
1. OBXECTIVOS E COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
1.1. Obxectivos para a etapa de ESO. 
 
1. Comprender e producir mensaxes orais e escritas con propiedade, 

autonomía e creatividade na lingua estranxeira. 
 
2. Desenvolver destrezas comunicativas, tanto receptivas como produtivas, 

coa fin de realizar intercambios de información dentro e fóra da aula. 
 
3. Ler diversos tipos de textos de forma comprensiva e autónoma, coa fin de 

acceder a fontes de información variadas e como medio para coñecer culturas e 
formas de vida distintas ás propias. 

 
3. Relacionarse con outras persoas e participar en actividades de grupo con 

actitudes solidarias e tolerantes, superando inhibicións e prexuízos, 
recoñecendo e valorando criticamente as diferenzas de tipo social e rexeitando 
calquera discriminación baseada en diferenzas de raza, sexo, clase social, 
crenzas e outras características individuais ou sociais.  

 
 
 
1.2. Obxectivos de Bacharelato en relación cos obxectivos xerais da 

etapa e da área. 
 

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

2. Comprender a información global e 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 axeitado 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 axeitadas ás 
tarefas requiridas, identificando os elementos esenciais do texto e captando a 
súa función e organización discursiva. 



2. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
 
Contidos mínimos exixíbeis 
 
Superará os contidos mínimos exixíbeis o alumnado que sexa quen de 

entender mensaxes, orais e escritas, e responder a ou explicar os contidos das 
mensaxes, orais ou escritas. A dificultade dos textos variará desde certa 
simplicidade en 1º de ESO até unha maior complexidade en 2º de Bacharelato. 
De igual xeito, a tolerancia aos erros será maior en ESO que en Bacharelato. 

Para seren quen de superar estes contidos mínimos o alumnado ha de 
dominar, en maior ou menor medidas, os seguintes elementos. 

 
2.1.- 1º ESO 
 
1. Saudar. Dar, pedir e comprender información persoal. 

Fórmulas. Verbos To Be e Have Got. 
Artigos. Singular e plural do sustantivo. 
Adjectivos. 
Possessivos, Genitivo Saxón. 
Preposicións básicas. 
Numerais cardinais. 
Formación de palavras. 

 
2. Dar, pedir e comprender instrucións e direccións. 

Imperativos. 
Can. 
Fórmulas. 
Frases adverbiais. 

 
3. Describir e comparar persoas, lugares e cousas, pedindo e dando 

información sobre as mesmas. 
Presente simple. 
There is /There are. 
Adxectivos cualificativos. 
Preposicións de lugar. 
Contábeis e incontábeis. 

 
4. Expresar hábitos, gustos e habilidades. 

Adverbios de frecuencia. 
Numerais ordinais. 
Preposicións de lugar e tempo. 
Conectores. 
Datas, horas, días. 

 
5. Dar, pedir e comprender información sobre accións en curso. 

Presente continuo. 



Expresións temporais 
Indefinidos 
 

6. Describir e narrar feitos pasados. 
Pasado simple. 
There was / There were. 
Adverbios. 

 
7. Expresar planos e intencións de futuro. 

Presente continuo con valor de futuro. 
Going to. 
Adverbios. 

 
8. Facer suxestións, aceitalas e rexeitalas. 

Let’s. 
Why don’t we...? 
Shall we...? 

 
9. Expresar obrigas. 

Must /mustn’t. 
 
10. Vocabulario pertinente a todos estes campos semánticos. 
 
 
 
2.2.- 2º ESO 

 
1. Saudar. Dar, pedir e comprender información persoal. Presentarse. 

Fórmulas. Verbos To Be. 
Presente simple e expresións de frecuencia. 
Adxectivos. 

 
2. Describir cousas, lugares e persoas. Expresar obrigas. 

Have got, there is /are, can, must, should... 
Grao comparativo do adxectivo. 
Expresións de cantidade 

 
3. Describir e narrar feitos pasados. 

Pasado simple e continuo. 
Could. 

 
4. Falar sobre habilidades. Pedir e conceder permiso. 

Can /Could. 
 
5. Dar consellos. 

Should / shouldn’t. 



 
6. Expresar gustos. Expresar e pedir opinións. 

Likes / Dislikes. 
I think... 
 

7. Expresar planos e intencións de futuro. Facer predicións 
Presente continuo con valor de futuro. 
Will be going to. 
Adverbios. 

 
8. Expresar condicións. 

Oracións condicionais con will. 
 

9. Vocabulario pertinente a todos estes campos semánticos. 
 
 

2.3.- 3º ESO 
 
1. Saudar. Dar, pedir e comprender información persoal. Presentarse. 

Expresar hábitos, habilidades, descricións físicas e de personalidade, o 
que gusta e o que non. 
Fórmulas. 
Presente simple e can. 
Like /love /dislike / hate. 
Adxectivos comparativos. 

 
2. Expresar cantidade. 

Much / many / a lot of / too… enough 
 
3. Describir e narrar feitos pasados e biográficos. 

Pasado simple e continuo. 
Could. 
Expresións temporais: ago /since/ later / for / when / after... 

 
4. Preguntar e responder sobre feitos que acabaron ou non remataron aínda, 

sobre feitos recentes e experiencias. 
Presente perfecto e pasado simple. 
Ever /Never/ just. 
When. 

 
5. Facer suxestións e responder ás mesmas. 

How / What about…? 
  

6. Dar consello. 
Should /shouldn’t. 
 



7. Expresar planos e intencións de futuro. Facer predicións, probabilidades, 
posibilidades e promesas. 
Presente continuo con valor de futuro. 
Will be going to. 
Oracións condicionais tipo I. 

 
8. Expresar obriga e a súa ausencia. 

Have got to /don’t have to / must / mustn’t / should. 
Adverbios. 

 
9. Describir lugares, dar e pedir información sobre produtos: música, libros... 

Voz pasiva. 
Frases adverbiais. 

 
10. Vocabulario pertinente a todos estes campos semánticos. 
 
 
 
2.4.- 4º ESO 
 
1. Describir e comparar hábitos e estilos de vida. Expresar gustos e 

preferencias. 
Presente simple e continuo. 
Used to. 

 
2. Expresar feitos pasados vinculados co presente ou cum pasado anterior. 

Pasado simple e continuo 
Presente perfecto simple con for /since/ already / yet. 
Preguntas suxeito e obxecto. 
Marcadores do discurso. 

 
3. Facer predicións e expresar intencións. Expresar certeza e probabilidade. 

Will. 
Be going to / presente continuo 
Oracións temporais e condicionais tipo I. 
May / might / can / can’t... 

 
4. Expresar preferencias e opinións. Aceitar e rexeitar invitacións. 

Pronomes interrogativos. 
Like / enjoy / hate... It’s too... 
Conectores: and, but, because, so, such, both... 
Comparativos e superlativos. 

 
5. Expresar hipóteses e recomendacións. 

Oracións condicionais tipo II. 
Should. 



  
6. Transmitir as opinións e ideas de outra persoa. 

Estilo indirecto. 
Expresións temporais. 
 

7. Expresar procesos e cambios. 
Voz pasiva. 

 
8. Describir e identificar cousas, lugares e persoas. 

Pronomes relativos. 
Oracións de relativo especificativas. 

 
9. Vocabulario pertinente a todos estes campos semánticos. 
 
 
 
2.5.- 1º BACHARELATO 
 
1. Describir a aparencia física, estado de saúde, carácter, gustos e intereses. 

Comparar, contrastar e diferenciar entre dados e opinións. Expresar 
preferencias. 
Like / enjoy / hate...  
Want + substantivo/pronome/Want + infinitivo 
Verbos sen forma continua. 
Adxectivos. 
Phrasal verbs. 
Pronomes e oracións de relativo. 

 
2. Falar de costumes e hábitos no pasado. Expresar os cambios que se 

producen neles e nas cousas que nos rodean. 
Tempos verbais, voz activa e pasiva. 
Would/Used to + infinitivo. 
Be/Get used to + -ing. 
Xerundio despois de certos verbos, preposicións e como suxeito. 
Adverbios de modo e intensidade. 

 
3. Expresar planos e disposicións con distintas referencias temporais. 

Concertar citas. Predicir acontecementos e facer prognósticos. 
Presente continuo / Will/Be going to. 
When/As soon as... + presente simple ou perfecto. 
Futuro continuo. 
Futuro perfecto. 

 
4. Expresar obrigas e ausencia delas, necesidade, capacidade e 

posibilidade. 
Verbos modais. 



 
5. Expresar posibilidades reais e formulas hipóteses. 

Oracións condicionais dos tres tipos. 
 

6. Relatar o que outra persoa dixo, preguntou, ordenou ou suxeriu. 
Estilo indirecto. 
 

7. Facer deducións sobre o presente e o pasado. 
Verbos modais con infinitivo simple e perfecto. 

 
8. Expresar a consecuencia, o resultado e a causa. 

Oracións subordinadas introducidas por: because, since, so as, as a 
result, consequently, etc. 

Have/Get something done. 
 
9. Vocabulario pertinente a todos estes campos semánticos. 
 
 
 
2.6.- 2º BACHARELATO 
 
1. Dar e pedir opinións e consellos. Persuadir e advertir. 

Oracións de relativo especificativas e explicativas. 
Oracións subordinadas consecutivas. 
Nexos. 

 
2. Solicitar información utilizando preguntas indirectas. Referirse a unha 

información recibida anteriormente utilizando verbos específicos. 
Estilo indirecto: preguntas. 
Estilo indirecto con accept, advise, agree, apologise, ask, beg, declare, 

explain, insist, invite, offer, etc. 
 
3. Narrar unha biografía e planificar un relato. 

Subordinadas de finalidade introducidas por so (that), (in order) to, in order 
not to, so as to, so as not to. 

Adjectivos con too/enough. 
Infinitivo despois de certos verbos e adxectivos. 
Phrasal verbs. 

 
4. Formular hipóteses e especular. Estabelecer condicións e falar de 

verdades xerais. Expresar queixas, desexos e sentimentos de pesar e 
arrepentimento. 
Oracións condicionais dos tres tipos. 
Futuro con will. 
Oracións condicionais con unless/as long as/ providing that. 
I wish + pasado simple ou perfecto. 



I wish + would. 
 
5. Describir detalladamente o aspecto físico e o carácter dunha persoa. 

Orde de adxectivos e adxectivos compostos. 
Phrasal verbs para riscos de carácter e comportamento. 
Participio de presente e pasado. 
Expresións idiomáticas. 
 

6. Amosar acordo e desacordo e dar explicacións. 
Regret/Remember + xerundio/infinitivo. 
Prefixos para formar opostos : um-, in-, um-, il-, ir-, dis-, etc. 
 

7. Analizar cambios en diferentes lugares e cousas e na sociedade. 
Voz pasiva. 
Need/Needn’t + infinitivo. 
Verbos seguidos de xerundio ou infinitivo. 
Have/Get something done. 

 
8. Expresar sentimentos e falar de relacións persoais. 

Be + adjectivos. 
Comparacións: as if, as... as, as though. 
Verbos pronominais seguidos de adxectivos. 
Phrasal verbs para falar do desenvolvemento das relacións persoais. 

 
9. Vocabulario pertinente a todos estes campos semánticos. 

 



3. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 
 
Sendo o inglés unha materia de avaliación continua, o proceso de avaliación 

realizarase a diario na aula, na interrelación entre alumnado e profesorado. Isto 
é válido tanto para o aspecto oral como escrito da lingua, para a fala como para 
a escoita. O traballo cotiá na aula e a resolución de tarefas, tanto na aula como 
na casa, son un elemento imprescindíbel para a consecución dos obxectivos 
marcados, e constituirán o 10% da nota final, unha puntuación que reflectirá a 
prática levada a caso durante o curso: asistencia a clase, participación, 
elaboración de traballos, realización das tarefas de casa, etc. 

 
Por tanto, a ausencia de traballo, esforzo, interese e participación, así como a 

non asistencia ás aulas, o feito de non traeren o material de traballo ou unha 
actitude pasiva, serán penalizadas coa redución de puntos. Teranse en conta 
tanto as habilidades coma as dificultades de cada alumno ou alumna. Valorarase 
o comportamento dos alumnado cara ás e os compañeiros e o profesorado. 

 
A nota trimestral desglosarase do seguinte xeito: 
 

Speaking: 2 puntos (20% da nota global), cuantificábeis mediante observación 
directa na aula e/ou por medio de probas e exposicións orais: 
 
 -0 puntos (0%): non fala ou non se lle entende 
 -0,5 puntos (25%): transmite as mensaxes con moita dificuldade 
 -1 punto (50%): transmite as mensaxes, mais con bastantes erros 
 -1,5 puntos (75%): transmite as mensaxes con poucos erros 
 -2 puntos (100%): transmite as mensaxes con fluidez 
 
Reading: 1 punto (10% da nota global), cuantificábel por observación directa 
e/ou mediante probas de lectura, e incluíndo comprensión de vocabulario. 
 
 -0 puntos (0%): non le ou non se lle entende 
 -0,5 puntos (50%): le aínda que con cinco erros importantes na lectura 
 -1 punto (100%): le correctamente 
  
 Cada erro importante restaría unha décima na puntuación. 
 
Listening: 1 punto (10%), cuantificábel mediante observación directa e/ou por 
medio de probas de audición. 
 
Traballo, interese, iniciativa e participación: 1 punto (10%), cuantificábel por 
observación directa e por notas no caderno do profesorado. 
 
Writing: Os contidos académicos escritos (exame escrito trimestral, redaccións) 
constituirán o 50% da nota. 
 



No caso dos cursos e dos trimestres nos que se utilice un libro de lectura como 
traballo engadido, a súa lectura e comprensión (valorada nun exame escrito) 
constituirá o 20% da nota global, englobando o punto da nota de Reading e 
reducindo o valor do exame trimestral a un 40%. 

 
Alternativamente, se o profesorado así o cre conveniente nalgún curso 

concreto por motivos pedagóxicos, poderase aumentar a porcentaxe da nota dos 
exames formais, sempre que o alumnado sexa debidamente informado ao 
principio do curso. 

 
A nova lei educativa LOMCE1 avoga pola inclusión do estudo do Holocausto 

nazi no currículo educativo, para aprender do pasado e evitar que se repita. Por 
ese motivo, a persistencia, por parte do alumnado, en actitudes racistas, 
sexistas, xenófobas e homófobas ou a exaltación continua de réximes fascistas 
implicará a perda de puntos. 

 
A avaliación é continua e a adquisición de contidos é progresiva. Por este motivo 
as probas escritas e orais realizadas ao longo do curso serán valoradas nunha 
media ponderada distribuída do seguinte modo: a nota da primeira avaliación 
suporá un 20% da nota final do curso, a nota da segunda avaliación suporá un 
30% da nota final do curso e a nota da terceira avaliación suporá un 50% da 
nota final do curso. 
 

 
 
 

                                                 
1
 �  «Disposición adicional cuadragésima primera. Prevención y resolución pacífica 
de conflictos y valores que sustentan la democracia y los derechos humanos. 
 En el currículo de las diferentes etapas de la Educación Básica se tendrá en 
consideración el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en 
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y de los valores que sustentan la 
democracia y los derechos humanos, que debe incluir en todo caso la prevención de la 
violencia de género y el estudio del Holocausto judío como hecho histórico.» 
 



5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIÁBEIS 
 
5. 1. Estándares de aprendizaxe avaliábeis básicos para ESO 
 
Bloque 1. Comprensión e produción de textos orais 
 
Os textos han ser simples e claros e as condicións acústicas óptimas nos 

primeiros cursos, e permitirase unha maior complexidade e maior ruído nos 
cursos avanzados. Tendo isto en conta, o alumnado ha de ser quen de: 

 
1. Captar os puntos principais e detalles relevantes de indicacións, anuncios, 

mensaxes e breves comunicados articulados de xeito lento e claro, en 
condicións acústicas idóneas. 

 
2. Entender o esencial de conversas e textos, de xeito que non se rompa a 

comunicación. 
 
3. Saber usar elementos extralingüísticos para a comprensión e a expresión. 
 
4. Saber expresarse, con maior ou menor apoio extralingüístico, e con maior 

ou menor grao de ensaio. 
 
5. Ter interese en participar en conversas a actividades. 
 
6. Ser quen de completar textos nos exercicios de escoita. 
 
Bloque 2. Comprensión e redacción de textos escritos 
 
1. Identificar o contido de textos, con axuda de imaxes, instrucións, anuncios 

e textos. 
 
2. Ser quen de resumir o contido dun texto. 
 
3. Saber atopar información concreta nun texto. 
 
4. Ser quen de contestar preguntas sobre un texto. 
 
5. Saber redactar un texto con maior ou menor grao de faltas de ortografía 

e/ou sintácticas, e con maior ou menor riqueza de vocabulario. 
 
 
 
 
5. 2. Estándares de aprendizaxe avaliábeis básicos para Bacharelato 
 
Bloque 1. Comprensión e produción de textos orais 



 
O alumnado de Bacharelato ha de ser quen de: 
 
1. Captar os puntos principais e detalles relevantes de textos. 
 
2. Entender o esencial e o particular de conversas e textos, de xeito que non 

se rompa a comunicación. 
 
3. Saber usar elementos extralingüísticos para a comprensión e a expresión. 
 
4. Saber expresar ideas e sentimentos de maior complexidade. 
 
5. Ter interese en participar en conversas a actividades. 
 
6. Ser quen de completar textos nos exercicios de escoita. 
 
Bloque 2. Comprensión e redacción de textos escritos 
 
1. Identificar o contido dos textos. 
 
2. Ser quen de resumir o contido dun texto. 
 
3. Saber atopar información concreta nun texto. 
 
4. Ser quen de contestar preguntas máis complexas sobre un texto. 
 
5. Saber redactar un texto con claridade e sen faltas de ortografía e/ou 

sintácticas, e con certa riqueza de vocabulario. 
 

 



5. ALUMNADO CON MATERIA PENDENTE 
 

Plan de recuperación de materias pendentes de 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO 
e 1º Bacharelato: 
 

Sendo como é o Inglés unha materia na que a avaliación é continua, mesmo 
dun curso para o seguinte, e seguindo a normativa sobre asignaturas 
progresivas, o departamento aprobará a materia pendente dun curso anterior 
automaticamente cando o alumno ou alumna aprobe as dúas primeiras 
avaliacións do curso actual. 

De non darse este caso, o departamento convocaraos a un exame da 
materia pendente en maio (as datas concretas serán comunicadas pola dirección 
do centro). Alternativamente, cando o alumno/a acade un 40% da nota no exame 
final ordinario ou extraordinario (setembro) do curso actual, daráselle por 
aprobada a materia dos cursos pendentes anteriores. 
 
Atención ao alumnado 

 
Para aqueles alumnos e alumnas que non superen os obxectivos mínimos 

requiridos, ou para aqueles que non acaden como mínimo un 3 na puntuación 
trimestral (que nos permita facer media entre os diferentes trimestres), o 
departamento dispón de material suplementario, mediante o cal se poden 
reforzar estes contidos a base de exercicios variados e máis sinxelos. 

O modelo de exame para as recuperacións será semellante aos que se leven 
a cabo ao longo do curso, aínda que se axustarán aos contidos mínimos 
exixíbeis, e non máis, e cuxos exercicios e preguntas se escollerán de entre 
material visto na aula, de xeito que o alumnado se sinta coa confianza de que 
ten un material para traballar e estudar, e que por tanto, con estudo, poderá 
aprobar. 

En canto ao bacharelato, os textos e preguntas sobre o mesmo se 
escollerán, á súa vez, de entre textos xa traballados na clase, cos mesmos 
obxectivos e criterios. 

O alumnado sempre terá á súa disposición todo o material do departamento 
e do centro, así como a axuda do profesorado para resolver dúbidas. O 
profesorado estará dispoñíbel para atender ao alumnado necesitado no 
departamento nos recreos das cortas feiras e na hora semanal de atención a 
nais e pais. 

O alumando con materias pendentes será tutorizado polo profesorado que 
que ese ano imparta a materia no curso superior. É dicir: unha alumna de 2º de 
ESO co inglés de 1º ESO pendente será tutorizada polo profesor/a que ese ano 
imparta inglés en 2º de ESO. 
 
 


