marcha da 
clase, polo que non está garantida a realización da proba de Listening. O departamento 
non pode preparar nin pode facer exames de Listening para un único alumno. 

 O exame da 3ª Avaliación Ordinaria será global, incluíndo materia das avaliacións 
anteriores para poder comprobar o grao de adquisición da Competencia Comunicativa en 
Lingua Inglesa. 

 Dado que o programa Xade non admite decimais, a nota das Avaliacións que aparecerá 
no Xade será a obtida na proba ou probas escritas e orais, nos controis, nos traballos 
realizados polo alumn@ nas avaliación tendo en conta a unidade, é dicir, NON se terán en 
conta os decimais. 
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 A nota da avaliación será positiva sempre e cando o alumno/a obteña unha cualificación 
igual ou superior a 5. 

 A nota da Avaliación Final Ordinaria do alumnado será a media ponderada das notas 
reais obtidas na 1º, 2º e 3º avaliación (notas reais obtidas nas avaliacións antes do 
redondeo feito para por a nota no Xade). A ponderación será a seguinte: a 1ª avaliación 
valerá un 20%, a 2ª avaliación un 30% e a 3ª avaliación un 50%.  

 A nota que aparecerán no programa Xade (que non admite decimais), e unicamente na 
Avaliación Final Ordinaria, será redondeada positiva ou negativamente en función da 
nota real obtida pol@ alumn@ cos seus decimais, necesitando obter un 0,6 nos decimais 
para poder redondear positivamente á unidade superior. 

 A nota da Avaliación Final Ordinaria do alumnado que aprobara a materia na 3ª 
Avaliación será a media ponderada das notas reais obtidas na 1º, 2º e 3º avaliación (notas 
reais obtidas nas avaliacións antes do redondeo feito para por a nota no Xade). A 
ponderación será a seguinte: a 1ª avaliación valerá un 20%, a 2ª avaliación un 30% e a 3ª 
avaliación un 50%. Esta nota poderase mellorar ou non por medio da realización dunha 
proba e/ou traballos que se realizarán no período da Avaliación Final Ordinaria (hasta 1 
punto).  

 No caso de non superar a terceira avaliación, esta poderá ser recuperada na avaliación 
final dado a continuidade da materia. 

 A nota da Avaliación Final do alumnado que suspendera a materia na 3ª avaliación 
será a media ponderada das notas reais obtidas na 1º, 2º e 3º avaliación (notas reais 
obtidas nas avaliacións antes do redondeo feito para outorgarse a nota no Xade). A 
ponderación será a seguinte: a 1ª avaliación valerá un 20%, a 2ª avaliación un 30% e a 3ª 
avaliación un 50%. Se esta nota non é superior ó 5, o alumn@ deberá realizar un exame 
global da materia. 

 No exame da Avaliación Final Ordinaria de Xuño NON se terá en conta nin o Student’s 
work, nin o Speaking, nin o Listening, polo que a valoración será de 25% cada un dos 
apartados (Grammar, Vocabulary, Reading and Writing).  

 A nota que aparecerá no programa Xade (que non admite decimais), e unicamente na 
Avaliación Final Ordinaria, será redondeada positiva ou negativamente en función da 
nota real obtida pol@ alumn@ cos seus decimais, necesitando obter un 0,6 nos decimais 
para poder redondear positivamente á unidade superior. 

5.3.3 Criterios de cualificacións. 
No proceso de avaliación identificamos cinco niveis de cualificación, que seguen a seguinte 
escala cualitativa ordenada de menor a maior: 

1) Insuficiente (IN): Non conseguido (1-5); 
2) Suficiente (SU): Conseguido con nivel baixo nos diferentes ámbitos (5-6); 
3) Ben (BI): Conseguido con nivel medio (6-7); 
4) Notable (NT): conseguido con nivel alto (7-9); 
5) Sobresaliente (SB): Conseguido totalmente (9-10). 

Estes criterios de cualificación deben aplicarse tendo en conta os criterios de avaliacións 
detallados anteriormente.  

5.3.4 Erros básicos que se penalizan especialmente a criterio do profesor/a. 
O Departamento considera que hai unha serie de erros básicos que non se poden permitir, polo 
que deben ser penalizados de forma extraordinaria, modificando a nota do exame e/ou avaliación.  
Estes erros son: 
 Omitir o suxeito diante dun verbo. 
 Omitir o -s da terceira persoa singular do presente simple. 
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 Confundir auxiliar do/does. 
 Usar adxectivos en plural ou na orde incorrecta. 
 Usar posesivos/demostrativos incorrectamente. 
 Presentación escrita desordenada, con riscaduras, de aspecto descoidado, sen marxes e 

parágrafos destacados, etc. 
 Falta de coherencia e non axustarse ó tema demandado tanto na escrita coma nas probas 

orais. 
 Copia literal das palabras, expresións ou incluso frases do texto a traballar. 
 Respostas curtas no traballo de comprensión de texto. 
 Reincidencia de erros de pronunciación básica. 
 Falta de naturalidade e fluidez na presentación oral  
 Non seguir as instrucións nas clases de conversa. 

5.4 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
Para poder avaliar ós alumn@s, o profesorado precisa unha serie de instrumentos que lle 
permitan obter uns datos concretos. No noso departamento propomos os instrumentos que 
cremos máis indicados para a obtención destes datos, como poden ser: 

• Probas escritas e orais, para avaliar a comprensión e expresión escrita e oral, con 
diferentes tipos de preguntas (de resposta curta, de texto incompleto, de correspondencia 
o emparellamento, de opción múltiple, de verdadeiro ou falso (con xustificación), de 
analoxías/diferencias, de interpretación, etc...  

• Caderno de clase e/ou workbook, onde podemos observar o traballo dos alumn@s ó 
longo do curso, sobre a gramática, vocabulario, reading, listening e writing. 

• Probas de ensaio e composición (redaccións escritas ou monólogos orais), que os alumn@s 
presentarán ó longo do curso para traballar a expresión tanto escrita como oral. 

• Ferramentas dixitais, como por exemplo Kahoot, Quizziz, Google forms, Liveworksheets, 
etc... que rexistran o traballo dos alumn@s, e que poden ser empregados como 
cuestionarios de repaso, recapitulación o de ampliación de contidos.  

• Observación, realizada ó longo do curso, a través dun diario no que se levará rexistro da 
realización das distintas tarefas encomendadas (tanto as realizadas na clase como as 
realizadas na casa), da realización das tarefas dixitais realizadas a través da AV (tarefas, 
foro, probas...), do uso do inglés como linguaxe de comunicación na aula, da mostra de 
interese pola materia participando activamente na clase, etc... 
 

5.5 PROCEDEMENTOS PARA SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DA MATERIA PENDENTE.  

5.5.1 Plan de recuperación de contidos non impartidos no curso anterior, 
baseados nos informes individualizados. 

O curso anterior, curso 2021-22, estibemos supeditados a unha situación “bastante” ordinaria, a 
pesares das medidas COVID-19 que tivemos que contemplar na organización das tarefas dentro 
da aula. Aínda así, puidemos abranguer a totalidade dos contidos propostos na programación 
para cada un dos niveis. 
Para os alumnos/as de todos os niveis teremos en conta os contidos que se deron para 
repasalos e amplialos ó longo deste novo curso. Temos que dicir que as programacións dos 
diversos niveis no departamento de inglés teñen un carácter moi gradual nos obxectivos, contidos 
e habilidades, polo que as primeiras unidades dos cursos seguintes constitúen de por si a 
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recuperación máis adecuada dos aprendizaxes adquiridos en precario o non adquiridos. Por iso, 
tal e como indican os profesores/as nos informes individualizados presentados ó final do curso 
anterior, as aprendizaxes non adquiridas se traballarán do xeito máis axeitado dependendo de se 
os contidos están ou non baseados ou amplían outros traballados ou non en anos anteriores. 
Deste xeito, cando a materia está pendente do curso anterior será o profesor/a do curso actual 
o que faga o seguimento da mesma tendo en conta o traballo e resultados diarios así como con 
probas, traballos e exames que considere necesarios. 

5.5.2 Calendario de avaliación da materia pendente. 
Desde xefatura de Estudos, se fixarán os exames en datas oficiais para que os alumn@s vaian 
recuperando a materia por avaliacións. Estes exames non se cambiarán de data, nin se repetirán, 
a non ser que o alumn@ posúa unha xustificación por causa grave. 
 

cursos AVALIACIÓN ORDINARIA AVALIACIÓN 
FINAL 

1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN (Maio) 

ESO 8, 9 e 10 de 
Novembro 

7, 8 e 9 de 
Febreiro  3 e 4 de Maio 23, 24 e 25 de Maio 

 

5.5.3 Contidos para a avaliación da materia pendente. 
Segundo o impartido no curso 2021- 22, os alumn@s deberán acadar os mínimos esixibles 
segundo aparecen nos seguintes cadros: 

AV. EIXES, BLOQUES & 
SKILLS MÍNIMOS ESIXIBLES 

1ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 

 As habilidades 
lingüísticas: 
Bl. 1-2: 
Comprensión e 
produción de textos 
orais (Listening & 
Speaking). 
Bl. 3-4: 
Comprensión e 
produción de textos 
escritos (Reading & 
Writing). 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ORAL: Repaso das presentacións 
formais e informais, así como da linguaxe na aula; práctica da 
linguaxe e expresións típicas para pedir comida; expresións como 
What about … ?, Would you like …?, Why don’t we …?, para 
pedir información (What … ?, How much …?, When … ?); práctica 
da linguaxe e expresións típicas para responder a peticións (Sure; Of 
course; No problem; Sorry. 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ESCRITA: Produción dunha crítica 
dun restaurante, restaurante ordenando correctamente varios 
parágrafos; descrición dun cadro, colocar en orde correcta as 
palabras na oración; escribir un informe sobre un deporte e os 
conectores de finalidade. 
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 Os elementos 
constitutivos do 
sistema 
lingüístico, o seu 
funcionamento e 
relación: 
Bl. 5: Coñecemento 
da lingua 
(Vocabulary, 
Grammar & 
Pronunciation). 

 VOCABULARIO: Repaso do vocabulario relacionado coa familia, os 
accidentes xeográficos, o tempo meteorolóxico, os animais, as partes 
do corpo, os lugares dunha cidade, os deportes, a roupa e os 
alimentos; a comida e bebida, adxectivos para describir a comida e a 
bebida; a arte, diferentes tipos e diferentes profesións relacionadas 
coa arte, e os adxectivos descritivos; equipamento deportivo, verbos 
de acción relacionados co deporte. 

 GRAMÁTICA: Repaso dos verbos to be e have got e das expresións 
There is / There are; Os cuantificadores: a / an, the, some, any, a lot 
of, many, much, How much…?, How many …?; o Present Simple e 
as expresións temporais: every day, on Sundays, at the weekend; 
os adverbios de frecuencia: always, often, sometimes, never, 
usually; fórmulas para falar de accións continuas: o Present 
Continuous e as expresións temporais que o acompañan: now, right 
now, at the moment; fórmulas para facer comparacións: os 
adxectivos en grao comparativo e superlativo. 

 (not) as … as, too + adxectivo, (not) + adxectivo + enough. 
 PRONUNCIACIÓN: pronuncia correcta de sons consonánticos do 

plural en palabras como nuts e prawns; , e de sons vocálicos 
presentes en palabras como big e be; a entoación e o ritmo das 
oracións; pronuncia da terminación -ing dos verbos; pronuncia 
axeitada da forma débil de than e as 

 A dimensión social 
e cultural da lingua 
estranxeira: 
Bl. 5: Consciencia 
plurilingüe e 
intercultural 
(Cultural 
knowledge). 

 CULTURA: datos curiosos e exercicio sobre a comida típica de cinco 
países, datos curiosos e exercicio sobre a comida para levar en 
E.U.A; coñecementos sobre as diferentes expresións artísticas e o 
seu autor; datos curiosos que se dan sobre a orixe e a historia do 
maratón, e os maratóns extremos. 

 

AV. EIXES, BLOQUES & 
SKILLS MÍNIMOS ESIXIBLES 

2ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 

 As habilidades 
lingüísticas: 
Bl. 1-2: 
Comprensión e 
produción de textos 
orais (Listening & 
Speaking). 
Bl. 3-4: 
Comprensión e 
produción de textos 
escritos (Reading & 
Writing). 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ORAL: práctica da linguaxe e 
expresións típicas para facer a facturación; para falar de películas e 
de programas de televisión televisión (What’s it about?, Who are 
the main characters?, Did you like it?); para falar de eventos 
pasados (What happened?, Where did it happen?, What was … 
doing?); para dar opinións; para dar consello (I think those … are 
…, I don’t like that …, In my opinión, ...,  My advise is to …, It’s a 
good idea to …, You should definitely …. ). 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ESCRITA: produción dun correo 
electrónico sobre unha viaxe empregando axeitadamente os 
conectores de secuencia; produción dunha crítica dun libro, 
empregando axeitadamente varios adxectivos e adverbios; produción 
dun consello como resposta a unha pregunta dun consultorio, 
empregando os adxectivos na orde axeitada. 
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 Os elementos 
constitutivos do 
sistema 
lingüístico, o seu 
funcionamento e 
relación: 
Bl. 5: Coñecemento 
da lingua 
(Vocabulary, 
Grammar & 
Pronunciation). 

 VOCABULARIO: artigos de viaxe nun aeroporto; accidentes 
xeográficos; nomes de profesións; as emocións; pezas de roupa e 
accesorios de moda, adxectivos relacionados coa moda. 

 GRAMÁTICA: Past Simple e as expresións temporais que o 
acompañan; pronuncia correcta da terminación -ed dos verbos 
regulares en pasado; o Past Continuous e as expresións temporais 
que o acompañan: at five o’clock, an hour ago, last night; 
contraste entre o Past Continuous e o Past Simple, when e while; 
dar consellos e expresar habilidade en presente e en pasado, obriga, 
ausencia dela, e prohibición, descrición de accións, os modais: 
should, must, can, could, have to/ don’t have to. 

 PRONUNCIACIÓN: pronuncia axeitada dos sons consonánticos 
presentes en palabras como shampoo e torch; e pronuncia da 
terminación -ed dos verbos regulares en pasado: /t/, /d/ e /Id/; 
pronuncia axeitada do son consonántico presente en palabras como 
judge; pronuncia axeitada de sons vocálicos presentes en palabras 
como look e you; pronuncia correcta das formas contraídas (can’t / 
cannot, mustn’t / must not, couldn’t / could not, shouln’t / should 
not) 

 A dimensión social 
e cultural da lingua 
estranxeira: 
Bl. 5: Consciencia 
plurilingüe e 
intercultural 
(Cultural 
knowledge). 

 CULTURA: datos sobre diferentes medios de transporte; datos 
curiosos e exercicio sobre os diferentes tipos de galardóns que se 
entregan en Hollywood; sobre varios escritores e os datos sobre a 
orixe das ideas que empregaron para construír os seus personaxes e 
historias máis coñecidas; Sherlock Holmes e outros detectives 
ficticios de zona; datos curiosos e exercicio sobre a cantidade de 
roupa que mercan ao ano os británicos; a historia da moda e datos 
curiosos sobre como se emprega a tecnoloxía no campo da moda. 

 

AV. EIXES, BLOQUES & 
SKILLS MÍNIMOS ESIXIBLES 

3ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 

 As habilidades 
lingüísticas: 
Bl. 1-2: 
Comprensión e 
produción de textos 
orais (Listening & 
Speaking). 
Bl. 3-4: 
Comprensión e 
produción de textos 
escritos (Reading & 
Writing). 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ORAL: Práctica da linguaxe e 
expresións típicas para falar de plans (Where are you going this 
weekend?, Who is going with you?, What are you going to do 
there?, ...); para facer predicións; para dar indicacións; para falar de 
experiencias empregando o present perfect; para amosar acordo e 
desacordo (I think you’re wrong; That’s true; I disagree; You’re 
right; I don’t think so; I agree; Definitely; That’s a good point, 
etc), para falar de inventos. 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ESCRITA: Produción dunha 
redacción baseada en predicións de como será a vida dentro de 70 
anos; produción dun blog sobre unhas vacacións, empregando 
correctamente os conectores de causa e efecto; produción dunha 
redacción na que expresen a súa opinión sobre un invento. 
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 Os elementos 
constitutivos do 
sistema 
lingüístico, o seu 
funcionamento e 
relación: 
Bl. 5: Coñecemento 
da lingua 
(Vocabulary, 
Grammar & 
Pronunciation). 

 VOCABULARIO: O espazo e as viaxes espaciais; os espazos da 
cidade; o medio ambiente; os teléfonos móbiles e outros distintos 
dispositivos tecnolóxicos, adxectivos descritivos, a tecnoloxía 
relacionada coa saúde. 

 GRAMÁTICA: Expresión de plans, predicións, expresión de intención 
e posibilidade: o futuro con will, be going to, Present Continuous con 
valor de futuro (afirmativa, negativa e interrogativa) e expresións 
temporais: tomorrow, soon, next week, in five years; facer 
promesas e expresar intención e posibilidade: o primeiro condicional; 
Present Perfect Simple (afirmativa, negativa e interrogativa) e 
expresións temporais (ever, just, already, never, yet, for, since); e 
o contraste entre for e since; fórmulas para falar de procesos e 
accións pasadas: a voz pasiva en presente e en pasado. 

 PRONUNCIACIÓN: entoación correcta das oracións compostas; e a 
forma contraída de will, ‘ll; pronuncia correcta dos sons vocálicos 
presentes en palabras como: wi-fi e voicemail; pronuncia correcta 
das formas débiles de was e were 

 A dimensión social 
e cultural da lingua 
estranxeira: 
Bl. 5: Consciencia 
plurilingüe e 
intercultural 
(Cultural 
knowledge). 

 CULTURA: datos curiosos sobre o Sistema Solar; diferentes 
maneiras de vida e de cidades; sobre a tecnoloxía relacionada coa 
saúde; a publicidade e os inventos. 

5.5.4 Procedementos para as avaliación e cualificación da materia pendente. 
O exames de pendentes se realizarán polo Departamento en conxunto e será o mesmo para 
todos os alumn@s dun mesmo nivel, con excepción dos alumn@s con ACIs. Este exame ou 
proba consistirá nun exame con contidos gramaticais e de léxico estudados durante o curso 
anterior, así como un texto de Reading Comprehension e unha redacción.  

5.5.5 Criterios de avaliación e cualificación da materia pendente. 

5.5.5.1 Criterios de avaliación. 
Para obter a nota en cada avaliación seguirase o seguinte criterio da avaliación: 
 

Grammar 25% 
Vocabulary 25% 
Reading 25% 
Writing 25% 
TOTAL 100% 

 
Así mesmo, se terán en conta os seguintes criterios de avaliación: 
 A cualificación será sempre global, amosará o nivel que posúe o alumno e será en base a 

Competencia Comunicativa, como se especifica anteriormente. 
 Os alumn@s deberán facer todas e cada unha das partes/destrezas das que constan os 

exames, de non ser así serán penalizados nas notas da avaliación de pendentes. 
 A non asistencia a un exame de pendentes supón que o alumno/a será avaliado cun 1 na 

nota de pendentes da avaliación correspondente. 
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 O exame correspondente á 3ª Avaliación será global, incluíndo materia das avaliacións 
anteriores para poder comprobar o grao de adquisición da Competencia Comunicativa en 
Lingua Inglesa. 

 Dado que o programa Xade non admite decimais, a nota das Avaliacións que aparecerá 
no Xade será a obtida na proba ou probas escritas e orais, nos controis, nos traballos 
realizados polo alumn@ nas avaliación tendo en conta a unidade, é dicir, NON se terán en 
conta os decimais. 

 A nota da avaliación será positiva sempre e cando o alumno/a obteña unha cualificación 
igual ou superior a 5. 

 A nota da Avaliación Final Ordinaria do alumnado pendente será a media ponderada 
das notas reais obtidas na 1º, 2º e 3º avaliación (notas reais obtidas nas avaliacións antes 
do redondeo feito para por a nota no Xade). A ponderación será a seguinte: a 1ª avaliación 
valerá un 20%, a 2ª avaliación un 30% e a 3ª avaliación un 50%.  

 A nota que aparecerá no programa Xade (que non admite decimais), e unicamente na 
Avaliación Final Ordinaria, será redondeada positiva ou negativamente en función da 
nota real obtida pol@ alumn@ cos seus decimais, necesitando obter un 0,6 nos decimais 
para poder redondear positivamente á unidade superior. 

 No caso de non superar a avaliación final ordinaria, esta poderá ser recuperada 
realizando un exame global, dada a continuidade da materia, nas datas propostas pola 
Xefatura de Estudos que corresponden á Avaliación Final. 

 Se se producira unha situación contraditoria, como por exemplo, superar o curso presente 
pero obter unha valoración negativa nas probas do curso pendente, será o 
departamento no seu conxunto o que decida. En ningún caso, poderán aprobar o curso 
actual se non aproban o anterior.  

5.5.5.2 Criterios de cualificacións. 
No proceso de avaliación identificamos cinco niveis de cualificación, que seguen a seguinte 
escala cualitativa ordenada de menor a maior: 

6) Insuficiente (IN): Non conseguido (1-5); 
7) Suficiente (SU): Conseguido con nivel baixo nos diferentes ámbitos (5-6); 
8) Ben (BI): Conseguido con nivel medio (6-7); 
9) Notable (NT): conseguido con nivel alto (7-9); 
10) Sobresaliente (SB): Conseguido totalmente (9-10). 

Estes criterios de cualificación deben aplicarse tendo en conta os criterios de avaliacións 
detallados anteriormente.  

5.5.5.3 Erros básicos que se penalizan especialmente a criterio do profesor/a. 
O Departamento considera que hai unha serie de erros básicos que non se poden permitir, polo 
que deben ser penalizados de forma extraordinaria, modificando a nota do exame e/ou avaliación.  
Estes erros son: 
 Omitir o suxeito diante dun verbo. 
 Omitir o -s da terceira persoa singular do presente simple. 
 Confundir auxiliar do/does. 
 Usar adxectivos en plural ou na orde incorrecta. 
 Usar posesivos/demostrativos incorrectamente. 
 Presentación escrita desordenada, con riscaduras, de aspecto descoidado, sen marxes e 

parágrafos destacados, etc. 
 Falta de coherencia e non axustarse ó tema demandado tanto na escrita coma nas probas 

orais. 
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 Copia literal das palabras, expresións ou incluso frases do texto a traballar. 
 Respostas curtas no traballo de comprensión de texto. 
 Reincidencia de erros de pronunciación básica. 
 Falta de naturalidade e fluidez na presentación oral  
 Non seguir as instrucións nas clases de conversa. 

5.5.6 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
Para poder avaliar ós alumn@s, o profesorado precisa unha serie de instrumentos que lle 
permitan obter uns datos concretos. No noso departamento propomos os instrumentos que 
cremos máis indicados para a obtención destes datos, como poden ser: 

• Probas escritas, para avaliar a comprensión e expresión escrita, con diferentes tipos de 
preguntas (de resposta curta, de texto incompleto, de correspondencia o emparellamento, 
de opción múltiple, de verdadeiro ou falso (con xustificación), de analoxías/diferencias, de 
interpretación, de ensaio e composición, etc...  

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
A atención á diversidade é un dos aspectos que xenera cambios na programación dunha materia 
para que os alumn@s poidan alcanzar os obxectivos marcados. Na nosa materia de inglés, 
debido ó feito de que estamos a traballar unha lingua estranxeira, debemos ter en conta e 
adaptarnos ás necesidades que presente cada un dos alumn@s dentro de cada grupo-clase. 
Este ano, as realidades que atopamos nas aulas, preséntanos unha gran diversidade de 
necesidades, niveis de competencia ou capacidades que obliga ó profesorado a pre-avaliar as 
condicións do alumnado antes de comezar a programar (de ahí, a importancia da avaliación 
inicial). 
Pero, necesitamos ter en conta certas situacións que se poden dar para adaptar non só a nosa 
metodoloxía senon tamén os recursos, os materiais e outros aspectos para atender 
adecuadamente ó alumnado de cada grupo: 

• Ao alumnado con problemas físicos se lles adaptaría o espazo e os materiais a súa 
disposición segundo as necesidades de cada alumn@. 

• Ao alumnado con problemas para seguir o desenvolvemento das clases se lles 
proporcionarán actividades adaptadas ao seu nivel para facilitarlle o seguimento dos 
contidos (tarefas de reforzo). 

• Ao alumnado con nivel superior ao do grupo ou aso que terminen antes se lles 
proporcionarán actividades complementarias lúdicas online ou en papel (sopas de letras, 
crucigramas...) dun nivel maior para mantelos motivados (exercicios de extensión). 

• Ao alumnado inmigrante que acaba de chegar ó centro de diferentes países, que en 
moitos casos presentan un nivel de competencia moi inferior ó grupo-clase, cos que tamén 
haberá que ser bastante sensible á súa situación (chegada de campos de refuxiados, con 
problemas familiares, familias separadas, escapando de guerras, ...). 

• Ao alumnado con problemas especiais que precisan de adaptación significativa dos 
contidos da materia (con asesoramento do Departamento de Orientación) e/ou dos 
recursos, materiais, ... 
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7. CONTIDOS TRANSVERSAIS  
7.1 CONTIDOS TRANSVERSAIS. 
Os elementos transversais están constantemente presentes no desenvolvemento da nosa 
práctica docente nas aulas e na aportación que o departamento de Inglés realiza, a través de 
actividades propostas para integrar a toda a comunidade educativa. 
Así mesmo, intentaremos tratar sempre, nas nosas actividades complementarias, temas que 
hoxe en dia teñen máximo interese tales como: o uso das tecnoloxías da información e da 
comunicación, a educación en valores, respecto, igualdade de xénero, a non violencia, o acoso 
na escola e nas relacións entre adolescentes, a violencia de xénero, a igualdade de homes e 
mulleres na casa e no traballo, o uso de internet de forma consciente e con fines educativos, o 
entorno e medio ambiente e as medidas que podemos tomar para melloralo, a tolerancia cas 
distintas relixións e normas culturais de cada país etc. 

7.2 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
Ao longo do curso se levarán a cabo diversas actividades complementarias para cubrir diversos 
aspectos culturais da cultura anglosaxoa, actividades relacionadas con Halloween, Thanksgiving 
(Acción de Grazas), Christmas (Nadal), Saint Patrick’s Day, Easter, etc... Para o 
desenvolvemento destas actividades complementarias contaremos coa colaboración do auxiliar 
de conversa do centro. 
Tamén, se participará en diferentes actividades propostas por diferentes entidades locais ou 
autonómicas para asistir á festivais, representación de obras teatrais, etc... nas que se empregue 
a lingua inglesa como lingua vehicular. 
Dado a nosa relación coa Escola Oficial de Idiomas de Ourense (unha das sedes imparte 
docencia no noso centro polas tardes), organizaremos algunha actividade conxunta con motivo da 
celebración das festividades anglosaxoas. 

8. PRÁCTICA DOCENTE. 
8.1 PROCEDEMENTO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E 

PRÁCTICA DOCENTE. 
O proceso de ensino-aprendizaxe require un seguimento continuo dos seus avances co obxectivo 
de detectar a tempo aquelas iniciativas ou metodoloxías que no están obtendo o resultado 
desexado, e corrixir aqueles faios ou errores que se atopen, ou axustar a intervención educativa 
de acordo cos aprendizaxes reais do alumnado. Esta avaliación debe aplicarse tanto ó 
aprendizaxe dos alumn@s como á revisión da propia práctica docente. A avaliación dos 
profesor@s, lonxe de pretender ser unha crítica ó seu traballo ou limitar a súa liberdade dentro da 
aula, configúrase como un proceso para mellorar o desempeño da súa labor e garantir que se 
alcanzan os obxectivos educativos que se marcaron para a materia. E é o alumn@ o que debe 
expresar a súa apreciación e valoración sobre o proceso. Podemos dicir que, a finalidade da 
avaliación educativa é mellorar o proceso de aprendizaxe de cada alumn@, o funcionamento do 
grupo-clase e a nosa propia práctica. 
Á hora de avaliar a actividade docente, se lle prestará atención tanto á competencia do 
profesional (a súa formación na materia que imparte e as ferramentas pedagóxicas que pon que 
práctica) como a súa labor efectiva na aula (a planificación das unidades, os recursos e 
metodoloxías que pon en práctica, como avalía e da seguimento ós seus alumn@s, etc...). 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA – DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
IES Eduardo Blanco Amor - Ourense 

Curso 2022-23 
 

 
26 

As ferramentas e métodos máis habituais para avaliar a labor docente son: 
• Que os alumn@s completen un cuestionario con preguntas sobre a labor do profesor@ 

(motivación, actividades, clima da aula, diversidade,...) 
• Que os profesor@s realicen un seguimento dos resultados académicos dos grupos que ten 

asignados. 
• Que os propios docentes fagan unha reflexión privada con énfase no análise do seus 

resultados e propostas de mellora. 

8.2 PROCEDEMENTO DE SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E PROPOSAS 
DE MELLORA DA PROGRAMACIÓN. 

A fin de establecer unha avaliación plena de todo o proceso se avaliaran, como mínimo, os 
seguintes indicadores:  

• Desenvolvemento da programación nos diferentes grupos-clases.  
• Relación entre obxectivos e contidos.  
• Adecuación de obxectivos e contidos coas necesidades reais de cada grupo.  
• Adecuación de medios, recursos e metodoloxía coas necesidades reais dos grupos.  

Para isto, farase un seguimento da programación para cada grupo nas reunións de Departamento 
realizadas periodicamente. Deste xeito, podemos estandarizar a programación nos diferentes 
grupos. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA (INGLÉS) PARA 
1º CURSO DE BACHARELATO 

1. INTRODUCIÓN. 
Esta programación vai dirixida a alumnos/as de BAC do entorno do barrio da Ponte e arredores, 
sendo este un barrio moi amplo e con unha poboación diversa que cada día acolle máis 
integrantes de orixe estranxeira polo que a atención á diversidade é de gran importancia. 
Os centros adscritos a este instituto son CEIP de Prácticas, CEIP Albino Núñez, Colexio Maristas, 
Colexio Salesianos. 

1.1 Composición do Departamento de Inglés. 
O departamento de inglés está formado por seis profesoras que traballan conxuntamente coa 
finalidade de acadar os mesmos obxectivos na difícil tarefa da ensinanza dunha lingua 
estranxeira. 
No seguinte cadro amósase o rol que cada un delas desenrolarán no presente curso: 

NOME: ROL OU CARGO: 

Dona Stella Poveda Rodríguez  

Dona Concepción Álvarez Torres Vicedirectora 

Dona Mª Mercedes Varela Núñez Coordinadora do Pluribach 

Dona Montserrat Prieto Carneiro Xefa do Departamento, coordinadora Auxiliar de Conversa 

Dona Cristina Serén Bouzas  

Dona Marta Varela Mosquera Coordinadora das seccións bilingües 

Don Cameron Taylor Mills Auxiliar de conversa 

1.2 Agrupación do alumnado. 
No curso 2022-23, o alumnado será dividido nos seguintes cursos e grupos: 
 1º ESO 5 grupos  
 2º ESO 5 grupos máis 1 grupo de PMAR 
 3º ESO 4 grupos  
 4º ESO 4 grupos 
 1º Bach 5 grupos 
 2º Bach 4 grupos. 

 
Este ano, os grupos de ESO son moi numerosos, sendo moi difícil a participación de todos os 
alumn@s nas actividades de conversa nas clases. Tamén, temos que dicir que, o nivel en lingua 
inglesa co que chegan os alumn@s á 1º de ESO é moi deficiente, que xunto co número elevado 
de alumn@s por grupo provoca que haxa moitos alumn@s en 2º de ESO coa nosa materia 
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pendente do curso anterior (este ano 34 alumn@s). Polo que, consideramos necesario que o 
próximo ano, se fagan desdobres de grupos sobre todo nos primeiros cursos, para que os 
alumn@s acaden un bo nivel en lingua inglesa.  
Ademais, debemos procurar ser algo máis exixentes no último ano de ESO, xa que o paso a 
bacharelato é difícil e se non van ben preparados, o fracaso é moi probable. Do mesmo xeito, nos 
cursos de Bacharelato, debemos traballar as destrezas comunicativas dos alumn@s para obter 
mellores notas no exame da ABAU. 
Nas materias bilingües, temos Física e Química (1 grupo de 2º ESO), Valores Éticos (2 grupos 
de 4º de ESO), de Filosofía (2 grupo de 1º de Bach.), e de Psicoloxía (1 grupo de 2º de Bach.) 
Tamén temos en Habilidades Sociais (1º Bach.) e Cineforum (2º Bach.) que se imparten en inglés 
(PLURIBACH). Nestes casos os profesores das materias en cuestión explican a materia en inglés 
e tamén nas outras linguas oficiais cando os conceptos son complicados. Os apuntes e os libros 
de texto son en inglés. 
Ademais, este ano impartimos varios grupos de StemBach, o grupo de dúas alumn@s de 2º de 
Bacharelato (traballo de investigación co dirixido coa Universidade de Filoloxía Inglesa e 
Tradución da Universidade de Vigo), outros grupos que farán traballos da rama de Bioloxía, 
tecnoloxía e Matemáticas que queren expor o traballo empregando a lingua inglesa na súa 
presentación, e outro grupo de investigación sobre lingüística da lingua inglesa. 
Tamén, participaremos neste curso no programa de intercambios de EduExchanges. 
Presentouse un proxecto pedagóxico para a participación de 20 alumn@s de 4º de ESO para 
participar no proxecto EduExchanges virtual, no que establecerían intercambio de emails con 
alumn@s do instituto LaGuardia Arts High School, New York, NY, USA. Tamén presentouse o 
proxecto pedagóxico para participar no proxecto EduExchanges presencial, no que os nosos 
alumn@s farían un intercambio (visita ó instituto Warden Park Secondary School, Cuckfield, West 
Sussex, UK) e recibimento dos alumn@s estranxeiro no noso centro. 

1.3 Reunións de departamento. 
O departamento reunirase periodicamente segundo o fixado nos horarios correspondentes e por 
suposto sempre que sexa necesario para o bo funcionamento do mesmo. 
Tamén se contempla nos horarios dos membros do departamento unha hora de atención a pais 
previa cita na Conserxería. 

1.4 Reunións de coordinacións. 
Como xa especificamos no apartado de composición do Departamento, este ano volvemos a 
contar coa colaboración dun auxiliar de conversa, Cameron MIlls, que enriquecerá en gran 
medida as clases prácticas. 
Este auxiliar de conversa colabora coas seccións bilingües de Física e Química (1 grupo de 2º 
ESO), Valores Éticos (2 grupos de 4º de ESO), de Filosofía (2 grupo de 1º de Bach.), e de 
Psicoloxía (1 grupo de 2º de Bach.) Tamén colabora en Habilidades Sociais (1º Bach.) e 
Cineforum (2º Bach.) que se imparten en inglés (PLURIBACH). 
Deste xeito, haberá diferentes reunións de coordinacións do auxiliar de conversa coas diferentes 
coordinadoras do Departamento de Inglés (coordinadora de Auxiliar de Conversa, coordinadora 
de Seccións Bilingües e coordinadora de Pluribach) e coa profesora das materias impartidas en 
inglés. 
Este ano tamén faremos diferentes reunións de coordinación, periódicas e regulares, entre as 
docentes dos diferentes niveis do Departamento, para establecer un marco referencial de traballo. 
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2. OBXECTIVOS E A SÚA CONTRIBUCIÓN AO 
DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS. 

2.1 Obxectivos da materia. 
Os obxectivos da materia de Lingua Estranxeira en Bacharelato supoñen unha profundización e 
unha ampliación con respecto ás adquiridas ao termo do ensino básico, que serán a base para 
esta nova etapa e que se desenvolverán a partir dos repertorios e das experiencias do alumnado. 
Isto implica un maior desenvolvemento das actividades e estratexias comunicativas de 
comprensión, produción, interacción e mediación, entendida nesta etapa como a actividade 
orientada a atender á diversidade e a colaborar e solucionar problemas de intercomprensión e 
entendemento. A progresión tamén leva unha reflexión máis crítica e sistemática sobre o 
funcionamento das linguas e as relacións entre as distintas linguas dos repertorios individuais do 
alumnado. Os obxectivos da materia de Lingua Estranxeira tamén inclúen unha maior 
profundización nos saberes necesarios para xestionar situacións interculturais e a valoración 
crítica e a adecuación á diversidade lingüística, artística e cultural, coa finalidade de fomentar a 
comprensión mutua e de contribuír ao desenvolvemento dunha cultura compartida. Os obxectivos 
son os seguintes: 
1) OBX1. Comprender e interpretar as ideas principais e as liñas argumentais básicas de textos 

expresados na lingua estándar buscando fontes fiables e facendo uso de estratexias de 
inferencia e comprobación de significados para responder ás necesidades comunicativas 
expostas. 

a) A comprensión supón recibir e procesar información. Na etapa de bacharelato, a 
comprensión é unha destreza comunicativa que se debe desenvolver a partir de textos 
orais, escritos e multimodais sobre temas de relevancia persoal para o alumnado ou de 
interese público expresados na lingua estándar. Neste nivel, a comprensión implica 
entender e interpretar os textos e extraer as ideas principais e as liñas argumentais máis 
destacadas, así como valorar de maneira crítica o contido, a intención, os trazos 
discursivos e certos matices, como a ironía ou o uso estético da lingua. Para iso, é 
necesario activar as estratexias máis adecuadas, co fin de distinguir a intención e as 
opinións tanto implícitas coma explícitas dos textos. Entre as estratexias de comprensión 
máis útiles para o alumnado atópanse a inferencia e a comprobación de significados, a 
interpretación de elementos non verbais e a formulación de hipótese acerca da intención e 
das opinións que subxacen aos devanditos textos, así como a transferencia e a integración 
dos coñecementos, as destrezas e as actitudes das linguas que conforman o seu 
repertorio lingüístico. Inclúe a interpretación de diferentes formas de representación 
(escritura, imaxe, gráficos, táboas, diagramas, son, xestos etc.), así como a información 
contextual (elementos extralingüísticos) e cotextual (elementos lingüísticos), que lle 
permiten ao alumnado comprobar a hipótese inicial acerca da intención e do sentido do 
texto, así como expor hipóteses alternati-vas se fose necesario. Ademais das devanditas 
estratexias, a procura de fontes fiables, en soportes tanto analóxicos coma dixitais, 
constitúe un método de grande utilidade para a comprensión, pois permite contrastar, 
validar e sustentar a información, así como obter conclusións relevantes a partir dos textos. 
Os procesos de comprensión e interpretación requiren contextos de comunicación 
dialóxicos que estimulen a identificación crítica de prexuízos e estereotipos, así como o 
interese xenuíno polas diferenzas e semellanzas étnico-culturais. 

2) OBX2. Producir textos orixinais, de crecente extensión, claros, ben organizados e detallados, 
usando estratexias tales como a planificación, a síntese, a compensación ou a 
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autorreparación, para expresar ideas e argumentos de forma creativa, adecuada e coherente, 
de acordo con propósitos comunicativos concretos. 

a) A produción engloba tanto a expresión oral como a escrita e a multimodal. Nesta etapa, a 
produción debe dar lugar á redacción e á exposición de textos sobre temas de relevancia 
persoal para o alumnado ou de interese público, con creatividade, coherencia e 
adecuación. A produción, en diversos formatos e soportes, pode incluír nesta etapa a 
exposición dunha presentación formal de extensión media na que se apoien as ideas con 
exemplos e detalles pertinentes, unha descrición clara e detallada ou a redacción de textos 
argumentativos que respondan a unha estrutura lóxica e que expliquen os puntos a favor e 
en contra da perspectiva exposta, mediante ferramentas dixitais e analóxicas, así como a 
procura avanzada de información en Internet como fonte de documentación de forma 
exhaustiva e selectiva. No seu formato multimodal, a produción inclúe o uso conxunto de 
diferentes recursos para producir significado (escritura, imaxe, gráficos, táboas, diagramas, 
sons, xestos etc.) e a selección, configuración e uso de dispositivos dixitais, ferramentas e 
aplicacións para comunicarse, traballar de forma cooperativa e compartir información, 
xestionando de forma responsable as súas accións na Rede. 

b) As actividades vinculadas coa produción de textos cumpren funcións importantes nos 
campos académicos e profesionais e existe un valor social e cívico concreto asociado a 
elas. A destreza nas producións máis formais en diferentes soportes é produto da 
aprendizaxe a través do uso das convencións da comunicación e dos trazos discursivos 
máis frecuentes. Inclúe non só aspectos formais de cariz máis lingüístico, senón tamén a 
aprendizaxe de expectativas e convencións asociadas ao xénero empregado, o uso ético 
da linguaxe, ferramentas de produción creativa ou características do soporte utilizado. As 
estratexias que permiten a mellora da produción, tanto formal coma informal, comprenden 
nesta etapa a planificación, a autoavaliación e coavaliación, a retroalimentación, así como 
a monitorización, a validación e a compensación de forma autónoma e sistemática. 

3) OBX3. Interactuar activamente con outras persoas, con suficiente fluidez e precisión e con 
espontaneidade, usando estratexias de cooperación e empregando recursos analóxicos e 
dixitais para responder a propósitos comunicativos en intercambios respectuosos coas 
normas de cortesía. 

a) A interacción implica a intervención de dous ou máis participantes na construción dun 
discurso. Considérase a orixe da linguaxe e comprende funcións interpersoais, 
cooperativas e transaccionais. Na interacción con outras persoas entran en xogo a cortesía 
lingüística e a etiqueta dixital, os elementos verbais e non verbais da comunicación, así 
como a adecuación aos distintos xéneros dialóxicos, tanto orais coma escritos e 
multimodais. Nesta etapa da educación, espérase que a interacción aborde temas de 
relevancia persoal para o alumnado ou de interese público. Este obxectivo é fundamental 
na aprendizaxe, pois inclúe estratexias de cooperación, de cesión e toma de quendas de 
palabra, así como estratexias para preguntar co obxectivo de solicitar clarificación ou 
confirmación. A interacción revélase, ademais, como unha actividade imprescindible no 
traballo cooperativo, onde a distribución e a aceptación de tarefas e responsabilidades de 
maneira equitativa, eficaz, respectuosa e empática está orientada ao logro de obxectivos 
compartidos. Ademais, a aprendizaxe e a aplicación das normas e principios que rexen a 
cortesía lingüística e a etiqueta dixital prepara o alumnado para o exercicio dunha 
cidadanía democrática, responsable, respectuosa, inclusiva, segura e activa. 

4) OBX4. Mediar entre distintas linguas ou variedades, ou entre as modalidades e rexistros 
dunha mesma lingua, usando estratexias e coñecementos eficaces orientados a explicar 
conceptos e opinións ou a simplificar mensaxes para transmitir información de maneira eficaz, 
clara e responsable e crear unha atmosfera positiva que facilite a comunicación. 
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a) A mediación é a actividade da linguaxe que consiste en explicar e en facilitar a 
comprensión de mensaxes ou textos a partir de estratexias como a reformulación, de 
maneira oral ou escrita. Na mediación, o alumnado debe actuar como un axente social 
encargado de crear pontes e de axudar a construír ou expresar mensaxes de forma 
dialóxica, non só entre linguas distintas, senón tamén entre distintas modalidades ou 
rexistros dentro dunha mesma lingua, a partir do traballo cooperativo e do seu labor como 
clarificador das opinións e das posturas doutros. Na etapa de bacharelato, a mediación 
céntrase no rol da lingua como unha ferramenta para resolver os retos que xorden do 
contexto comunicativo, creando espazos e condicións propicias para a comunicación e a 
aprendizaxe, fomentando a participación dos demais para construír e entender novos 
significados e transmitindo nova información de maneira apropiada, responsable e 
construtiva. Para iso pódense empregar tanto medios convencionais coma aplicacións ou 
plataformas virtuais para traducir, analizar, interpretar e compartir contidos que, nesta 
etapa, versarán sobre asuntos de relevancia persoal para o alumnado ou de interese 
público. 

b) A mediación facilita o desenvolvemento do pensamento estratéxico do alumnado, en tanto 
que supón facer unha adecuada elección das destrezas e estratexias máis convenientes 
do seu repertorio para lograr unha comunicación eficaz, pero tamén para favorecer a 
participación propia e doutras persoas en contornas cooperativas de intercambios de 
información. Así mesmo, implica recoñecer os recursos dispoñibles e promover a 
motivación dos demais e a empatía, comprendendo e respectando as diferentes 
motivacións, opinións, ideas e circunstancias persoais dos interlocutores e interlocutoras e 
harmonizándoas coas propias. Por iso, espérase que o alumnado amose empatía e o 
respecto, o espírito crítico e o sentido ético son elementos clave para unha adecuada 
mediación neste nivel. 

5) OBX5. Ampliar e usar os repertorios lingüísticos persoais entre distintas linguas e variedades, 
reflexionando de forma crítica sobre o seu funcionamento, facendo explícitos e compartindo 
as estratexias e os coñecementos propios para mellorar a resposta ás súas necesidades 
comunicativas. 

a) O uso do repertorio lingüístico e a reflexión sobre o seu funcionamento están vinculados co 
enfoque plurilingüe da adquisición de linguas. O enfoque plurilingüe parte do feito de que 
as experiencias do alumnado coas linguas que coñece serven de base para a ampliación e 
a mellora da aprendizaxe de linguas novas e axúdano a desenvolver e a enriquecer o seu 
repertorio lingüístico plurilingüe e a súa curiosidade e sensibilización cultural. Na etapa de 
bacharelato, é imprescindible que o alumnado reflexione sobre o funcionamento das 
linguas e compare de forma sistemática as que conforman os seus repertorios individuais 
analizando semellanzas e diferenzas co fin de ampliar os coñecementos e as estratexias 
nas devanditas linguas. Deste xeito, favorécese a aprendizaxe de novas linguas e 
mellórase a competencia comunicativa. A reflexión crítica e sistemática sobre as linguas e 
o seu funcionamento implica que o alumnado entenda as súas relacións e, ademais, 
contribúe a que identifique as fortalezas e as carencias propias no terreo lingüístico e 
comunicativo, tomando conciencia dos coñecementos e das estratexias propios e 
facéndoos explícitos. Neste sentido, supón tamén a posta en marcha de destrezas para 
facer fronte á incerteza e desenvolver o sentido da iniciativa e a perseveranza na 
consecución dos obxectivos ou na toma de decisións. 

b) Ademais, o coñecemento de distintas linguas e variedades permite valorar criticamente a 
diversidade lingüística da sociedade como un aspecto enriquecedor e positivo e adecuarse 
a ela. A selección, configuración e aplicación dos dispositivos e ferramentas tanto 
analóxicas coma dixitais para a construción e a integración de novos contidos sobre o 
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repertorio lingüístico propio pode facilitar a adquisición e a mellora da aprendizaxe doutras 
linguas. 

6) OBX6. Valorar criticamente e adecuarse á diversidade lingüística, cultural e artística a partir 
da lingua estran-xeira, reflexionando e compartindo as semellanzas e as diferenzas entre 
linguas e culturas para actuar de forma empática, respectuosa e eficaz e fomentar a 
comprensión mutua en situacións interculturais 

a) A interculturalidade supón experimentar a diversidade lingüística, cultural e artística da 
sociedade analizándoa, valorándoa criticamente e beneficiándose dela. Na etapa de 
bacharelato, a interculturalidade, que favorece o entendemento cos demais, merece unha 
atención específica porque senta as bases para que o alumnado exerza unha cidadanía 
responsable, respectuosa e comprometida e evita que a súa percepción estea 
distorsionada por estereotipos e prexuízos que constitúan a orixe de certos tipos de 
discriminación. A valoración crítica e a adecuación á diversidade deben permitirlle ao 
alumnado actuar de forma empática, respectuosa e responsable en situación interculturais. 

b) A conciencia da diversidade proporciónalle ao alumnado a posibilidade de relacionar 
distintas culturas. Ademais, favorece o desenvolvemento dunha sensibilidade artística e 
cultural e a capacidade de identificar e utilizar unha gran variedade de estratexias que lle 
permitan establecer relacións con persoas doutras culturas. As situacións interculturais que 
se poden expor durante o ensino da lingua estranxeira permítenlle ao alumnado abrirse a 
novas experiencias, ideas, sociedades e culturas, mostrando interese cara ao diferente, 
relativizar a propia perspectiva e o propio sistema de valores culturais e rexeitar e avaliar 
as consecuencias das actitudes sustentadas sobre calquera tipo de discrimi-nación ou 
reforzo de estereotipos. Todo iso debe desenvolverse co obxectivo de favorecer e de 
xustificar a existencia dunha cultura compartida e unha cidadanía comprometida coa 
sustentabilidade e cos valores democráticos. 

2.2 Competencias clave 
O novo modelo educativo, seguindo a Recomendación do Consello do 22 de maio de 2018 
relativo ás competencias clave para a aprendizaxe permanente e reflexionando sobre os 
obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030, baséase na potenciación da 
aprendizaxe por competencias. Propóñense novos enfoques na aprendizaxe e, como 
consecuencia, na avaliación, o que supón un importante cambio no desenvolvemento do 
alumnado, dirixido a aquilo que asimila e é capaz de facer. 
Fronte a un modelo educativo centrado na adquisición de coñecementos máis ou menos teóricos, 
desconectados entre si en moitas ocasións, un proceso educativo orientado á acción, baseado na 
adquisición de competencias incide, fundamentalmente, na adquisición duns saberes 
imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que haberán de ser demostrados polos alumnos 
(é algo máis que unha formación funcional). En suma, unha competencia é a capacidade posta en 
práctica e demostrada de integrar coñecementos, habilidades e actitudes para resolver problemas 
e situacións en contextos diversos. De forma moi gráfica e sucinta, chegouse a definir como a 
posta en práctica dos coñecementos adquiridos, os coñecementos en acción, é dicir, mobilizar os 
coñecementos e as habilidades nunha situación determinada (de carácter real e distinta daquela 
en que se aprendeu), activar recursos ou coñecementos que se teñen (aínda que se crea que non 
se teñen porque se esqueceron). 
Hai un aspecto que debe destacarse, formar en competencias permite a aprendizaxe ao longo de 
toda a vida, facendo fronte á constante renovación de coñecementos que se produce en calquera 
área de coñecemento. A formación académica do alumno transcorre na institución escolar 
durante un número limitado de anos, pero a necesidade de formación persoal e/o profesional non 
acaba nunca, polo que unha formación competencial dixital, por exemplo, permitirá acceder a 
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este instrumento para solicitar a información que en cada momento se precise (obviamente, 
despois de analizarse a súa calidade). Se ademais temos en conta que moitas veces é imposible 
tratar en profundidade todos os contidos do currículo, está claro que o alumno deberá formarse 
nesa competencia, a de aprender a aprender. 
O elemento central do novo currículo deseñado polo Ministerio de Educación e Formación 
Profesional (MEFP) é o perfil competencial. Elaboráronse dous perfís competenciais: un perfil 
competencial ao termo da Educación Primaria e un Perfil de saída ao termo da Educación Básica. 
O perfil competencial de Educación Primaria concíbese como a concreción do grao de adquisición 
do Perfil de Saída que se espera conseguir ao completar a etapa de Educación Primaria. No Perfil 
de saída identifícanse as competencias clave que todo o alumnado debe alcanzar e desenvolvido 
ao finalizar a etapa de educación obrigatoria. As competencias clave identificadas son as 
seguintes: 
 
 Competencia en comunicación lingüística. 
 Competencia plurilingüe. 
 Competencia matemática e competencia en ciencia, tecnoloxía e enxeñería. 
 Competencia dixital. 
 Competencia persoal, social e de aprender a aprender. 
 Competencia cidadá. 
 Competencia emprendedora. 
 Competencia en conciencia e expresión culturais. 
 

E para cada unha delas, incluíuse unha serie de descriptores operativos que concretan o 
progreso esperado na adquisición de cada competencia: 
 CCL - Competencia en comunicación lingüística: A competencia en comunicación 

lingüística supón interactuar de forma oral, escrita, signada ou multimodal de maneira 
coherente e adecuada en diferentes ámbitos e contextos e con diferentes propósitos 
comunicativos. Implica mobilizar, de maneira consciente, o conxunto de coñecementos, 
destrezas e actitudes que permiten comprender, interpretar e valorar criticamente 
mensaxes orais, escritos, signados ou multimodais evitando os riscos de manipulación e 
desinformación, así como comunicarse eficazmente con outras persoas de maneira 
cooperativa, creativa, ética e respectuosa. A competencia en comunicación lingüística 
constitúe a base para o pensamento propio e para a construción do coñecemento en todos 
os ámbitos do saber. Por iso, o seu desenvolvemento está vinculado á reflexión explícita 
sobre o funcionamento da lingua nos xéneros discursivos específicos de cada área de 
coñecemento, así como aos usos da oralidade, a escritura ou a signación para pensar e 
para aprender. Por último, fai posible apreciar a dimensión estética da linguaxe e gozar da 
cultura literaria. 

 CP - Competencia plurilingüe: A competencia plurilingüe implica utilizar distintas linguas, 
orais ou signadas, de forma apropiada e eficaz para a aprendizaxe e a comunicación. Esta 
competencia supón recoñecer e respectar os perfís lingüísticos individuais e aproveitar as 
experiencias propias para desenvolver estratexias que permitan mediar e facer 
transferencias entre linguas, incluídas as clásicas, e, de ser o caso, manter e adquirir 
destrezas na lingua ou linguas familiares e nas linguas oficiais. Integra, así mesmo, 
dimensións históricas e interculturais orientadas a coñecer, valorar e respectar a 
diversidade lingüística e cultural da sociedade co obxectivo de fomentar a convivencia 
democrática.  

 STEM - Competencia matemática e competencia en ciencia, tecnoloxía e enxeñería: A 
competencia matemática e competencia en ciencia, tecnoloxía e enxeñería (competencia 
STEM polas súas siglas en inglés) entraña a comprensión do mundo utilizando os métodos 
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científicos, o pensamento e representación matemáticos, a tecnoloxía e os métodos da 
enxeñería para transformar a contorna de forma comprometida, responsable e sustentable. 
A competencia matemática permite desenvolver e aplicar a perspectiva e o razoamento 
matemáticos co fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. A competencia 
en ciencia supón a comprensión e explicación da contorna natural e social, utilizando un 
conxunto de coñecementos e metodoloxías, incluídas a observación e a experimentación, 
co fin de formular preguntas e extraer conclusións baseadas en probas para poder 
interpretar e transformar o mundo natural e o contexto social. A competencia en tecnoloxía 
e enxeñería comprende a aplicación dos coñecementos e metodoloxías propios das 
ciencias para transformar a nosa sociedade de acordo coas necesidades ou desexos das 
persoas nun marco de seguridade, responsabilidade e sustentabilidade. 

 CD - Competencia dixital: A competencia dixital implica o uso seguro, saudable, 
sustentable, crítico e responsable das tecnoloxías dixitais para a aprendizaxe, para o 
traballo e para a participación na sociedade, así como a interacción con estas. Inclúe a 
alfabetización en información e datos, a comunicación e a colaboración, a educación 
mediática, a creación de contidos dixitais (incluída a programación), a seguridade (incluído 
o benestar dixital e as competencias relacionadas coa ciberseguridade), asuntos 
relacionados coa cidadanía dixital, a privacidade, a propiedade intelectual, a resolución de 
problemas e o pensamento computacional e crítico. 

 CPSAA - Competencia persoal, social e de aprender a aprender: A competencia 
persoal, social e de aprender a aprender implica a capacidade de reflexionar sobre un 
mesmo para autocoñecerse, aceptarse e promover un crecemento persoal constante; 
xestionar o tempo e a información eficazmente; colaborar con outros de forma construtiva; 
manter a resiliencia; e xestionar a aprendizaxe ao longo da vida. Inclúe tamén a 
capacidade de lle facer fronte á incerteza e á complexidade; adaptarse aos cambios; 
aprender a xestionar os procesos metacognitivos; identificar condutas contrarias á 
convivencia e desenvolver estratexias para abordalas; contribuír ao benestar físico, mental 
e emocional propio e das demais persoas, desenvolvendo habilidades para coidarse a si 
mesmo e a quen o rodea a través da corresponsabilidade; ser capaz de levar unha vida 
orientada ao futuro; así como expresar empatía e abordar os conflitos nun contexto 
integrador e de apoio. 

 CC - Competencia cidadá: A competencia cidadá contribúe a que alumnas e alumnos 
poidan exercer unha cidadanía responsable e participar plenamente na vida social e cívica, 
baseándose na comprensión dos conceptos e nas estruturas sociais, económicas, 
xurídicas e políticas, así como no coñecemento dos acontecementos mundiais e o 
compromiso activo coa sustentabilidade e o logro dunha cidadanía mundial. Inclúe a 
alfabetización cívica, a adopción consciente dos valores propios dunha cultura democrática 
fundada no respecto aos dereitos humanos, a reflexión crítica sobre os grandes problemas 
éticos do noso tempo e o desenvolvemento dun estilo de vida sustentable acorde cos 
Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable expostos na Axenda 2030. 

 CE - Competencia emprendedora: A competencia emprendedora implica desenvolver un 
enfoque vital dirixido a actuar sobre oportunidades e ideas, utilizando os coñecementos 
específicos necesarios para xerar resultados de valor para outras persoas. Achega 
estratexias que permiten adaptar a mirada para detectar necesidades e oportunidades; 
adestrar o pensamento para analizar e avaliar a contorna, e crear e reformular ideas 
utilizando a imaxinación, a creatividade, o pensamento estratéxico e a reflexión ética, 
crítica e construtiva dentro dos procesos creativos e de innovación; e espertar a 
disposición para aprender, a arriscar e a afrontar a incerteza. Así mesmo, implica tomar 
decisións baseadas na información e o coñecemento e colaborar de maneira áxil con 
outras persoas, con motivación, empatía e habilidades de comunicación e de negociación, 
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para levar as ideas expostas á acción mediante a planificación e xestión de proxectos 
sustentables de valor social, cultural e económicofinanceiro. 

 CCEC - Competencia en conciencia e expresión culturais: A competencia en 
conciencia e expresión culturais supón comprender e respectar o modo en que as ideas, 
as opinións, os sentimentos e as emocións se expresan e se comunican de forma creativa 
en distintas culturas e por medio dunha ampla gama de manifestacións artísticas e 
culturais. Implica tamén un compromiso coa comprensión, o desenvolvemento e a 
expresión das ideas propias e do sentido do lugar que se ocupa ou do papel que se 
desempeña na sociedade. Así mesmo, require a comprensión da propia identidade en 
evolución e do patrimonio cultural nun mundo caracterizado pola diversidade, así como a 
toma de conciencia de que a arte e outras manifestacións culturais poden supoñer unha 
maneira d e mirar o mundo e de darlle forma.  

 
Ao completar o bacharelato, a alumna ou o alumno…  

• CCL1. Exprésase de xeito oral, escrito, signado ou multimodal con fluidez, coherencia, 
corrección e adecuación aos diferentes contextos sociais e académicos, e participa en 
interaccións comunicativas con actitude co-operativa e respectuosa, tanto para intercambiar 
información, crear coñecemento e argumentar as súas opinións como para establecer e 
coidar as súas relacións interpersoais. 

• CCL2. Comprende, interpreta e valora con actitude crítica textos orais, escritos, signados ou 
multimodais dos distintos ámbitos, con especial énfase nos textos académicos e dos medios 
de comunicación, para participar en diferentes contextos de maneira activa e informada, e 
para construír coñecemento. 

• CCL3. Localiza, selecciona e contrasta de xeito autónomo información procedente de 
diferentes fontes avaliando a súa fiabilidade e a súa pertinencia en función dos obxectivos de 
lectura e evitando os riscos de manipulación e desinformación, e intégraa e transfórmaa en 
coñecemento para a comunicar de maneira clara e rigorosa adoptando un punto de vista 
creativo e crítico, á par que respectuoso coa propiedade intelectual. 

•  CCL4. Le con autonomía obras relevantes da literatura e ponas en relación co seu contexto 
sociohistórico de produción, e coa tradición literaria anterior e posterior, e examina a pegada 
do seu legado na actualidade, para construír e compartir a súa propia interpretación 
argumentada das obras, crear e recrear obras de intención literaria e conformar 
progresivamente un mapa cultural. 

• CCL5. Pon as súas prácticas comunicativas ao servizo da convivencia democrática, da 
resolución dialogada dos conflitos e da igualdade de dereitos de todas as persoas, evitando e 
rexeitando os usos discriminatorios, así como os abusos de poder, para favorecer a utilización 
non só eficaz senón tamén ética dos sistemas de comunicación. 

• CP1. Utiliza con fluidez, adecuación e aceptable corrección unha ou máis linguas, ademais da 
lingua familiar ou das linguas familiares, para responder ás súas necesidades comunicativas 
con espontaneidade e autonomía en diferentes situacións e contextos dos ámbitos persoal, 
social, educativo e profesional. 

• CP2. A partir das súas experiencias, desenvolve estratexias que lle permitan ampliar e 
enriquecer de forma sistemática o seu repertorio lingüístico individual co fin de se comunicar 
de xeito eficaz. 

• CP3. Coñece e valora criticamente a diversidade lingüística e cultural presente na sociedade, 
integrándoa no seu desenvolvemento persoal e antepondo a comprensión mutua como 
característica central da comunicación, para fomentar a cohesión social. 
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• STEM1. Selecciona e utiliza métodos indutivos e dedutivos propios do razoamento 
matemático en situacións propias da modalidade elixida e emprega estratexias variadas para 
a resolución de problemas, analizando criticamente as solucións e reformulando o procede-
mento, en caso necesario. 

• STEM2. Utiliza o pensamento científico para entender e explicar fenómenos relacionados coa 
modalidade elixida, confiando no coñecemento como motor de desenvolvemento, 
formulándose hipóteses e contrastándoas ou comprobándoas mediante a observación, a 
experimentación e a investigación, utilizando ferramentas e instrumentos adecuados, 
apreciando a importancia da precisión e a veracidade, e amosando unha actitude crítica 
acerca do alcance e das limitacións dos métodos empregados. 

• STEM3. Formula e desenvolve proxectos deseñando e creando prototipos ou modelos para 
xerar ou utilizar produtos que dean solución a unha necesidade ou a un problema de xeito 
colaborativo, procurando a participación de todo o grupo, resolvendo pacificamente os 
conflitos que poidan xurdir, adaptándose ante a incerteza e avaliando o produto obtido de 
acordo cos obxectivos propostos, a sustentabilidade e o impacto transformador na sociedade. 

•  STEM4. Interpreta e transmite os elementos máis relevantes de investigacións de forma clara 
e precisa, en diferentes formatos (gráficos, táboas, diagramas, fórmulas, esquemas e 
símbolos), aproveitando a cultura dixital con ética e responsabilidade e valorando de xeito 
crítico a contribución da ciencia e da tecnoloxía no cambio das condicións de vida, para 
compartir e construír novos coñecementos. 

• STEM5. Planea e emprende accións fundamentadas cientificamente para promover a saúde 
física e mental, e para preservar o ambiente e os seres vivos, practicando o consumo 
responsable, aplicando principios de ética e seguridade, para crear valor e transformar a súa 
contorna de maneira sustentable, adquirindo compromisos como cidadán ou cidadá nos 
ámbitos local e global. 

• CD1. Realiza procuras avanzadas comprendendo como funcionan os motores de procura en 
internet, aplicando criterios de validez, calidade, actualidade e fiabilidade, seleccionando os 
resultados de maneira crítica e organizando o almacenamento da información 
adecuadamente e con seguridade, para a referenciar e a reutilizar posteriormente. 

• CD2. Crea, integra e reelabora contidos dixitais de forma individual ou colectiva, aplicando 
medidas de seguridade e respectando sempre os dereitos de auto-ría dixital, para ampliar os 
seus recursos e xerar novo coñecemento. 

• CD3. Selecciona, configura e utiliza dispositivos dixitais, ferramentas, aplicacións e servizos 
en liña, e incorpóraos na súa contorna persoal de aprendizaxe dixital, para se comunicar, 
traballar colaborativamente e compartir información, xestionando de maneira responsable as 
súas accións, a presenza e a visibilidade na rede, e exercendo unha cidadanía dixital activa, 
cívica e reflexiva. 

• CD4. Avalía riscos e aplica medidas ao usar as tecnoloxías dixitais para protexer os 
dispositivos, os datos persoais, a saúde e o ambiente, e fai un uso crítico, legal, seguro, 
saudable e sustentable desas tecnoloxías. 

• CD5. Desenvolve solucións tecnolóxicas anovadoras e sustentables para dar resposta a 
necesidades concretas, amosando interese e curiosidade pola evolución das tecnoloxías 
dixitais e polo seu desenvolvemento sustentable e uso ético.  

• CPSAA1.1. Fortalece o optimismo, a resiliencia, a auto-eficacia e a procura de obxectivos de 
xeito autónomo para facer eficaz a súa aprendizaxe. 

• CPSAA1.2. Desenvolve unha personalidade autónoma, xestionando construtivamente os 
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cambios, a participación social e a súa propia actividade, para dirixir a súa vida.  
•  CPSAA2. Adopta de maneira autónoma un estilo de vida sustentable e atende o benestar 

físico e mental propio e o das demais persoas, procurando e ofrecendo apoio na sociedade, 
para construír un mundo máis saudable. 

• CPSAA3.1. Amosa sensibilidade cara ás emocións e as experiencias das demais persoas, 
sendo consciente da influencia que exerce o grupo nas persoas, para consolidar unha 
personalidade empática e independente e desenvolver a súa intelixencia. 

• CPSAA3.2. Distribúe nun grupo as tarefas, os recursos e as responsabilidades de xeito 
ecuánime, segundo os seus obxectivos, favorecendo un enfoque sistémico para contribuír á 
consecución de obxectivos compartidos. 

• CPSAA4. Compara, analiza, avalía e sintetiza datos, información e ideas dos medios de 
comunicación, para obter conclusións lóxicas de forma autónoma, valorando a fiabilidade das 
fontes. 

• CPSAA5. Planifica a longo prazo avaliando os propósitos e os procesos da construción do 
coñecemento, relacionando os campos deste para desenvolver procesos autorregulados de 
aprendizaxe que lle permitan transmitir ese coñecemento, propor ideas creativas e resolver 
problemas con autonomía. 

• CC1. Analiza feitos, normas e ideas relativas á dimensión social, histórica, cívica e moral da 
súa propia identidade, para contribuír á consolidación da súa madureza persoal e social, 
adquirir unha conciencia cidadá e responsable, desenvolver a autonomía e o espírito crítico, e 
establecer unha interacción pacífica e respectuosa coas demais persoas e coa contorna. 

• CC2. Recoñece, analiza e aplica en diversos contextos, de forma crítica e consecuente, os 
principios, os ideais e os valores relativos ao proceso de integración europea, a Constitución 
española, os dereitos humanos e a historia e o patrimonio cultural propios, á vez que participa 
en todo tipo de actividades grupais cunha actitude fundamentada nos principios e nos 
procedementos democráticos, o compromiso ético coa igualdade, a cohesión social, o 
desenvolvemento sustentable e o logro da cidadanía mundial. 

• CC3. Adopta un xuízo propio e argumentado ante problemas éticos e filosóficos fundamentais 
e de actualidade, afrontando con actitude dialogante a pluralidade de valores, crenzas e 
ideas, rexeitando todo tipo de discriminación e violencia, e promovendo activamente a 
igualdade e a corresponsabilidade efectiva entre mulleres e homes. 

• CC4. Analiza as relacións de interdependencia e eco-dependencia entre as nosas formas de 
vida e a con-torna, realizando unha análise crítica da pegada ecolóxica das accións humanas, 
e demostrando un compro-miso ético e eco-socialmente responsable con actividades e 
hábitos que conduzan ao logro dos obxectivos de desenvolvemento sustentable e a loita 
contra o cambio climático. 

• CE1. Avalía necesidades e oportunidades e afronta retos, con sentido crítico e ético, 
avaliando a súa sustentabilidade e comprobando, a partir de coñecementos técnicos 
específicos, o impacto que poidan supor na contorna, para presentar e executar ideas e 
solucións anovadoras dirixidas a distintos contextos, tanto locais como globais, no ámbito 
persoal, social e académico con proxección profesional emprendedora. 

• CE2. Avalía e reflexiona sobre as fortalezas e as debilidades propias e as das demais 
persoas, facendo uso de estratexias de autocoñecemento e autoeficacia; interioriza os 
coñecementos económicos e financeiros específicos e transfíreos a contextos locais e globais 
aplicando estratexias e destrezas que axilicen o traballo colaborativo e en equipo, para reunir 
e optimizar os re-cursos necesarios, que leven á acción unha experiencia ou unha iniciativa 
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emprendedora de valor. 
• CE3. Leva a cabo o proceso de creación de ideas e solucións anovadoras e toma decisións, 

con sentido crítico e ético, aplicando coñecementos técnicos específicos e estratexias áxiles 
de planificación e xestión de proxectos, e reflexiona sobre o proceso realizado e o resultado 
obtido, para elaborar un prototipo final de valor para as demais persoas, considerando a 
experiencia tanto de éxito como de fracaso unha oportunidade para aprender.  

• CCEC1. Reflexiona, promove e valora criticamente o patrimonio cultural e artístico de 
calquera época, contrastando as súas singularidades e partindo da súa propia identidade, 
para defender a liberdade de expresión, a igualdade e o enriquecemento inherente á 
diversidade.  

• CCEC2. Investiga as especificidades e as intencionalidades de diversas manifestacións 
artísticas e culturais do patrimonio, mediante unha postura de recepción activa e deleite, 
diferenciando e analizando os contextos, os medios e os soportes en que se materializan, así 
como as linguaxes e os elementos técnicos e estéticos que as caracterizan. 

• CCEC3.1. Expresa ideas, opinións, sentimentos e emocións con creatividade e espírito 
crítico, realizando con rigor as súas propias producións culturais e artísticas, para participar 
de xeito activo na promoción dos dereitos humanos e os procesos de socialización e de 
construción da identidade persoal que se derivan da práctica artística. 

• CCEC3.2. Descobre a autoexpresión, a través da interactuación corporal e a experimentación 
con diferentes ferramentas e linguaxes artísticas, enfrontándose a situacións creativas cunha 
actitude empática e colaborativa, e con autoestima, iniciativa e imaxinación. 

• CCEC4.1. Selecciona e integra con creatividade diversos medios e soportes, así como 
técnicas plásticas, visuais audiovisuais sonoras ou corporais para deseñar e producir 
proxectos artísticos e culturais sustentables, analizando as oportunidades de 
desenvolvemento persoal, social e laboral que ofrecen, servíndose da interpretación, a 
execución, a improvisación ou a composición.  

• CCEC4.2. Planifica, adapta e organiza os seus coñecementos, as súas destrezas e as súas 
actitudes para responder con creatividade e eficacia aos desempeños derivados dunha 
produción cultural ou artística, individual ou colectiva, utilizando diversidade de linguaxes, 
códigos, técnicas, ferramentas e recursos plásticos, visuais, audiovisuais, musicais, corporais 
ou escénicos, valorando tanto o proceso como o produto final e comprendendo as 
oportunidades persoais, sociais, inclusivas e económicas que ofrecen. 

2.3 Obxectivos e Criterios de avaliación. 
Os obxectivos da materia, definidas como os desempeños que o alumnado debe poder despregar 
en actividades ou en situacións cuxo abordaxe require dos contidos de cada materia ou ámbito, 
son un elemento de unión entre o Perfil de saída do alumnado por unha banda, e os contidos e os 
criterios de avaliación por outra.  
Os criterios de avaliación indican os niveis de desempeño esperados no alumnado nas situacións 
ou actividades ás que se refiren os obxectivos da materia de cada materia ou ámbito nun 
momento determinado do seu proceso de aprendizaxe. 
Inclúense a continuación os obxectivos da materia correspondentes a Lingua Estranxeira e os 
criterios de avaliación para o primeiro curso de Bacharelato que determinan o grao de desempeño 
de cada unha: 
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Bloque 1. Comunicación 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN OBXECTIVOS 

• CA1.1. Extraer e analizar as ideas principais, a información relevante e as 
implicacións xerais de textos de certa lonxitude, ben organizados e de certa 
complexidade, orais, escritos e multimodais, sobre temas de relevancia persoal ou 
de interese público, tanto concretos coma abstractos, expresados de forma clara e 
na lingua estándar, mesmo en contornas moderadamente ruidosas a través de 
diversos sopor-tes. 

• CA1.2. Interpretar e valorar de maneira crítica o contido, a intención e os trazos 
discursivos de textos de certa lonxitude e complexidade, con especial énfase nos 
textos académicos e dos medios de comunicación, así como de textos de ficción, 
sobre temas xerais ou máis específicos de relevancia persoal ou de interese 
público. 

• CA1.3. Seleccionar, organizar e aplicar as estratexias e os coñecementos 
adecuados para comprender a información global e específica e distinguir a 
intención e as opinións implícitas e explícitas dos textos sempre que estean 
claramente sinalizadas, inferir significados, interpretar elementos non verbais e 
buscar, seleccionar e contrastar información 

OBX1 

• CA1.4. Expresar oralmente con suficiente fluidez e corrección textos claros, 
coherentes, ben organizados, adecuados á situación comunicativa e en diferentes 
rexistros sobre asuntos de relevancia persoal ou de interese público coñecidos 
polo alumnado, co fin de describir, narrar, argumentar e informar, en diferentes 
soportes, utilizando recursos verbais e non verbais, así como estratexias de 
planificación, control, compensación e cooperación. 

• CA1.5. Redactar e difundir textos detallados de certa extensión e complexidade, 
cunha estrutura clara e adecuados á situación comunicativa, á tipoloxía textual e 
ás ferramentas analóxicas e dixitais utilizadas, evitando erros que dificulten ou 
impidan a comprensión, reformulando e organizando de maneira coherente 
información e ideas de diversas fontes e xustificando as propias opinións sobre 
asuntos de relevancia persoal ou de interese público coñecidos polo alumnado, 
facendo un uso ético da linguaxe, respectando a propiedade intelectual e evitando 
o plaxio 

• CA1.6. Seleccionar, organizar e aplicar coñecementos e estratexias de 
planificación, produción, revisión e cooperación para compoñer textos de estrutura 
clara e adecuados ás intencións comunicativas, ás características contextuais, aos 
aspectos socioculturais e á tipoloxía textual, usando os recursos físicos ou dixitais 
máis adecuados en función da tarefa e das interlocutoras e os interlocutores reais 
ou potenciais. 

OBX2 

• CA1.7. Planificar, participar e colaborar asertiva e activamente, a través de 
diversos soportes, en situacións interactivas sobre temas de relevancia persoal ou 
de interese público coñecidos polo alumnado, mostrando iniciativa, empatía e 
respecto pola cortesía lingüística e a etiqueta dixital, así como polas diferentes 
necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas e motivacións das interlocutoras e os 
interlocutores, e ofrecendo explicacións, argumentos e comentarios. 

OBX3 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA – DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
IES Eduardo Blanco Amor - Ourense 

Curso 2022-23 
 

 
15 

• CA1.8. Seleccionar, organizar e utilizar, de forma flexible e en diferentes 
contornas, estratexias adecuadas para iniciar, manter e terminar a comunicación, 
tomar e ceder a palabra, solicitar e formular aclaracións e explicacións, reformular, 
comparar e contrastar, resumir, colaborar, debater, resolver problemas e xestionar 
situacións comprometidas.  

• CA1.9. Interpretar e explicar textos, conceptos e comunicacións en situacións nas 
que atender á diversidade mostrando respecto e aprecio polas interlocutoras e os 
interlocutores e polas linguas, variedades ou rexistros empregados e participando 
na solución de problemas frecuentes de intercomprensión e de entendemento a 
partir de diversos recursos e soportes. 

• CA1.10. Aplicar estratexias que axuden a crear pontes, que faciliten a 
comunicación, que sirvan para explicar e simplificar textos, conceptos e mensaxes 
e que sexan adecuadas ás intencións comunicativas, ás características 
contextuais, aos aspectos socioculturais e á tipoloxía textual, usando recursos e 
apoios físicos ou dixitais en función da tarefa e do coñecemento previo das 
interlocutoras e dos interlocutores.  

OBX4 

 
Bloque 2. Plurilingüismo e reflexión sobre a aprendizaxe 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN OBXECTIVOS 

• CA2.1. Comparar e argumentar as semellanzas e as diferenzas entre distintas 
linguas reflexionando sobre o seu funcionamento e establecendo relacións entre 
elas. 

• CA2.2. Utilizar con iniciativa e de forma creativa estratexias e coñecementos de 
mellora da súa capa-cidade de comunicar e de aprender a lingua estranxeira con 
apoio doutros participantes e de soportes analóxicos e dixitais. 

• CA2.3. Rexistrar e reflexionar sobre os progresos e as dificultades de aprendizaxe 
da lingua estranxeira seleccionando as estratexias máis adecuadas e eficaces 
para superar esas dificultades e consolidar a aprendizaxe e realizando actividades 
de planificación da propia aprendizaxe, autoavaliación e coavaliación, como as 
propostas no Portfolio europeo das linguas (PEL) ou nun diario de aprendizaxe 
facendo eses progresos e dificultades explícitos e compartíndoos 

OBX5 

 

Bloque 3. Interculturalidade 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN OBXECTIVOS 

• CA3.1. Actuar de forma adecuada, empática e respectuosa en situacións 
interculturais construíndo vínculos entre as diferentes linguas e culturas, 
analizando e rexeitando calquera tipo de discriminación, prexuízo e estereotipo e 
solucionando aqueles factores socioculturais que dificulten a comunicación. 

OBX6 
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• CA3.2. Valorar criticamente a diversidade lingüística, cultural e artística propia de 
países onde se fala a lingua estranxeira tendo en conta os dereitos humanos e 
adecuarse a ela, favorecendo o desenvolvemento dunha cultura compartida e 
unha cidadanía comprometida coa sustentabilidade e cos valores democráticos. 

• CA3.3. Aplicar estratexias para defender e apreciar a diversidade lingüística, 
cultural e artística atendendo a valores ecosociais e democráticos e respectando 
os principios de xustiza, equidade e igualdade. 

2.4 Contidos. 
Os contidos incluídos no currículo para o primeiro curso de Bacharelato, na materia de lingua 
estranxeira son os seguintes. 
 

Bloque 1. Comunicación 

• Respecto da propiedade intelectual e dereitos de autor sobre as fontes consultadas e contidos 
Autoconfianza, iniciativa e asertividade. Estratexias de autorreparación e autoavaliación como 
forma de progresar na aprendizaxe autónoma da lingua estranxeira. 

• Estratexias para a planificación, execución, control e reparación da comprensión, produción e 
coprodución de textos orais, escritos e multimodais. 

• Coñecementos, destrezas e actitudes que permiten levar a cabo actividades de mediación en 
situacións cotiás. 

• Funcións comunicativas adecuadas ao ámbito e ao contexto comunicativo: describir 
fenómenos e acontecementos; dar instrucións e consellos; narrar acontecementos pasados 
puntuais e habituais; describir estados e situacións presentes e expresar sucesos futuros e de 
predicións a curto, medio e longo prazo; expresar emocións; expresar a opinión; expresar 
argumentacións; reformular, presentar as opinións doutros e resumir. 

• Modelos contextuais e xéneros discursivos de uso común na comprensión, produción e 
coprodución de textos orais, escritos e multimodais, breves e sinxelos, literarios e non 
literarios: características e recoñecemento do contexto (participantes e situación), expectativas 
xeradas polo contexto e organización e estruturación segundo o xénero e a función textual. 

• Unidades lingüísticas e significados asociados ás devanditas unidades, tales como expresión 
da entidade e as súas propiedades, a cantidade e a calidade, o espazo e as relacións 
espaciais, o tempo e as relacións temporais, a afirmación, a negación, a interrogación e a 
exclamación e as relacións lóxicas. 

• Léxico común e especializado de interese para o alumnado relativo ao tempo e ao espazo; 
estados, eventos e acontecemento; actividades, procedementos e procesos; relacións 
persoais, sociais, académicas e profesionais; educación, traballo e emprendemento; lingua e 
comunicación intercultural; ciencia e tecnoloxía; historia e cultura e estratexias de 
enriquecemento léxico (derivación, familias léxicas, polisemia, sinonimia, antonimia...). 

• Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación e significados e intencións comunicativas 
xerais asociadas aos devanditos patróns. Alfabeto fonético básico. 

• Convencións ortográficas e significados e intencións comunicativas asociadas aos formatos, 
patróns e elementos gráficos. 

• Convencións e estratexias conversacionais, en formato síncrono ou asíncrono, para iniciar, 
manter e terminar a comunicación, tomar e ceder a palabra, pedir e dar aclaracións e 
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explicacións, reformular, comparar e contrastar, resumir e parafrasear, colaborar, negociar 
significados, detectar a ironía etc. 

• Recursos para a aprendizaxe e estratexias de procura e selección de información e curación 
de contidos: dicionarios, libros de consulta, bibliotecas, mediatecas, etiquetas na Rede, 
recursos dixitais e informáticos etc. 

• Respecto da propiedade intelectual e dereitos de autor sobre as fontes consultadas e contidos 
utilizados: ferramentas para o tratamento de datos bibliográficos e recursos para evitar o 
plaxio. 

• Ferramentas analóxicas e dixitais para a comprensión, produción e coprodución oral, escrita e 
multimodal e plataformas virtuais de interacción, colaboración e cooperación educativa (aulas 
virtuais, videoconferencias, ferramentas dixitais colaborativas) para a aprendizaxe, a 
comunicación e o desenvolvemento de proxectos con falantes ou estu-dantes da lingua 
estranxeira.. 

Bloque 2. Plurilingüismo e reflexión sobre a aprendizaxe 

• Estratexias e técnicas para responder eficazmente e cun alto grao de autonomía, adecuación 
e corrección a unha necesidade comunicativa concreta superando as limitacións derivadas do 
nivel de competencia na lingua estranxeira e nas demais linguas do repertorio lingüístico 
propio. 

• Estratexias para identificar, organizar, reter, recuperar e utilizar creativamente unidades 
lingüísticas (léxico, morfosintaxe, patróns sonoros etc.) a partir da comparación das linguas e 
das variedades que conforman o repertorio lingüístico persoal. 

• Estratexias e ferramentas, analóxicas e dixitais, individuais e cooperativas para a 
autoavaliación, a coavaliación e a autorreparación. 

• Expresións e léxico específico para reflexionar e compartir a reflexión sobre a comunicación, a 
lingua, a aprendizaxe e as ferramentas de comunicación e aprendizaxe (metalinguaxe). 

• Comparación sistemática entre linguas a partir de elementos da lingua estranxeira e doutras 
linguas: orixe e parentescos.  

Bloque 3. Interculturalidade 

• A lingua estranxeira como medio de comunicación e entendemento entre pobos, como 
facilitador do acceso a outras culturas e a outras linguas e como ferramenta de participación 
social e de enriquecemento persoal. 

• Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos a través de diferentes 
medios con falantes ou estudantes da lingua estranxeira, así como por coñecer informacións 
culturais dos países onde se fala a lingua estranxeira. 

• Aspectos socioculturais e sociolingüísticos relativos a convencións sociais, normas de cortesía 
e rexistros; institucións, costumes e rituais; valores, normas, crenzas e actitudes; estereotipos 
e tabús; linguaxe non verbal; historia, cultura e comunidades; relacións interpersoais e 
procesos de globalización en países onde se fala a lingua estran-xeira. 

• Estratexias para entender e apreciar a diversidade lingüística, cultural e artística atendendo a 
valores ecosociais e democráticos. 

• Estratexias de detección, rexeitamento e actuación ante usos discriminatorios da linguaxe 
verbal e non verbal. 
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3. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS. 
3.1 CALENDARIO DE EXAMES 
No calendario de exames que elabora o Centro, figurarán os exames de Inglés dentro das datas 
que se sinalan a continuación: 
 

cursos AVALIACIÓN ORDINARIA AVALIACIÓN 
EXTRAORDINARIA 

1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN (Xuño) 

2º BACH. 
Do 7 de 

Novembro ao 10 
de Novembro 

Do 6 de Febreiro 
ao 10 de 
Febreiro 

Do 24 de Abril 
ao 5 de Maio 

Do 20 ao 22 de 
Xuño 

3.2 SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES. 
O seguinte cadro reflicte a temporalización por unidades (que corresponden ás unidades 
elaboradas polas profesoras): 

AVALIACIÓN UNIDADES 
1ª aval.:  Unit 1 e Unit 2. 
2ª aval.:  Unit 3, Unit 4 e Unit 5. 
3ª aval.:  Unit 6, Unit 7 e Unit 8. 

3.3 CONTIDOS.  
Os contidos preséntanse agrupados en bloques, en relación a tres eixes que posúen 
características e necesidades específicas en canto ao proceso de ensino e de aprendizaxe, e que 
traballaremos ó longo de todo o curso: 

EIXES BLOQUES DE CONTIDOS SKILLS 

 As habilidades lingüísticas: 
 

 Bloque 1: Comprensión de textos orais 
(Escoitar e comprender).  Listening 

 Bloque 2: Produción de textos orais: 
expresión e interacción (Falar e 
conversar). 

 Speaking 

 Bloque 3: Comprensión de textos 
escritos (Ler e comprender).  Reading 

 Bloque 4: Produción de textos escritos 
(Escribir).  Writing 

 Os elementos constitutivos 
do sistema lingüístico, o seu 
funcionamento e relación: 

 Bloque 5: Coñecemento da lingua (e 
consciencia plurilingüe e intercultural). 

 Vocabulary 
 Grammar 
 Pronunciation 

 A dimensión social e cultural 
da lingua estranxeira: 

 Bloque 5: (Coñecemento da lingua e) 
consciencia plurilingüe e intercultural. 

 Cultural 
knowledge 

3.4 CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES ORGANIZADOS POR 
AVALIACIÓNS. 

Os mínimos esixibles son aqueles conceptos e procedementos que consideramos que son 
fundamentais para a formación do alumno ou que son indispensables para poder continuar co 
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estudo da lingua inglesa nos cursos seguintes. Deberán, polo tanto, quedar consolidados no 
curso. 
Para unha mellor organización, desglosaremos os mínimos en avaliacións, e tendo en conta a 
organización de contidos en eixes, bloques e skills. 
 
AV. EIXES, BLOQUES & 

SKILLS MÍNIMOS ESIXIBLES 

1ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 

 As habilidades 
lingüísticas: 
Bl. 1-2:Comprensión 
e produción de 
textos orais 
(Listening & 
Speaking). 
Bl. 3-4:Comprensión 
e produción de 
textos escritos 
(Reading & Writing). 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ORAL: Comprensión oral dunha 
presentación sobre estilos de aprendizaxe e dunha entrevista sobre 
distintas aplicacións de móbil para axudar a estudar, dun pódcast 
sobre un lugar pouco corrente e unha visita guiada a un museo, 
dunha conversa entre un estudante e un orientador; Uso da lingua 
inglesa para falar sobre os resultados dun cuestionario e comparar 
fotografías, para especular e realizar unha entrevista persoal; 
Conversa entre o representante dun consello de estudantes e un 
membro do comité de profesores/as sobre algunhas normas do 
colexio; 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ESCRITA: Comprensión escrita 
dun artigo sobre un dos colexios más estritos de Gran Bretaña, 
dunha entrada de blog sobre os deportes electrónicos, dunha folla 
informativa sobre un concurso orientado a desenvolver proxectos 
tecnolóxicos; Coñecemento do significado de diferentes false friends; 
Uso de estruturas no + substantivo, de frases para despedirse en 
correos electrónicos informais e en cartas ou correos electrónicos 
formais, dos gráficos de sectores, de expresións para ofrecer unha 
opinión, dos adverbios de modo, avaliativos e de cantidade, das 
conxuncións causais e consecutivas; Redacción dun correo 
electrónico informal a un amigo/a, dun texto breve sobre unha 
aplicación de móbil para estudantes, dun correo electrónico informal 
a un amigo/a, dun artigo de opinión sobre a influencia do teléfono 
móbil na vida das persoas, dun formulario de solicitude dunha bolsa 
para un curso de verán para o ensino en materias STEM; 
elaboración dunha infografía con información de interese sobre a 
educación noutros países; 

 Os elementos 
constitutivos do 
sistema 
lingüístico, o seu 
funcionamento e 
relación: 
Bl. 5: Coñecemento 
da lingua 
(Vocabulary, 
Grammar & 
Pronunciation). 

 VOCABULARIO: Uso de vocabulario relacionado coa educación, coa 
tecnoloxía; collocations con make e take; verbos seguidos de 
preposición; palabras que poden ser tanto substantivo como verbo; 
coñecemento do significado de diversos false friends; phrasal verbs; 
collocations; distintos significados da palabra tablet e palabras que 
conteñen a letra “e” como abreviatura de electronic;  

 GRAMÁTICA: Repaso do Present Simple, o Present Continuous, o 
Past Simple, o Past Continuous, o Present Perfect Simple, o Past 
Perfect Simple, o Future Simple e Be going to; contraste entre o 
Present Perfect Continuous e o Present Perfect Simple; uso correcto 
do Future Perfect Simple e o Future Continuous. 

 PRONUNCIACIÓN: Pronuncia correcta das letras “gh” en palabras 
como although ou enough e acentuación das palabras; pronuncia 
correcta dos sons /ɪ/ e /aɪ/, e de palabras enlazadas; 
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 A dimensión social 
e cultural da lingua 
estranxeira: 
Bl. 5: Consciencia 
plurilingüe e 
intercultural 
(Cultural 
knowledge). 

 CULTURA: Datos curiosos sobre unha viaxe á Cidade do Cabo, 
sobre a multiculturalidade de Londres; Interese por coñecer a rexión 
floral da Cidade do Cabo, unha cidade de West Virgina nos Estados 
Unidos onde non hai redes móbiles nin WIFI, por coñecer o método 
de ensino de un dos colexios más estritos de Gran Bretaña e o 
modelo de ensino alternativo das “escolas-bosque”; Busca en 
internet de información sobre unha aplicación de móbil para 
estudantes, sobre os deportes electrónicos e sobre a intelixencia 
artificial, sobre Steve Jobs e o asistente virtual Alexa (vantaxes e 
desvantaxes), sobre uso de infografías para presentar información, 
sobre un personaxe famoso para preparar unha entrevista; Reflexión 
sobre a influencia da tecnoloxía na vida das persoas e se os 
mozos/as serían capaces de renunciar a ter un Smartphone;  

 

AV. EIXES, BLOQUES & 
SKILLS MÍNIMOS ESIXIBLES 

2ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 

 As habilidades 
lingüísticas: 
Bl. 1-2:Comprensión 
e produción de 
textos orais 
(Listening & 
Speaking). 
Bl. 3-4:Comprensión 
e produción de 
textos escritos 
(Reading & Writing). 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ORAL: Comprensión oral dunha 
conversa sobre unha aplicación de móbil para a compra e venda de 
roupa de segunda man, e unha entrevista sobre formas de recadar 
diñeiro para obras benéficas, de instrucións para crear animación, de 
varios monólogos en que uns mozos/as falan sobre os festivais aos 
que asistiron e unha charla sobre a historia dos parques de 
atraccións, dun debate sobre temas de actualidade e unha 
presentación sobre o traballo de voluntario/a; Uso da lingua inglesa e 
fórmulas lingüísticas para falar sobre gastos mensuais e tomar 
decisións, para debater sobre distintas opcións e especular sobre 
unha fotografía, para falar sobre unha película que visen, para 
expresar opinións e debater sobre diferentes asuntos, para expresar 
opinións e debater sobre diferentes asuntos; 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ESCRITA: comprensión escrita dun 
artigo sobre o efecto Diderot, dunha charla dun guía sobre unha peza 
dun museo e do poema The Star-Spangled Banner, de Francis Scott 
Key, dos comentarios dun foro sobre a música do século XX, dun 
artigo sobre un programa para mozos/as en Islandia, dun artigo 
sobre os creadores dos debuxos de Peppa Pig, dunha recensión dun 
libro; Redacción dun texto argumentativo sobre se a xente debería 
comprar en tendas de barrio ou por Internet e aprendizaxe do uso 
das conxuncións copulativas e as conxuncións e locucións 
adversativas, dunha crítica cinematográfica e aprendizaxe do uso de 
pronomes persoais e demostrativos, e adxectivos posesivos para 
evitar a reiteración, deseño dunha páxina de anuncios; dun informe 
facendo recomendacións á dirección dun centro comercial, dun 
correo electrónico de queixa e aprendizaxe do uso das conxuncións 
finais, preparación escrita para un debate; Uso de sinónimos para 
evitar a repetición de palabras, das conxuncións adversativas, uso de 
frases para despedirse nun correo electrónico formal; Aprendizaxe e 
práctica de fórmulas para debater sobre distintas opcións e especular 
sobre unha fotografía; 
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 Os elementos 
constitutivos do 
sistema 
lingüístico, o seu 
funcionamento e 
relación: 
Bl. 5: Coñecemento 
da lingua 
(Vocabulary, 
Grammar & 
Pronunciation). 

 VOCABULARIO: Uso de vocabulario relacionado co consumismo, co 
mundo do espectáculo, con temas sociais, con problemas que 
afectan á sociedade actual; Uso de palabras compostas, palabras 
homónimas e os sintagmas preposicionais, os prefixos e os 
substantivos seguidos de preposición; uso da expresión short of; 
coñecemento do significado da frase a film comes out; uso de 
expresións con far e phrasal verbs formados por tres palabras; uso 
das estruturas neither ... nor e either ... or;  

 GRAMÁTICA: Uso correcto das oracións de relativo especificativas e 
explicativas; erros relacionados coas oracións de relativo; Uso 
correcto dos modais e os modais perfectos e erros relacionados co 
uso dos modais; Uso correcto dos condicionais e as oracións 
temporais;  

 PRONUNCIACIÓN: Pronuncia correcta dos ditongos contidos en 
palabras como sound e owner e os sons consonánticos similares a 
os contidos en sharing, huge e purchase; pronuncia correcta dos 
sons /i:/ e /ɪ / e os sons /s/, /z/ e /ɪz/; pronuncia correcta dos sons 
vocálicos similares aos contidos en palabras como kind, programme 
e decade e os sons consonánticos semellantes aos contidos en 
palabras como human, person e playing; 

 A dimensión social 
e cultural da lingua 
estranxeira: 
Bl. 5: Consciencia 
plurilingüe e 
intercultural 
(Cultural 
knowledge). 

 CULTURA: Datos curiosos sobre os hábitos de compra dos 
mozos/as no Reino Unido, sobre en que consiste o efecto Diderot, un 
fenómeno social relacionado coa necesidade constante de comprar, 
sobre a película Yesterday que rende homenaxe aos Beatles e 
Bohemian Rhapsody que narra a vida do cantante Freddie Mercury, 
sobre a mercadotecnia, o deseño de anuncios e a publicidade, e 
como afectan á nosa economía; sobre un programa impulsado polo 
goberno de Islandia para previr e reducir o consumo de alcohol e 
drogas entre os mozos/as ou sobre campañas para combater o 
acoso escolar, sobre a recensión dun libro sobre a cidade de Sidney; 
Busca en Internet dunha páxina web de venda de roupa de segunda 
man, sobre información sobre os creadores dos debuxos de Peppa 
Pig, sobre o mundo do espectáculo, sobre a historia dos parques de 
atraccións; Comprensión escrita dun relato tradicional dos aborixes 
do Canadá, dunha guía de entretemento; Debate sobre distintas 
opcións á hora de tomar unha decisión; Interese por coñecer 
diferentes actividades de tempo libre, por coñecer artistas e éxitos da 
música do século XX, por coñecer a organización sen ánimo de lucro 
Lava Mae que ofrece un servizo de duchas de balde a persoas sen 
fogar, por coñecer festivais en distintas partes do mundo; Reflexión 
sobre algúns temas de interese persoal ou asuntos cotiáns, sobre o 
traballo de voluntario/a, sobre a importancia de garantir a igualdade 
de oportunidades de mulleres e homes en relación coa práctica de 
distintas actividades deportivas, sobre problemas que afectan á 
sociedade; 

 

AV. EIXES, BLOQUES & 
SKILLS MÍNIMOS ESIXIBLES 
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3ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 

 As habilidades 
lingüísticas: 
Bl. 1-2:Comprensión 
e produción de 
textos orais 
(Listening & 
Speaking). 
Bl. 3-4:Comprensión 
e produción de 
textos escritos 
(Reading & Writing). 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ORAL: Comprensión oral dunha 
entrevista radiofónica a blogueiro de viaxes, e varios monólogos e 
diálogos en que unhas persoas falan sobre distintos temas 
relacionados coa natureza, dunha reportaxe de televisión sobre 
fenómenos meteorolóxicos extremos, dunha conferencia sobre o 
superheroe Daredevil de Marvel Comics e unha conversa sobre un 
programa educativo único nos Estados Unidos, dun pódcast sobre o 
cerebro humano e varios monólogos e diálogos sobre trucos e 
bromas, dunha conversa entre dous amigos falando sobre unha 
broma; Uso da lingua inglesa para describir un lugar e tomar 
decisións, para alegar razóns e comparar imaxes, para falar sobre 
recordos e mostrar acordo ou desacordo; Aprendizaxe e práctica de 
fórmulas para describir un lugar e tomar decisións, para falar sobre 
recordos e mostrar acordo ou desacordo; Conversa entre un cliente/a 
e o propietario/a dunha tenda sobre os artigos que necesita ter en 
casa para situacións de emerxencia; Debate co compañeiro/a sobre 
que actividades de aventura ao aire libre incluirían na excursión do 
colexio;  

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ESCRITA: Comprensión escrita dun 
folleto dun museo, un folleto sobre un campamento de verán que 
ensina aos adolescentes a actuar en situacións de emerxencia, dun 
extracto dun libro de historia da arte sobre o Libro de Kells, dun 
artigo científico sobre as persoas que senten atracción polo risco, 
dun artigo de Internet en que varios mozos/as contan situacións en 
que foron enganados, dun blog sobre a experiencia de voar en 
parapente por primeira vez, dunha breve biografía e do poema The 
Lamplighter, de Robert Louis Stevenson, dunha páxina web de 
turismo en Delhi; Redacción dun texto describindo un lugar e 
aprendizaxe do uso dos adxectivos, dun artigo sobre o campamento 
de verán para publicalo nas súas redes sociais, dun evento a que 
asistisen e información sobre as oracións que van seguidas sen 
ningún signo de puntuación, dun correo electrónico a un amigo/a 
contándolles a excursión do colexio, dun texto narrativo e 
aprendizaxe das expresións temporais e os conectores de 
secuencia; Aprendizaxe e práctica de fórmulas para alegar razóns e 
comparar imaxes; Aprendizaxe dos distintos significados da palabra 
check out; Uso do Present Simple e o Past Simple nos textos 
descritivos e uso do Past Simple, o Past Continuous e o Past Perfect 
Simple nos textos narrativos; Identificación e uso de false friends e 
dos pronomes reflexivos nun texto escrito;  
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 Os elementos 
constitutivos do 
sistema 
lingüístico, o seu 
funcionamento e 
relación: 
Bl. 5: Coñecemento 
da lingua 
(Vocabulary, 
Grammar & 
Pronunciation). 

 VOCABULARIO: Uso de vocabulario relacionado coa natureza, con 
situacións perigosas, con trucos e ilusións ópticas; Usos da palabra 
like, os prefixos negativos e os phrasal verbs, binomios e frases 
idiomáticas, palabras que se confunden con facilidade, expresións 
con beyond e sufixos para a formación de adxectivos, palabras que 
se confunden con facilidade, palabras que poden ser tanto 
substantivo como verbo; 

 GRAMÁTICA: Uso correcto da pasiva e os verbos causativos; O 
estilo indirecto; Verbos que introducen o estilo indirecto; Formación 
de adxectivos compostos con well; Uso correcto do xerundio e o 
infinitivo; repaso da gramática vista ao longo do libro; 

 PRONUNCIACIÓN: Pronuncia correcta dos ditongos contidos en 
palabras como disappear e share, e os sons /j/ e /w/; Pronuncia 
correcta dos sons vocálicos similares aos contidos en palabras como 
cautious e respond, e práctica de fonética; Pronuncia correcta dos 
sons vocálicos similares aos contidos en palabras como fool e look, e 
práctica da entoación das oracións; 

 A dimensión social 
e cultural da lingua 
estranxeira: 
Bl. 5: Consciencia 
plurilingüe e 
intercultural 
(Cultural 
knowledge). 

 CULTURA: Interese e curiosidade por coñecer fenómenos 
meteorolóxicos extremos, por coñecer algúns dos espazos naturais 
máis sorprendentes do mundo ou os fenómenos naturais máis 
sorprendentes como son as cataratas de sangue na Antártida, as 
formacións de neve coñecidas cono os “penitentes” na cordilleira dos 
Andes e os “cabelos de Pele” no volcán Kilauea en Hawai, por 
coñecer os comentarios de varios mozos/as sobre experiencias 
arrepiantes que viviron, por coñecer a historia dunha muller que 
finxiu ser Anastasia Romanov, por coñecer a historia de Van 
Meegeren, un dos falsificadores máis famosos da historia, por 
coñecer diferentes actividades de tempo libre, por coñecer a 
biografía de Robert Louis Stevenson e o seu poema The 
Lamplighter, por coñecer as formas en que o cerebro nos engana e 
como este tamén pode ser manipulado, pola historia da arte sobre o 
Libro de Kells, por a información dunha páxina web de turismo en 
Delhi; Información sobre os furacáns en Florida, sobre a erupción 
volcánica en Nova Zelandia, sobre un campamento de verán que 
ensina aos adolescentes a actuar en situacións de emerxencia, 
sobre a rexión da Capadocia en Turquía, sobre un programa 
educativo nos Estados Unidos dedicado á promoción do heroísmo na 
vida cotiá, sobre Razia Jan, fundadora dun colexio para nenas en 
Afganistán, sobre heroes da vida cotiá que salvan vidas e 
superheroes de Marvel Comics, sobre a influencia das informacións 
falsas na opinión pública, sobre as novas sobre a destrución da selva 
amazónica, o incendio da catedral de Notre Dame de París, a 
activista Greta Thunberg e a prohibición do plástico dun só uso en 
Europa, orixe de April Fools’ Day, día dedicado a gastar brincadeiras 
nos Estados Unidos e Reino Unido, sobre as mentiras que se contan 
nas páxinas web de citas, os espectáculos de mentalismo como 
forma de entretemento, a convención de maxia en Blackpool; 
Reflexión sobre a importancia de estar preparado/a ante situacións 
de emerxencia e sobre o respecto polas profesións de risco, reflexión 
sobre a función vital dos animais no seu ecosistema; 
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4. ORIENTACIÓNS METODOLÓXICAS 
4.1 BASES METODOLÓXICAS. 
Seguindo as recomendacións do Marco Común Europeo de Referencia (MCER), anímase aos 
alumnos/as a organizar e expresar as súas propias ideas, experiencias e opinións a través de 
tarefas de expresión escrita e oral e a avaliar as súas propias habilidades lingüísticas segundo as 
van traballando ao longo do libro. Un alumno/a será competente na maior parte de capacidades 
lingüísticas expresadas no nivel B1+, é dicir, un usuario independente que: 
 é capaz de entender as ideas principais de textos complexos que traten de temas tanto 

concretos como abstractos, mesmo se son de carácter técnico, sempre que estean dentro 
do seu campo de especialización; 

 pode relacionarse con falantes nativos cun grao suficiente de fluidez e naturalidade, de 
xeito que a comunicación se realice sen esforzo por parte dos interlocutores; 

 pode producir textos claros e detallados sobre temas diversos, así como defender un punto 
de vista sobre temas xerais indicando os pros e os contras das distintas opcións. 

No que se refire á comprensión de mensaxes orais e escritas, en Bacharelato os alumnos/as 
deben ser quen de comprender a información transmitida polo seu interlocutor/a, 
independentemente do acento que este teña. No caso das emisións transmitidas por medios de 
comunicación ou reprodución mecánica, preténdese que comprendan a información global e 
específica das mensaxes, que interpreten algunhas das ideas principais transmitidas neles e 
sexan quen de realizar certos tipos de abstracción dentro do campo de interese xeral do 
alumno/a. Os temas e situacións de comunicación amplían o coñecemento do mundo e as 
experiencias persoais do alumnado, ademais de axudalo a tomar conciencia do valor da lingua 
inglesa como vehículo de comunicación internacional e da súa importancia na sociedade e no 
mercado laboral actual. Para establecer o grao de dificultade das situacións de comunicación, 
tense en conta o tipo de mensaxe e o tema, o interlocutor/a ou interlocutores/as, a canle, grao e 
tipo de comprensión requirida, o uso de estratexias comunicativas (lingüísticas e non lingüísticas) 
e a necesidade de axuda. Os niveis de comprensión van graduados desde as habilidades 
comunicativas receptivas máis básicas, como son recoñecer ou identificar determinados 
elementos e información, ata a inferencia, é dicir, a interpretación de opinións e a identificación da 
funcionalidade dun texto, pasando pola interpretación de significados apoiándose en claves non 
lingüísticas, no contexto, etc. Búscase o desenvolvemento dunha actitude crítica ante a 
información transmitida nestas mensaxes. A secuenciación das habilidades comunicativas 
receptivas non supón que deamos por feito que o alumnado non as adquiriu na Educación 
Secundaria Obrigatoria; o que tratamos de conseguir é a automatización do seu uso en 
Bacharelato grazas ao repaso e a práctica continua que se fai delas ao longo das unidades 
didácticas. 
Polo que respecta á produción oral, en Bacharelato os interlocutores/as continúan sendo (como 
na ESO) profesores/as, compañeiros/as e falantes da lingua inglesa. Os alumnos/as participan en 
conversacións nas que hai que narrar, describir, informar e transmitir ideas e opinións de maneira 
clara e ordenada, utilizando estratexias de comunicación e compensación que aprenderon na 
ESO, e tamén repasan, amplían e profundan nas funcións comunicativas da lingua estudadas en 
cursos precedentes. Ademais, a secuenciación dos contidos fonéticos –interrelacionada co resto 
de contidos do curso–, promove a corrección dos erros de pronuncia máis comúns entre os 
alumnos/as. 
En canto á produción escrita, a complexidade acharase non só na extensión e os conceptos 
expresados, senón tamén nas habilidades comunicativas utilizadas. Por tanto, en Bacharelato os 
textos terán un carácter cada vez máis complexo, aínda que sempre dentro da realidade persoal 
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e académica do alumnado. As producións incluirán desde cartas ou correos electrónicos informais 
ou formais ata textos narrativos, de opinión, argumentativos, informativos e descritivos ou 
biografías. Os alumnos/as deberán progresar na utilización das estruturas gramaticais, mostrando 
así un grao de madurez sintáctica maior que na ESO. Esta madurez comporta o uso correcto 
dalgunhas oracións subordinadas e marcadores do discurso, a ampliación do léxico receptivo e 
produtivo, e o desenvolvemento de procesos de autocorrección. 
No referente á lectura comprensiva e autónoma de textos de temática xeral e/ou axeitados aos 
seus intereses, o alumnado utilizará técnicas de aprendizaxe que desenvolvan a súa autonomía 
na lectura comprensiva e no uso dos procedementos adquiridos de maneira sistemática. Os tipos 
de texto máis usuais son artigos de revistas, textos informativos, narrativos e culturais, extractos 
de libros, poemas e historias breves. As estratexias de lectura centradas en desenvolver a súa 
autonomía, tales como a utilización de dicionarios (seleccionar o adecuado, detectar e buscar as 
palabras esenciais para a comprensión, identificar a acepción apropiada, etc.), o uso de 
gramáticas e libros de referencia, e o uso de recursos lingüísticos tales como a formación de 
palabras, as categorías gramaticais, a identificación de false friends, sinónimos, etc., requiren 
unha práctica sistemática para acadar a automatización no desenvolvemento da lectura 
comprensiva. Os textos, aos poucos, serán máis especializados, con temas de interese e 
actividades de dificultade adecuada ao seu nivel, co obxectivo de promover nos alumnos/as o 
aprecio da lectura como fonte de información, gozo, lecer e acceso a outras culturas e formas de 
vida, e fomentar unha actitude receptiva e respectuosa á vez que crítica ante a información que 
transmiten os devanditos textos. 
A reflexión sobre o funcionamento do sistema lingüístico non só é importante como elemento 
facilitador da aprendizaxe, senón tamén como elemento imprescindible para a autocorrección. 
Desta forma, foméntase a competencia comunicativa a través de textos orais e escritos, e a 
reflexión sobre a competencia lingüística mesma, mediante unha serie de estratexias de 
aprendizaxe autónoma para que os alumnos/as poidan automatizalas coa práctica. Así, o uso 
destas estratexias en todas as seccións que compoñen as unidades fomenta a reflexión de forma 
organizada e gradual na súa aprendizaxe da lingua inglesa. 
A actitude do alumno/a perante a aprendizaxe da lingua estranxeira é esencial para que 
recoñeza e aprecie o valor comunicativo da devandita lingua e a súa propia capacidade de 
aprender. A reflexión sobre a lingua e a súa aprendizaxe inclúen a consideración da finalidade 
que para cada estudante ten a devandita aprendizaxe, base fundamental para que recoñezan a 
súa capacidade persoal de aprender e progresar, e para que adopten as destrezas de estudo 
necesarias que poderán utilizar ao longo da súa vida. 
Para o desenvolvemento do proceso de autoavaliación, baseado nos principios do Portfolio 
Europeo das Linguas para Secundaria, ofrécese aos alumnos/as a posibilidade de volver sobre 
cada un dos apartados de cada unidade e, de maneira reflexiva, reflectir o seu grao de 
consecución en cada un deles. Poden tamén tomar decisións sobre o que deben facer para 
mellorar naquelas destrezas onde a aprendizaxe estea a ser máis deficitaria. 
Por suposto, o alumnado debe ser consciente da importancia que ten o inglés nas relacións 
internacionais, unha realidade que eles verán patente no panorama social e laboral actual e a 
cuxa comprensión contribuímos desde a nosa área. 
A utilización sistemática de estratexias de autonomía é a finalidade a longo prazo que se 
busca na aprendizaxe de calquera materia educativa. Con todo, cada materia require o seu 
proceso e uns procedementos propios, que irán desde os máis básicos aos máis complexos. 
As estratexias son elementos cruciais para a aprendizaxe e é necesario utilizalas 
constantemente ata chegar á súa total automatización sen necesidade de reflexión. Por iso, en 
Bacharelato primeiro identificamos as necesidades da aprendizaxe e logo, en consonancia con 
elas, seleccionamos as actividades, os materiais e os modos de traballo apropiados para alcanzar 
o obxectivo específico que nos marcamos.  
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As estratexias de aprendizaxe tamén van encamiñadas a mellorar o desenvolvemento dos 
procesos mentais necesarios para realizar as actividades. Estas son as que desenvolvemos en 
cada destreza comunicativa: 
• Reading (comprensión escrita): predición do contido do texto a partir do título, subtítulo e 

ilustracións; lectura da primeira oración de cada parágrafo para atopar a idea central; 
identificación da finalidade do texto (informar, entreter, etc.); procura de información específica 
(scanning); identificación das palabras chave nun texto; inferencia de significados non 
explícitos (ler entre liñas); dedución do significado das palabras polo contexto. 

• Listening (comprensión oral): comprensión de enunciados; anticipación de contidos; atención 
selectiva; identificación de información específica; inferencia de significados; toma de notas; 
seguimento de instrucións; identificación do tema principal; secuenciación de información; 
recoñecemento da pronuncia; distinción de diferentes matices de significado segundo o ritmo e 
a entoación; escoita comprensiva de mensaxes emitidas por falantes con distintos acentos, etc. 

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

• Writing (expresión escrita): á marxe das estratexias comentadas anteriores, inclúense tamén 
as de transferencia, elaboración e autocorrección; o desenvolvemento da imaxinación e a 
creatividade, e a procura da información en diversas fontes. Os alumnos/as deberán atender 
tanto ao proceso de escritura como ao produto, tendo en conta as características propias do 
tipo de texto, utilizando o rexistro idóneo, os marcadores do discurso e os signos de puntuación 
adecuados, ordenando frases e parágrafos en textos coherentes mediante o uso de 
adxectivos, adverbios, expresións temporais, conxuncións e conectores, e respectando, ao 
tempo, a estrutura destes. 

A intervención educativa na materia de Lingua Estranxeira desenvolverá o seu currículo e 
tratará de asentar de xeito gradual e progresivo nos distintos niveis da etapa as aprendizaxes 
que lle faciliten ao alumnado o logro dos obxectivos da materia e, en combinación co resto das 
materias, unha adecuada adquisición das competencias clave e o logro dos obxectivos da etapa. 
Neste sentido, no deseño das actividades, o profesorado terá que considerar a relación existente 
entre os obxectivos da materia e as competencias clave a través dos descritores operativos e as 
liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que se presentan nos apartados seguintes 
e seleccionar aqueles criterios de avaliación do currículo que se axusten á finalidade buscada, así 
como empregalos para verificar as aprendizaxes do alumnado e o seu nivel de desempeño. 

Obxectivos da 
materia 

Competencias Clave 

CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

OBX1 2-3 1-2 1 1 4    

OBX2 1-5 1-2 1 1-3 4   3.2 

OBX3 5 1-2 1  3.1 3   

OBX4 5 1-2-3 1  3.1    

OBX5  2 1 33 1.1    

OBX6 5 3   3.1 3  1 
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4.2 CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS. 
O profesorado motivará ó alumnado para aprender inglés proporcionándolle as capacidades que 
necesita para alcanzar unha auténtica competencia comunicativa. Para iso, utilizaremos un 
método ben estruturado e de uso sinxelo que lles facilitará ós alumnos/as a adquisición das 
competencias clave recollidas na LOMLOE. Deberá estar enfocado ao desenvolvemento das 
destrezas ou competencias lingüísticas esenciais de Listening, Speaking Reading, Writing e 
Mediación. Un dos aspectos máis significativos do novo plan de estudos é o enfoque na 
mediación. A mediación implica crear conexións, comunicar información e facilitar a 
comprensión. O proceso de mediación pode ter lugar dentro da mesma lingua ou entre linguas 
diferentes. Ao emprender tarefas de mediación, os alumnos deben ser conscientes das 
necesidades das persoas para as que median. Isto axuda a desenvolver a intelixencia 
emocional, xa que deben mostrar empatía coas opinións e emocións das persoas coas que se 
comunican. A mediación non só implica ser competente nas habilidades lingüísticas; tamén 
significa ter estratexias adecuadas, por exemplo, para aclarar significados e comprobar a 
comprensión dos demais. En toda unha serie de contextos e situacións, a capacidade de 
mediación permite aos alumnos axudar ás persoas para comprender mellor. 
Para que o método sexa completo, deberemos traballar e ampliar os coñecementos sobre temas 
socioculturais e interdisciplinares. Tamén, deberemos ter en conta o perfil de alumnos/as que 
temos nas clases para adecuar o noso método e atender á diversidade. 
En resumen, ó longo do curso, nos centraremos no desenvolvemento das competencias 
lingüísticas produtivas para unha comunicación efectiva, achegándolle o mundo real á aula de 
Bacharelato para que o alumnado reflexione, non deixe de estar motivado e se exprese en inglés 
de forma sinxela e natural, segundo o Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas. 

4.3 LIÑAS DE ACTUACIÓN NO PROCESO ENSINO-APRENDIZAXE. 
 O enfoque orientado á acción, tal e como propón o Marco común europeo de referencia, a 

través de deseños fundamentados na análise de necesidades, orientados a tarefas da vida 
real e construídos arredor de nocións e funcións seleccionadas deliberadamente. Isto favorece 
unha perspectiva de «dominio» guiada polo que o alumnado «pode facer», no canto dunha 
perspectiva de «carencia», na que se acentúa aquilo que aínda non foi adquirido. Trátase de 
deseñar currículos fundamentados nas necesidades comunicativas do mundo real, 
organizados arredor das tarefas da vida real, coa guía dos criterios de avaliación que indican o 
grao de consecución dos obxectivos establecidos no propio currículo. 

 A creación de situacións de aprendizaxe para que o alumnado poida poñer en práctica todos 
os seus coñecementos e as súas capacidades en situacións comunicativas propias dos 
diferentes ámbitos (persoal, social, educativo e profesional) e a partir de textos sobre temas de 
relevancia persoal ou de interese público que inclúan aspectos relacionados cos obxectivos de 
desenvolvemento sostible e cos retos e desafíos do século XXI. 

 A realización de proxectos significativos para o alumnado de diferentes niveis, de xeito 
individual así como en grupos, favorecendo desde o ámbito da comunicación a adquisición de 
competencias clave a través da resolución de tarefas de forma creativa e cooperativa, 
fomentando o espírito científico e o emprendemento (iniciativa persoal) e reforzando a 
autoestima, a autonomía, a reflexión e a responsabilidade. Deste xeito, o papel do profesorado 
pasa a ser o de acompañante e guía que axude a converter cada proxecto nunha experiencia 
positiva e enriquecedora. 

 O deseño de actividades de aprendizaxe de acceso universal (DUA) para atender mellor á 
diversidade do alumnado, o que axudará a darlle unha atención individualizada. 

 A énfase na prevención das posibles dificultades e na posta en práctica de mecanismos de re-
forzo tan pronto como se detecten. 
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 A asociación da persoa docente coa lingua que imparte de xeito automático desde o primeiro 
momento para lle dar presenza á devandita lingua en todas as situacións comunicativas no 
ámbito escolar. 

 O uso das tecnoloxías como recurso motivador e favorecedor de espazos comunicativos, pro-
gramas internacionais, plataformas de intercambio e cooperación. 

 A utilización da comprensión oral coa axuda de recursos audiovisuais variados, adecuados, 
motivadores e preferiblemente auténticos. 

 O uso da lectura en lingua estranxeira a través de diversos soportes e atendendo á 
diversidade das aulas. 

 O manexo autónomo de técnicas de aprendizaxe e de estratexias de autoconfianza no uso da 
lingua estranxeira. 

 A avaliación inicial e a formativa realizada ao longo do curso como elementos esenciais para a 
toma de decisións. A información proporcionada por estas permite modificar, de ser o caso, 
aqueles aspectos susceptibles de mellora (metodoloxía, recursos, tarefas...) e de detectar 
posibles dificultades, coa consecuente posta en marcha de mecanismos para palialas, sempre 
coa finalidade de que o alumnado acade os obxectivos e desenvolva as competencias. 

 A utilización de instrumentos e procedementos de avaliación diversos e adaptados ás 
características do alumnado. 

 A coordinación entre o profesorado de linguas estranxeiras e o das linguas cooficiais, 
necesaria para reforzar conxuntamente a aprendizaxe de calquera lingua, en canto á tipoloxía 
textual, á definición de termos lingüísticos e á utilización de terminoloxía similar. O 
achegamento do alumnado á lingua estranxeira prodúcese xeralmente partindo da lingua 
materna e das ambientais, polo que é esencial o tratamento integrado de todas as linguas e a 
colaboración entre todo o profesorado que as imparte. 

 A coordinación entre o profesorado de linguas estranxeiras e o que imparte outras áreas nesa 
lingua, necesaria no actual contexto de centros docentes plurilingües e seccións bilingües 

4.4 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

4.4.1 Materiais didácticos. 
Coa incorporación das TIC na aula, a educación pode empregar diferentes materiais dixitais que  
permiten ás profesoras deseñar as súas clases de forma personalizada e axustándose ás 
necesidades de cada momento. En 1º de Bacharelato, os materiais a empregar serán o libro de 
texto físico e dixital, así como tamén a aula virtual do centro, internet, ademais das fichas, 
presentacións ou material elaborado polas profesoras. O uso destes materiais dixitais é posible 
porque nas aulas dispomos de ordenador para o profesorado con conexión á internet e 
Encerados Dixitais Interactivos. 
• O libro físico e dixital será empregado polos/as alumnos/as de forma complementaria, aínda 

que o físico será empregado preferiblemente nas clases, o virtual pode proporcionarlle unha 
práctica extra ós/ás alumnos/as. 

• A Aula Virtual de cada profesora conterá material variado para traballar, repasar, afianzar ou 
ampliar os contidos traballados nas clases. 

• Internet sempre facilita un número de actividades moi interesantes tanto para o profesorado 
como para o alumnado. O importante é que o/a alumno/a se concentre no que fai na rede e 
aproveite o máximo as novas tecnoloxías. 

• As profesoras prepararán material variado para traballar na clase de forma xeral ou específico 
para os/as alumnos/as, segundo as súas necesidades (“remedial activities” o “follow-up 
activities”). 
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• Ademais utilizaranse outros libros e revistas en inglés, libros de lectura (lecturas adaptadas), 
películas subtituladas etc. recursos online e actividades dispoñibles no fondo de actividades 
que o Departamento está a xerar para cada curso. 

Na nosa materia dispomos de multitude de materiais motivadores aínda que o pouco tempo ás 
veces non nos facilita o uso de todos eles. As profesoras elixirán aqueles materiais máis 
axeitados ós niveis dos seus alumnos/as. Ás veces non se poden utilizar os mesmos métodos en 
clases diferentes. En resumo, diremos que os recursos estarán baseados en conseguir unha 
ensinanza de calidade e co fin de motivar o aprendizaxe práctico da lingua estranxeira. 
Dada a situación especial producida nos cursos pasados co COVID-19, cremos que debemos 
falar da xestión dos materiais dependendo da situación na que nos atopemos. É dicir, nas clases 
presenciais priorizaremos o traballo co libro físico, e empregaremos o libro dixital para mandarlle 
tarefas ós alumnos/as para realizar na casa. Tamén empregaremos a aula virtual do centro 
(MOODLE) para mandarlles información, tarefas, explicacións, documentos, vídeos, cancións que 
consideremos interesantes para traballar con eles/as. Deste xeito, os alumnos/as estarán afeitos 
a traballar con materiais físicos e dixitais ó mesmo tempo, sen que sexa un problema para o 
proceso de ensino-aprendizaxe da nosa materia. 

4.4.2 Recursos didácticos. 
Á hora de traballar cos alumnos/as, outros dos recursos que dispomos este curso é a figura do 
auxiliar de conversa de linguas estranxeiras, persoa que será de vital axuda na nosa andaina. 
No Bacharelato, o seu traballo será principalmente oral. Os alumnos/as participarán en diálogos 
curtos ó principio de curso para máis adiante ser capaces de elaborar conversacións algo máis 
longas. Poderán e deberán preparar traballos referidos á cultura anglosaxona e americana, que 
compararemos coa nosa cultura galega. Deste xeito, ambas partes beneficiaranse do intercambio 
de linguas e aspectos da vida do noso país e do país do auxiliar de conversa.  
A profesora da materia regulará os materiais utilizados e ensinará ó auxiliar de conversa como 
debe facer para que sexa entendido de xeito fácil e motivador. Aínda que as notas de avaliación 
serán dadas polo profesor, o auxiliar de conversa poderá tomar apuntes referidos a distintos 
aspectos orais e escritos. É importante que el/ela poida dar unha valoración subxectiva de cada 
alumno. O traballo de tódolas profesoras incluído o auxiliar de conversa pode ser moi interesante 
para todos os que formamos parte da aprendizaxe da nosa materia. Ten que haber, por suposto, 
unha boa organización para que non se considere un pasatempo. 
Este curso, teremos un auxiliar de conversa americano da beca Fulbright, polo que os alumnos/as 
desfrutarán da inmersión que el proporcionará sobre a cultura americana. Estamos seguros que 
deste xeito os nosos rapaces poden aprender os distintos rexistros da lingua inglesa. 
O departamento considera que debemos conseguir que a lingua oral teña moita importancia no 
currículo da nosa materia. Por iso, dámoslle tanta importancia a presenza do auxiliar de conversa. 
Ademais, facemos exames e probas orais, así como actividades e proxectos orais, para 
proporcionarlle ós alumnos/as situacións reais nas que poda traballar a lingua oral. 

5. AVALIACIÓN. 
5.1 CARACTERÍSTICAS DA AVALIACIÓN NO BACHARELATO. 
Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos 
obxectivos da etapa, nas avaliacións continua e final das materias dos bloques de materias 
troncais e específicas, serán os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables, de 
acordo co Real Decreto 1105/2014. 
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Así mesmo, se terá en conta na avaliación a Nova Orde de Avaliación do 25 de xaneiro de 2022 
pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de 
educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia (DOG núm. 
29, de 11 de febreiro). 
A avaliación será: 
• Continua, xa que cando o progreso dun/ha alumno/a non sexa o adecuado, estableceranse 

medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera momento do curso, en 
canto se detecten as dificultades e estarán dirixidas a garantir a adquisición das competencias 
imprescindibles para continuar o proceso educativo. 

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

• Progresiva, porque ó longo do curso, estase a traballar e avaliar todo o anteriormente 
traballado, algo esencial tendo en conta a natureza intrínseca da materia de Lingua Inglesa. 

• Global, que amosará o nivel que posúe o alumno/a e será en base a Competencia 
Comunicativa, tendo en conta os seguintes criterios: 
 Coñece e usa correctamente o vocabulario. 
 Usa as estruturas estudadas de xeito oral e por escrito. 
 Comprende textos escritos e contesta a preguntas sobre eles, asemade pode resumilos. 
 Comprende textos orais e é capaz de responder cuestións sobre eles. 
 Produce textos orais e escritos usando vocabulario da unidade e seguindo as instrucións 

dadas en base a estruturas gramaticais, formato e temática evitando os erros básicos que 
se enumeran máis abaixo. 

 Uso adecuado de conectores ou linking words. 

Ao rematar o Bacharelato, os alumnos/as realizarán unha avaliación individualizada na que se 
comprobará o logro dos obxectivos desta etapa e o grao de adquisición das competencias 
correspondentes en relación, entre outras, coa materia de inglés como primeira lingua 
estranxeira. 
Os alumnos/as que non superasen esta avaliación (cunha cualificación igual ou superior a 5 
puntos sobre 10), ou que desexen elevar a súa cualificación final de Bacharelato, poderán repetir 
a avaliación en convocatorias sucesivas, previa solicitude, tomándose en consideración a 
cualificación máis alta das obtidas nas convocatorias ás que se concorreu. Celebraranse dúas 
convocatorias anuais, unha ordinaria e outra extraordinaria. 

5.2 PROCEDEMENTOS PARA A AVALIACIÓN INICIAL. 
A avaliación inicial é unha parte moi importante no proceso educativo, que nos permite comezar 
a elaborar ou axustar a programación didáctica para adaptarse ó grupo de alumn@s. Grazas á 
avaliación inicial podemos observar as características, necesidades, posibilidades ou 
capacidades dos alumn@s do grupo. Ademais, tamén permite detectar desde o primeiro 
momento as dificultades de aprendizaxe de determinados alumn@s, o que nos permitirá comezar 
a establecer as medidas necesarias para axudarlles ó longo do curso escolar. 
Na avaliación inicial, se realizará un exame escrito baseado nos contidos traballados no curso 
anterior. Neste exame comprobaremos os contidos básicos de gramática, vocabulario, 
comprensión escrita, comprensión oral e expresión escrita. Para completar a información sobre a 
avaliación inicial, tamén teremos en conta as cualificacións obtidas no curso ou cursos anteriores, 
así como a información recollida nos informes individualizados dos profesor@s anteriores da 
materia. 
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5.3 PROCEDEMENTOS PARA AS AVALIACIÓNS ORDINARIAS. 

5.3.1 Procedementos de avaliación e promoción. 
Durante cada avaliación faranse un máximo de dous exames. Os controis, as probas, as 
chamadas de clase, os proxectos, as presentacións orais, etc. que se fagan, teranse en conta 
para a nota do alumnado, pero non contan no número de exames a marcar no calendario de 
exames oficial a presentar en Xefatura de Estudos.  

5.3.2 Criterios de avaliación e promoción. 
Para obter a nota en cada avaliación seguirase o seguinte criterio da avaliación: 
 

Grammar 15% 
Vocabulary 5% 
Listening 10% 
Reading 20% 
Writing 25% 
Speaking 20% 
Phonetics 5% 
TOTAL 100% 

 
Así mesmo, se terán en conta os seguintes criterios de avaliación: 
 A cualificación será sempre global, amosará o nivel que posúe o alumno e será en base a 

Competencia Comunicativa, como se especifica anteriormente. 
 Os alumn@s deberán facer todas e cada unha das partes/destrezas das que constan os 

exames, de non ser así serán penalizados nas notas da avaliación. 
 A non asistencia a un exame deberá ser oficialmente xustificada e tentará facerse xunto 

con outro grupo. De non ser posible, buscarase outra data que non interfira coa marcha da 
clase, polo que non está garantida a realización da proba de Listening. O departamento 
non pode preparar nin pode facer exames de Listening para un único alumno. 

 O exame da 3ª Avaliación Ordinaria será global, incluíndo materia das avaliacións 
anteriores para poder comprobar o grao de adquisición da Competencia Comunicativa en 
Lingua Inglesa. 

 Dado que o programa Xade non admite decimais, a nota das Avaliacións que aparecerá 
no Xade será a obtida na proba ou probas escritas e orais, nos controis, nos traballos 
realizados polo alumn@ nas avaliación tendo en conta a unidade, é dicir, NON se terán en 
conta os decimais. 

 A nota da avaliación será positiva sempre e cando o alumno/a obteña unha cualificación 
igual ou superior a 5. 

 A nota da Avaliación Final Ordinaria do alumnado será a media ponderada das notas 
reais obtidas na 1º, 2º e 3º avaliación (notas reais obtidas nas avaliacións antes do 
redondeo feito para por a nota no Xade). A ponderación será a seguinte: a 1ª avaliación 
valerá un 20%, a 2ª avaliación un 30% e a 3ª avaliación un 50%.  

 A nota que aparecerán no programa Xade (que non admite decimais), e unicamente na 
Avaliación Final Ordinaria, será redondeada positiva ou negativamente en función da 
nota real obtida pol@ alumn@ cos seus decimais, necesitando obter un 0,6 nos decimais 
para poder redondear positivamente á unidade superior. 
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 No caso de non superar a avaliación final ordinaria, esta poderá ser recuperada 
realizando un exame global, dada a continuidade da materia, nas datas propostas pola 
Xefatura de Estudos que corresponden á Avaliación Final Extraordinaria. 

 No exame da Avaliación Extraordinaria de Xuño NON se terá en conta nin o Speaking, 
nin o Listening, e conterá os seguintes apartados: Grammar (20%), Vocabulary (20%), 
Phonetics (5%), Reading (25%) and Writing (30%).  

5.3.3 Criterios de cualificacións. 
No proceso de avaliación identificamos cinco niveis de cualificación, que seguen a seguinte 
escala cualitativa ordenada de menor a maior: 

1) Insuficiente (IN): Non conseguido (1-5); 
2) Suficiente (SU): Conseguido con nivel baixo nos diferentes ámbitos (5-6); 
3) Ben (BI): Conseguido con nivel medio (6-7); 
4) Notable (NT): conseguido con nivel alto (7-9); 
5) Sobresaliente (SB): Conseguido totalmente (9-10). 

Estes criterios de cualificación deben aplicarse tendo en conta os criterios de avaliacións 
detallados anteriormente.  

5.3.4 Outras consideracións sobre os exames/probas/tarefas e a súa 
cualificación. 

O Departamento considera que hai unha serie de consideracións que os/as alumnos/as deben 
ter en conta á hora de realizar correctamente os exames, as probas ou incluso as tarefas para 
obter unha boa cualificación. Estas son: 

 Na pregunta de Pronunciation, o alumno debe demostrar que sabe distinguir elementos 
básicos da pronuncia do inglés, como son consoantes, vogais, ditongos, terminacións, ... 

 Na pregunta de Transformation, o alumno ten que modificar parte ou o total da frase con 
outras palabras pero tendo un igual ou similar significado. 

 O Writing pretende avaliar a capacidade comunicativa do alumnado no ámbito da 
produción escrita. Debe cumprirse os seguintes parámetros: 
 Alcance: centrarse no tema proposto, transmitindo ideas claras e usando unha 

considerable variedade de recursos. Sabe usar o rexistro lingüístico adecuado á 
situación. 

 Riqueza e control do vocabulario. 
 Corrección gramatical. 
 Fluidez (evitando cortes na comunicación ou malentendidos) 
 Cohesión. (Linking words) 
 Coherencia (texto organizado, coherente e ben estruturado) 

 A pregunta do Summary será valorada segundo os seguintes criterios: 
 O/a alumno/a identificou as ideas principais do texto e resumiunas sen incluír 

información secundaria ou anecdótica. 
 O/a alumno/a expresou estas ideas en aprox. 50 palabras, sen copiar literalmente do 

texto, con coherencia, claridade, cohesión, razoable corrección gramatical e léxico 
axeitado ao tema. 

5.3.5 Erros básicos que se penalizan especialmente a criterio do profesor/a. 
O Departamento considera que hai unha serie de erros básicos que non se poden permitir, polo 
que deben ser penalizados de forma extraordinaria, modificando a nota do exame e/ou avaliación.  
Estes erros son: 
 Omitir o suxeito diante dun verbo. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA – DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
IES Eduardo Blanco Amor - Ourense 

Curso 2022-23 
 

 
33 

 Omitir o -s da terceira persoa singular do presente simple. 
 Confundir auxiliar do/does. 
 Usar adxectivos en plural ou na orde incorrecta. 
 Usar posesivos/demostrativos incorrectamente. 
 Presentación escrita desordenada, con riscaduras, de aspecto descoidado, sen marxes e 

parágrafos destacados, etc. 
 Falta de coherencia e non axustarse ó tema demandado tanto na escrita coma nas probas 

orais. 
 Copia literal das palabras, expresións ou incluso frases do texto a traballar. 
 Respostas curtas no traballo de comprensión de texto. 
 Reincidencia de erros de pronunciación básica. 
 Falta de naturalidade e fluidez na presentación oral  
 Non seguir as instrucións nas clases de conversa. 

5.4 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
Para poder avaliar ós alumn@s, o profesorado precisa unha serie de instrumentos que lle 
permitan obter uns datos concretos. No noso departamento propomos os instrumentos que 
cremos máis indicados para a obtención destes datos, como poden ser: 

• Probas escritas e orais, para avaliar a comprensión e expresión escrita e oral, con 
diferentes tipos de preguntas (de resposta curta, de texto incompleto, de correspondencia 
o emparellamento, de opción múltiple, de verdadeiro ou falso (con xustificación), de 
analoxías/diferencias, de interpretación, etc...  

• Caderno de clase e/ou workbook, onde podemos observar o traballo dos alumn@s ó 
longo do curso, sobre a gramática, vocabulario, reading, listening e writing. 

• Probas de ensaio e composición (redaccións escritas ou monólogos orais), que os alumn@s 
presentarán ó longo do curso para traballar a expresión tanto escrita como oral. 

• Ferramentas dixitais, como por exemplo Kahoot, Quizziz, Google forms, Liveworksheets, 
etc... que rexistran o traballo dos alumn@s, e que poden ser empregados como 
cuestionarios de repaso, recapitulación o de ampliación de contidos.  

• Observación, realizada ó longo do curso, a través dun diario no que se levará rexistro da 
realización das distintas tarefas encomendadas (tanto as realizadas na clase como as 
realizadas na casa), da realización das tarefas dixitais realizadas a través da AV (tarefas, 
foro, probas...), do uso do inglés como linguaxe de comunicación na aula, da mostra de 
interese pola materia participando activamente na clase, etc... 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
A atención á diversidade é un dos aspectos que xenera cambios na programación dunha materia 
para que os alumn@s poidan alcanzar os obxectivos marcados. Na nosa materia de inglés, 
debido ó feito de que estamos a traballar unha lingua estranxeira, debemos ter en conta e 
adaptarnos ás necesidades que presente cada un dos alumn@s dentro de cada grupo-clase. 
Este ano, as realidades que atopamos nas aulas, preséntanos unha gran diversidade de 
necesidades, niveis de competencia ou capacidades que obliga ó profesorado a pre-avaliar as 
condicións do alumnado antes de comezar a programar (de ahí, a importancia da avaliación 
inicial). 
Pero, necesitamos ter en conta certas situacións que se poden dar para adaptar non só a nosa 
metodoloxía senon tamén os recursos, os materiais e outros aspectos para atender 
adecuadamente ó alumnado de cada grupo: 
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• Ao alumnado con problemas físicos se lles adaptaría o espazo e os materiais a súa 
disposición segundo as necesidades de cada alumn@. 

• Ao alumnado con problemas para seguir o desenvolvemento das clases se lles 
proporcionarán actividades adaptadas ao seu nivel para facilitarlle o seguimento dos 
contidos (tarefas de reforzo). 

• Ao alumnado con nivel superior ao do grupo ou aso que terminen antes se lles 
proporcionarán actividades complementarias lúdicas online ou en papel (sopas de letras, 
crucigramas...) dun nivel maior para mantelos motivados (exercicios de extensión). 

• Ao alumnado inmigrante que acaba de chegar ó centro de diferentes países, que en 
moitos casos presentan un nivel de competencia moi inferior ó grupo-clase, cos que tamén 
haberá que ser bastante sensible á súa situación (chegada de campos de refuxiados, con 
problemas familiares, familias separadas, escapando de gruerras, ...). 

• Ao alumnado con problemas especiais que precisan de adaptación significativa dos 
contidos da materia (con asesoramento do Departamento de Orientación) e/ou dos 
recursos, materiais, ... 

7. CONTIDOS TRANSVERSAIS  
7.1 CONTIDOS TRANSVERSAIS. 
Os elementos transversais están constantemente presentes no desenvolvemento da nosa 
práctica docente nas aulas e na aportación que o departamento de Inglés realiza, a través de 
actividades propostas para integrar a toda a comunidade educativa. 
Así mesmo, intentaremos tratar sempre, nas nosas actividades complementarias, temas que hoxe 
en dia teñen máximo interese tales como: o uso das tecnoloxías da información e da 
comunicación, a educación en valores, respecto, igualdade de xénero, a non violencia, o acoso 
na escola e nas relacións entre adolescentes, a violencia de xénero, a igualdade de homes e 
mulleres na casa e no traballo, o uso de internet de forma consciente e con fines educativos, o 
entorno e medio ambiente e as medidas que podemos tomar para melloralo, a tolerancia cas 
distintas relixións e normas culturais de cada país etc. 

7.2 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
Ao longo do curso se levarán a cabo diversas actividades complementarias para cubrir diversos 
aspectos culturais da cultura anglosaxoa, actividades relacionadas con Halloween, Thanksgiving 
(Acción de Grazas), Christmas (Nadal), Saint Patrick’s Day, Easter, etc... Para o 
desenvolvemento destas actividades complementarias contaremos coa colaboración do auxiliar 
de conversa do centro. 
Tamén, se participará en diferentes actividades propostas por diferentes entidades locais ou 
autonómicas para asistir á festivais, representación de obras teatrais, etc... nas que se empregue 
a lingua inglesa como lingua vehicular. 
Dado a nosa relación coa Escola Oficial de Idiomas de Ourense (unha das sedes imparte 
docencia no noso centro polas tardes), organizaremos algunha actividade conxunta con motivo da 
celebración das festividades anglosaxoas. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA – DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
IES Eduardo Blanco Amor - Ourense 

Curso 2022-23 
 

 
35 

8. PRÁCTICA DOCENTE. 
8.1 PROCEDEMENTO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E 

PRÁCTICA DOCENTE. 
O proceso de ensino-aprendizaxe require un seguimento continuo dos seus avances co obxectivo 
de detectar a tempo aquelas iniciativas ou metodoloxías que no están obtendo o resultado 
desexado, e corrixir aqueles faios ou errores que se atopen, ou axustar a intervención educativa 
de acordo cos aprendizaxes reais do alumnado. Esta avaliación debe aplicarse tanto ó 
aprendizaxe dos alumn@s como á revisión da propia práctica docente. A avaliación dos 
profesor@s, lonxe de pretender ser unha crítica ó seu traballo ou limitar a súa liberdade dentro da 
aula, configúrase como un proceso para mellorar o desempeño da súa labor e garantir que se 
alcanzan os obxectivos educativos que se marcaron para a materia. E é o alumn@ o que debe 
expresar a súa apreciación e valoración sobre o proceso. Podemos dicir que, a finalidade da 
avaliación educativa é mellorar o proceso de aprendizaxe de cada alumn@, o funcionamento do 
grupo-clase e a nosa propia práctica. 
Á hora de avaliar a actividade docente, se lle prestará atención tanto á competencia do 
profesional (a súa formación na materia que imparte e as ferramentas pedagóxicas que pon que 
práctica) como a súa labor efectiva na aula (a planificación das unidades, os recursos e 
metodoloxías que pon en práctica, como avalía e da seguimento ós seus alumn@s, etc...). 
As ferramentas e métodos máis habituais para avaliar a labor docente son: 

• Que os alumn@s completen un cuestionario con preguntas sobre a labor do profesor@ 
(motivación, actividades, clima da aula, diversidade,...) 

• Que os profesor@s realicen un seguimento dos resultados académicos dos grupos que ten 
asignados. 

• Que os propios docentes fagan unha reflexión privada con énfase no análise do seus 
resultados e propostas de mellora. 

8.2 PROCEDEMENTO DE SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E PROPOSAS 
DE MELLORA DA PROGRAMACIÓN. 

A fin de establecer unha avaliación plena de todo o proceso se avaliaran, como mínimo, os 
seguintes indicadores:  

• Desenvolvemento da programación nos diferentes grupos-clases.  
• Relación entre obxectivos e contidos.  
• Adecuación de obxectivos e contidos coas necesidades reais de cada grupo.  
• Adecuación de medios, recursos e metodoloxía coas necesidades reais dos grupos.  

Para isto, farase un seguimento da programación para cada grupo nas reunións de Departamento 
realizadas periodicamente. Deste xeito, podemos estandarizar a programación nos diferentes 
grupos. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA (INGLÉS) PARA 
2º CURSO DE BACHARELATO 

1. INTRODUCIÓN. 
Esta programación vai dirixida a alumnos/as de BAC do entorno do barrio da Ponte e arredores, 
sendo este un barrio moi amplo e con unha poboación diversa que cada día acolle máis 
integrantes de orixe estranxeira polo que a atención á diversidade é de gran importancia. 
Os centros adscritos a este instituto son CEIP de Prácticas, CEIP Albino Núñez, Colexio Maristas, 
Colexio Salesianos. 

1.1 Composición do Departamento de Inglés. 
O departamento de inglés está formado por seis profesoras que traballan conxuntamente coa 
finalidade de acadar os mesmos obxectivos na difícil tarefa da ensinanza dunha lingua 
estranxeira. 
No seguinte cadro amósase o rol que cada un delas desenrolarán no presente curso: 

NOME: ROL OU CARGO: 

Dona Stella Poveda Rodríguez  

Dona Concepción Álvarez Torres Vicedirectora 

Dona Mª Mercedes Varela Núñez Coordinadora do Pluribach 

Dona Montserrat Prieto Carneiro Xefa do Departamento, coordinadora Auxiliar de Conversa 

Dona Cristina Serén Bouzas  

Dona Marta Varela Mosquera Coordinadora das Seccións Bilingües 

Don Cameron Taylor Mills Auxiliar de conversa 

1.2 Agrupación do alumnado. 
No curso 2022-23, o alumnado será dividido nos seguintes cursos e grupos: 
 1º ESO 5 grupos  
 2º ESO 5 grupos máis 1 grupo de PMAR 
 3º ESO 4 grupos  
 4º ESO 4 grupos 
 1º Bach 5 grupos 
 2º Bach 4 grupos. 

 
Este ano, os grupos de ESO son moi numerosos, sendo moi difícil a participación de todos os 
alumn@s nas actividades de conversa nas clases. Tamén, temos que dicir que, o nivel en lingua 
inglesa co que chegan os alumn@s á 1º de ESO é moi deficiente, que xunto co número elevado 
de alumn@s por grupo provoca que haxa moitos alumn@s en 2º de ESO coa nosa materia 
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pendente do curso anterior (este ano 34 alumn@s). Polo que, consideramos necesario que o 
próximo ano, se fagan desdobres de grupos sobre todo nos primeiros cursos, para que os 
alumn@s acaden un bo nivel en lingua inglesa.  
Ademais, debemos procurar ser algo máis exixentes no último ano de ESO, xa que o paso a 
bacharelato é difícil e se non van ben preparados, o fracaso é moi probable. Do mesmo xeito, nos 
cursos de Bacharelato, debemos traballar as destrezas comunicativas dos alumn@s para obter 
mellores notas no exame da ABAU. 
Nas materias bilingües, temos Física e Química (1 grupo de 2º ESO), Valores Éticos (2 grupos 
de 4º de ESO), de Filosofía (2 grupo de 1º de Bach.), e de Psicoloxía (1 grupo de 2º de Bach.) 
Tamén temos en Habilidades Sociais (1º Bach.) e Cineforum (2º Bach.) que se imparten en inglés 
(PLURIBACH). Nestes casos os profesores das materias en cuestión explican a materia en inglés 
e tamén nas outras linguas oficiais cando os conceptos son complicados. Os apuntes e os libros 
de texto son en inglés. 
Ademais, este ano impartimos varios grupos de StemBach, o grupo de dúas alumn@s de 2º de 
Bacharelato (traballo de investigación co dirixido coa Universidade de Filoloxía Inglesa e 
Tradución da Universidade de Vigo), outros grupos que farán traballos da rama de Bioloxía, 
tecnoloxía e Matemáticas que queren expor o traballo empregando a lingua inglesa na súa 
presentación, e outro grupo de investigación sobre lingüística da lingua inglesa. 
Tamén, participaremos neste curso no programa de intercambios de EduExchanges. 
Presentouse un proxecto pedagóxico para a participación de 20 alumn@s de 4º de ESO para 
participar no proxecto EduExchanges virtual, no que establecerían intercambio de emails con 
alumn@s do instituto LaGuardia Arts High School, New York, NY, USA. Tamén presentouse o 
proxecto pedagóxico para participar no proxecto EduExchanges presencial, no que os nosos 
alumn@s farían un intercambio (visita ó instituto Warden Park Secondary School, Cuckfield, West 
Sussex, UK) e recibimento dos alumn@s estranxeiro no noso centro. 

1.3 Reunións de departamento. 
O departamento reunirase periodicamente segundo o fixado nos horarios correspondentes e por 
suposto sempre que sexa necesario para o bo funcionamento do mesmo. 
Tamén se contempla nos horarios dos membros do departamento unha hora de atención a pais 
previa cita na Conserxería. 

1.4 Reunións de coordinacións. 
Como xa especificamos no apartado de composición do Departamento, este ano volvemos a 
contar coa colaboración dun auxiliar de conversa, Cameron MIlls, que enriquecerá en gran 
medida as clases prácticas. 
Este auxiliar de conversa colabora coas seccións bilingües de Física e Química (1 grupo de 2º 
ESO), Valores Éticos (2 grupos de 4º de ESO), de Filosofía (2 grupo de 1º de Bach.), e de 
Psicoloxía (1 grupo de 2º de Bach.) Tamén colabora en Habilidades Sociais (1º Bach.) e 
Cineforum (2º Bach.) que se imparten en inglés (PLURIBACH). 
Deste xeito, haberá diferentes reunións de coordinacións do auxiliar de conversa coas diferentes 
coordinadoras do Departamento de Inglés (coordinadora de Auxiliar de Conversa, coordinadora 
de Seccións Bilingües e coordinadora de Pluribach) e coa profesora das materias impartidas en 
inglés. 
Este ano tamén faremos diferentes reunións de coordinación, periódicas e regulares, entre as 
docentes dos diferentes niveis do Departamento, para establecer un marco referencial de traballo. 
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2. OBXECTIVOS E A SÚA CONTRIBUCIÓN AO 
DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS. 

2.1 Obxectivos curriculares 
O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 
conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 
Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 
corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 
sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 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 discapacidade. 

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 na 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 da comunicación. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 

antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito 
solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

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

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 
tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o 
respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial 
referencia ao territorio galego. 

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

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

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, 
e impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á 

súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

2.2 Competencias clave 
Tamén teremos en conta as competencias clave do currículo: 
 Comunicación lingüística (CL). 
 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT). 
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 Competencia dixital (CD). 
 Aprender a aprender (AA). 
 Competencias sociais e cívicas (CSC). 
 Sentido da iniciativa e espírito emprendedor (IE). 
 Conciencia e expresións culturais (CEC). 

2.3 Criterios de avaliación, obxectivos, estándares, indicadores e 
competencias. 

Os criterios de avaliación están relacionados cos contidos e obxectivos curriculares. Os criterios 
defínense mediante os estándares de aprendizaxe, é dicir, o que o alumno debe saber, 
comprender e saber facer, de xeito que sexan observables, medibles, avaliables e permitan 
graduar o rendemento acadado. 
No seguinte cadro exponse a relación entre os obxectivos, contidos, criterios de avaliación 
estándares de aprendizaxe e competencias clave. 

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp 
clave 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

 b 
 c 
 f 
 

 B1.1. Estratexias 
de comprensión:  
- Mobilización de 

información previa 
sobre o tipo de 
tarefa e o tema.  

- Identificación do 
tipo de escoita 
necesario para 
realizar a tarefa 
(global, selectiva 
e detallada). 

- Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión a el.  

- Distinción de tipos 
de comprensión 
(sentido xeral, 
información 
esencial, puntos 
principais, 
detalles 
relevantes e 
implicacións). 

- Formulación de 
hipóteses sobre o 
contido e o 
contexto. 

- Inferencia e 
formulación de 
hipóteses sobre 
significados a 
partir da 
comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos. 

- Reformulación de 
hipóteses a partir 
da comprensión 
de novos 
elementos. 

 B1.2. 
Recoñecemento 
dos marcadores 
conversacionais 

 B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas 
para comprender o sentido xeral, a información esencial, os 
puntos principais, os detalles relevantes ou a información, 
as ideas e as opinións, tanto implícitas como explícitas do 
texto, se están claramente sinaladas. 

 B1.2. Identificar as ideas principais, a información relevante 
e as implicacións xerais de textos de certa lonxitude, ben 
organizados e con estruturas lingüísticas de certa 
complexidade, nunha variedade de lingua estándar e 
articulados a velocidade media ou normal, que traten de 
temas tanto concretos como abstractos dentro do propio 
campo de especialización ou de interese, nos ámbitos 
persoal, público, educativo e ocupacional ou laboral, sempre 
que as condicións acústicas sexan boas e se poidan 
confirmar certos detalles.  

 B1.3. Comprender o esencial de conversas ou debates reais 
entre varias persoas interlocutoras, e de descricións e 
narracións breves reproducidas por medio de dispositivos 
multimedia (radio, televisión, vídeo, internet, etc.), 
expresadas nunha linguaxe sen sentidos implícitos nin usos 
idiomáticos. 

 B1.4. Comprender o sentido xeral, a información esencial, 
os puntos principais e os detalles máis relevantes de textos 
orais transmitidos por medios técnicos, claramente 
estruturados e en lingua estándar, articulados a velocidade 
lenta, sempre que as condicións acústicas sexan boas e se 
poida volver escoitar o que se dixo.  

 B1.5. Recoñecer as fórmulas de contacto social e as normas 
de cortesía, e as utilizadas para iniciar e terminar o discurso, 
así como a intención comunicativa das persoas que as 
utilizan en situacións comunicativas variadas, relativas a 
temas coñecidos ou de interese persoal, emitidos en lingua 
estándar, nun rexistro neutro, formal ou informal, que 
conteñan variedade de expresións, estruturas e locucións 
idiomáticas frecuentes, e termos habituais e cultos de uso 
común non especializados. 

 B1.6. Distinguir e aplicar á comprensión do texto oral as 
funcións e os significados específicos xeralmente asociados 
a diversas estruturas sintácticas de uso común, segundo o 
contexto de comunicación (por exemplo, unha estrutura 
interrogativa para dar unha orde).  

 B1.7. Comprender a información esencial de conversas ou 
discusións en que se traten temas cotiáns xerais ou do seu 
interese (necesidades materiais, sensacións físicas e 
sentimentos, opinións e experiencias persoais) relacionados 
co traballo, os estudos e o tempo de lecer, se as persoas 
participantes articulan con claridade, pausadamente e en 
lingua estándar, e se non hai interferencias acústicas.  

 PLEB1.1. Nas actividades de aula, reflexiona sobre o seu proceso 
de compresión, axustándoo e 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.  

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB1.2. Comprende 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 ou ocupacional (por exemplo, unha visita guiada a unha 
pinacoteca, ou sobre o uso de máquinas, dispositivos electrónicos 
ou programas informáticos). 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB 1.3. Comprende, nunha conversa formal na que participa, no 
ámbito educativo ou ocupacional, información detallada 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. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 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 (por 
exemplo, unha presentación sobre a organización da universidade 
noutros países). 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB1.5. Comprende os puntos principais e detalles relevantes na 
maioría de programas de radio e 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. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 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. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB1.7. 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. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
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máis comúns: 
verificadores, 
expresivos, 
apelativos e fáticos. 

 B1.8. Recoñecer os significados e as intencións 
comunicativas expresas de patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso común e máis específicos, 
así como algunhas de carácter implícito (incluíndo o interese 
ou a indiferenza), cando a articulación é clara. 

 B1.9. Perseverar por acceder ao sentido do texto oral 
(cambiando o tipo de escoita, pedindo axuda ou escoitando 
varias veces os textos gravados) aínda que en ocasións e 
mesmo con frecuencia, as hipóteses de significado do texto 
oral non poidan ser verificadas con claridade. 

 PLEB1.8. Comprende, nunha conversa informal ou nunha discusión 
na que participa, tanto de viva voz como por medios técnicos, 
información específica relevante 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 
moi idiomático da lingua e se non haxa interferencias acústicas.  

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLEB1.9. Entende, en transaccións e xestións cotiás e menos 
habituais, a exposición dun problema ou a solicitude de información 
respecto desta (por exemplo, no caso dunha reclamación), sempre 
que poida pedir confirmación sobre algúns detalles. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 
Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp 

clave 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

 a 
 b 
 c 
 f 
 

 Estratexias de produción: 
- Planificación: 
- Identificar o contexto, o destinatario e a finalidade 
e da produción ou da interacción. 

- Concibir a mensaxe con claridade, distinguindo a 
súa idea ou ideas principais e a súa estrutura 
básica. 

- Adecuar o texto ao destinatario, ao contexto e á 
canle, aplicando o rexistro e a estrutura de 
discurso adecuados a cada caso e escollendo os 
expoñentes lingüísticos necesarios para lograr a 
intención comunicativa. 

- Activar os coñecementos previos sobre modelos 
e secuencias de interacción, e elementos 
lingüísticos previamente asimilados e 
memorizados. 

- Execución: 
- Expresar a mensaxe con claridade e coherencia, 
estruturándoa adecuadamente e axustándose, de 
ser o caso, aos modelos e ás fórmulas de cada 
tipo de texto.  

- Reaxustar a tarefa (emprender unha versión máis 
modesta desta) ou a mensaxe (facer concesións 
no que realmente lle gustaría expresar), tras 
valorar as dificultades e os recursos lingüísticos 
dispoñibles.  

- Sacar o máximo partido dos coñecementos 
previos (utilizar linguaxe prefabricada, etc.) e 
apoiarse neles. 

- Cooperar na interacción con outras persoas, 
verificando a comprensión propia e das demais 
persoas, e cooperando activamente na 
realización das tarefas de comunicación. 

- Compensar as carencias lingüísticas mediante 
procedementos lingüísticos e paralingüísticos. 

- Lingüísticos: 
- Substituír palabras por outras de significado 
parecido. 

- Definir ou parafrasear un termo ou unha 
expresión. 

- Pedir axuda ou clarificación. 
- Paralingüísticos e paratextuais: 
- Sinalar obxectos, usar deícticos ou realizar 
accións que aclaran o significado. 

- Usar linguaxe corporal culturalmente pertinente 
(xestos, expresións faciais, posturas, contacto 
visual ou corporal, e proxémica). 

- Usar sons cuasilingüísticos. 
- Usar os elementos prosódicos (pausas, ritmo e 
entoación) como substitutos dos marcadores 
discursivos para indicarlle á persoa destinataria 
ou oínte as partes do discurso que deben ser 
cointerpretadas. 

 B2.1. Facer un uso consciente dos 
patróns sonoros acentuais, rítmicos e 
de entoación de carácter xeral, para 
expresar distintos significados 
segundo as demandas do contexto. 

 B2.2. Amosar a fluidez necesaria para 
manter a comunicación e garantir o 
obxectivo comunicativo principal da 
mensaxe, aínda que poida haber 
algunhas pausas, para buscar 
palabras e vacilacións na expresión 
dalgunhas ideas máis complexas. 

 B2.3. Adecuar a produción do texto 
oral ás funcións comunicativas 
requiridas, seleccionando, dentro dun 
repertorio de expoñentes habituais, os 
máis adecuados ao propósito 
comunicativo, e os patróns discursivos 
típicos de presentación e organización 
da información, entre outros, o reforzo 
ou a recuperación do tema. 

 B2.4. Producir textos atendendo á súa 
planificación e utilizando estratexias 
de comunicación como o uso de 
circunloquios, paráfrases ou 
substitucións léxicas que permiten 
sacar proveito dos medios lingüísticos 
dispoñibles. 

 B2.5. Construír textos coherentes e 
ben estruturados sobre temas de 
interese persoal, ou asuntos cotiáns 
ou menos habituais, nun rexistro 
formal, neutro ou informal, utilizando 
adecuadamente os recursos de 
cohesión máis comúns, e amosando 
un control razoable de expresións e 
estruturas, e un léxico de uso 
frecuente,  de carácter tanto xeral 
como máis específico.  

 B2.6. Coñecer, seleccionar con 
atención e saber aplicar con eficacia 
as estratexias adecuadas para 
producir textos orais de diversos tipos 
e de certa lonxitude, tentando novas 
formulacións e combinacións dentro 
do propio repertorio, e corrixindo os 
erros (por exemplo, en tempos 
verbais, ou en referencias temporais 
ou espaciais) que conducen a 
malentendidos se a persoa 
interlocutora indica que hai un 
problema. 

 B2.7. Realizar una presentación oral 
planificada de certa lonxitude sobre 
temas xerais e educativos propios da 
idade e do nivel de estudos, nunha 
secuencia lineal, apoiándose en notas 

 PLEB2.1. Participa con eficacia 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, indicando as súas reaccións; ofrece e 
interésase por opinións persoais sobre temas do seu 
interese; fai comprensibles as súas opinións ou 
reaccións respecto das solucións posibles de 
problemas ou cuestións prácticas; expresa con 
amabilidade crenzas, acordos e desacordos, e explica 
e xustifica as súas opinións e os seus proxectos 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLEB.2.2. Desenvólvese con eficacia en transaccións e 
xestións que xorden mentres viaxa, organiza a viaxe ou 
trata coas autoridades, así como en situacións menos 
habituais en hoteis, tendas, axencias de viaxes, centros 
de saúde, estudo ou traballo (por exemplo, para facer 
reclamacións), expondo os seus razoamentos e puntos 
de vista con claridade e seguindo as convencións 
socioculturais que demanda o contexto específico. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB.2.3. Segue unha entrevista cun patrón 
estruturado de preguntas establecido con anterioridade, 
realizando preguntas complementarias ou respondendo 
a elas, sempre que se manteñan dentro ámbito 
predicible da interacción.  

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 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. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB.2.5. Fai presentacións ben estruturadas e de 
certa duración sobre un tema educativo (por exemplo, o 
deseño dun aparello ou dispositivo, ou sobre unha obra 
artística ou literaria), 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, e responde a preguntas 
complementarias da audiencia formuladas con 
claridade e a velocidade normal. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB.2.6. Inicia, mantén e finaliza espontaneamente 
con certa seguridade conversas e discusións 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. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB.2.7. Toma parte adecuadamente, aínda que ás 
veces teña que pedir que lle repitan ou aclaren algunha 
dúbida, en conversas formais, entrevistas e reunións de 
carácter educativo ou ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos tanto abstractos 
como concretos de temas cotiáns e menos habituais 
nestes contextos, pedindo e dando instrucións ou 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
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e elementos gráficos, e respondendo 
a preguntas complementarias de 
carácter previsíbel. 

 B2.8. Amosar certa flexibilidade na 
interacción polo que respecta aos 
mecanismos de toma e cesión do 
quenda de palabra, a colaboración 
coa persoa interlocutora e o 
mantemento da comunicación, aínda 
que poida que non sempre se faga de 
maneira acertada. 

solucións a problemas prácticos, expondo os seus 
puntos de vista con claridade, e xustificando con certo 
detalle e de maneira coherente as súas opinións, os 
seus plans e as súas suxestións sobre futuras 
actuacións. 

 PLEB.2.8. Coopera na interacción verificando a 
comprensión propia e das demais persoas, e 
cooperando activamente na realización das tarefas de 
comunicación. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 
Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp 

clave 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 a 
 b 
 c 
 f 
 m 
 n 
 
 
 

 B3.1. Estratexias de comprensión:  
- Mobilización de información 

previa sobre o tipo de tarefa e o 
tema (coñecementos previos 
sobre o contido de que se trate) 
a partir da información superficial 
e paratextual: proveniencia do 
texto, imaxes, organización na 
páxina, títulos de cabeceira, etc. 

- Identificación do tipo de lectura 
demandado pola tarefa (en 
superficie ou oceánica, selectiva, 
intensiva ou extensiva). 

- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido xeral, 
información esencial, puntos 
principais, detalles relevantes e 
implicacións).  

- Identificación do tipo textual, 
adaptando a comprensión a el.  

- Formulación de hipóteses sobre 
o contido e o contexto.  

- Inferencia e formulación de 
hipóteses sobre significados a 
partir da comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos e paratextuais. 

- Identificación das palabras clave. 
- Recoñecemento da información 

esencial que o texto proporciona 
e que é necesaria para lograr o 
obxectivo de lectura. 

- Supresión de informacións 
pouco relevantes (redundantes, 
de detalle e pouco pertinentes) 
para o obxectivo de lectura 

- Reformulación de hipóteses a 
partir da comprensión de novos 
elementos.  

- Revisión e recapitulación 
continua e autointerrogación 
sobre a comprensión. 

 

 B3.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias adecuadas para comprender o 
sentido xeral, a información esencial, os 
puntos principais, os detalles relevantes do 
texto, a información, as ideas e as 
opinións, tanto implícitas como explícitas, 
claramente sinalizadas. 

 B3.2. Distinguir tanto a función ou as 
funcións comunicativas principais do texto 
como as implicacións facilmente 
discernibles; apreciar as intencións 
comunicativas derivadas do uso de 
expoñentes das devanditas funcións, e 
identificar os propósitos comunicativos 
xerais asociados a distintos formatos, 
patróns e estilos discursivos típicos. 

 B3.3. Identificar as ideas principais, a 
información relevante e as implicacións 
xerais de textos de certa lonxitude, ben 
organizados e con estruturas lingüísticas 
de certa complexidade, nunha variedade 
de lingua estándar e que traten temas tanto 
abstractos como concretos dentro do 
propio campo de especialización ou 
interese, nos ámbitos persoal, público, 
educativo ou ocupacional ou laboral, 
sempre que se poidan reler as seccións 
difíciles. 

 B3.4. Distinguir e aplicar á comprensión do 
texto escrito as funcións e os significados 
específicos xeralmente asociados a 
diversas estruturas sintácticas de uso 
común, segundo o contexto de 
comunicación (por exemplo, unha estrutura 
interrogativa para dar unha orde). 

 B3.5. Ler con fluidez textos de ficción e 
literarios contemporáneos, auténticos ou 
adaptados, e relacionados cos propios 
intereses e as necesidades no ámbito 
persoal, público e educativo, ben 
estruturados en rexistro estándar da lingua, 
e escritos de xeito claro e sinxelo. 

 B3.6. Comprender correspondencia persoal 
breve en papel ou soporte dixital, 
redactada en lingua estándar e clara, que 
narre e describa acontecementos, 
sentimentos básicos ou desexos.  

 PLB3.1. Nas actividades de aula, explica como utiliza 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 significados ou o 
apoio na organización da información e no tipo de texto. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 

 PLEB3.2. Comprende o sentido xeral, os puntos principais e os 
detalles máis relevantes en noticias e artigos xornalísticos ben 
estruturados e de certa lonxitude, nos que se adoptan puntos de 
vista concretos sobre temas de actualidade ou do seu interese, 
redactados nunha variante estándar da lingua. 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 

 PLEB3.3. Entende, 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. 

 CCL 
 CAA 
 CCEC 

 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 difíciles 
(por exemplo, sobre cómo redactar un traballo educativo 
seguindo as convencións internacionais). 

 CCL 
 CAA 

 PLEB3.5. Comprende 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). 

 CCL 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB3.6. Entende detalles relevantes e implicacións de anuncios 
e material de carácter publicitario sobre asuntos do seu interese 
persoal e educativo (por exemplo, folletos, prospectos, 
programas de estudos universitarios). 

 CCL 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB3.7. Segue sen 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. 

 CCL 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB3.8. Comprende 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 e 
aspectos tanto abstractos como concretos de temas do seu 
interese. 

 CCL 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 
Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp 

clave 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

 a  B4.1. Estratexias de produción:   B4.1. Coñecer, seleccionar e  PLEB4.1. Escribe, en calquera  CCL 
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 b 
 c 
 f 
 

- Planificación: 
- Mobilizar e coordinar as propias competencias xerais e comunicativas 

co fin de realizar eficazmente a tarefa (repasar o que se sabe sobre o 
tema e o que se pode ou se quere dicir, xerar ideas posibles, etc.)  

- Procurar e usar adecuadamente recursos lingüísticos ou temáticos (uso 
dun dicionario ou dunha gramática, obtención de axuda, etc.). 

- Execución: 
- Elaborar un borrador. 
- Estruturar o contido do texto. 
- Organizar o texto en parágrafos abordando en cada un unha idea 

principal do texto e entre todos conformar o significado ou idea global 
deste.  

- Considerar as propiedades textuais de coherencia, cohesión e 
adecuación. 

- Expresar a mensaxe con claridade axustándose aos modelos e ás 
fórmulas de cada tipo de texto.  

- Reformular a tarefa (emprender unha versión máis modesta) ou da 
mensaxe (facer concesións no que realmente lle gustaría expresar), 
tras valorar as dificultades e os recursos lingüísticos dispoñibles.  

- Apoiarse en sacar o máximo partido dos coñecementos previos (utilizar 
linguaxe "prefabricada", como frases feitas ou locucións).  

- Xestión de relacións sociais no ámbito persoal, público, educativo e 
profesional.  

- Descrición e apreciación de calidades físicas e abstractas de persoas, 
obxectos, lugares, actividades, procedementos e procesos. Narración 
de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de 
estados e situacións presentes, e expresión de predicións e de sucesos 
futuros a curto, medio e longo prazo. 

- Intercambio de información, indicacións, opinións, crenzas e puntos de 
vista, consellos, advertencias e avisos. 

- Expresión da curiosidade, o coñecemento, a certeza, a confirmación, a 
dúbida, a conxectura, o escepticismo e a incredulidade.  

- Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a 
autorización e a prohibición, a exención e a obxección. 

- Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, o eloxio, a admiración, 
a satisfacción, a esperanza, a confianza e a sorpresa, e os seus 
contrarios.  

- Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses. 
- Establecemento e xestión da comunicación e organización do discurso. 
- Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición 

de estados e situacións presentes, e expresión de predicións e de 
sucesos futuros a curto, a medio e a longo prazo. 

- Intercambio de información, indicacións, opinións, crenzas e puntos de 
vista, consellos, advertencias e avisos. 

- Expresión da curiosidade, o coñecemento, a certeza, a confirmación, a 
dúbida, a conxectura, o escepticismo e a incredulidade.  

- Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a 
autorización e a prohibición, a exención e a obxección. 

- Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, o eloxio, a admiración, 
a satisfacción, a esperanza, a confianza e a sorpresa, e os seus 
contrarios.  

- Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses. 
- Establecemento e xestión da comunicación e organización do discurso. 

 B4.2. Estruturas sintáctico-discursivas. 
 B4.3. Léxico escrito común e máis especializado (produción), dentro das 

propias áreas de interese nos ámbitos persoal, público, educativo e 
ocupacional, relativo á descrición de persoas e obxectos, tempo e espazo, 
estados, eventos e acontecementos, actividades, procedementos e 
procesos; relacións persoais, sociais, educativas e profesionais; educación 
e estudo; traballo e emprendemento; bens e servizos; lingua e 
comunicación intercultural; ciencia e tecnoloxía; historia e cultura. 

 B4.4. Revisión: 
- Identificar problemas, erros e repeticións.  
- Prestar atención ás convencións ortográficas e aos signos de 

puntuación. 
- Realizar a escritura definitiva. 
- Presentar o texto de forma coidada (marxes, limpeza, tamaño da letra 

adecuado, uso normativo de maiúsculas e minúsculas, etc.) 

aplicar as estratexias máis 
adecuadas para elaborar textos 
escritos de estrutura clara e de 
certa lonxitude, por exemplo, 
desenvolvendo os puntos 
principais e ampliándoos coa 
información necesaria, a partir 
dun guión previo. 
 

 B4.2. Escribir, en calquera 
soporte, textos de estrutura clara 
sobre una serie de temas xerais e 
máis específicos relacionados 
cos propios intereses ou as 
especialidade, facendo 
descricións co suficiente detalle; 
redactando en palabras propias, 
e organizando de maneira 
coherente, información e ideas 
extraídas de diversas fontes, e 
xustificando as propias opinións 
sobre temas xerais, ou máis 
específicos, utilizando elementos 
de cohesión e coherencia e un 
léxico de uso común, ou máis 
específico, segundo o contexto 
de comunicación. 

 B4.3. Adecuar a produción do 
texto escrito ás funcións 
comunicativas requiridas, 
seleccionando, dentro dun 
repertorio de expoñentes 
habituais, os máis adecuados ao 
propósito comunicativo, e os 
patróns discursivos típicos de 
presentación e organización da 
información, entre outros, o 
reforzo ou a recuperación do 
tema. 

 B4.4. Utilizar con razoable 
corrección as estruturas 
morfosintácticas, os patróns 
discursivos e os elementos de 
conexión e de cohesión de uso 
común con fin de que o discurso 
estea ben organizado e cumpra 
adecuadamente a función ou 
funcións comunicativas 
correspondentes. 

 B4.5. Presentar os textos propios, 
en soporte impreso ou dixital, de 
xeito coidado (con atención ás 
marxes, riscaduras, liñas 
dereitas, letra clara, etc.) 
atendendo non só á corrección 
ortográfica da palabra, senón 
tamén ao uso de maiúsculas e 
minúsculas, e signos de 
puntuación. 

 B4.6. Elaborar resumos e 
sintetizar información e 
argumentos partindo de 
diferentes fontes, e escribir notas 
recapitulativas, con claridade, 
exactitude, coherencia e 
fidelidade ao texto orixinal. 

 B4.7. Escribir cartas formais e 
informais a persoas ligadas ao 
seu ámbito persoal e profesional 
nas que pide ou transmite 
información sinxela de carácter 
inmediato, salientando os 
aspectos que se consideran 
importantes, empregando a 

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 co detalle 
suficiente situacións, persoas, 
obxectos e lugares; narrando 
acontecementos nunha secuencia 
coherente; explicando os motivos 
de certas accións, e ofrecendo 
opinións e suxestións breves e 
xustificadas sobre o asunto e sobre 
futuras liñas de actuación. 

 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLEB4.2. Nas tarefas de expresión 
escrita, produce habitualmente 
textos coherentes, con cohesión e 
adecuados aos fins funcionais, 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.)  
 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLEB4.3. Completa un cuestionario 
detallado con información persoal, 
educativa ou laboral (por exemplo, 
para tomar parte nun concurso 
internacional, ou para solicitar 
unhas prácticas en empresas). 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB4.4. Escribe, nun formato 
convencional e en calquera soporte, 
un currículo detallando e ampliando 
a información que considera 
relevante en relación co propósito e 
o destinatario específicos. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLEB4.5. Toma notas, facendo 
unha lista dos aspectos 
importantes, 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. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 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. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLEB4.7. Escribe correspondencia 
persoal e participa en foros e blogs 
nos que transmite información e 
ideas sobre temas abstractos e 
concretos, comproba información e 
pregunta sobre problemas e 
explícaos con razoable precisión, e 
describe, de maneira detallada, 
experiencias, sentimentos, 
reaccións, feitos, plans e unha serie 
de temas concretos relacionados 
cos seus intereses ou a súa 
especialidade. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLEB4.8. Escribe, en calquera 
soporte, cartas formais dirixidas a 
institucións públicas ou privadas e a 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
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estrutura e características propias 
deste tipo de texto (cabeceira, 
despedida, sinatura, marxes, 
etc.). 

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. 

 CCEC 
 CD 

 
Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp 

clave 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

 a 
 b 
 c 
 f 
 p 
 

 B5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: 
- Discriminación e uso dos trazos fonéticos que distinguen 

fonemas (trazos distintivos como sonoridade, nasalidade e 
apertura de vogais). 

- Recoñecemento e produción de unidades maiores do nivel 
fónico (secuencia acentual das palabras). 

- Recoñecemento e uso comprensible dos elementos prosódicos 
(acento, ritmo e entoación das oracións). 

- Recoñecemento de palabras e frases de uso coloquial común 
emitidas con procedementos básicos de redución fonética. 

 B5.3. Patróns gráficos e convencións ortográficas da palabra, da 
oración e do enunciado (punto, coma, punto e coma, comiñas, 
paréntese, signos de interrogación, signos de exclamación, puntos 
suspensivos e guión). 

 B5.4. Coñecementos morfosintácticos e discursivos: 
- Recoñecemento e uso de elementos morfosintácticos que 

permiten recoñecer, formular e organizar distintos tipos de texto. 
- Recoñecemento e uso de elementos, categorías, clases, 

estruturas, procesos e relacións gramaticais habituais en 
distintos tipos de discurso. 

 B5.5. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  
- Convencións sociais, normas de cortesía e rexistros; costumes, 

valores, crenzas e actitudes; linguaxe non verbal.  
- Actitude receptiva e respectuosa cara ás persoas, os países e 

as comunidades lingüísticas que falan outra lingua e teñen unha 
cultura diferente á propia. 

 B5.6. Plurilingüismo: 
- Identificación de similitudes e diferenzas entre as linguas que 

coñece para mellorar a súa aprendizaxe e lograr unha 
competencia comunicativa integrada. 

- Participación en proxectos nos que se utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos 
lingüísticos ou culturais, e valorando positivamente as 
competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

 B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias de cada idioma.  
 B5.8. Funcións comunicativas:  

- Xestión de relacións sociais no ámbito persoal, público, 
educativo e profesional.  

- Descrición e apreciación de calidades físicas e abstractas de 
persoas, obxectos, lugares, actividades, procedementos e 
procesos.  

- Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, 
descrición de estados e situacións presentes, e expresión de 
predicións e de sucesos futuros a curto, a medio e a longo 
prazo.  

- Intercambio de información, indicacións, opinións, crenzas e 
puntos de vista, consellos, advertencias e avisos.  

- Expresión da curiosidade, o coñecemento, a certeza, a 
confirmación, a dúbida, a conxectura, o escepticismo e a 
incredulidade.  

- Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a 
orde, a autorización e a prohibición, a exención e a obxección.  

- Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, o eloxio, a 
admiración, a satisfacción, a esperanza, a confianza e a 
sorpresa, así como os seus contrarios.  

- Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses.  
- Establecemento e xestión da comunicación e organización do 

discurso.  
 B5.9. Léxico: 

 B5.1. Discriminar e producir con certa 
fluidez patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación de uso común e 
máis específicos, recoñecendo e 
dándolles os significados e as intencións 
comunicativas desexados. 

 B5.2. Utilizar eficazmente os 
compoñentes fonéticos, léxicos, 
estruturais e funcionais básicos da lingua 
estranxeira, en contextos reais ou 
simulados de comunicación. 

 B5.3. Reproducir os patróns ortográficos, 
de puntuación e de formato de uso 
común, e algúns de carácter máis 
específico (por exemplo, indicacións 
para acoutar información, como 
parénteses ou guións), con corrección na 
maioría das ocasións; saber manexar 
procesadores de textos para resolver 
dúbidas ortográficas nos textos 
producidos en formato electrónico, e 
utilizar con eficacia as convencións de 
escritura que rexen na comunicación por 
internet. 

 B5.4. Coñecer e aplicar os trazos 
socioculturais e sociolingüísticos 
salientables das comunidades en que se 
utiliza a lingua meta, e as súas 
diferenzas con respecto ás culturas 
propias, relativas a situacións cotiás e 
menos habituais no ámbito persoal, 
público, educativo e ocupacional ou 
laboral, sobre a estrutura 
socioeconómica, as relacións 
interpersoais, de xerarquía e entre 
grupos, o comportamento (posturas e 
acenos, expresións faciais, uso da voz, 
contacto visual e códigos proxémicos), 
as convencións sociais (actitudes, 
valores e tabús), os costumes e os usos, 
e actuar en consecuencia, adaptándose 
adecuadamente ás características das 
persoas interlocutoras e da situación 
comunicativa na produción do texto oral 
e escrito. 

 B5.5. Amosar interese por establecer 
relacións entre a cultura propia e a 
cultura da lingua meta para cumprir o 
papel de intermediación cultural, e 
abordar con eficacia a resolución de 
malentendidos interculturais, 
esforzándose por superar comparacións 
ou xuízos estereotipados. 

 B5.6. Utilizar con razoable corrección as 
estruturas morfosintácticas, os patróns 
discursivos e os elementos de conexión 
e de cohesión de uso común co fin de 
que o discurso estea ben organizado e 
cumpra adecuadamente a función ou as 

 PLEB5.1. Desenvólvese na maioría 
das actividades de aula facendo un 
uso espontáneo da lingua 
estranxeira; reflexiona sobre o 
propio proceso de adquisición da 
lingua e transfire á lingua 
estranxeira coñecementos e 
estratexias de comunicación 
adquiridas noutras linguas. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 

 PLEB5.2. Utiliza as normas 
ortográficas sen erros moi 
significativos e para estruturar o 
texto, ordenar as ideas e 
xerarquizalas en principais e 
secundarias, e utiliza o corrector 
informático para detectar e corrixir 
erros tipográficos e ortográficos. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 

 PLEB5.3. Utiliza 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, 
en situacións de comunicación reais 
ou simuladas, 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. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 

 PLEB5.4. Explica valores e 
comportamentos propios dunha 
cultura a membros de outra 
diferente, consciente da importancia 
desta actividade de mediación 
intercultural. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 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. 

 CCL 
 CSC 
 CCEC 

 

 PLEB5.6. Produce textos orais e 
escritos en diferentes soportes 
suficientemente cohesivos, 
coherentes e adecuados ao 
propósito comunicativo. 

 CCL 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLEB5.7. Exprésase oralmente e 
por escrito, en diferentes soportes, 
con certa densidade léxica, evitando 
repeticións innecesarias co uso de 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
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- Recoñecemento e uso do léxico común e máis especializado 
relacionado con contidos educativos correspondentes e de 
interese nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional, 
relativo á descrición de persoas e obxectos, o tempo e o espazo, 
estados, eventos e acontecementos, actividades, 
procedementos e procesos; relacións persoais, sociais, 
educativas e profesionais; educación e estudo; traballo e 
emprendemento; bens e servizos; lingua e comunicación 
intercultural; ciencia e tecnoloxía; historia e cultura.  

- Recoñecemento e uso de expresións fixas frecuentes (locucións 
idiomáticas, esquemas fraseolóxicos como "Está libre esta 
cadeira?" ou "Podo...?", colocacións, frases feitas e léxico propio 
de temas relativos a feitos de actualidade. 

- Recoñecemento e uso de antónimos e sinónimos, e de 
procedementos de formación de palabras mediante recursos de 
derivación e de composición, e recoñecemento de "falsos 
amigos". 

funcións comunicativas. 
 B5.7. Coñecer e saber seleccionar e 

utilizar léxico oral e escrito común e máis 
especializado cando se conta con apoio 
visual ou contextual, relacionado cos 
propios intereses e as propias 
necesidades nos ámbitos persoal, 
público, educativo e ocupacional ou 
laboral, e expresións e modismos de uso 
habitual. 

 B5.8. Resumir ou parafrasear un texto 
para facelo intelixible a quen necesita 
esta mediación por descoñecemento ou 
coñecemento insuficiente da lingua 
meta. 

 B5.9. Participar en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se utilicen varias 
linguas, tanto curriculares como outras 
presentes no centro docente, 
relacionados cos elementos transversais, 
evitando estereotipos lingüísticos ou 
culturais. 

sinónimos e palabras de significado 
próximo, e recoñece un léxico máis 
especializado se conta con apoio 
visual ou contextual. 

 CD 

 PLEB5.8. Realiza 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, escribe o 
resumo dun debate oral ou un artigo 
lido noutra lingua, fai unha 
exposición oral a partir de notas, 
cambia de modalidade semiótica, 
como do texto ao esquema, etc.). 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

 PLEB5.9. 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. 

 CCL 
 CAA 
 CSC 
 CCEC 
 CD 

3. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS. 
3.1 CALENDARIO DE EXAMES 
No calendario de exames que elabora o Centro, figurarán os exames de Inglés dentro das datas 
que se sinalan a continuación: 
 

cursos AVALIACIÓN ORDINARIA AVALIACIÓN 
EXTRAORDINARIA 

1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN (Xuño) 

2º BACH. 
Do 7 de 

Novembro ao 10 
de Novembro 

Do 6 de Febreiro 
ao 10 de 
Febreiro 

Do 24 de Abril 
ao 5 de Maio 

Do 20 ao 22 de 
Xuño 

3.2 SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES. 
O seguinte cadro reflicte a temporalización por unidades (que corresponden ás unidades 
elaboradas polas profesoras): 
 

AVALIACIÓN UNIDADES 
1ª aval.:  Unit 1. 
2ª aval.:  Unit 2. 
3ª aval.:  Unit 3. 

3.3 CONTIDOS.  
Os contidos preséntanse agrupados en bloques, en relación a tres eixes que posúen 
características e necesidades específicas en canto ao proceso de ensino e de aprendizaxe, e que 
traballaremos ó longo de todo o curso: 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA – DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
IES Eduardo Blanco Amor - Ourense 

Curso 2022-23 
 

 
11 

EIXES BLOQUES DE CONTIDOS SKILLS 

 As habilidades lingüísticas: 
 

 Bloque 1: Comprensión de textos orais 
(Escoitar e comprender).  Listening 

 Bloque 2: Produción de textos orais: 
expresión e interacción (Falar e 
conversar). 

 Speaking 

 Bloque 3: Comprensión de textos 
escritos (Ler e comprender).  Reading 

 Bloque 4: Produción de textos escritos 
(Escribir).  Writing 

 Os elementos constitutivos 
do sistema lingüístico, o seu 
funcionamento e relación: 

 Bloque 5: Coñecemento da lingua (e 
consciencia plurilingüe e intercultural). 

 Vocabulary 
 Grammar 
 Pronunciation 

 A dimensión social e cultural 
da lingua estranxeira: 

 Bloque 5: (Coñecemento da lingua e) 
consciencia plurilingüe e intercultural. 

 Cultural 
knowledge 

3.4 CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES ORGANIZADOS POR 
AVALIACIÓNS. 

Os mínimos esixibles son aqueles conceptos e procedementos que consideramos que son 
fundamentais para a formación do alumno ou que son indispensables para poder continuar co 
estudo da lingua inglesa nos cursos seguintes. Deberán, polo tanto, quedar consolidados no 
curso. 
Para unha mellor organización, desglosaremos os mínimos en avaliacións, e tendo en conta a 
organización de contidos en eixes, bloques e skills. 
AV. EIXES, BLOQUES & 

SKILLS MÍNIMOS ESIXIBLES 

1ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 

 As habilidades 
lingüísticas: 
Bl. 1-2:Comprensión 
e produción de 
textos orais 
(Listening & 
Speaking). 
Bl. 3-4:Comprensión 
e produción de 
textos escritos 
(Reading & Writing). 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ORAL: práctica da linguaxe e 
expresións típicas relacionadas coa familia, a educación e as 
vacacións; conectores de frecuencia e de adición para conectar 
frases cando se fala; comparar e contrastar fotografías; expresións 
lingüísticas relacionadas coas compras; 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ESCRITA: produción dun resumo 
empregando a paráfrase; práctica e uso de conectores de secuencia 
e expresións temporais; produción dun e-mail informal para falar do 
colexio; produción dun texto informativo empregando pronomes e 
outras palabras nun texto para evitar a repetición de palabras; 
produción dunha carta de queixa empregando linguaxe formal; 
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 Os elementos 
constitutivos do 
sistema 
lingüístico, o seu 
funcionamento e 
relación: 
Bl. 5: Coñecemento 
da lingua 
(Vocabulary, 
Grammar & 
Pronunciation). 

 VOCABULARIO: repaso de palabras e expresións do nivel anterior;  
vocabulario relacionado co crecemento e a educación, a familia, 
aspectos culturales referidos á familia e á educación; as compras; os 
deportes; os sufixos para formar substantivos ou adxectivos; 
diferenzas de vocabulario entre inglés británico e inglés americano, e 
outras variedades; diferentes usos da palabra free; as verb 
collocations; os usos dos pronomes indefinidos anything, something, 
everyone e no one; 

 GRAMÁTICA: Repaso do Present Simple, o Present Continuous, o 
Past Simple, o Past Continuous, o Present Perfect Simple, o Past 
Perfect Simple, o Future Simple (will), be going to, o Future 
Continuous e o Future Perfect Simple; repaso do Present Perfect 
Simple, o Present Perfect Continuous, o Past Perfect Simple e o Past 
Perfect Continuous; Passives and causative; os conectores de 
finalidade; Gerunds and Infinitives; os conectores de adición e 
contraste; os conectores de causa e efecto 

 PRONUNCIACIÓN: pronunciación da -s e -es que corresponde á 
terceira persoa singular; pronunciación da terminación -ed dos 
verbos; pronunciación das letras mudas; pronunciación das formas 
débiles dos ditongos e o ritmo das palabras na frase; 

 A dimensión social 
e cultural da lingua 
estranxeira: 
Bl. 5: Consciencia 
plurilingüe e 
intercultural 
(Cultural 
knowledge). 

 CULTURA: tendencia dalgúns educadores a defender a formación do 
carácter como clave para ter unha educación completa; datos acerca 
da educación no Reino Unido e Estados Unidos; aspectos culturais 
sobre os países anglófonos (costumes e tradicións, escudos, 
comidas e horas, etc); mellores cidades para vivir a xuventude; 
aspectos culturais sobre a vida en familia; diferentes formas de 
comprar e vantaxes e inconvintes culturais; ranking de deportes 
segundo os países e a cultura anglosaxoa... 

 

AV. EIXES, BLOQUES & 
SKILLS MÍNIMOS ESIXIBLES 

2ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 

 As habilidades 
lingüísticas: 
Bl. 1-2:Comprensión 
e produción de 
textos orais 
(Listening & 
Speaking). 
Bl. 3-4:Comprensión 
e produción de 
textos escritos 
(Reading & Writing). 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ORAL: expresións para falar sobre 
problemas ambientais; consellos e frases para alcanzar acordos; 
expresións para falar de problemas sociais; consellos e frases para 
mellorar a expresión oral para pedir e dar información; expresión oral 
de opinión; consellos e frases para axudar a introducir un tema ou a 
pasar a un novo nunha conversación; distinción entre feito e opinión; 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ESCRITA: produción dun texto 
argumentativo empregando as conxuncións copulativas e 
adversativas; produción dun texto de opinión empregando 
correctamente as conxuncións causais e consecutivas, e a estrutura 
das oracións; produción dunha informe; 
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 Os elementos 
constitutivos do 
sistema 
lingüístico, o seu 
funcionamento e 
relación: 
Bl. 5: Coñecemento 
da lingua 
(Vocabulary, 
Grammar & 
Pronunciation). 

 VOCABULARIO: vocabulario relacionado coas viaxes e cos 
preparativos para as mesmas; as noun collocations; diferenzas entre 
wander e wonder; frases idiomáticas e expresións feitas con dous 
substantivos; vocabulario relacionado co medio ambiente e cos 
problemas medio ambientais; os prefixos; os linking verbs con 
adxectivos; os usos de about; vocabulario relacionado con asuntos 
sociais e a resolución de problemas sociais; vocabulario relacionado 
coa saúde e seguridade; 

 GRAMÁTICA: os modais e os modais perfectos; os conectores de 
secuencia e as expresións temporais; o condicional e as oracións 
desiderativas; a paráfrase. 

 PRONUNCIACIÓN: pronunciación das formas contraídas dos modais 
en negativa; pronunciación dos sons /ə/, /ɜː/, /e/, /iː/, /ɪ/, /ʌ/, /ɑː/, /æ/, 
/uː/ e /ʊ/. 

 A dimensión social 
e cultural da lingua 
estranxeira: 
Bl. 5: Consciencia 
plurilingüe e 
intercultural 
(Cultural 
knowledge). 

 CULTURA: a xuventude actual viaxa máis ao estranxeiro; novo xogo 
en Internet que combina mapas e entretemento; as preocupacións 
ambientais dos españois; o consumo de carne en España; usos que 
se fai das gravacións das cámaras de seguridade; uso dos medios 
sociais para concienciar as persoas sobre causas ou problemas 

 

AV. EIXES, BLOQUES & 
SKILLS MÍNIMOS ESIXIBLES 

3ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 

 As habilidades 
lingüísticas: 
Bl. 1-2:Comprensión 
e produción de 
textos orais 
(Listening & 
Speaking). 
Bl. 3-4:Comprensión 
e produción de 
textos escritos 
(Reading & Writing). 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ORAL: consellos e frases para 
suscitar unha reacción no interlocutor; expresións para falar sobre 
traballos; presenta consellos e frases para poñer énfase nos puntos 
fortes que se teñen, durante unha entrevista de traballo; vocabulario 
relacionado coa comunicación; a comunicación dixital e internet; 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ESCRITA: produción dunha 
biografía empregando conectores de finalidade; repaso de todas as 
destrezas de expresión escrita aprendidas ao longo de todas as 
unidades; redacción dun correo electrónico formal; elaboración dun 
CV; produción dunha reseña; 

 Os elementos 
constitutivos do 
sistema 
lingüístico, o seu 
funcionamento e 
relación: 
Bl. 5: Coñecemento 
da lingua 
(Vocabulary, 
Grammar & 
Pronunciation). 

 VOCABULARIO: vocabulario relacionado cos traballos e oficios; as 
relacións persoais; as entrevistas de traballo; a comunicación e os 
medios de comunicación; o Internet; adxectivos seguidos de 
preposición; familias de palabras; expresións con go; vocabulario 
relacionado co traballo e as calidades das persoas a nivel laboral; os 
phrasal verbs; os sufixos -er e –ee; collocations con work ; os usos 
de just. 

 GRAMÁTICA: as oracións de relativo especificativas e explicativas e 
as estruturas formal e informal das mesmas; o Reported Speech; 

 PRONUNCIACIÓN: pronunciación dos sons /tʃ/, /dʒ/, /ʃ/ e /ʒ/; 
pronunciación do acento dos phrasal verbs e das palabras en xeral. 
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 A dimensión social 
e cultural da lingua 
estranxeira: 
Bl. 5: Consciencia 
plurilingüe e 
intercultural 
(Cultural 
knowledge). 

 CULTURA: o uso do body language para expresarnos; uso das redes 
sociais para investigar aos candidatos a un posto de traballo. 
Diferenzas entre résumé e CV; as relacións sociais a través de 
internet. 

4. ORIENTACIÓNS METODOLÓXICAS 
4.1 CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS. 
O profesorado motivará ó alumnado para aprender inglés proporcionándolle as capacidades que 
necesita para alcanzar unha auténtica competencia comunicativa. Para iso, utilizaremos un 
método ben estruturado e de uso sinxelo que lles facilitará ós alumnos/as a adquisición das 
competencias clave recollidas na LOMCE. Deberá estar enfocado ao desenvolvemento das 
destrezas de Listening, Speaking Reading and Writing. Para que o método sexa completo, 
deberemos traballar e ampliar os coñecementos sobre temas socioculturais e 
interdisciplinares. Tamén, deberemos ter en conta o perfil de alumnos/as que temos nas clases 
para adecuar o noso método e atender á diversidade. 
Ó longo do curso, nos centraremos no desenvolvemento das competencias lingüísticas produtivas 
para unha comunicación efectiva. Achegarémoslles o mundo real á aula de Bacharelato para que 
o alumnado reflexione, non deixe de estar motivado e se exprese en inglés de forma sinxela e 
natural, segundo o Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas. 

4.2 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. 

4.2.1 Materiais didácticos. 
Coa incorporación das TIC na aula, a educación pode empregar diferentes materiais dixitais que  
permiten ás profesoras deseñar as súas clases de forma personalizada e axustándose ás 
necesidades de cada momento. En 2º de Bacharelato, os materiais a empregar serán as fichas 
físicas e dixitais preparadas polas profesoras, así como tamén a aula virtual do centro, internet, 
ademais das presentacións ou material elaborado polas profesoras e presentado ó alumnado na 
Aula Virtual. O uso destes materiais dixitais é posible porque nas aulas dispomos de ordenador 
para o profesorado con conexión á internet e Encerados Dixitais Interactivos. 
• As fichas físicas e dixitais serán empregadas polos/as alumnos/as para traballar os contidos 

do curso, aínda que as fichas físicas serás empregadas preferiblemente nas clases, as virtuais 
poden proporcionarlle unha práctica extra ós/ás alumnos/as. 

• A Aula Virtual de cada profesora conterá material variado para traballar, repasar, afianzar ou 
ampliar os contidos traballados nas clases. 

• Internet sempre facilita un número de actividades moi interesantes tanto para o profesorado 
como para o alumnado. O importante é que o/a alumno/a se concentre no que fai na rede e 
aproveite o máximo as novas tecnoloxías. 

• As profesoras prepararán material variado para traballar na clase de forma xeral ou específico 
para os/as alumnos/as, segundo as súas necesidades (“remedial activities” o “follow-up 
activities”). 
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• Ademais utilizaranse outros libros e revistas en inglés, libros de lectura (lecturas adaptadas), 
películas subtituladas etc. recursos online e actividades dispoñibles no fondo de actividades 
que o Departamento está a xerar para cada curso. 

Na nosa materia dispomos de multitude de materiais motivadores aínda que o pouco tempo ás 
veces non nos facilita o uso de todos eles. As profesoras elixirán aqueles materiais máis 
axeitados ós niveis dos seus alumnos/as. Ás veces non se poden utilizar os mesmos métodos en 
clases diferentes. En resumo, diremos que os recursos estarán baseados en conseguir unha 
ensinanza de calidade e co fin de motivar o aprendizaxe práctico da lingua estranxeira. 
Dada a situación especial producida nos cursos pasados co COVID-19, cremos que debemos 
falar da xestión dos materiais dependendo da situación na que nos atopemos. É dicir, nas clases 
presenciais priorizaremos o traballo co libro físico, e empregaremos o libro dixital para mandarlle 
tarefas ós alumnos/as para realizar na casa. Tamén empregaremos a aula virtual do centro 
(MOODLE) para mandarlles información, tarefas, explicacións, documentos, vídeos, cancións que 
consideremos interesantes para traballar con eles/as. Deste xeito, os alumnos/as estarán afeitos 
a traballar con materiais físicos e dixitais ó mesmo tempo, sen que sexa un problema para o 
proceso de ensino-aprendizaxe da nosa materia. 

4.2.2 Recursos didácticos. 
Á hora de traballar cos alumnos/as, outros dos recursos que dispomos este curso é a figura do 
auxiliar de conversa de linguas estranxeiras, persoa que será de vital axuda na nosa andaina. 
No Bacharelato, o seu traballo será principalmente oral. Os alumnos/as participarán en diálogos 
curtos ó principio de curso para máis adiante ser capaces de elaborar conversacións algo máis 
longas. Poderán e deberán preparar traballos referidos á cultura anglosaxoa e americana, que 
compararemos coa nosa cultura galega. Deste xeito, ambas partes beneficiaranse do intercambio 
de linguas e aspectos da vida do noso país e do país do auxiliar de conversa.  
A profesora da materia regulará os materiais utilizados e ensinará ó auxiliar de conversa como 
debe facer para que sexa entendido de xeito fácil e motivador. Aínda que as notas de avaliación 
serán dadas polo profesor, o auxiliar de conversa poderá tomar apuntes referidos a distintos 
aspectos orais e escritos. É importante que el/ela poida dar unha valoración subxectiva de cada 
alumno. O traballo de tódolas profesoras incluído o auxiliar de conversa pode ser moi interesante 
para todos os que formamos parte da aprendizaxe da nosa materia. Ten que haber, por suposto, 
unha boa organización para que non se considere un pasatempo. 
Este curso, teremos un auxiliar de conversa americano da beca Fulbright, polo que os alumnos/as 
desfrutarán da inmersión que el proporcionará sobre a cultura americana. Estamos seguros que 
deste xeito os nosos rapaces poden aprender os distintos rexistros da lingua inglesa. 
O departamento considera que debemos conseguir que a lingua oral teña moita importancia no 
currículo da nosa materia. Por iso, dámoslle tanta importancia a presenza do auxiliar de conversa. 
Ademais, facemos exames e probas orais, así como actividades e proxectos orais, para 
proporcionarlle ós alumnos/as situacións reais nas que poda traballar a lingua oral. 

5. AVALIACIÓN. 
5.1 CARACTERÍSTICAS DA AVALIACIÓN NO BACHARELATO. 
Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos 
obxectivos da etapa, nas avaliacións continua e final das materias dos bloques de materias 
troncais e específicas, serán os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables 
que figuran nos cadros incluídos anteriormente, de acordo co Real Decreto 1105/2014. 
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Así mesmo, se terá en conta na avaliación a Nova Orde de Avaliación do 25 de xaneiro de 2022 
pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de 
educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia (DOG núm. 
29, de 11 de febreiro). 
A avaliación será: 
• Continua, xa que cando o progreso dun/ha alumno/a non sexa o adecuado, estableceranse 

medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera momento do curso, en 
canto se detecten as dificultades e estarán dirixidas a garantir a adquisición das competencias 
imprescindibles para continuar o proceso educativo. 

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

• Progresiva, porque ó longo do curso, estase a traballar e avaliar todo o anteriormente 
traballado, algo esencial tendo en conta a natureza intrínseca da materia de Lingua Inglesa. 

• Global, que amosará o nivel que posúe o alumno/a e será en base a Competencia 
Comunicativa, tendo en conta os seguintes criterios: 
 Coñece e usa correctamente o vocabulario. 
 Usa as estruturas estudadas de xeito oral e por escrito. 
 Comprende textos escritos e contesta a preguntas sobre eles, asemade pode resumilos. 
 Comprende textos orais e é capaz de responder cuestións sobre eles. 
 Produce textos orais e escritos usando vocabulario da unidade e seguindo as instrucións 

dadas en base a estruturas gramaticais, formato e temática evitando os erros básicos que 
se enumeran máis abaixo. 

 Uso adecuado de conectores ou linking words. 

Ao rematar o Bacharelato, os alumnos/as realizarán unha avaliación individualizada na que se 
comprobará o logro dos obxectivos desta etapa e o grao de adquisición das competencias 
correspondentes en relación, entre outras, coa materia de inglés como primeira lingua 
estranxeira. 
Os alumnos/as que non superasen esta avaliación (cunha cualificación igual ou superior a 5 
puntos sobre 10), ou que desexen elevar a súa cualificación final de Bacharelato, poderán repetir 
a avaliación en convocatorias sucesivas, previa solicitude, tomándose en consideración a 
cualificación máis alta das obtidas nas convocatorias ás que se concorreu. Celebraranse dúas 
convocatorias anuais, unha ordinaria e outra extraordinaria. 

5.2 PROCEDEMENTOS PARA A AVALIACIÓN INICIAL. 
A avaliación inicial é unha parte moi importante no proceso educativo, que nos permite comezar 
a elaborar ou axustar a programación didáctica para adaptarse ó grupo de alumn@s. Grazas á 
avaliación inicial podemos observar as características, necesidades, posibilidades ou 
capacidades dos alumn@s do grupo. Ademais, tamén permite detectar desde o primeiro 
momento as dificultades de aprendizaxe de determinados alumn@s, o que nos permitirá comezar 
a establecer as medidas necesarias para axudarlles ó longo do curso escolar. 
Na avaliación inicial, se realizará un exame escrito baseado nos contidos traballados no curso 
anterior. Neste exame comprobaremos os contidos básicos de gramática, vocabulario, 
comprensión escrita, comprensión oral e expresión escrita. Para completar a información sobre a 
avaliación inicial, tamén teremos en conta as cualificacións obtidas no curso ou cursos anteriores, 
así como a información recollida nos informes individualizados dos profesor@s anteriores da 
materia. 
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5.3 PROCEDEMENTOS PARA AS AVALIACIÓNS ORDINARIAS. 

5.3.1 Procedementos de avaliación e promoción. 
Durante cada avaliación faranse un máximo de dous exames. Os controis, as probas, as 
chamadas de clase, os proxectos, as presentacións orais, etc. que se fagan, teranse en conta 
para a nota do alumnado, pero non contan no número de exames a marcar no calendario de 
exames oficial a presentar en Xefatura de Estudos.  

5.3.2 Criterios de avaliación e promoción. 
Para obter a nota en cada avaliación seguirase o seguinte criterio da avaliación: 
 

Grammar 15% 
Vocabulary 5% 
Listening 10% 
Reading 20% 
Writing 25% 
Speaking 20% 
Phonetics 5% 
TOTAL 100% 

 
Así mesmo, se terán en conta os seguintes criterios de avaliación: 
 A cualificación será sempre global, amosará o nivel que posúe o alumno e será en base a 

Competencia Comunicativa, como se especifica anteriormente. 
 Os alumn@s deberán facer todas e cada unha das partes/destrezas das que constan os 

exames, de non ser así serán penalizados nas notas da avaliación. 
 A non asistencia a un exame deberá ser oficialmente xustificada e tentará facerse xunto 

con outro grupo. De non ser posible, buscarase outra data que non interfira coa marcha da 
clase, polo que non está garantida a realización da proba de Listening. O departamento 
non pode preparar nin pode facer exames de Listening para un único alumno. 

 O exame da 3ª Avaliación Ordinaria será global, incluíndo materia das avaliacións 
anteriores para poder comprobar o grao de adquisición da Competencia Comunicativa en 
Lingua Inglesa. 

 Dado que o programa Xade non admite decimais, a nota das Avaliacións que aparecerá 
no Xade será a obtida na proba ou probas escritas e orais, nos controis, nos traballos 
realizados polo alumn@ nas avaliación tendo en conta a unidade, é dicir, NON se terán en 
conta os decimais. 

 A nota da avaliación será positiva sempre e cando o alumno/a obteña unha cualificación 
igual ou superior a 5. 

 A nota da Avaliación Final Ordinaria do alumnado será a media ponderada das notas 
reais obtidas na 1º, 2º e 3º avaliación (notas reais obtidas nas avaliacións antes do 
redondeo feito para por a nota no Xade). A ponderación será a seguinte: a 1ª avaliación 
valerá un 20%, a 2ª avaliación un 30% e a 3ª avaliación un 50%.  

 A nota que aparecerán no programa Xade (que non admite decimais), e unicamente na 
Avaliación Final Ordinaria, será redondeada positiva ou negativamente en función da 
nota real obtida pol@ alumn@ cos seus decimais, necesitando obter un 0,6 nos decimais 
para poder redondear positivamente á unidade superior. 
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 No caso de non superar a avaliación final ordinaria, esta poderá ser recuperada 
realizando un exame global, dada a continuidade da materia, nas datas propostas pola 
Xefatura de Estudos que corresponden á Avaliación Final Extraordinaria. 

 No exame da Avaliación Extraordinaria de Xuño NON se terá en conta nin o Speaking, 
nin o Listening, e conterá os seguintes apartados: Grammar (20%), Vocabulary (20%), 
Phonetics (5%), Reading (25%) and Writing (30%).  

5.3.3 Criterios de cualificacións. 
No proceso de avaliación identificamos cinco niveis de cualificación, que seguen a seguinte 
escala cualitativa ordenada de menor a maior: 

1) Insuficiente (IN): Non conseguido (1-5); 
2) Suficiente (SU): Conseguido con nivel baixo nos diferentes ámbitos (5-6); 
3) Ben (BI): Conseguido con nivel medio (6-7); 
4) Notable (NT): conseguido con nivel alto (7-9); 
5) Sobresaliente (SB): Conseguido totalmente (9-10). 

Estes criterios de cualificación deben aplicarse tendo en conta os criterios de avaliacións 
detallados anteriormente.  

5.3.4 Outras consideracións sobre os exames/probas/tarefas e a súa 
cualificación. 

O Departamento considera que hai unha serie de consideracións que os/as alumnos/as deben 
ter en conta á hora de realizar correctamente os exames, as probas ou incluso as tarefas para 
obter unha boa cualificación. Estas son: 

 Na pregunta de Pronunciation, o alumno debe demostrar que sabe distinguir elementos 
básicos da pronuncia do inglés, como son consoantes, vogais, ditongos, terminacións, ... 

 Na pregunta de Transformation, o alumno ten que modificar parte ou o total da frase con 
outras palabras pero tendo un igual ou similar significado. 

 O Writing pretende avaliar a capacidade comunicativa do alumnado no ámbito da 
produción escrita. Debe cumprirse os seguintes parámetros: 
 Alcance: centrarse no tema proposto, transmitindo ideas claras e usando unha 

considerable variedade de recursos. Sabe usar o rexistro lingüístico adecuado á 
situación. 

 Riqueza e control do vocabulario. 
 Corrección gramatical. 
 Fluidez (evitando cortes na comunicación ou malentendidos) 
 Cohesión. (Linking words) 
 Coherencia (texto organizado, coherente e ben estruturado) 

 A pregunta do Summary será valorada segundo os seguintes criterios: 
 O/a alumno/a identificou as ideas principais do texto e resumiunas sen incluír 

información secundaria ou anecdótica. 
 O/a alumno/a expresou estas ideas en aprox. 50 palabras, sen copiar literalmente do 

texto, con coherencia, claridade, cohesión, razoable corrección gramatical e léxico 
axeitado ao tema. 

5.3.5 Erros básicos que se penalizan especialmente a criterio do profesor/a. 
O Departamento considera que hai unha serie de erros básicos que non se poden permitir, polo 
que deben ser penalizados de forma extraordinaria, modificando a nota do exame e/ou avaliación.  
Estes erros son: 
 Omitir o suxeito diante dun verbo. 
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 Omitir o -s da terceira persoa singular do presente simple. 
 Confundir auxiliar do/does. 
 Usar adxectivos en plural ou na orde incorrecta. 
 Usar posesivos/demostrativos incorrectamente. 
 Presentación escrita desordenada, con riscaduras, de aspecto descoidado, sen marxes e 

parágrafos destacados, etc. 
 Falta de coherencia e non axustarse ó tema demandado tanto na escrita coma nas probas 

orais. 
 Copia literal das palabras, expresións ou incluso frases do texto a traballar. 
 Respostas curtas no traballo de comprensión de texto. 
 Reincidencia de erros de pronunciación básica. 
 Falta de naturalidade e fluidez na presentación oral  
 Non seguir as instrucións nas clases de conversa. 

5.4 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
Para poder avaliar ós alumn@s, o profesorado precisa unha serie de instrumentos que lle 
permitan obter uns datos concretos. No noso departamento propomos os instrumentos que 
cremos máis indicados para a obtención destes datos, como poden ser: 

• Probas escritas e orais, para avaliar a comprensión e expresión escrita e oral, con 
diferentes tipos de preguntas (de resposta curta, de texto incompleto, de correspondencia 
o emparellamento, de opción múltiple, de verdadeiro ou falso (con xustificación), de 
analoxías/diferencias, de interpretación, etc...  

• Caderno de clase e/ou workbook, onde podemos observar o traballo dos alumn@s ó 
longo do curso, sobre a gramática, vocabulario, reading, listening e writing. 

• Probas de ensaio e composición (redaccións escritas ou monólogos orais), que os alumn@s 
presentarán ó longo do curso para traballar a expresión tanto escrita como oral. 

• Ferramentas dixitais, como por exemplo Kahoot, Quizziz, Google forms, Liveworksheets, 
etc... que rexistran o traballo dos alumn@s, e que poden ser empregados como 
cuestionarios de repaso, recapitulación o de ampliación de contidos.  

• Observación, realizada ó longo do curso, a través dun diario no que se levará rexistro da 
realización das distintas tarefas encomendadas (tanto as realizadas na clase como as 
realizadas na casa), da realización das tarefas dixitais realizadas a través da AV (tarefas, 
foro, probas...), do uso do inglés como linguaxe de comunicación na aula, da mostra de 
interese pola materia participando activamente na clase, etc... 
 

5.5 PROCEDEMENTOS PARA SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DA MATERIA PENDENTE.  

5.5.1 Plan de recuperación de contidos non impartidos no curso anterior, 
baseados nos informes individualizados. 

O curso anterior, curso 2021-22, estibemos supeditados a unha situación “bastante” ordinaria, a 
pesares das medidas COVID-19 que tivemos que contemplar na organización das tarefas dentro 
da aula. Aínda así, puidemos abranguer a totalidade dos contidos propostos na programación 
para cada un dos niveis. 
Para os alumnos/as de todos os niveis teremos en conta os contidos que se deron para 
repasalos e amplialos ó longo deste novo curso. Temos que dicir que as programacións dos 
diversos niveis no departamento de inglés teñen un carácter moi gradual nos obxectivos, contidos 
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e habilidades, polo que as primeiras unidades dos cursos seguintes constitúen de por si a 
recuperación máis adecuada dos aprendizaxes adquiridos en precario o non adquiridos. Por iso, 
tal e como indican os profesores/as nos informes individualizados presentados ó final do curso 
anterior, as aprendizaxes non adquiridas se traballarán do xeito máis axeitado dependendo de se 
os contidos están ou non baseados ou amplían outros traballados ou non en anos anteriores. 
Deste xeito, cando a materia está pendente do curso anterior será o profesor/a do curso actual 
o que faga o seguimento da mesma tendo en conta o traballo e resultados diarios así como con 
probas, traballos e exames que considere necesarios. 

5.5.2 Calendario de avaliación da materia pendente. 
Desde xefatura de Estudos, se fixarán os exames en datas oficiais para que os alumn@s vaian 
recuperando a materia por avaliacións. Estes exames non se cambiarán de data, nin se repetirán, 
a non ser que o alumn@ posúa unha xustificación por causa grave. 
 

cursos AVALIACIÓN ORDINARIA AVALIACIÓN 
FINAL 

1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN (Abril) 

BAC 8, 9 e 10 de 
Novembro 

24, 25 e 26 de 
Xaneiro 

28, 29 e 30 de 
Marzo 25, 26 e 27 de Abril 

5.5.3 Contidos para a avaliación da materia pendente. 
Segundo o impartido no curso 2021- 22, os alumn@s deberán acadar os mínimos esixibles 
segundo aparecen nos seguintes cadros: 

AV. EIXES, BLOQUES & 
SKILLS MÍNIMOS ESIXIBLES 

1ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 

 As habilidades 
lingüísticas: 
Bl. 1-2:Comprensión 
e produción de 
textos orais 
(Listening & 
Speaking). 
Bl. 3-4:Comprensión 
e produción de 
textos escritos 
(Reading & Writing). 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ORAL: práctica da linguaxe e 
expresións típicas para presentar consellos e frases para mellorar a 
expresión oral sobre como dicir “non” de maneira educada; sobre os 
hábitos relacionados cos medios sociais; sobre a compra de 
entradas para un museo; consellos e frases para describir fotografías 
correctamente. 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ESCRITA: expresión escrita dun 
texto de correspondencia informal, utilizando as expresións e o 
vocabulario adecuados; aprendizaxe da estratexia de lectura, para 
deducir o significado dunha palabra que non se coñece, mediante o 
contexto en que aparece; expresión escrita dunha noticia, utilizando 
as expresións e o vocabulario adecuados; produción dunha entrada 
para un blog de viaxes. 
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 Os elementos 
constitutivos do 
sistema 
lingüístico, o seu 
funcionamento e 
relación: 
Bl. 5: Coñecemento 
da lingua 
(Vocabulary, 
Grammar & 
Pronunciation). 

 VOCABULARIO: palabras e expresións relacionadas coa tecnoloxía; 
os medios sociais; os phrasal verbs; os verbos con preposición; 
diferentes usos e significados da palabra over; uso de vocabulario 
relacionado coa delincuencia e cos medios de comunicación; os 
sufixos para formar adxectivos; as estruturas con want; uso de 
palabras como daily, weekly, yearly, quarterly e monthly para 
expresar a frecuencia coa que se fai algo; False Friends; explicación 
e práctica sobre os diferentes significados de “still”; adverbios de 
frecuencia, segundo o seu grao de frecuencia; palabras e expresións 
relacionadas coa aventura; práctica sobre os diferentes significados 
de “like”; adxectivos rematados en -ed / -ing; conectores de 
secuencia; uso de First e At first;  

 GRAMÁTICA: repaso do Present Simple, Present Continuous, Past 
Simple e Past Continuous; os adverbios de modo e de intensidade; 
uso do Present Perfect Simple e do Past Perfect Simple; os 
conectores de finalidade; expresión de accións futuras co Future 
Simple, be going to, Future Continuous e Future Perfect Simple; 
expresións temporais; 

 PRONUNCIACIÓN: recoñecemento do alfabeto fonético inglés, 
pronuncia da terminación -s ou -es na terceira persoa do singular: 
/s/, /z/, /Iz/, pronuncia da terminación -ing dos verbos e pronuncia da 
terminación -ed dos verbos no Past Simple; pronunciar 
correctamente os sons similares aos contidos en software e site, así 
como os sons similares aos contidos en e you e discount pronuncia 
dos sons similares aos contidos en grab e alarm e práctica da 
entoación das oracións; Pronuncia correcta dos sons similares aos 
contidos en steep e risky, fan, fun, looks e suppose;  

 A dimensión social 
e cultural da lingua 
estranxeira: 
Bl. 5: Consciencia 
plurilingüe e 
intercultural 
(Cultural 
knowledge). 

 CULTURA: significado e explicación do uso dos termos “trend” e 
“trending topic”; uso da palabra de moda “selfie”; interese por 
coñecer Google X, lugar onde traballan xuntos os investigadores, 
enxeñeiros e técnicos máis brillantes de Google para crear e poñer 
en práctica adiantos que farán mellor o mundo no futuro; os 
diferentes xéneros de ficción; xornais tradicionais no Reino Unido e 
os xornais dixitais; práctica do “ferro de pasar ao límite” (extreme 
ironing); creación de novas palabras, como “blog”, grazas ás 
necesidades que crean as novas tecnoloxías;  

 

AV. EIXES, BLOQUES & 
SKILLS MÍNIMOS ESIXIBLES 

2ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 

 As habilidades 
lingüísticas: 
Bl. 1-2:Comprensión 
e produción de 
textos orais 
(Listening & 
Speaking). 
Bl. 3-4:Comprensión 
e produción de 
textos escritos 
(Reading & Writing). 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ORAL: práctica da linguaxe e 
expresións típicas para expresar acordo ou desacordo acerca de 
varias afirmacións sobre relación; facer plans e ir ver unha película; 
expresar correctamente hábitos relacionados co diñeiro. 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ESCRITA: Produción da descrición 
dunha persoa; crítica dunha película; produción dun texto 
argumentativo empregando conectores  de contraste 
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 Os elementos 
constitutivos do 
sistema 
lingüístico, o seu 
funcionamento e 
relación: 
Bl. 5: Coñecemento 
da lingua 
(Vocabulary, 
Grammar & 
Pronunciation). 

 VOCABULARIO: palabras e expresións vencelladas coas relación; 
Idioms: Explicación do significado da expresión “white lie”; os 
diferentes significados de “get”; palabras e expresións relacionadas 
coa descrición de persoas; os sufixos para formar substantivos; 
frases idiomáticas; substantivos seguidos de preposición; vocabulario 
relacionado coas películas e co lecer; os sufixos para formar 
adxectivos; expresións con xerundio; Idioms e diferentes frases 
idiomáticas sobre o lecer; vocabulario relacionado co consumismo e 
as compras; os phrasal verbs; used to / would; as expresións con 
win / earn money e spend / waste money e expresións con keep; 
collocations relacionadas co diñeiro; diferentes significados de 
“keep”; 

 GRAMÁTICA: os modais e os modais perfectos; a orde dos 
adxectivos; a pasiva e o causativo; os conectores de adición; os 
pronomes e as oracións de relativo; os conectores de contraste. 

 PRONUNCIACIÓN: pronuncia das formas negativas contraídas dos 
verbos e dos sons similares aos contidos en look e school; 
pronuncia das formas débiles de was e were, e a acentuación das 
palabras; a acentuación dos nomes compostos e a pronuncia dos 
sons consonánticos similares aos contidos en cash, voucher e 
jeans. 

 A dimensión social 
e cultural da lingua 
estranxeira: 
Bl. 5: Consciencia 
plurilingüe e 
intercultural 
(Cultural 
knowledge). 

 CULTURA: importancia da linguaxe corporal para captar os 
sentimentos positivos e negativos nas persoas; diferenza entre o 
inglés británico e o americano á hora de utilizar as palabras “film” e 
“movie”; historia e importancia actual da tecnoloxía 3D no campo do 
cinema; os cambios de hábitos no consumismo, podendo pagar hoxe 
en día a través do móvil; auxe de webs nas que se intercambian 
habilidades. 

 

AV. EIXES, BLOQUES & 
SKILLS MÍNIMOS ESIXIBLES 

3ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 

 As habilidades 
lingüísticas: 
Bl. 1-2:Comprensión 
e produción de 
textos orais 
(Listening & 
Speaking). 
Bl. 3-4:Comprensión 
e produción de 
textos escritos 
(Reading & Writing). 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ORAL: práctica da linguaxe e 
expresións típicas relacionadas cun estilo de vida san; expresións 
para dar consellos sobre hábitos saudables; dar consellos nun foro 
de adolescentes; práctica da linguaxe e expresións típicas para facer 
preguntas sobre festividades e contestalas; frases para gañar tempo 
á hora de pensar o que se quere dicir antes de falar. 

 COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ESCRITA: Produción dun texto de 
opinión empregando as conxuncións causais e consecutivas; 
produción dun texto informativo 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA – DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
IES Eduardo Blanco Amor - Ourense 

Curso 2022-23 
 

 
23 

 Os elementos 
constitutivos do 
sistema 
lingüístico, o seu 
funcionamento e 
relación: 
Bl. 5: Coñecemento 
da lingua 
(Vocabulary, 
Grammar & 
Pronunciation). 

 VOCABULARIO: vocabulario relacionado co deporte e cun estilo de 
vida saudábel; os prefixos; os adxectivos seguidos de preposición; 
diferentes usos e significados do verbo tell; Uso de because e 
because of; prefixos con significado negativo; vocabulario 
relacionado coa cultura e as tradicións; os phrasal verbs; be used to 
/ get used to; diferentes usos e significados da palabra bug;  

 GRAMÁTICA: o estilo indirecto; os conectores de causa e efecto; as 
oracións condicionais; Os modais nas oracións condicionais 

 PRONUNCIACIÓN: a pronuncia das letras mudas e a pronuncia dos 
sons vocálicos coma os contidos en goal e sport; a pronuncia dos 
sons similares aos contidos en unique e custom, e en celebration e 
colourful. 

 A dimensión social 
e cultural da lingua 
estranxeira: 
Bl. 5: Consciencia 
plurilingüe e 
intercultural 
(Cultural 
knowledge). 

 CULTURA: datos sobre os beneficios dos deportes de competición; 
competicións de deportes pouco comúns se inventaron en países 
anglosaxóns; aumento da dopaxe sanguínea no deporte nos últimos 
tempos; frecuencia con que se usa a expresión “sorry”; diferenzas 
culturais no ámbito da comida; os insectos como alimento para 
humanos; cambio nos costumes á hora de conservar as fotografías: 
antes era habitual facelo en álbums e agora adóitanse gardar os 
arquivos nun dispositivo dixital. 

5.5.4 Procedementos para as avaliación e cualificación da materia pendente. 
O exames de pendentes se realizarán polo Departamento en conxunto e será o mesmo para 
todos os alumn@s dun mesmo nivel, con excepción dos alumn@s con ACIs. Este exame ou 
proba consistirá nun exame con contidos gramaticais e de léxico estudados durante o curso 
anterior, así como un texto de Reading Comprehension e unha redacción.  

5.5.5 Criterios de avaliación e cualificación da materia pendente. 

5.5.5.1 Criterios de avaliación. 
Para obter a nota en cada avaliación seguirase o seguinte criterio da avaliación: 
 

Grammar 20% 
Vocabulary 20% 
Reading 25% 
Writing 30% 
Phonetics 5% 
TOTAL 100% 

 
Así mesmo, se terán en conta os seguintes criterios de avaliación: 
 A cualificación será sempre global, amosará o nivel que posúe o alumno e será en base a 

Competencia Comunicativa, como se especifica anteriormente. 
 Os alumn@s deberán facer todas e cada unha das partes/destrezas das que constan os 

exames, de non ser así serán penalizados nas notas da avaliación de pendentes. 
 A non asistencia a un exame de pendentes supón que o alumno/a será avaliado cun 1 na 

nota de pendentes da avaliación correspondente. 
 O exame correspondente á 3ª Avaliación será global, incluíndo materia das avaliacións 

anteriores para poder comprobar o grao de adquisición da Competencia Comunicativa en 
Lingua Inglesa. 

 Dado que o programa Xade non admite decimais, a nota das Avaliacións que aparecerá 
no Xade será a obtida na proba ou probas escritas e orais, nos controis, nos traballos 
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realizados polo alumn@ nas avaliación tendo en conta a unidade, é dicir, NON se terán en 
conta os decimais. 

 A nota da avaliación será positiva sempre e cando o alumno/a obteña unha cualificación 
igual ou superior a 5. 

 A nota da Avaliación Final Ordinaria do alumnado pendente será a media ponderada 
das notas reais obtidas na 1º, 2º e 3º avaliación (notas reais obtidas nas avaliacións antes 
do redondeo feito para por a nota no Xade). A ponderación será a seguinte: a 1ª avaliación 
valerá un 20%, a 2ª avaliación un 30% e a 3ª avaliación un 50%.  

 A nota que aparecerá no programa Xade (que non admite decimais), e unicamente na 
Avaliación Final Ordinaria, será redondeada positiva ou negativamente en función da 
nota real obtida pol@ alumn@ cos seus decimais, necesitando obter un 0,6 nos decimais 
para poder redondear positivamente á unidade superior. 

 No caso de non superar a avaliación final ordinaria, esta poderá ser recuperada 
realizando un exame global, dada a continuidade da materia, nas datas propostas pola 
Xefatura de Estudos que corresponden á Avaliación Final. 

 Se se producira unha situación contraditoria, como por exemplo, superar o curso presente 
pero obter unha valoración negativa nas probas do curso pendente, será o 
departamento no seu conxunto o que decida. En ningún caso, poderán aprobar o curso 
actual se non aproban o anterior.  

5.5.5.2 Criterios de cualificacións. 
No proceso de avaliación identificamos cinco niveis de cualificación, que seguen a seguinte 
escala cualitativa ordenada de menor a maior: 

6) Insuficiente (IN): Non conseguido (1-5); 
7) Suficiente (SU): Conseguido con nivel baixo nos diferentes ámbitos (5-6); 
8) Ben (BI): Conseguido con nivel medio (6-7); 
9) Notable (NT): conseguido con nivel alto (7-9); 
10) Sobresaliente (SB): Conseguido totalmente (9-10). 

Estes criterios de cualificación deben aplicarse tendo en conta os criterios de avaliacións 
detallados anteriormente.  

5.5.5.3 Outras consideracións sobre os exames/probas/tarefas e a súa cualificación. 
O Departamento considera que hai unha serie de consideracións que os/as alumnos/as deben 
ter en conta á hora de realizar correctamente os exames, as probas ou incluso as tarefas para 
obter unha boa cualificación. Estas son: 

 Na pregunta de Pronunciation, o alumno debe demostrar que sabe distinguir elementos 
básicos da pronuncia do inglés, como son consoantes, vogais, ditongos, terminacións, ... 

 Na pregunta de Transformation, o alumno ten que modificar parte ou o total da frase con 
outras palabras pero tendo un igual ou similar significado. 

 O Writing pretende avaliar a capacidade comunicativa do alumnado no ámbito da 
produción escrita. Debe cumprirse os seguintes parámetros: 
 Alcance: centrarse no tema proposto, transmitindo ideas claras e usando unha 

considerable variedade de recursos. Sabe usar o rexistro lingüístico adecuado á 
situación. 

 Riqueza e control do vocabulario. 
 Corrección gramatical. 
 Fluidez (evitando cortes na comunicación ou malentendidos) 
 Cohesión. (Linking words) 
 Coherencia (texto organizado, coherente e ben estruturado) 
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 A pregunta do Summary será valorada segundo os seguintes criterios: 
 O/a alumno/a identificou as ideas principais do texto e resumiunas sen incluír 

información secundaria ou anecdótica. 
 O/a alumno/a expresou estas ideas en aprox. 50 palabras, sen copiar literalmente do 

texto, con coherencia, claridade, cohesión, razoable corrección gramatical e léxico 
axeitado ao tema. 

5.5.5.4 Erros básicos que se penalizan especialmente a criterio do profesor/a. 
O Departamento considera que hai unha serie de erros básicos que non se poden permitir, polo 
que deben ser penalizados de forma extraordinaria, modificando a nota do exame e/ou avaliación.  
Estes erros son: 
 Omitir o suxeito diante dun verbo. 
 Omitir o -s da terceira persoa singular do presente simple. 
 Confundir auxiliar do/does. 
 Usar adxectivos en plural ou na orde incorrecta. 
 Usar posesivos/demostrativos incorrectamente. 
 Presentación escrita desordenada, con riscaduras, de aspecto descoidado, sen marxes e 

parágrafos destacados, etc. 
 Falta de coherencia e non axustarse ó tema demandado tanto na escrita coma nas probas 

orais. 
 Copia literal das palabras, expresións ou incluso frases do texto a traballar. 
 Respostas curtas no traballo de comprensión de texto. 
 Reincidencia de erros de pronunciación básica. 
 Falta de naturalidade e fluidez na presentación oral  
 Non seguir as instrucións nas clases de conversa. 

5.5.6 Instrumentos de avaliación. 
Para poder avaliar ós alumn@s, o profesorado precisa unha serie de instrumentos que lle 
permitan obter uns datos concretos. No noso departamento propomos os instrumentos que 
cremos máis indicados para a obtención destes datos, como poden ser: 

• Probas escritas, para avaliar a comprensión e expresión escrita, con diferentes tipos de 
preguntas (de resposta curta, de texto incompleto, de correspondencia o emparellamento, 
de opción múltiple, de verdadeiro ou falso (con xustificación), de analoxías/diferencias, de 
interpretación, de ensaio e composición, etc...  

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 
A atención á diversidade é un dos aspectos que xenera cambios na programación dunha materia 
para que os alumn@s poidan alcanzar os obxectivos marcados. Na nosa materia de inglés, 
debido ó feito de que estamos a traballar unha lingua estranxeira, debemos ter en conta e 
adaptarnos ás necesidades que presente cada un dos alumn@s dentro de cada grupo-clase. 
Este ano, as realidades que atopamos nas aulas, preséntanos unha gran diversidade de 
necesidades, niveis de competencia ou capacidades que obliga ó profesorado a pre-avaliar as 
condicións do alumnado antes de comezar a programar (de ahí, a importancia da avaliación 
inicial). 
Pero, necesitamos ter en conta certas situacións que se poden dar para adaptar non só a nosa 
metodoloxía senon tamén os recursos, os materiais e outros aspectos para atender 
adecuadamente ó alumnado de cada grupo: 
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• Ao alumnado con problemas físicos se lles adaptaría o espazo e os materiais a súa 
disposición segundo as necesidades de cada alumn@. 

• Ao alumnado con problemas para seguir o desenvolvemento das clases se lles 
proporcionarán actividades adaptadas ao seu nivel para facilitarlle o seguimento dos 
contidos (tarefas de reforzo). 

• Ao alumnado con nivel superior ao do grupo ou aso que terminen antes se lles 
proporcionarán actividades complementarias lúdicas online ou en papel (sopas de letras, 
crucigramas...) dun nivel maior para mantelos motivados (exercicios de extensión). 

• Ao alumnado inmigrante que acaba de chegar ó centro de diferentes países, que en 
moitos casos presentan un nivel de competencia moi inferior ó grupo-clase, cos que tamén 
haberá que ser bastante sensible á súa situación (chegada de campos de refuxiados, con 
problemas familiares, familias separadas, escapando de gruerras, ...). 

• Ao alumnado con problemas especiais que precisan de adaptación significativa dos 
contidos da materia (con asesoramento do Departamento de Orientación) e/ou dos 
recursos, materiais, ... 

7. CONTIDOS TRANSVERSAIS  
7.1 CONTIDOS TRANSVERSAIS. 
Os elementos transversais están constantemente presentes no desenvolvemento da nosa 
práctica docente nas aulas e na aportación que o departamento de Inglés realiza, a través de 
actividades propostas para integrar a toda a comunidade educativa. 
Así mesmo, intentaremos tratar sempre, nas nosas actividades complementarias, temas que 
hoxe en dia teñen máximo interese tales como: o uso das tecnoloxías da información e da 
comunicación, a educación en valores, respecto, igualdade de xénero, a non violencia, o acoso 
na escola e nas relacións entre adolescentes, a violencia de xénero, a igualdade de homes e 
mulleres na casa e no traballo, o uso de internet de forma consciente e con fines educativos, o 
entorno e medio ambiente e as medidas que podemos tomar para melloralo, a tolerancia cas 
distintas relixións e normas culturais de cada país etc. 

7.2 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
Ao longo do curso se levarán a cabo diversas actividades complementarias para cubrir diversos 
aspectos culturais da cultura anglosaxoa, actividades relacionadas con Halloween, Thanksgiving 
(Acción de Grazas), Christmas (Nadal), Saint Patrick’s Day, Easter, etc... Para o 
desenvolvemento destas actividades complementarias contaremos coa colaboración do auxiliar 
de conversa do centro. 
Tamén, se participará en diferentes actividades propostas por diferentes entidades locais ou 
autonómicas para asistir á festivais, representación de obras teatrais, etc... nas que se empregue 
a lingua inglesa como lingua vehicular. 
Dado a nosa relación coa Escola Oficial de Idiomas de Ourense (unha das sedes imparte 
docencia no noso centro polas tardes), organizaremos algunha actividade conxunta con motivo da 
celebración das festividades anglosaxoas. 
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8. PRÁCTICA DOCENTE. 
8.1 PROCEDEMENTO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E 

PRÁCTICA DOCENTE. 
O proceso de ensino-aprendizaxe require un seguimento continuo dos seus avances co obxectivo 
de detectar a tempo aquelas iniciativas ou metodoloxías que no están obtendo o resultado 
desexado, e corrixir aqueles faios ou errores que se atopen, ou axustar a intervención educativa 
de acordo cos aprendizaxes reais do alumnado. Esta avaliación debe aplicarse tanto ó 
aprendizaxe dos alumn@s como á revisión da propia práctica docente. A avaliación dos 
profesor@s, lonxe de pretender ser unha crítica ó seu traballo ou limitar a súa liberdade dentro da 
aula, configúrase como un proceso para mellorar o desempeño da súa labor e garantir que se 
alcanzan os obxectivos educativos que se marcaron para a materia. E é o alumn@ o que debe 
expresar a súa apreciación e valoración sobre o proceso. Podemos dicir que, a finalidade da 
avaliación educativa é mellorar o proceso de aprendizaxe de cada alumn@, o funcionamento do 
grupo-clase e a nosa propia práctica. 
Á hora de avaliar a actividade docente, se lle prestará atención tanto á competencia do 
profesional (a súa formación na materia que imparte e as ferramentas pedagóxicas que pon que 
práctica) como a súa labor efectiva na aula (a planificación das unidades, os recursos e 
metodoloxías que pon en práctica, como avalía e da seguimento ós seus alumn@s, etc...). 
As ferramentas e métodos máis habituais para avaliar a labor docente son: 

• Que os alumn@s completen un cuestionario con preguntas sobre a labor do profesor@ 
(motivación, actividades, clima da aula, diversidade,...) 

• Que os profesor@s realicen un seguimento dos resultados académicos dos grupos que ten 
asignados. 

• Que os propios docentes fagan unha reflexión privada con énfase no análise do seus 
resultados e propostas de mellora. 

8.2 PROCEDEMENTO DE SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E PROPOSAS 
DE MELLORA DA PROGRAMACIÓN. 

A fin de establecer unha avaliación plena de todo o proceso se avaliaran, como mínimo, os 
seguintes indicadores:  

• Desenvolvemento da programación nos diferentes grupos-clases.  
• Relación entre obxectivos e contidos.  
• Adecuación de obxectivos e contidos coas necesidades reais de cada grupo.  
• Adecuación de medios, recursos e metodoloxía coas necesidades reais dos grupos.  

Para isto, farase un seguimento da programación para cada grupo nas reunións de Departamento 
realizadas periodicamente. Deste xeito, podemos estandarizar a programación nos diferentes 
grupos. 
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