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1. CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES 2º BACHARELATO 

 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos [1ª, 2ª e 3ª Avaliacións] 

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, títuos 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.  

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

 



 Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción [1ª, 2ª e 3ª Avaliacións] 

 

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.)  

 

Execución:   

- Elaboración dun borrador.  

- 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.  

- Discriminación das propiedades textuais de coherencia, cohesión e adecuación.  
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- 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.  

- Aproveitamento dos coñecementos previos sacándolles o maior partido (utilizar linguaxe "prefabricada", etc.).  

 

Revisión:  

 Identificación de problemas, erros e repeticións.  

 Verificación da progresión e da coherencia.  

 Atención ás convencións ortográficas e aos signos de puntuación.  

 Reescritura definitiva.  

 Presentación coidada do texto (marxes, limpeza, tamaño da letra adecuado, uso normativo de maiúsculas e minúsculas, etc.).so.  

 

 Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural [1ª, 2ª e 3ª Avaliacións]  

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.  

 

B5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas.  

B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  

 Convencións sociais.  

 Recoñecemento das normas e as variacións sociais, as convencións sociais e as formas, normas de cortesía e rexistros; costumes, valores, crenzas 

e actitudes; características básicas do sentido do humor; usos lingüísticos adecuados ao contexto; referencias relativas á identidade nacional ou 

cultural; linguaxe non verbal e diferenzas específicas entre a propia cultura e a cultura portada pola lingua obxecto de estudo.  

 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:  

 Consciencia das habilidades metalingüísticas adquiridas durante as aprendizaxes lingüísticas, e transferencia destes coñecementos e estratexias 
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dunha lingua a outra para avanzar no seu dominio.  

 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:  

 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 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.  

 

B5.6. Léxico:  

 Recoñecemento e uso de léxico común e máis especializado 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 
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comunicación intercultural; ciencia e tecnoloxía; historia e cultura.  

 Recoñecemento e uso de expresións fixas frecuentes (locucións idiomáticas, esquemas fraseolóxicos, colocacións, frases feitas e léxico propio de 

temas relativos a feitos de actualidade).  

 Recoñecemento e uso de antónimos, sinónimos e de procedementos de formación de palabras mediante recursos de derivación e de composición, 

e recoñecemento de "falsos amigos".  

 

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

Contidos sintáctico-discursivos:  
Expresión de relacións lóxicas: conxunción (neither…nor); disxunción (either…or); oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of 

+ NP/VP/sentence); causa because (of); due to; as; since); finalidade (so as to); comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more 

convenient (than); the best by far); resultado/correlación(such…that); condición (if; unless; in case; supposing); estilo indirecto (reported 

information, offers, suggestions, promises, commands, wishes, warnings).  

Relacións temporais ((just) as; while; once (we have finished).  

Afirmación (emphatic affirmative sentences / the dummy do, e. g. I do love classic music; tags, e. g. I should have).  

Exclamación (What + noun + sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How very extraordinary!; exclamatory sentences 

and phrases, e. g. Gosh, it is freezing!).  

Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have).  

Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who? Why on earth did she say that?; tags).  

Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous; past perfect simple and continuous); presente 

(present simple and continuous); futuro (present simple and continuous + Adv.; will be + verb+ ing; will + perfect tense (simple and continuous)).  

Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); 

used to; would); incoativo (start/begin by +verb+ing); terminativo (cease +verb+ing).  

Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (it takes/holds/serves…); posibilidade/probabilidade (will; likely; 

should; ought to); necesidade (want; take); obriga (need/needn’t); permiso (may; could; allow) intención (be thinking of +verb+ing).  

Expresión da existencia (e. g. there must have been); a entidade (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, 

one(s); determiners); a cualidade (e. g. bluish; nice to look at).  

Expresión da cantidade: Number (e. g. some twenty people; thirty something). Quantity: e. g. twice as many; piles of newspapers; mountains of 

things. Degree: e. g. extremely; so (suddenly).  

Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement).  

Expresión do tempo (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight), and indications (e. g. earlier/later today/in the 

year) of time; duration (e. g. through(out) the winter; over Christmas); anteriority (already; (not) yet; long/shortly before); posteriority (e. g. later 
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(on); long/shortly after); sequence (to begin with, besides, to conclude); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).  

Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; upside down, in a mess).  

Uso de conectores.  

As cláusulas de relativo e os verbos modais e semi-modais. 

Have/get causative no contexto da voz pasiva e a voz activa  

Phrasal verbs. Irregular verbs. Gerund and infinitive. 
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2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

PLEB3.1. Entende detalles relevantes e implicacións de anuncios e 

material de carácter publicitario sobre asuntos do seu interese persoal 

(por exemplo, carteis, folletos, pancartas ou grafitti), educativo (por 

exemplo, carteis científicos) ou profesional (por exemplo, boletíns 

informativos ou documentos oficiais).  

 

PLEB3.2. Comprende a información, a intención e as implicacións de 

notas e correspondencia persoal en calquera soporte, incluídos foros e 

blogs, nos que se transmiten e se xustifican de xeito detallado 

información, ideas e opinións sobre temas concretos e abstractos de 

carácter persoal e dentro da súa área de interese.  

 

 

PLEB3.3. Comprende instrucións extensas e complexas dentro da súa 

área de interese ou a súa especialidade, incluíndo detalles sobre 

condicións e advertencias, sempre que poida volver ler as seccións 

difíciles (por exemplo, sobre instrumentos de medición ou de 

procedementos científicos).  

 

PLEB3.4. Comprende os detalles relevantes e as implicacións de 

correspondencia formal de institucións públicas ou entidades privadas 

como universidades, empresas ou compañías de servizos, sobre temas 

concretos e abstractos de carácter persoal e educativo, dentro da súa área 

de interese ou a súa especialidade  

 

 

 

PLEB3.5. Entende, en textos de referencia e consulta, en soporte tanto 

B3.1. Uso de diferentes estrategias de lectura 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 e a 

organización da información e o tipo de texto. 

 

B3.2. Coñecer e saber aplicar as estrategias adecuadas para comprender 

o sentido xeral, a información esencial, os puntos principais, os detalles 

relevantes; información, ideas e opinións tanto implícitas como 

explícitas do texto, se están claramente sinalizadas; e matices como a 

ironía ou o humor, ou o uso poético ou estético da lingua, formulados de 

xeito claro. 

 

B3.3. Seguir instruccións de certa complexidade e extensión tanto do 

ámbito público como do propio da especialidade, aínda que sexa 

necesario apoiarse para a comprensión en soportes visuais como 

debuxos, bosquejos e outros. 

 

 

B3.4. Identificar as ideas principais, información detallada e 

implicacións xerais de textos de certa lonxitude, ben organizados e 

lingüísticamente complexos, nunha variedad de lingua estándar e que 

traten de temas tanto concretos como abstractos, mesmo se son de 

carácter técnico, cando estean dentro do propio campo de 

especialización ou de interese, nos ámbitos persoal, público, educativo e 

laboral our profesional, sempre que se poidan reler as seccións difíciles. 

 

B3.5. Recoñecer globalmente e con detalle a liña argumental no 

CCL, CAA, CSC, 

CCEC 

 

 

 

 

CCL, CAA, CSC, 

CCEC, CD 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, CSC, 

CCEC 

 

 

 

 

CCL, CAA, CSC, 

CCEC 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, CSC, 
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impreso como dixital, información detallada sobre temas da súa 

especialidade nos ámbitos educativo ou ocupacional, así como 

información concreta relacionada con cuestións prácticas en textos 

informativos oficiais institucionais ou corporativos.  

 

PLEB3.6. Comprende a información, as ideas e as opinións implícitas en 

noticias e artigos xornalísticos e de opinión ben estruturados e de certa 

lonxitude que tratan dunha variedade de temas de actualidade ou máis 

especializados, tanto concretos como abstractos, dentro da súa área de 

interese, e localiza con facilidade detalles relevantes neses textos.  

 

tratamento do asunto presentado en sornáis, revistas, guías, páxinas web 

e novelas, e distinguir entre información, opinión e persuasión, así 

como comprender en textos literarios as relacións entre as personaxes e 

os motivos que as impulsan á actuar. 

 

B3.6 Ler con fluidez textos de ficción e literarios contemporáneos e 

relacionados cos propios intereses e as necesidades nos ámbitos persoal, 

público, educativo e laboral ou profesional, ben estructurados, en 

rexistro estándar da lingua e escritos sen modismos pouco frecuentes. 

CCEC, CD 

 

 

 

 

CCL, CAA, CSC, 

CCEC 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

PLEB4.1. Escribe informes en formato convencional e de estrutura clara 

relacionados coa súa especialidade (por exemplo, o desenvolvemento e as 

conclusións dun experimento, sobre un intercambio lingüístico, unhas 

prácticas ou un traballo de investigación), ou menos habituais (por 

exemplo, un problema xurdido durante unha estadía no estranxeiro), 

desenvolvendo un argumento, razoando a favor ou en contra dun punto de 

vista concreto, explicando as vantaxes e as desvantaxes de varias opcións, 

e achegando conclusións xustificadas  

 

PLEB4.2. Describe un tema, un texto, un suceso ou un evento dando unha 

idea xeral que permita recoñecelo con claridade, explicando as súas partes 

ou circunstancias, e ofrecendo unha opinión persoal argumentada.  

 

 

 

 

PLEB4.3. Completa un cuestionario detallado con información persoal, 

educativa ou laboral (por exemplo, para matricularse nunha universidade, 

B4.1. Utilizar estrategias que faciliten un estilo de escritura sinxelo e 

fluído, evitando o uso de palabras ou estruturas das que non se estea 

seguro e seguindo adecuadamente o proceso de escritura: planificación 

do texto, selección das ideas pertinentes ao propósito comunicativo, 

presentación das ideas segundo o tipo de texto, organización adecuada 

en parágrafos, e revisión da coherencia, a cohesión, a ortografía, a 

puntuación e as concordancias. 

 

 

B4.2. Coñecer, seleccionar e aplicar as estrategias máis adecuadas para 

elaborar textos escritos ben estruturados e de certa lonxitude; por 

exemplo, integrando de maneira apropiada información relevante 

procedente de fontes diversas, our reaxustando o rexistro ou o estilo 

(incluíndo léxico, estruturas sintácticas e patróns discursivos) para 

adaptar o texto ao destinatario e ao contexto específicos. 

 

B.4.3. Escribir, en calquera soporte, textos ben estruturados sobre unha 

ampla serie de temas relacionados cos propios intereses ou a 

CCL, CAA, CSC, 

CCEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, CSC, 

CCEC 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, CSC, 

CCEC, CD 
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solicitar un traballo, abrir unha conta bancaria ou tramitar un visado).  

 

 

 

 

 

 

 

PLEB4.4. Escribe, en calquera soporte ou formato, un currículo detallado 

xunto cunha carta de motivación (por exemplo, para ingresar nunha 

universidade estranxeira, ou presentarse como candidato/a a un posto de 

traballo).  

 

 

 

 

 

PLEB4.5. Toma notas co suficiente detalle durante unha conferencia, 

unha charla ou un seminario, e elabora un resumo con información 

relevante e as conclusións adecuadas, sempre que o tema estea 

relacionado coa súa especialidade e o discurso estea ben estruturado.  

 

PLEB4.6. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios, en calquera 

soporte, nos que transmite e solicita información detallada, explicacións, 

reaccións e opinións sobre temas persoais, educativo ou ocupacionais, 

respectando as convencións e as normas de cortesía.  

 

 

PLEB4.7. Escribe correspondencia persoal, en calquera soporte, e 

comunícase con seguridade en foros e blogs, transmitindo emoción, 

resaltando a importancia persoal de feitos e experiencias, e comentando 

de maneira persoal e detallada as noticias e os puntos de vista das persoas 

ás que se dirixe.  

 

especialidade, facendo descricións claras e detalladas; sintetizando 

información e argumentos extraídos de diversas fontes e organizándoos 

de maneira lóxica; e defendendo un punto de vista sobre temas xerais, 

ou máis específico, indicando os proles e os contras das opcións, 

utilizando para iso os elementos lingüísticos adecuados para dotar o 

texto de cohesión e coherencia, e manexando un léxico adaptado ao 

contexto e ao propósito comunicativo que se persegue. 

 

B4.4. Planificar e articular o texto escrito segundo a función ou as 

funcións comunicativas principais e secundarias en cada caso, 

seleccionando os expoñentes das devanditas funcións segundo os seus 

matices de significación, e os patróns discursivos dos que se dispón 

para presentar e organizar a información, deixando claro o que se 

considera importante (por exemplo, mediante estruturas enfáticas), ou 

os contrastes ou as digresións con respecto ao tema principal. 

 

 

B4.5. Elaborar resumos e notas recapitulativas, con claridade, 

exactitude, coherencia e fidelidade ao texto orixinal. 

 

 

 

B4.6. Presentar os textos escritos de maneira coidadosa (con atención a 

marxes, riscaduras, liñas dereitas, letra clara, letras maiúsculas e 

minúsculas cando corresponda, etc.), en soporte impreso e dixital, 

adecuados aos fins funcionais e valorando a importancia da 

presentación nas comunicacións escritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, CSC, 

CCEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, CSC, 

CCEC, CD 

 

 

 

 

CCL, CAA, CSC, 

CCEC  

 

 

 

 

 

CCL, CAA, CSC, 

CCEC, CD 
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PLEB4.8. Escribe, en calquera soporte, cartas formais de carácter 

educativo ou profesional dirixidas a institucións públicas ou privadas e a 

empresas, nas que dá e solicita información, describe a súa traxectoria 

educativa ou profesional e as súas competencias, e explica e xustifica co 

suficiente detalle os motivos das súas accións e dos seus plans (por 

exemplo, carta de motivación para matricularse nunha universidade 

estranxeira, ou para solicitar un posto de traballo), respectando as 

convencións formais e de cortesía propias deste tipo de textos. 

 

CCL, CAA, CSC, 

CCEC, CD 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural   

 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

PLEB5.2. Relaciónase por escrito comunicando con eficacia 

información, noticias, ideas e puntos de vista sobre temas tanto 

abstractos como concretos; ou solicitando ou transmitindo información 

relacionada con servizos ou outros ámbitos das relacións sociais, 

adaptando a súa expresión e os medios de expresalo á situación de 

comunicación.  

 

PLEB5.5. Desenvólvese con seguridade en transaccións e xestións cotiás 

e menos habituais por diversos medios técnicos, solicitando información 

detallada, ofrecendo explicacións claras e detalladas, e desenvolvendo a 

súa argumentación de xeito satisfactorio na resolución dos problemas 

que xurdan.  

 

 

PLEB5.6. Exprésase por escrito, en diferentes soportes, con certa 

densidade léxica, evitando repeticións innecesarias co uso de sinónimos 

e palabras de significado próximo, e recoñece un léxico máis 

especializado se conta con apoio visual ou contextual.  

 

 

B.5.2. Axustarse con consistencia aos patróns ortográficos, de 

puntuación e de formato de uso común, e algúns de carácter máis 

específico. 

 

 

 

 

B.5.5. Coñecer e saber seleccionar e utilizar léxico escrito común e 

expresións e modismos de uso habitual, e máis especializado segundo os 

propios intereses e as necesidades no ámbito persoal, público, educativo 

e laboral ou profesional, así como un reducido repertorio de palabras e 

expresións, e as connotacións máis discernibles, que permita un uso 

humorístico, poético ou estético sinxelo do idioma. 

 

B.5.6. Coñecer coa profundidade debida e aplicar eficazmente á 

comprensión do texto os coñecementos sociolingüísticos relativos á 

estruturación social, ás relacións interpersoais en diversos contextos 

(desde informal ata institucional) e as convencións sociais (incluíndo 

crenzas e estereotipos) predominantes nas culturas en que se utiliza a 

lingua meta, así como os coñecementos culturais máis relevantes (por 

CCL, CAA, CSC, 

CCEC 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, CSC, 

CCEC 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, CSC, 

CCEC 

 

 

 

 



 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 12 DE 15 CENTRO:IES ISIDRO PARGA PONDAL 

CURSO 2º BACH: 

MATERIA   INGLÉS 

 

 

 

 

 

PLEB5.7. Comprende textos extensos en lingua estándar transmitidos 

por canles, entendendo (aínda que non os comparta) os matices de 

sentido e de opinión ante puntos de vista e posturas concretas e actitudes 

que responden a crenzas, costumes e valores propios da cultura da lingua 

meta.  

 

PLEB5.8. Explica valores e comportamentos propios dunha cultura a 

membros doutra diferente, consciente da importancia desta actividade de 

mediación intercultural.  

 

 

 

 

PLEB5.9. Participa en proxectos (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, 

evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias 

que posúe como persoa plurilingüe. 

exemplo, históricos, xeográficos, literarios ou artísticos), que permitan 

captar as alusións máis directas sobre estes aspectos que poida conter o 

texto. 

 

B.5.7. Resumir ou parafrasear un texto para facelo inteligible a quen 

necesite desta mediación por descoñecemento ou coñecemento 

insuficiente da lingua meta. 

 

 

 

B.5.8. Utilizar o coñecemento sociocultural sobre o modo de vida da 

comunidade que é obxecto de estudo e as diferenzas esenciais entre as 

prácticas, os valores e as crenzas desa comunidade e as propias, para 

facer un texto comprensible a unha persoa interlocutora que descoñece a 

lingua estranxeira, e resolver posibles malentendidos e conflitos 

interculturais. 

 

B.5.9. 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, 

relacionados cos elementos transversais, evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais. 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, CSC, 

CCEC, CD 

 

 

 

 

CCL, CAA, CSC, 

CCEC 

 

 

 

 

 

 

CCL, CAA, CSC, 

CCEC, CD 
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3. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
No departamento aplicamos os criterios de avaliación continua e na terceira 

avaliación aplicaremos, especialmente, os principios de avaliación sumativa e 

diagnóstica. 

 A nota final establecerase escollendo entre dúas opcións aquela que 

beneficie en cada caso ao alumno:  nota da segunda avaliación, ou media 

entre a primeira e segunda avaliación.   

 O teletraballo obrigatorio da terceira avaliación sumará ata 1 punto. A 

realización das tarefas voluntarias poderá subir ata 1 punto máis. 

 APROBADO (5): 

 Aqueles alumnos suspensos cun 3 ou máis de media entre a primeira 

e segunda avaliacións ou na segunda avaliación, sempre tendo en 

conta a opción que beneficie en cada caso ao alumno, terán que 

presentar un mínimo do 50 % das actividades propostas polo seu 

profesor no teletraballo do terceiro trimestre.  A presentación das 

tarefas de reforzo no teletraballo, en prazo e forma, será condición 

indispensable para poder superar a materia. 

 Aqueles alumnos cun 0 ou menos de 3  de media entre a primeira e 

segunda avaliacións ou na segunda avaliación, sempre tendo en 

conta a opción que beneficie en cada caso ó alumno, terán que 

presentar un mínimo do  80 % das actividades propostas polo seu 

profesor no teletraballo do terceiro trimestre.  A presentación das 

tarefas de reforzo no teletraballo, en prazo e forma, será condición 

indispensable para poder superar a materia. 

Sen prexuízo de todo o anterior, se as condicións sanitarias o permiten, poderemos 

convocar ao alumnado suspenso en situación dubidosa a un exame presencial antes 

do fin de curso no que demostraría o seu nivel de adquisición dos contidos da 

primeira e segunda avaliacións.  Incluiremos skills de Reading, Writing, Grammar and 

Vocabulary. 

Instrumentos: 

Tarefas de reforzo, recuperación ou ampliación proporcionadas a través da 
plataforma de ensino online Moodle. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Na proba extraordinaria de setembro, sempre se as condicións sanitarias o 

permiten, poderemos convocar ao alumnado suspenso a un exame presencial no 

que demostraría o seu nivel de adquisición dos contidos da primeira e segunda 
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avaliacións.   Incluiremos skills de Reading, Writing, Grammar and Vocabulary. 

 

Avaliación de  
materia 

pendentes 

Criterios de avaliación e cualificación: 

• Ter entregados os DOUS CADERNOS de repaso do ano pendente.  Para iso, 
volveremos a subir ás diferentes plataformas de ensino virtuais o caderno de 
recuperación da primeira parte do curso, feitos e entregados xa en febreiro, 
para aqueles alumnos que non o fixeron nese momento.   

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

A A entrega dos dous cadernos feitos suporá un 5 na nota de pendentes.   
Avisarase en Abalar Mobil destas circunstancias.   

• Se, ademais, o/a alumno/a se presentou ao exame da primeira parte do 
curso en febreiro, terase en conta esa cualificación, sempre se o/a beneficia 
para subir a nota. 

 

 
 
 
 
 

4. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e ampliación) 

Actividades 

Actividades de recuperación para o alumnado suspenso na segunda 
avaliación e de repaso ,reforzo e ampliación dos contidos para todo o 
alumnado: actividades de preparación das probas da selectividade; 
redaccións sobre diferentes temas en diversos formatos (“opinion essay”, 
“narrative”, “formal & informal letters”, “discussion essay”, “summary”, 
“covering email”, etc.); prácticas de parafrase coa totalidade dos contidos 
gramaticais e sintáctico-discursivos do curso; tarefas orientadas ao reforzo a 
través das actividades do Workbook;  actividades de audio e escritas 
enfocadas á identificación e diferenciación dos sons da lingua inglesa no 
apartado de fonética do curso;  tarefas de consolidación e ampliación das 
estruturas léxico-gramaticais e das destrezas de comprensión lectora e 
producción escrita traballadas durante o curso de maneira presencial.   

 

Materiais e recursos 
Metodoloxía 

(alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade): 

Ficheiros coas probas da selectividade desde o 2001 ata o 2019, incluíndo o 
modelo para este curso 2019-20. Batería de exercicios de parafrase para 
consolidar os contidos gramaticais e sintácticos máis salientables do curso. 
Ficheiros coas respostas de diversos apartados para facilitar a aprendizaxe 
autónoma por parte do alumnado. Tarefas orientadas a completar o 
Workbook, ou libro de exercicios. Ficheiros de audio e workseets para 
reforzar a identificación e diferenciación dos sons propios da lingua inglesa. 
Exercicios de ampliación dos contidos léxico-gramaticais do curso e de 
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comprensión lectora. Vídeos con explicacións gramaticais orientados a 
facilitar a comprensión dalgúns aspectos funcionais da lingua que podan 
amosar maior complexidade. 

A metodoloxía empregada é resultado da combinación dos métodos 
deductivo e inductivo, tendo sempre como referente o enfoque comunicativo 
nunha aproximación de carácter funcional aos recursos lingüísticos e 
discursivos que se traballan.   

O centro infórmanos puntualmente dos alumnos con problemas de 
conectividade, aos que se lle facilitaron os medios precisos para que poidan 
desenvolver con normalidade o seu proceso de formación e aprendizaxe. A 
totalidade do alumnado de 2º de Bacharelato está matriculado na aula virtual 
de Inglés, onde colgan as súas tarefas, e tamén se lles permite envialas a 
través do correo do instituto ou do correo electrónico da profesora. 

 
 
 
 
 
 

5. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

En 2º Bacharelato empregamos a aula virtual na plataforma do Moodle. Para 
publicar información relevante, compartir e aclarar dúbidas ou novas, 
poñémonos en contacto diariamente co alumnado a través dos foros da aula 
virtual e do correo electrónico, e tamén podemos contactar, de ser preciso, 
de xeito telefónico. Temos uns horarios de titorías virtuais de atención ao 
alumnado ás que se lle deu ampla publicidade desde a plataforma Moodle e 
tamén desde Abalar Mobil. 

 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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