
 

 
 

FICHA RESUME DE INFORMACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS 

 

CRITERIOS E 

ESTÁNDARES 

MÍNIMOS 

CRITERIOS ESTÁNDARES 

- Coñecer e saber aplicar as 

estratexias axeitadas para 

comprender o sentido xeral, a 

información esencial, os puntos 

principais; os detalles relevantes; 

información, ideas e opinións tanto 

implícitas como explícitas do texto, 

formuladas de maneira clara; e 

matices como a ironía ou o humor, 

ou o uso poético da lingua. 

 
- Comprender as ideas principais e 

as específicas máis relevantes de 

textos gravados ou audiovisuais 

emitidos en linguaxe estándar. 
 
 
 
 
 

- Coñecer, seleccionar con coidado e 

saber aplicar eficazmente e con certa 

naturalidade as estratexias adecua- 

das para producir textos orais de 

diverso tipo e certa lonxitude, 

planificando o discurso segundo o 

propósito, a situación, os 

interlocutores e a canle de comuni- 

cación. 

 
- Uso de diferentes estratexias de 

lectura como a identificación da 

intención comunicativa, a antici- 

pación 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. 
 

 
 

- Utilizar estratexias 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 

- Comprende instrucións, anuncios, 

declaracións e mensaxes detalladas, 

dados  cara  a  cara  ou  por  outros 

medios,  sobre  temas  concretos,  en 
linguaxe estándar e a velocidade 

normal (por exemplo, declaracións 

ou mensaxes institucionais) 
 
 
 
 
 

- Comprende o contido da informa- 

ción do material gravado ou retrans- 

mitido, relativo a temas de interese 

persoal, identificando o estado de 

ánimo, o ton e mesmo o humor do 

falante, nunha  variedade de lingua 

estándar e a velocidade normal. 

 
- Diferencia adecuadamente a 

produción do texto oral espontáneo 

(sintaxe limitada, estratexias de 

compensación, negociación do 

significado co interlocutor, etc) 
 
 
 
 
 

 
- Entende detalles relevantes e 

implicacións de anuncios e material 

de carácter publicitario  sobre 

asuntos do seu interese persoal (por 

exemplo, carteis, folletos, pancart as 

ou grafitti), educativo (por exemplo, 

carteis científicos) ou profesional 

(por exemplo, boletíns informativos 

ou documentos oficiais). 
 

 
 

- Escribe informes en formato 

convencional e de estrutura clara 

relacionada 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 

(como   por   exemplo   sobre   unha 



 

 ideas segundo o tipo de texto, 

organización adecuada en 

parágrafos, e revisión da coherencia, 

a cohesión, a ortografía, a 

puntuación e as concordancias. 
 

 
 
 

- 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. 
 

 
 

- Discriminar e reproducir patróns 

sonoros, acentuais, rítmicos e de 

entoación de uso común e máis 

específicos, axustándose debidamen- 

te a algunha variedade estándar da 

lingua, e seleccionalos en función 

das propias intencións comunica- 

tivas, incluíndo a expresión sinxela 

da ironía e do humor. 
 

 
 
 

- Coñecer e saber seleccionar e 

utilizar léxico oral e 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 disernibles, 

que permita un uso humorístico, 

poético ou estético sinxelo do 

idioma. 

estadía no estranxeiro), 

desenvolvendo un argumento, 

razoando a favor ou en contra dun 

punto de vista concreto, explicando 

as vantaxes e desvantaxes de varias 

opcións, e achegando conclusións 

xustificadas. 

 
- 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Comprende e faise comprender con 

certa confianza e fluidez en 

situacións de comunicación 

informais e formais habituais,con 

matices como a ironía e o humor, 

sempre que as persoas interlocu- 

toras pronuncien con claridade e 

eviten un uso moi idiomático. 
 
 
 
 
 

- Desenvólvese con seguridade en 

transaccións e xestións cotiás e 

menos habituais, cara a cara, por 

teléfono ou por outros medios 

técnicos, solicitando información 

detallada, ofrecendo explicacións 

claras e detalladas, e desenvolvendo 

a súa argumentación de xeito 

satisfactorio na resolución dos pro- 

blemas que xurdan. 

 

 

MATERIAL 

CADERNO Non obrigatorio 

LIBRO DE TEXTO TRENDS 2; Edit: Burlington 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª AVALIACIÓN Temas 1, 2 e 3 

2ª AVALIACIÓN Temas 4 e 5 

3ª AVALIACIÓN Tema 6 



 

 
 
 

METODOLOXÍA DE 

AVALIACIÓN 

NÚMERO DE 

EXAMES 

3 por avaliación 

 

 

MODELO DE 

EXAME 

.- Listening seguindo modelo da CIUG 

.- Reading & Writing segundo modelo 

da CIUG. 

.- Grammar & Vocabulary 

 
 
 

CRITERIOS DE 

CUALIFICACIÓN 

% NA NOTA GLOBAL 

 PRESENCIAL NON 

PRESENCIAL 

LISTENING 10% 10% 

GRAMMAR 30% 15% 

READING & 

WRITING 

60% 40% 

DESKTOP + AV 10% EXTRA 35% 

PROCEDEMENTO DE 

RECUPERACIÓN 

Realizarase unha recuperación por avaliación (normalmente 

antes da entrega das notas). Cómpre lembrar tamén que a 

avaliación en lingua inglesa é continua, co cal en cada avaliación 

retomaranse conceptos das anteriores 

 


