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1. COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

a) Composición do departamento didáctico 
 O departamento de inglés esta formado polo seguinte profesorado:

Isabel Sonsoles Costa Boronat(Xefe de Departamento)
Belén Barona Castiñeira 
M Elena Chao Fernández
Pilar Gil González
Ana Isabel Figueroa González

b) Número de grupos 
    
    2 grupos 1 ESO
    2 grupos 2 ESO
    3 grupos 3 ESO
    3 grupos 4 ESO
    2 grupos 1 bACHARELATO
    2 grupos 2 BACHARELATO
    2 grupos Ciclo Medio Admo.(diurno/nocturno)
    1 grupo Ciclo Superior Administración e Finanzas
     ESA (4 grupos)

c) Reunións de departamento 

  Unha hora semanal (aínda sen especificar)



2. INTRODUCIÓN E METODOLOXÍA  PARA 2º DE BACHARELATO

2.1. Introdución 

Bridges for Bacharelato 2 é o segundo dun método en dous niveis deseñado para solucionar os 
problemas específicos que adoitan ter os alumnos/as de inglés nesta etapa. 
Bridges 2 revisa e consolida o que os alumnos/as aprenderon en Bridges 1, ao mesmo tempo que 
amplía o vocabulario e as estruturas gramaticais. A sección Exam Preparation do Student’s Book 
prepáraos para a proba de acceso á universidade, ofrecendo consellos para o exame ademais de 
modelos de exames como práctica.

A serie foi deseñada poñendo unha especial énfase no desenvolvemento do vocabulario.

 As estruturas gramaticais preséntanse nun contexto auténtico e fai que os alumnos/as presten 
atención á formación e aos diferentes usos de cada estrutura. Tamén se pretende que o alumnado 
reflexione sobre as similitudes e diferenzas entre o inglés e a súa propia lingua, para unha mellor 
comprensión do funcionamento da lingua de estudo. As actividades están coidadosamente 
graduadas en dificultade, de tal xeito que os alumnos/as identifiquen a gramática aprendida 
contextualizada en textos atractivos e reais. 

Bridges ofrece un estruturado programa de escritura no que os alumnos/as analizan e practican os 
diferentes xéneros literarios. Ademais detállanse os pasos que teñen que seguir os alumnos/as para 
facer a tarefa de escritura. Cada unidade céntrase nunha destreza de writing concreta para permitir 
que os alumnos/as melloren a súa expresión escrita. 

As seccións de Listening e Speaking están coidadosamente integradas na unidade co fin de lograr o 
desenvolvemento da competencia comunicativa. Os alumnos/as atoparán actividades centradas en 
contextos útiles, habituais e cotiáns. Ao mesmo tempo, danse consellos útiles que permiten que os 
alumnos/as fortalezan e melloren as destrezas que necesitan para lograr comunicarse dun modo 
efectivo. 

As tres destrezas comunicativas -writing, listening e speaking- danlles aos alumnos/as a 
oportunidade de practicaren o vocabulario e as estruturas gramaticais que aprenderon, dun modo 
guiado e perfectamente pautado. 

 A linguaxe é fundamental na comunicación entre diferentes culturas e nas diferentes áreas de 
coñecemento do proxecto curricular que os alumnos/as estudan. As unidades do Student’s Book 
inclúen seccións que tratan textos, cancións e poemas relacionados con diversos temas culturais e 
intercurriculares e que contribúen ao entretemento dos alumnos/as.

Un alumno/a que estude con Bridges 2 será competente na maior parte de capacidades lingüísticas 
expresadas no nivel B1, é dicir, un usuario independente que: 

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



No que se refire á comprensión de mensaxes orais e escritas, en Bacharelato os alumnos/as deben
ser capaces de comprender a información transmitida polo seu interlocutor/a, independentemente do
acento que este teña. 
No caso das emisións transmitidas por medios de comunicación ou de reprodución mecánica, 
preténdese que comprendan a información global e a específica das mensaxes, que interpreten 
algunhas das ideas principais transmitidas nelas .

Polo que respecta á produción oral, en Bacharelato os interlocutores/as seguen a ser profesores/as, 
compañeiros/as e falantes da lingua inglesa. 
Os alumnos/as participan en conversacións nas que hai que narrar, describir, informar e transmitir 
ideas e opinións de modo claro e ordenado, utilizando estratexias de comunicación e compensación 
que aprenderon na ESO, e tamén repasan, amplían e profundan nas funcións comunicativas da 
lingua estudadas en cursos precedentes. 

En canto á produción escrita, a complexidade estará non só na extensión e nos conceptos 
expresados senón tamén nas habilidades comunicativas utilizadas. Xa que logo, en Bacharelato os 
textos terán un carácter cada vez máis complexo, aínda que sempre dentro da realidade persoal e 
académica do alumnado. As producións incluirán desde textos de opinión, cartas formais, resumos, 
textos argumentativos e narrativos e descricións de lugares.
Os alumnos/as deberán progresar na utilización das estruturas gramaticais, mostrando así un grao de
madurez sintáctica maior que na ESO. Esta madurez leva aparellado o uso correcto dalgunhas 
oracións subordinadas e marcadores do discurso, a ampliación do léxico receptivo e produtivo e o 
desenvolvemento de procesos de autocorrección. 

No referente á lectura comprensiva e autónoma de textos de temática xeral e/ou adecuados aos 
seus intereses, o alumnado utilizará técnicas de aprendizaxe que desenvolvan a súa autonomía na 
lectura comprensiva e no uso dos procedementos adquiridos de modo sistemático. Os tipos de texto 
máis usuais son artigos de revistas, textos informativos e narrativos, diarios e historias breves. As 
estratexias de lectura centradas en desenvolver a súa autonomía, tales como a utilización de 
dicionarios (seleccionar o adecuado, detectar e buscar as palabras esenciais para a comprensión, 
identificar a acepción apropiada, etc.), o uso de gramáticas e libros de referencia, e o uso de 
recursos lingüísticos tales como a formación de palabras, as categorías gramaticais, a identificación 
de true e false friends, sinónimos, etc., requiren unha práctica sistemática para alcanzar a 
automatización no desenvolvemento da lectura comprensiva. Os textos iranse especializando pouco 
a pouco, con temas de interese e actividades de dificultade adecuada ao seu nivel, co obxectivo de 
fomentar nos alumnos/as o aprecio da lectura como fonte de información, pracer, lecer e acceso a 
outras culturas e formas de vida. Tamén se pretende fomentar unha actitude receptiva e respectuosa,
e ao mesmo tempo crítica, cara á información que transmiten os devanditos textos. 
As estratexias son elementos cruciais para a aprendizaxe ,por iso, en Bacharelato primeiro 
identificamos as necesidades da aprendizaxe e despois, seleccionamos as actividades, os materiais e
os modos de traballo apropiados para alcanzar o obxectivo específico que fixamos. 
As estratexias de aprendizaxe servirán tamén para mellorar o desenvolvemento dos procesos 
mentais necesarios para realizar as actividades. Estas son as que desenvolvemos en cada destreza 
comunicativa: 

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



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

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

Writing (expresión escrita): á marxe das estratexias comentadas no apartado anterior, inclúense 
tamén as de transferencia, elaboración e autocorrección; o desenvolvemento da imaxinación e a 
creatividade, e a procura da información en diversas fontes. O estudante deberá atender tanto ao
proceso de escritura coma ao produto, tendo en conta as características propias do tipo de texto, 
utilizando o rexistro idóneo, os marcadores do discurso e os signos de puntuación adecuados, 
ordenando frases e parágrafos en textos coherentes mediante conxuncións e conectores e 
respectando á vez a estrutura dos mesmos, etc. 

2.2 . Metodoloxía 

Teremos en conta os seguintes puntos básicos:

Ensinar a lingua estranxeira co fin de que o alumno/a logre comunicarse e desenvolverse con 
éxito no plano oral e no escrito, de xeito natural. 

Profundar no desenvolvemento das estratexias de aprendizaxe para que poida enfrontarse con 
éxito a situacións reais de comunicación.

Conseguir que entenda o funcionamento do sistema lingüístico e que reflexione sobre o mesmo,
comparándoo coa súa lingua materna, para alcanzar un bo nivel de comunicación. 

Profundar no sistema fonético, nas funcións gramaticais e no vocabulario, de xeito que poida 
recoñecelos e empregalos en situacións reais de comunicación. 

Desenvolver e dominar de forma integrada as catro destrezas básicas: listening, speaking, 
reading e writing. 

Ofrecerlle todas as facilidades posíbeis para que amplíe os seus coñecementos sobre os aspectos
socioculturais da lingua inglesa e que asimile a cultura da que forma parte, evitando así que 
exprese os seus logros só en termos morfosintácticos e funcionais. 

Espertar no alumno a responsabilidade de conseguir a autonomía na súa aprendizaxe, 
recoñecendo os métodos de estudo e o tipo de organización que máis lle conveñan. 

Motivalo con temas de interese e ofrecerlle unhas metas claras ao longo do curso. 

Fomentar a autoavaliación como ferramenta imprescindíbel para conseguir un progreso eficaz 
na aprendizaxe. 



3. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

3. 1. Obxectivos de área 

O ensino da Lingua estranxeira no bacharelato terá como obxectivo o desenvolvemento das 
seguintes capacidades: 

1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensíbel e respectuosa, con fluidez 
e precisión, utilizando estratexias adecuadas ás situacións de comunicación. 

2. Comprender a información global e a específica de textos orais e seguir o argumento de temas 
actuais emitidos en contextos comunicativos habituais e polos medios de comunicación. 

3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara e ben estruturados, nun estilo adecuado aos 
lectores aos que van dirixidos e á intención comunicativa. 

4. Comprender diversos tipos de textos escritos, de temática xeral e específica, e interpretalos 
criticamente utilizando estratexias de comprensión adecuadas ás tarefas requiridas, identificando os 
elementos esenciais do texto e captando a súa función e organización discursiva. 

5. Ler de forma autónoma textos con fins diversos adecuados aos seus intereses e necesidades, 
valorando a lectura como fonte de información, pracer e lecer. 

6. Utilizar os coñecementos sobre a lingua e as normas de uso lingüístico para falar e escribir de 
forma adecuada, coherente e correcta, para comprender textos orais e escritos, e reflexionar sobre o 
funcionamento da lingua estranxeira en situacións de comunicación. 

7. Adquirir e desenvolver estratexias de aprendizaxe diversas, empregando todos os medios ao seu 
alcance, incluídas as tecnoloxías da información e da comunicación, co fin de utilizar a lingua 
estranxeira de forma autónoma e para seguir progresando na súa aprendizaxe. 

8. Coñecer os trazos sociais e culturais fundamentais da lingua estranxeira para comprender e 
interpretar mellor culturas distintas á propia e a lingua obxecto de aprendizaxe. 

9. Valorar a lingua estranxeira como medio para acceder a outros coñecementos e culturas, e 
recoñecer a importancia que ten como medio de comunicación e de entendemento internacional nun
mundo multicultural, tomando conciencia das similitudes e diferenzas entre as distintas culturas. 

10. Afianzar estratexias de autoavaliación na adquisición da competencia comunicativa na lingua 
estranxeira, con actitudes de iniciativa, confianza e responsabilidade neste proceso. 

BLOQUE 1. ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR: 

Escoitar e comprender: 
-  Comprensión do significado xeral e específico de conferencias e discursos sobre temas concretos 
e con certa abstracción dentro do campo de interese xeral e académico do alumnado. 
-  Comprensión xeral e específica de mensaxes transmitidas polos medios de comunicación e 
emitidas tanto en lingua estándar coma por falantes con diferentes acentos. 
-  Comprensión da comunicación interpersoal sobre temas de uso cotián, de interese xeral e temas 
abstractos, co fin de contestar no momento. 
-  Utilización de estratexias para comprender e inferir significados non explícitos, para captar as 



ideas principais ou para comprobar a comprensión usando claves contextuais en textos orais sobre 
temas diversos. 
-  Toma de conciencia da importancia de comprender globalmente unha mensaxe, sen necesidade de
entender todos e cada un dos elementos da mesma. 

Falar e conversar: 
-  Planificación do que se quere dicir e de como expresalo, usando recursos variados para facilitar a 
comunicación e mecanismos para dar coherencia e cohesión ao discurso. 
-  Produción oral de mensaxes diversas sobre asuntos relacionados cos seus intereses e 
presentacións preparadas previamente, sobre temas xerais ou da súa especialidade, con razoábel 
corrección gramatical e unha adecuada pronuncia, ritmo e entoación. 
-  Expresión de puntos de vista sobre un tema coñecido, participación en discusións e debates sobre 
temas actuais, ofrecendo información detallada, utilizando exemplos adecuados, defendendo os seus
puntos de vista con claridade e mostrando unha actitude respectuosa e crítica ante as contribucións 
alleas. 
-  Participación en conversacións con certo grao de fluidez, naturalidade e precisión, sobre temas 
variados, utilizando estratexias para participar e manter a interacción e para negociar significados. 

BLOQUE 2. LER E ESCRIBIR: 

Comprensión de textos escritos: 
-  Predición de información a partir de elementos textuais e non textuais en textos escritos sobre 
temas diversos. 
-  Comprensión de información xeral, específica e detallada en xéneros textuais diversos, referidos a
unha variedade de temas. 
-  Identificación do propósito comunicativo, dos elementos textuais e paratextuais e da forma de 
organizar a información, distinguindo as partes do texto. 
-  Comprensión de sentidos implícitos, posturas ou puntos de vista en artigos e informes referidos a 
temas concretos de actualidade. 
-  Lectura autónoma de textos extensos e diversos relacionados cos seus intereses académicos, 
persoais e profesionais futuros, utilizando distintas estratexias de lectura segundo o texto e a 
finalidade que se persiga e apreciando este tipo de lectura como forma de obter información, 
ampliar coñecementos e pasalo ben. 

Composición de textos escritos: 
-  Planificación do proceso de elaboración dun texto, utilizando mecanismos de organización, 
articulación e cohesión do texto. 
-  Redacción de textos de certa complexidade sobre temas persoais, actuais e de interese académico,
con claridade, razoábel corrección gramatical e adecuación léxica ao tema, utilizando o rexistro 
apropiado e, no seu caso, os elementos gráficos e paratextuais que faciliten a comprensión. 
-  Interese pola produción de textos escritos comprensíbeis, atendendo a diferentes necesidades e 
intencións. 

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA: 

Coñecementos lingüísticos: 
-  Ampliación do campo semántico e léxico sobre temas xerais de interese para o alumnado e 
relacionados con outras materias de currículo. 
-  Formación de palabras a partir de prefixos, sufixos e palabras compostas. 
-  Revisión e ampliación das estruturas gramaticais e funcións principais adecuadas a distintos tipos 



de texto e intencións comunicativas. 
-  Uso do alfabeto fonético para mellorar a súa pronuncia de forma autónoma. 
-  Produción e interpretación de diferentes patróns de acentuación, ritmo e entoación necesarios para
a expresión e comprensión de distintas actitudes e sentimentos. 

Reflexión sobre a aprendizaxe: 
-  Recoñecemento das variedades de uso da lingua: diferenzas entre a linguaxe formal e informal, 
falada e escrita. 
-  Uso autónomo de recursos diversos para a aprendizaxe: dixitais e bibliográficos. 
-  Aplicación de estratexias para revisar, ampliar e consolidar o léxico e as estruturas lingüísticas. 
-  Análise e reflexión sobre o uso e o significado de diferentes estruturas gramaticais mediante 
comparación e contraste coas súas propias. 
-  Reflexión e aplicación de estratexias de autocorrección e de autoavaliación para progresar na 
aprendizaxe autónoma da lingua. Recoñecemento do erro como parte do proceso de aprendizaxe. 
-  Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe tanto dentro coma fóra da aula, utilizando
as tecnoloxías da información e da comunicación. 
-  Valoración da confianza, da iniciativa e da cooperación para a aprendizaxe de linguas. 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E CONCIENCIA INTERCULTURAL: 

-  Coñecemento e valoración dos elementos culturais máis relevantes. 
-  Reflexión sobre as similitudes e as diferenzas significativas entre costumes, comportamentos, 
actitudes, valores ou crenzas que prevalecen entre falantes da lingua estranxeira e da propia. 
-  Uso de rexistros adecuados ao contexto, ao interlocutor e á intención comunicativa. á canle de 
comunicación, ao soporte, etc. 
-  Interese por estabelecer intercambios comunicativos e por coñecer informacións culturais dos 
países onde se fala a lingua estranxeira. 
-  Valoración da lingua estranxeira como medio de comunicación e de entendemento entre pobos, 
facilitador do acceso a outras culturas, a outras linguas e como enriquecemento persoal. 
-  Recoñecemento da importancia da lingua estranxeira como medio para acceder a coñecementos 
que resulten de interese para o futuro académico e profesional do alumno. 

3. 2. Cadro explicativo 

BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 BLOQUE 4

SECCIÓNS Escoitar e
comprender

Falar e
conversar

Comprensión de
textos escritos

Composición de
textos escritos

Coñecementos
lingüísticos

Reflexión sobre
a aprendizaxe

Aspectos
socioculturais e

conciencia
intercultural

Vocabulary * * * * * * *

Reading * * * *

Grammar * * *

Writing * * * * *

Listening * * * *

Speaking * * * *

Pronunciation * * * * *

Looking Back * * *



3.3 Contidos mínimos
Utilizar vocabulario relacionado co aspecto físico e a personalidade.  
Utilizar correctamente o Present Simple e o Present Continuous. 
Redactar correctamente un correo electrónico, empregando as conxuncións.  

        Utilizar vocabulario relacionado con actividades de lecer e de tempo libre, viaxes e vacacións. 
Utilizar correctamente os tempos de pasado. 
Redactar unha narración, empregando adecuadamente os adverbios de modo e de intensidade.  
Utilizar vocabulario relacionado cos deportes. 
Utilizar correctamente o Present Perfect Simple. 
Redactar unha biografía, empregando correctamente os conectores de secuencia. 
Comprender a información global e a específica dunha entrevista 

        Utilizar vocabulario relacionado co medio ambiente e a ecoloxía. 
Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre novas propostas e solucións ecolóxicas. 
Utilizar correctamente os tempos de futuro. 
Redactar unha descrición dun lugar, empregando adxectivos descritivos.                                     
Utilizar Phrasal verbs and Collocations. 
Expresións idiomáticas.. 

        Utilizar vocabulario relacionado coa comunicación
Utilizar correctamente as oracións de relativo especificativas e explicativas. 
Redactar un texto de opinión, empregando correctamente as conxuncions.

        Utilizar vocabulario relacionado coa cultura e os costumes doutros países. 
Utilizar correctamente os verbos modais en diferentes tempos. 
Redactar un texto informativo, empregando as conxuncións causais e consecutivas. 
Comprender a información global e a específica dunha conversación. 
Expresar gustos e preferencias e dar consellos.
Utilizar vocabulario relacionado coa tecnoloxía e os avances tecnolóxicos. 
Ler de forma comprensiva e autónoma un texto .
Utilizar correctamente os tres tipos de oracións condicionais e as oracións temporais. 
Redactar un texto argumentativo, empregando conxuncións de contraste.                                    
Utilizar correctamente a voz pasiva. 
Utilizar correctamente os verbos causativos (have / get + something + done). 
Redactar unha crítica cinematográfica, empregando conectores de finalidade.



3. 4. Secuencia  e temporaluización das unidades didácticas 

  UNIT 1 -   Health ,  4 semanas, entre setembro e outubro 

a) Obxectivos 

Utilizar vocabulario relacionado coa alimentación e a saúde. 
Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre unha persoa con sobrepeso 
Utilizar correctamente distintostempos verbais de Presente, Pasado e Futuro. 
Redactar un texto de opinión sobre o tipo de comida empregando as conxuncións adecuadas. 
Comprender a información global e a específica dun programa de radio. 
Pedir comida nun restaurante e expresar opinións. 
Recoñecer o alfabeto fonético inglés e pronunciar, atendendo á entoación.

b) Contidos didácticos 

Vocabulary 
Vocabulario relacionado coa alimentación e a saúde. 
Fórmulas lingüísticas para pedir comida nun restaurante . 
Prefixos para formar novas palabras. 
Expresións idiomáticas. 

Reading 
Lectura da primeira e última liña de cada parágrafo para identificar a idea principal. 
Lectura e comprensión dun texto sobre unha persoa con sobrepeso 
Realización de diversas actividades de comprensión escrita  
Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu significado. 
Identificación de comidas típicas de Gran Bretaña e de Estados Unidos. 

Grammar 
Expresións temporais de Pasado e Futuro. 
Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 
Uso das conxuncións causais e consecutivas.

Writing 

Redacción dun texto de opinión e redacción doutro texto seguindo os pasos facilitados no 
apartado Getting Organised, con axuda do cadro Useful Expressions.

Listening 
Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: un programa de radio. 

Speaking 
Práctica oral  para pedir comida nun restaurante. 

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

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



UNIT 2 -  Jobs   4 semanas entre outubro e novembro

a) Obxectivos 

Utilizar vocabulario relacionado co emprego. 
Ler de forma comprensiva un texto sobre un xove de 18 que se converteu en alcalde da súa vila. 
Utilizar correctamente o estilo indirecto. 
Redactar unha carta para solicitar un traballo, empregando as conxuncións de finalidade. 
Comprender a información global e específica dunha entrevista de traballo  por teléfono. 
Pedir información e facer unha entrevista de traballo. 
Pronunciar correctamente palabras  con tritongos e identificar a sílaba acentuada 

b)  Contidos didácticos 

Vocabulary 
Vocabulario relacionado co emprego. 
Palabras que se confunden con facilidade. 
Sufixos para formar substantivos e adxectivos. 
Expresións idiomáticas everbos con preposición. 
Diferenzas entre o inglés británico e o americano. 

Reading 
Comprensión dun texto sobre un estudante de 18 anos que se converteu en alcalde da súa vila. 
Realización de diversas actividades de comprensión escrita: preguntas de opción múltiple. 
Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu significado. 

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

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

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

Speaking 
Práctica oral  para  nunha entrevista. 
Interacción co compañeiro/a para facer unha entrevista de traballo, 
Tip: expresións lingüísticas para pedirlle ao interlocutor/a que repita algo 

Pronunciation 
Práctica das palabras que conteñen tritongos. 
Identificación da sílaba acentuada para pronunciar as palabras correctamente. 

Looking Back 
Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en 
práctica o vocabulario, a gramática e a escritura vistos anteriormente. 



UNIT 3 -   Shopping  4 semanas entre novembro e decembro 

a) Obxectivos 

Utilizar vocabulario relacionado coas compras. 
Ler  un texto sobre a venda de agasallos non desexados a través dunha páxina web. 
Utilizar correctamente a voz pasiva. 
Utilizar correctamente os verbos causativos (have / get + something + done). 
Redactar un resumo utilizando adecuadamente a técnica da paráfrase. 
Comprender a información global e a específica de varias conversacións informais. 
Realizar compras e mostrar acordo e desacordo. 
Pronunciar correctamente as formas débiles. 

b) Contidos didácticos 

Vocabulary 
Vocabulario relacionado coas compras. 
Fórmulas lingüísticas que se utilizan para realizar compras, 
Phrasal verbs. Expresións idiomáticas. 
Diferenzas entre o inglés británico e o americano. 

Reading  
Comprensión dun texto sobre a venda de agasallos non desexados a través dunha páxina web. 
Realización de diversas actividades de comprensión escrita como busca de sinónimos. 
Comprensión do vocabulario clave do texto principal, para entender o seu significado. 

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

Writing 
Estudo da técnica da paráfrase. 
Análise da estrutura dun resumo e redacción doutro  seguindo os pasos facilitados no apartado 
Getting Organised, para rematar escribindo unha versión final . 

Listening 
Escoita dunha gravación sobre comprar roupa. 
Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: conversacións informais. 
Tip: recoñecemento das palabras clave 

Speaking 
Práctica oral das funcións comunicativas  co emprego do vocabulario que aparece na mesma. 
Fórmulas lingüísticas que se utilizan para realizar compras. 
Interacción co compañeiro/a para dicir se está de acordo ou non coas afirmacións dadas, 

Pronunciation 
Práctica da pronuncia das formas débiles. 

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



UNIT 4   - Relationships     4 semanas entre xaneiro e febreiro

a) Obxectivos 

Utilizar vocabulario relacionado coas relacións persoais e cos sentimentos. 
Ler un texto sobre o “rumspringa”, unha etapa na vida dos mozos amish de 16 anos 
Utilizar correctamente os tres tipos de oracións condicionais, as oracións temporais e as 
desiderativas con wish e if only. 
Redactar un texto argumentativo, empregando conxuncións de adición e contraste. 
Comprender a información global e a específica de tres chamadas  a un teléfono de axuda. 
Expresar sentimentos e pedir e dar consellos. 
Pronunciar correctamente palabras acentuadas e practicar o seu ritmo. 
Afianzar estratexias para a realización de exames. 

b) Contidos didácticos 

Vocabulary 
Vocabulario relacionado coas relacións persoais e cos sentimentos. 
Fórmulas lingüísticas para expresar sentimentos 
Collocations con verbos e Adxectivos seguidos de preposición. Expresións idiomáticas. 
O significado dalgunhas palabras no inglés británico coloquial. 

Reading 
Comprensión dun texto sobre o ”rumspringa”, unha etapa na que se lles permite aos mozos 
amish de 16 anos experimentar todo aquilo que teñen prohibido. 
Realización de diversas actividades de comprensión escrita como contestar as preguntas abertas.
Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu significado. 

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

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

Listening 
Escoita dunha gravación sobre problemas nunha relación. 
Comprensión oral de chamadas a un teléfono no que se pide axuda e se dá consello. 

Speaking 
Práctica oral das funcións comunicativas  para expresar sentimentos. 
Interacción co compañeiro/a para pedir e dar consello, con axuda do cadro Useful Expressions. 

Pronunciation 
Práctica do ritmo das oracións. 

Looking Back 
Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en 
práctica o vocabulario, a gramática e a escritura vistos anteriormente. 



UNIT 5 -   Tourism     4 semanas entre xaneiro e febreiro

a) Obxectivos 

      Utilizar vocabulario relacionado coas viaxes e o turismo. 
Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre lugares onde ocorreron traxedias. 
Utilizar correctamente as oracións de relativo especificativas e explicativas. 
Redactar un texto describindo un lugar, empregando correctamente adxectivos e adverbios. 
Comprender a información global e a específica da descrición dunha viaxe. 
Planear unhas vacacións e describir fotografías. 
Recoñecer e pronunciar correctamente  ditongos e as palabras que conteñen letras mudas. 

b) Contidos didácticos 

Vocabulary 
Vocabulario relacionado coas viaxes e o turismo. 
Fórmulas lingüísticas para planear unhas vacacións,
Nomes compostos. Adxectivos seguidos de infinitivos. Expresións idiomáticas. 
Aplicación á gramática do vocabulario visto na unidade . 

Reading 
Comprensión dun texto sobre o turismo en lugares onde ocorreron traxedias. 
Realización de diversas actividades de comprensión escrita como completar oracións. 
Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu significado. 
Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto

Grammar 
As oracións de relativo especificativas e explicativas. Os pronomes e os adverbios relativos. 
Estruturas formal e informal. 
Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 
Tip: o uso do pronome whom. 

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

Listening 
Predición do contido da gravación a través dunhas fotografías. 
Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: a descrición dunha viaxe. 
Diferenzas entre o inglés británico e o americano. 

Speaking 
Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade  para planear unhas 
vacacións. Interacción co compañeiro/a para describir fotografías

Pronunciation 
Recoñecemento e pronuncia dos ditongos e Pronuncia das palabras con letras mudas. 

Looking Back 
Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen 
en práctica o vocabulario, a gramática e a escritura vistos anteriormente. 



UNIT 6 -   Celebrations  4 semanas entre febreiro e marzo

a) Obxectivos 

Utilizar vocabulario relacionado coas festas e as celebracións de distintos países. 
Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre o Entroido de Salvador de Baía. 
Utilizar correctamente os verbos modais e os modais perfectos. 
Redactar un texto narrativo, empregando conectores de secuencia e expresións temporais. 
Comprender a información global e a específica dun programa de radio. 
Falar de festas populares e describir acontecementos. 

b) Contidos didácticos 

Vocabulary 
Vocabulario relacionado coas festas e as celebracións de distintos países. 
Fórmulas lingüísticas para falar de festas populares 
Verbos seguidos de adxectivos. Expresións idiomáticas. 
Aplicación á gramática do vocabulario visto na unidade
 
Reading 
Distinguir entre feito e opinión nun texto escrito. 
Comprensión dun texto sobre o Entroido de Salvador de Baía. 
Realización de diversas actividades de comprensión escrita como reescribir oracións. 
Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu significado. 
Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, 

Grammar 
Revisión e ampliación dos verbos modais, uso do Should e Had Better. 
Os verbos modais perfectos. 
Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

Writing 
Estudo dos conectores de secuencia e das expresións temporais. 
Análise da estrutura dun texto narrativo e redacción doutro texto. 

Listening 
Predición do contido da gravación, a través dunhas fotografías. 
Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: un programa de radio. 

Speaking 
Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade, 
Fórmulas lingüísticas para falar de festas populares. 
Interacción co compañeiro/a para describir un acontecemento, 
Tip: utilizar as wh-questions para obter máis información 

Pronunciation 
Práctica da pronuncia das formas contraídas. 
Pronuncia correcta dos sons /j/ e /w/. 

Looking Back 
Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que 
poñenen práctica o vocabulario, a gramática e a escritura vistos anteriormente.



3. 5. Contido Cultural e Intercurricular (CLI) 

Estos contidos daránse ao longo de abril e maio, repasando os contidos do curso e 
repasando estratexias de exames de tipo selectividade. 

Bridges for Bacharelato 2 contén dúas unidades especificamente dedicadas a temas culturais
e intercurriculares que se detallan máis abaixo. Nestas unidades preséntanse textos 
interesantes que enriquecen o coñecemento do alumno/a, preguntas de opción múltiple que 
ofrecen información adicional de tipo cultural e/ou intercurricular, cancións e poemas, 
actividades de descarga motivadoras, extractos literarios, etc. 

Os textos literarios presentan unha magnífica oportunidade de practicar a comprensión 
escrita con textos de diferentes xéneros: extractos de novelas e biografías. Ademais están 
relacionados cos contidos doutras materias: literatura e ciencias da Terra e ambientais. 
A canción e o poema reproducen dous temas apropiados á idade e aos intereses dos 
alumnos/as de 2º de Bacharelato. 

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

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

5 4. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Termos en conta a diversidade existente nas aulas en canto ao nivel de coñecementos e ao 
grao de facilidade para a aprendizaxe que teñen os alumnos.
Como punto de partida tomamos en conta estos ámbitos de diversidade: 

. A capacidade para aprender 
Cada alumno/a ten o seu propio ritmo de aprendizaxe.  Este aspecto  se manifesta nas 
actividades do Student’s Book e do Workbook ao incluír un repaso continuo de estruturas e 
de vocabulario. Ambos os dous ofrecen tarefas con diferentes niveis de dificultade para 
poder integrar aos distintos tipos de alumnos/as. 

. A motivación para aprender 
A motivación do alumno/a para aprender é moi diversa.  En moitas ocasións, a motivación 



está directamente condicionada polo ambiente e polo contexto no que os alumnos se 
desenvolven.

Teremos en conta este factor na forma máis lóxica e funcional de presentarlles os contidos.

5. TEMAS INTERDISCIPLINARES 

Unidade 1 -  Health 
Ciencias para o mundo contemporáneo: 

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

Filosofía e cidadanía: 
-A prohibición de fumar en lugares públicos. 

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

Educación Física: 
-O deporte como actividade para levar unha vida sa. 
-O tabaco. 
-Importancia de levar unha dieta equilibrada como elemento beneficioso para a saúde. 

Lingua e literatura: 
-Técnicas de lectura. 
-Técnicas de escritura. 

Unidade 2  - Jobs 
Historia do mundo contemporáneo: 

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

Filosofía e cidadanía: 
-As entrevistas de traballo por teléfono e en persoa. 

Economía da empresa: 
-Profesións pouco correntes. 

Unidade 3 -  Shopping 
Ciencias para o mundo contemporáneo: 

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

Filosofía e cidadanía: 
-Persoas adictas ás compras. 
-As falsificacións de artigos de marcas de deseño. 

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

Unidade 4 -  Relationships 
Filosofía e cidadanía: 

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



Unidade 5 - Tourism 

Xeografía: 
-O turismo escuro: visita a lugares onde ocorreu algunha traxedia, como a “zona cero” 
en Nova York ou Chernóbil. 
-Coñecemento e/ou recoñecemento de diferentes puntos xeográficos e lugares de 
interese e a súa posíbel explotación turística: San Petersburgo en Rusia, Cidade do Cabo 
en Sudáfrica, Londres en Inglaterra e o castelo de Drácula en Romanía. 

Unidade 6 - Celebrations 

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

Filosofía e cidadanía: 
-A celebración da Noite en Branco en distintas cidades do mundo. 

6 6. AVALIACIÓN E PROMOCIÓN

6. 1. Criterios de avaliación 
Atendendo aos obxectivos inicialmente sinalados, como

Comprender a idea principal e secundarias de mensaxes orais, emitidas en situacións 
comunicativas cara a cara ou polos medios de comunicación, sobre temas coñecidos, 

Con este criterio preténdese avaliar a capacidade do alumnado para comprender e interpretar
a información sobre temas concretos e máis abstractos . Así mesmo, avalía a capacidade de 
entender as ideas principais e as específicas, previamente requiridas de textos orais máis 
extensos, emitidos polos medios de comunicación, sempre que se fale claro, en lingua 
estándar. 

Expresarse con fluidez e con pronunciación e entoación adecuadas, en conversacións 
improvisadas, narracións, argumentacións, debates e exposicións previamente preparados, 
utilizando as estratexias de comunicación necesarias e o tipo de discurso adecuado 
ásituación. 

Trátase de avaliar a capacidade para organizar e expresar as ideas con claridade, sobre temas
previamente preparados, para realizar descricións e presentacións claras, sobre unha 
variedade de temas coñecidos, relatar feitos reais ou imaxinarios, argumentos de libros ou 
películas, describindo sentimentos e reaccións. 

Comprender de forma autónoma a información contida en textos escritos procedentes de 
diversas fontes: correspondencia, páxinas web, xornais, revistas, literatura e libros de 
divulgación, referidos á actualidade, á cultura, ou relacionados cos seus intereses ou cos seus
estudos, presentes ou futuros. 

Preténdese avaliar a capacidade para comprender a información relevante, distinguir as ideas
principais das secundarias, e identificar a información requirida en textos escritos auténticos,



de interese xeral e de divulgación, aplicando as estratexias necesarias para a realización 
dunha tarefa e captando significados implícitos, posturas e puntos de vista. Este criterio 
avalía, ademais, a capacidade para utilizar de forma autónoma recursos dixitais, 
informáticos e bibliográficos co fin de buscar, comparar e contrastar informacións e 
solucionar problemas de comprensión. 

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

Con este criterio preténdese avaliar a redacción de textos cunha organización clara e 
enlazando as oracións, seguindo secuencias lineais cohesionadas. Tamén se valorará o 
interese en planificar os textos e en revisalos, con respecto ás normas ortográficas e 
tipográficas. 

Utilizar de forma consciente os coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos, estratéxicos e 
discursivos adquiridos, e aplicar con rigor mecanismos de autoavaliación e de 
autocorrección que reforcen a autonomía na aprendizaxe. 

Con este criterio avalíase se alumnos e alumnas manexan as estruturas gramaticais que 
expresan maior grao de madurez sintáctica,. Tamén se valora a ampliación de léxico máis 
especializado, . Ademais, avalíase a capacidade para valorar o seu proceso de aprendizaxe e 
para corrixir ou rectificar as súas propias producións, tanto orais coma escritas e as dos seus 
propios compañeiros. 

Analizar, a través de documentos auténticos, en soporte papel, dixital ou audiovisual, 
aspectos xeográficos, históricos, artísticos, literarios e sociais relevantes dos países cuxa 
lingua se aprende, afondando no coñecemento desde a óptica enriquecida polas diferentes 
linguas e culturas que o alumnado coñece. 

Este criterio avalía os coñecementos culturais que se teñen dos países onde se fala a lingua 
estranxeira e a capacidade para identificar e analizar algúns trazos específicos, 
característicos destes contextos, achegándose á diversidade social e cultural e diferenciando 
entre os grupos dunha mesma comunidade lingüística e entre membros de culturas 
diferentes. 

Todas as unidades de Bridges for Bacharelato2 contemplan os criterios de avaliación que 
estabelece a lei vixente. 

6. 2. Promoción 

A avaliación da aprendizaxe dos alumnos será continua,precisando da asistencia regular ás 
clases e actividades programadas.A evaluación continua realizase valorando a participación 
do alumno na clase,os traballos e actividades,tanto individuais como en grupo,e a resolución
dos exercicios e exames que en cada caso se realicen.
Nas tres avaliacións realizaranse probas obxectivas que terán a finalidade de coñecer e 
avaliar o grao de comprensión dos contidos que van adquirindo os alumnos e que seran 
valorados de 1 a 10 puntos sendo necesraio un 5 para obter unha cualificación positiva.
O peso na nota final será o seguinte:
a)- probas obxectivas relacionadas coas unidades en curso con exercicios de vocabulary 
grammar,  reading o writing e listening, valoradas nun 80 %



 b) probas atendendo ás actividade diaria na realización dos exercicios (tanto as tarefas para 
casa como as realizadas dentro da aula) e a participación será o 20%.

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

- Saídas extraescolares: teatro,.(dependendo do orzamento do departamento).       -
Visionado de películas ben en version orixinal ou ben subtituladas.
   

8 CONTRIBUCIÓN AO PLAN LECTOR

Os alumnos realizaran cada trimestre a lectura extensiva dun libro en inglés adecuado a o 
seu nivel que poderán escoller entre  aqueles que se atopan na bibliotecao no departamento

9 CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC

Os alumnos asistirán como mínimo unha vez ao mes á aula de informática para realizar 
exercicios en rede e poñer en práctica os coñecementos adquiridos.

10 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Bridges 2- students´ book
Bridges 2 - workbook
Libro de recursos fotocopiable del profesor
CD de clase
DVD and worksheets
Burlington website

11 PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN

Para a avliación do proceso docente farase unha posta en común tratando os seguintes 
aspectos:
-Valoración trimestral dos resultados obtidos nos distintos grupos.
-Análise da metodoloxía empregada no desenvolvimento das actividades.
-Grao de consecución dos obxectivos previstos.
-Determinar que contidos foron traballados e cales non.
-Materias complementarios e de reforzo que utilizan os alumnos que teñen problemas para 
acadar os obxectivos previstos.
-Calquera outra incidencia que condicione o normal desenvolvimento do proceso de 
ensinanza-aaprendizaxe.

12AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNO CON PÉRDIDA DO DEREITO
DE AVALIACIÓN CONTINUA.

Realizarase unha convocatoria no mes de xuño que versará sobre os contidos mínimos e que
constará de dous elementos:

a)Valoración dos contidos conceptuais e procedementais(8 puntos):
     -Unha proba obxectiva escrita de todalas unidades con exercicios de 
gramática,vocabulario,reading,lisstening and writing(8p)
     



b)Valoración dos contidos actitudinais, traballo e participación na aula (2 punto)
  -Valoración dos exercicios do workbook e os feitos na casa .

13 AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO NAS CONVOCATORIAS 
EXTRAORDINARIAS.

Realizarase unha proba que versará sobre os contidos máis importantes e que constará de 
unha proba obxectiva de todalas unidades con exercicios de 
gramática,vocabulario,reading,writing, listening ..(10 puntos)

14 PLAN DE REFORZO PARA OS ALUMNOS QUE NON SUPEREN A ÁREA AO 
LONGO DO CURSO.

Cada profesor será responsable de ofrecer materiais de apoio aos alumnos que se atopen 
nesta circunstancia,facilitando a superación dos contidos non acadados.

15 PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES.

Os contidos das unidades tratan os temas e actitudes relativas á educación en valores.

16ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO DAS MATERIAS PENDENTES.

Os libros seleccionados este curso dan un repaso dos contidos do curso anterior que dura os 
dous primeiros trimestres. Os alumnos que superen as dúas primeiras avaliacións terán 
superada a materia pendente. Asemade, en calquera avaliación, o profesor poderá dar por 
superada dicha materia.


