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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

 
1ºBAC 

Comprensión de textos orais: 

 Nas actividades de aula, reflexiona sobre o seu proceso de compresión, axustándoo e 

mellorándoo se é o caso, intuíndo o que non se comprende e o que non se coñece 

mediante os propios coñecementos e as propias experiencias. 

 Comprende instrucións técnicas, dadas cara a cara ou por outros medios, relativas á 

realización de actividades e normas de seguridade no ámbito persoal, público 

educativo e ocupacional. 

 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 

 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. 

 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 cando 

se articulan de forma relativamente lenta e cunha pronuncia clara e estándar, e que 

traten temas coñecidos ou do seu interese. 

 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. 

 Comprende, nunha conversa informal ou nunha discusión na que participa, 

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. 

 

Produción de textos orais: 

 Participa con eficacia en conversas informais nas que describe con certo detalle 

feitos, experiencias, sentimentos e reaccións, soños, esperanzas e ambicións; 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 opinión 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. 



 

 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. 

 Segue unha entrevista cun patrón estruturado de preguntas establecido con 

anterioridade. 

 Fai presentacións ben estruturadas e de certa duración sobre un tema educativo,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 

 

Comprensión de textos escritos: 

 Nas actividades de aula, explica como utiliza diferentes estratexias para 

comprender o texto. 

 Comprende o sentido xeral, os puntos principais e os detalles máis relevantes en 

noticias e artigos xornalísticos ben estruturados e de certa lonxitude, redactados 

nunha variante estándar da lingua. 

 Entende, en manuais e libros de texto, en soporte tanto impreso como dixital, 

información concreta para a resolución de tarefas da clase orelacionada con 

cuestións prácticas ou con temas do se interese educativo ou ocupacional, en 

páxinas web e outros textos informativos oficiais, institucionais, ou corporativos. 

 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 

 Comprende información relevante en correspondencia formal. 

 Entende detalles relevantes e implicacións de anuncios e material de carácter 

publicitario sobre asuntos do seu interese persoal e educativo . 

 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. 



 

 
Produción de textos escritos: 

 

 Escribe informes breves nos que dá información pertinente sobre un tema educativo, 

ocupacional, 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. 

 Nas tarefas de expresión escrita, produce 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 . 

 Completa un cuestionario detallado con información persoal, educativa ou laboral . 

 Escribe correspondencia persoal na 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. 

 Escribe cartas formais nas que dá e solicita información relevante, e expresa puntos 

de vista pertinentes sobre a situación obxecto da correspondencia,respectando as 

convencións formais e de cortesía propias deste tipo de textos. 

 
Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural: 

 
 Desenvólvese na maioría das actividades de aula facendo un uso da lingua 

estranxeira. 

 Utiliza as normas ortográficas sen erros moi significativos e para estruturar o texto, 

ordenar as ideas e xerarquizalas en principais e secundarias. 

 Utiliza a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información procedente de 

diversas fontes e como ferramenta de aprendizaxe de contidos diversos, e, durante 

as actividades de aula como medio de comunicación e entendemento entre persoas 

de procedencias, linguas e culturas distintas, evitando calquera tipo de 

discriminación e de estereotipos lingüísticos e culturais. 

 Produce textos orais e escritos en diferentes soportes suficientemente cohesivos, 

coherentes e adecuados ao propósito comunicativo. 

 Exprésase oralmente e por escrito, en diferentes soportes, con certa densidade 

léxica, evitando repeticións innecesarias co uso de sinónimos e palabras de 

significado próximo. 



 

Escribe informes breves nos que dá información pertinente sobre un tema educativo, 

ocupacional, 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. 

 Nas tarefas de expresión escrita, produce 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 . 

 Completa un cuestionario detallado con información persoal, educativa ou laboral . 

 Escribe correspondencia persoal na 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. 

 Escribe cartas formais nas que dá e solicita información relevante, e expresa puntos 

de vista pertinentes sobre a situación obxecto da correspondencia,respectando as 

convencións formais e de cortesía propias deste tipo de textos. 

 
Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural: 

 
 Desenvólvese na maioría das actividades de aula facendo un uso da lingua 

estranxeira. 

 Utiliza as normas ortográficas sen erros moi significativos e para estruturar o texto, 

ordenar as ideas e xerarquizalas en principais e secundarias. 

 Utiliza a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información procedente de 

diversas fontes e como ferramenta de aprendizaxe de contidos diversos, e, durante 

as actividades de aula como medio de comunicación e entendemento entre persoas 

de procedencias, linguas e culturas distintas, evitando calquera tipo de 

discriminación e de estereotipos lingüísticos e culturais. 

 Produce textos orais e escritos en diferentes soportes suficientemente cohesivos, 

coherentes e adecuados ao propósito comunicativo. 

 Exprésase oralmente e por escrito, en diferentes soportes, con certa densidade 

léxica, evitando repeticións innecesarias co uso de sinónimos e palabras de 

significado próximo. 

 

Elementos sintácticos-discursivos de 1º BACHARELATO: 
- Present simple 
- Present continuos 
- Present perfect 
- For / since/ just/ yet/ already 
- Past simple 



 

- Past continuous 
- Past perfect 
- Used to /would  
-  Relative clauses : defining / non-defining 
- Modal verbs / modal perfects 
- Relative clauses : defining / non-defining 
- Future tenses:  will , going to , present continuous 
- Future continuous 
- Future perfect 
- Conditional sentences: First , second and third type  
- Time clauses 
- The passive voice 
- Verb + ing form/ to infinitive 
- Reported Speech 

 
Léxico 

Vocabulario relacionado cos temas tratados 

 Communicaton 

 Technology;  

 Education 

 Cities 

 Relationships 

 Money 

 Sports 

 Collocations 

 Noun and adjective suffixes 

 Phrasal verbs 

 Irregular verbs



 

2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avaliación 

Procedementos: 
 Probas escritas (1ª e 2ª avaliación)  
 Probas orais (1ª e 2ª avaliación)  
 Observación 

 Probas online 

 boletíns de exercicios 

 Presentacións orais 

 Proba  escrita guiada 

 Traballos 

 Proba orais 

 exercicios prácticos 

 libro dixital 

 
O proceso de avaliación levarase a cabo sobre as aprendizaxes 

desenvolvidas nas dúas primeiras avaliacións deste curso ,e as actividades 

de reforzo, recuperación ou ampliación realizadas durante o 3º trimestre, 

sempre e cando favoreza ao alumnado. A avaliación das actividades 

realizadas desde a data de inicio do estado de alarma,terá carácter 

continuo, diagnóstico e formativo e favorecerá a continuidade do proceso 

formativo do alumnado, reforzando e consolidando as aprendizaxes dos 

dous primeiros trimestres, fomentando rutinas de traballo e hábitos de 

estudo. 

Poderanse ampliar contidos para que ese alumnado estea en condicións de 

afrontar o vindeiro curso 

Instrumentos: 
Valoraranse sobre todo as probas e actividades realizadas durante os 

dous primeiros trimestres deste curso, así como as tarefas feitas desde a 

suspensión das clases presenciais, sempre e cando favoreza ao 

alumnado.  

Instrumentos de avaliación: 

Probas e actividades de comprensión e produción oral (1ª e 2ª avaliación) 

Probas e actividades comprensión e expresión escrita (1ª e 2ª avaliación) 

Probas de vocabulario ,gramática e funcións lingüísticas (1ª e 2ª 

avaliación) 

Actividades realizadas telematicamente durante o 3º trimestre  

das distintas destrezas. 



 

 

 

Cualificación final 

A cualificación final será a media ponderada das tres avaliacións:  

1ª Avaliación: 40%  2ª Avaliación: 60%  3ª Avaliación: 15%.  

O traballo desenvolvido polo alumnado no 3º trimestre terá unha 

valoración positiva , podendo subir a cualificación final do alumno/a ata un 

máximo de 1,5 puntos, seguindo estes criterios: 

a) Alumnado que entrega entre o 80 e 0 100%  das tarefas encomendadas 

satisfactoriamente, na súa totalidade , e con certa puntualidade desde que 

se empezou a traballar por vía telemática → 1,5 puntos. 

Alumnado que entrega entre o 50 e 80 %  das tarefas satisfactoriamente ou 
a totalidade das tarefas aínda que non sexa de modo totalmente 
satisfactorio→1 punto. 

b) Alumnado que entrega entre o 30 e  o 50 %  das tarefas ou que as 

entregan fóra de data → 0,5 puntos 

c) Alumnado que non entregan as tarefas ou o que entregan é moi 

escaso→ 0 puntos 

Polo tanto: 

 O alumno/a que teña superadas a 1ª e 2ª avaliacións aproba a materia. A 
nota da avaliación ordinaria de xuño será a media ponderada das dúas 
avaliacións máis o traballo desenvolvido no 3º trimestre. 

 
 Se un alumno/a obtén un 5 como resultado da aplicación desas 

porcentaxes ,ese alumno/a terá superada a materia e pode ver 

incrementada a súa nota co traballo do 3º trimestre,segundo os criterios 

fixados 
 

 Alumnado cunha avaliación suspensa, que teña un 5 aplicando a media 
ponderada mencionada , obtén un aprobado. Poderá incrementar a súa 
nota segundo o traballo desenvolvido no 3º trimestre. 

 
 Alumnado cuxa media ponderada resultante da 1ª e 2ª avaliacións non 
alcance o 5  e que tampouco acade esa nota co traballo feito durante o 
terceiro trimestre ,realizará tarefas de repaso e reforzo para intentar 
recuperar a materia en xuño ou na convocatoria de setembro. De ser o 
caso poderianse ampliar contidos. A partir dunha cualificación igual ou 
superio ao 4,5 terá superada a materia. 

 

Alumnado que co plan de reforzo e recuperación non acade as 

aprendizaxes e competencias imprescindibles para superar a materia en 

xuño terá que presentarse á convocatoria de  setembro. 



 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Haberá unha proba presencial de ser posible ou online en caso contrario, 
que versará sobre os contidos e competencias imprescindibles impartidos 
até o 13 de marzo .  

A avaliación extraordinaria de setembro constará dunha proba escrita 
sobre contidos mínimos da 1ª e 2ª avaliacións . 

- Proba escrita  coas seguintes porcentaxes: 

 Reading, 20% Vocabulary 25% Grammar,35%, Writing 20% 

Se aínda así non acadasen esas aprendizaxes e competencias 

imprescindibles para superar a materia na convocatoria extraordinaria de 

setembro, formará parte dun plan de recuperación da materia no vindeiro 

curso 2020/21. 

 

 
Alumnado de 
materia pendente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non procede 

Criterios de cualificación: Non procede 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 



 

3. Metodo loxía e activida de s do 3º trimestre (recupera ción, repaso, reforzo, e no seu 
caso, amplia ción) 

 
 
 
 
 
 

Actividades 

As actividades do 3º trimestre son principalmente de repaso e 
reforzo dos contidos vistos nas dúas primeiras avaliacións. 
Fanse tamén actividades para ampliar contidos vistos ou nalgún 
caso danse novos contidos co fin de que o alumnado estea en 

condicións de afrontar o vindeiro curso . 
Actividades: 
Actividades de comprensión escrita: textos de diversas fontes con 
preguntas de comprensión 

Actividades de expresión escrita: distintos tipos de texto 
Actividades de comprensión oral: exercicios de listening de diversas 
fontes cunha tarefa asignada 

Actividades de gramática e vocabulario 

 
 

 
Metodoloxía 

(alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Alumnado con conectividade: 
Poderá publicar nas diversas plataformas que utiliza o profesorado ( aula 
viritual, Gmail, Edmodo, Zoom 

 Libro dixital 

 Exercicios e tarefas que enviará ao profesor para a súa corrección. As 
correccións e comentarios ás tarefas poden ser comunicadas ao 
alumnado en conxunto ou individualmente, cando os erros son graves 
e/ou frecuentes. 

Procúranse traballar as catro destrezas para que haxa unha aprendizaxe o 
máis completa posible. Para facilitar ao alumnado a comprensión dos contidos 
enviados para a realización das tarefas ,  poderanse  empregar tutoriais,videos 
ou  fichas explicativas elaboradas polas profesoras. Así mesmo, as profesoras 
poden aclarar calquera dúbida que os seus alumnado lle consulten  a través 
do correo electrónico. 

Alumnado sen conectividade 

Utilizará o seu mobil para seguir as indicacions das tarefas a realizar recibidos 
a través do correo ou de Abalar Móbil.  

 exercicios prácticos  

 traballos propostos polo profesor  

 Tarefas a realizar no seu libro en soporte de papel: student’s book e 
Workbook 

 Poderá recoller material impreso que lle facilitará o profesorado por 
medio do centro cívico  ou do programa “Ninguén atrás” do Concello 
da Coruña. 

 

O método de comunicación e traballo co alumnado é principalmente o 
correo electrónico a plataforma Edmodo Zoom e a aula virtual. O 
alumnado realiza as tarefas e envíaas á profesora por correo para a súa 
corrección. As correccións e comentarios ás tarefas poden ser 
comunicadas ao alumnado en conxunto ou individualmente, cando os 
erros son graves e/ou frecuentes. 

Procúranse traballar as catro destrezas para que haxa unha aprendizaxe 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

o máis completa posible. Para facilitar ao alumnado a comprensión dos 
contidos enviados para a realización das tarefas , empréganse 
tutoriais,videos ou fichas explicativas elaboradas polas profesoras. Así 
mesmo, as profesoras poden aclarar calquera dúbida que os seus 
alumnos/as lle consulten a través do correo electrónico. 
 

 
 
 

Materiais e recursos 

 Libro de texto e exercicios do Workbook do alumno 
 Libro dixital 
 Materiais elaborados polo profesorado 

 Material online : audios, videos, tutoriais 
 Correo electrónico 

O alumnado que siga as clases online debe contar preferente con un 
ordenador e conexión a internet, pero pode facelo mediante un móbil e 
datos. 

 

4. Información e publicidade 

 
 

 
Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado. 

 Aula Virtual 

 Correo electrónico dos alumnos 

 Espazo Abalar 

 Plataforma Edmodo 

 Plataforma Zoom.. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

4. Información e publicidade 

 
 

 
Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado. 

 Aula Virtual 

 Correo electrónico dos alumnos 

 Espazo Abalar 

 Plataforma Edmodo 

 Plataforma Zoom.. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


