
RESUMO DA PROGRAMACIÓN DE LINGUA INGLESA PARA 1º BACHARELATO:

1) Contidos, Criterios e Estándares de aprendizaxe:

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis

Bloque 1. Comprensión de textos orais

Estratexias de comprensión:

- Mobilización  de información  previa
sobre tipo de tarefa e tema.

- Identificación do tipo textual,
adaptando a comprensión ao mesmo.

- Distinción de tipos de comprensión
(sentido xeral, información esencial,
puntos principais, detalles relevantes,
implicacións).

- Formulación de hipóteses sobre
contido e contexto.

- Inferencia e formulación de
hipóteses sobre significados a partir da
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos e
paralingüísticos.

Identificar as ideas principais,
información relevante e implicacións
xerais de textos de certa lonxitude, ben
organizados e con estruturas
lingüísticas de certa complexidade,
nunha variedade de lingua estándar  e
articulados a velocidade media ou
normal, que traten de temas, tanto
concretos coma abstractos, dentro do
propio campo de especialización ou de
interese  nos  ámbitos  persoal, público,
académico e ocupacional/laboral,
sempre que as condicións acústicas
sexan boas e se poidan confirmar
certos detalles.

Coñecer e saber aplicar as estratexias
adecuadas para comprender o sentido
xeral, a información esencial, os puntos
principais, os detalles relevantes, ou
información, ideas e opinións, tanto

1. Comprende instrucións técnicas, dadas cara a
cara ou por outros medios, relativas á realización
de actividades e normas de seguridade no ámbito
persoal  (p.  e.  nunha instalación deportiva ou nun
centro educativo), público (p. e. nunha situación de
emerxencia), académico ou ocupacional (p. e. unha
visita guiada a unha pinacoteca, ou sobre o uso de
aparatos, dispositivos electrónicos ou aplicacións).

2. Entende,  en transaccións e xestións cotiás e
menos habituais, a exposición dun problema ou a
solicitude de información respecto da mesma (p. e.
no caso dunha reclamación), sempre que poida
pedir confirmación sobre algúns detalles.

3. Identifica os puntos principais e detalles
relevantes dunha conversación formal ou informal
de certa duración entre dous ou máis
interlocutores, que se produce ao seu redor,
sempre que as condicións acústicas sexan boas, o
discurso estea estruturado e non se faga un uso



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

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos:  convencións  sociais,
normas de cortesía e rexistros;
costumes, valores, crenzas e actitudes;
linguaxe non verbal.

Funcións comunicativas:

- Xestión de relacións sociais no
ámbito  persoal, público,  académico  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, medio e
longo prazo.

- Intercambio de información,
indicacións, opinións, crenzas e puntos
de vista, consellos, advertencias e

implícitas coma explícitas, do texto, se 
están claramente sinalizadas.

Coñecer co suficiente detalle e saber
aplicar  adecuadamente  á  comprensión
do texto os aspectos socioculturais e
sociolingüísticos relativos a situacións
cotiás e menos habituais no ámbito
persoal, público, académico e
ocupacional/laboral, sobre, entre outros,
a estrutura socioeconómica, as
relacións  interpersoais,  de xerarquía  e
entre grupos, comportamento (posturas
e ademáns, expresións faciais,  uso da
voz, contacto visual, proxémica), e
convencións sociais (actitudes, valores,
tabús).

Distinguir tanto a función ou funcións
comunicativas principais do texto coma
implicacións facilmente discerníbeis;
apreciar as diferentes intencións
comunicativas derivadas do uso de
distintos expoñentes das devanditas
funcións, e identificar os propósitos
comunicativos xerais asociados a
distintos patróns discursivos típicos,
polo que respecta á presentación e
organización da información (entre

moi idiomático da lingua.

4. Comprende,  nunha  conversación  informal  ou
nunha discusión na que participa, tanto de viva voz
coma por medios técnicos,  información específica
relevante sobre temas xerais ou do seu interese, e
capta sentimentos como a sorpresa, o interese ou a
indiferenza, sempre que os interlocutores eviten un
uso moi idiomático da lingua e se non hai
interferencias acústicas.

5. Comprende, nunha conversación formal na que
participa, no ámbito académico ou ocupacional,
información detallada e puntos de vista e opinións
sobre temas da súa especialidade e relativos a
actividades e procedementos cotiáns e menos
habituais,  sempre que poida facer preguntas para
comprobar que  comprendeu  o  que  o  interlocutor
quixo  dicir,  e  conseguir  aclaracións  sobre  algúns
detalles.

6. Comprende as ideas principais e detalles
relevantes dunha presentación, charla ou
conferencia que verse sobre temas do seu interese
ou da súa especialidade,  sempre que o discurso
estea articulado de maneira clara e en lingua
estándar (p. e. unha presentación sobre unha
páxina web popular ou unha rede social coñecida).

7. Comprende os puntos principais e detalles



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.

outros, o reforzo ou a recuperación do 
tema).

Distinguir e aplicar á comprensión do
texto oral os significados e funcións
específicos xeralmente asociados a
diversas estruturas sintácticas de uso
común, segundo o contexto de
comunicación (p. e. unha estrutura
interrogativa para dar unha orde).

Recoñecer  léxico oral  común e máis
especializado,  relacionado  cos propios
intereses e necesidades no ámbito
persoal, público, académico e
ocupacional/laboral, e expresións e
modismos de uso habitual cando se
conta con apoio visual ou contextual.

Discriminar patróns sonoros,
acentuais,  rítmicos  e  de  entoación  de
uso común e máis específicos, e
recoñecer os seus significados e
intencións comunicativas expresas,  así
como algunhas de carácter implícito
(incluíndo  o  interese ou a  indiferenza)
cando a articulación é clara.

relevantes na maioría de programas de radio e
televisión relativos a temas de interese persoal ou
da súa especialidade (p. e. entrevistas,
documentais, series e películas), cando se articulan
de forma relativamente lenta e cunha pronuncia
clara e estándar, e que traten temas coñecidos ou
do seu interese.

- Expresión do interese, a
aprobación, o aprecio, o eloxio, a
admiración, a satisfacción, a
esperanza, a confianza,  a sorpresa, e
os seus contrarios.

- Formulación de suxestións,
desexos, condicións e hipóteses.

- Estabelecemento e xestión da
comunicación e organización do
discurso.

Estruturas sintáctico-discursivas1.

Léxico oral común e máis
especializado (recepción), dentro das
propias áreas de interese nos ámbitos
persoal, público, académico e



ocupacional, relativo á descrición de
persoas e obxectos,  tempo e espazo,
estados, eventos e acontecementos,
actividades, procedementos e
procesos; relacións persoais, sociais,
académicas e profesionais; educación
e estudo; traballo e emprendemento;
bens e servizos; lingua e comunicación
intercultural; ciencia e tecnoloxía;
historia e cultura.

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entoación.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción

Estratexias de produción:
Planificación

- Concibir a mensaxe con claridade,
distinguindo a súa idea ou ideas 
principais e a súa estrutura básica.

- Adecuar o texto ao destinatario, 
contexto e canle, aplicando o rexistro e
a estrutura de discurso adecuados a

Construír textos coherentes e ben 
estruturados sobre temas de interese 
persoal, ou asuntos cotiáns ou menos 
habituais, nun rexistro formal, neutro ou
informal, utilizando adecuadamente os 
recursos de cohesión máis comúns, e 
mostrando un control razoábel de 
expresións, estruturas e un léxico de 
uso frecuente, tanto de carácter xeral

1. Fai presentacións ben estruturadas e de certa
duración sobre un tema académico (p. e.
información sobre un delito ou falar dun cadro, ou
dunhas vacacións),  coa suficiente claridade como
para que se poida seguir  sen dificultade a maior
parte do tempo e cuxas ideas principais estean
explicadas cunha razoábel precisión, e responde a
preguntas complementarias da audiencia
formuladas con claridade e a velocidade normal.



cada caso. 

Execución

- Expresar a mensaxe con claridade e
coherencia, estruturándoa 
adecuadamente e axustándose, no seu
caso, aos modelos e fórmulas de cada 
tipo de texto.

- Reaxustar a tarefa (emprender unha
versión máis modesta da tarefa) ou a 
mensaxe (facer concesións no que 
realmente lle gustaría expresar), tras 
valorar as dificultades e os recursos 
dispoñíbeis.

- Apoiarse en e sacar o máximo 
partido dos coñecementos previos 
(utilizar linguaxe ‘prefabricada’, etc.).

- Compensar as carencias 
lingüísticas mediante procedementos
lingüísticos, paralingüísticos ou 
paratextuais:

Lingüísticos

- Modificar palabras de significado
parecido.

coma máis específico.

Coñecer, seleccionar con atención, e 
saber aplicar con eficacia, as 
estratexias adecuadas para producir 
textos orais de diversos tipos e de certa
lonxitude, tentando novas formulacións 
e combinacións dentro do propio 
repertorio, e corrixindo os erros (p. e. en
tempos verbais, ou en referencias 
temporais ou espaciais) que conducen 
a malentendidos se o interlocutor indica
que hai un problema.

Ser consciente dos trazos 
socioculturais e sociolingüísticos 
saíntes das comunidades nas que se 
utiliza a lingua meta, e das súas 
diferenzas con respecto ás culturas 
propias, relativos a costumes, usos, 
actitudes, valores e tabús, e actuar en 
consecuencia, adaptándose 
adecuadamente ás características dos
interlocutores e da situación 
comunicativa na produción do texto 
oral.

Adecuar a produción do texto oral ás
funcións comunicativas requiridas,
seleccionando, dentro dun repertorio de

2. Desenvólvese con eficacia  en transaccións e
xestións que xorden mentres viaxa, organiza a
viaxe ou trata coas autoridades, así como en
situacións menos habituais en hoteis, tendas,
axencias de viaxes,  centros de saúde,  estudo ou
traballo (p. e. para facer plans), expoñendo os seus
razoamentos e puntos de vista con claridade e
seguindo as convencións socioculturais que
demanda o contexto específico.

3. Participa con eficacia en conversacións
informais cara a cara ou por teléfono ou outros
medios técnicos, nas que describe con certo detalle
feitos, experiencias, sentimentos e reaccións,
soños, esperanzas e ambicións, e responde
adecuadamente a sentimentos como a sorpresa, o
interese ou a indiferenza; conta historias, así como
o argumento de libros e películas, indicando as
súas  reaccións;  ofrece  e  interésase  por  opinións
persoais sobre temas do seu interese; fai
comprensíbeis as súas opinións ou reaccións
respecto das solucións posíbeis de problemas ou
cuestións prácticas; expresa con amabilidade
crenzas, acordos e desacordos, e explica e
xustifica as súas opinións e proxectos.

4. Toma parte adecuadamente, aínda que ás
veces teña que pedir que lle repitan ou aclaren
algunha dúbida, en conversacións formais,



- Definir ou parafrasear un termo ou
expresión.

Paralingüísticos e paratextuais

- Pedir axuda.

- Sinalar obxectos, usar deícticos 
ou realizar accións que aclaran o 
significado.

- Usar linguaxe corporal 
culturalmente pertinente (xestos, 
expresións faciais, posturas, contacto
visual ou corporal, proxémica).

- Usar sons extralingüísticos e 
calidades prosódicas convencionais.

Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: convencións sociais, 
normas de cortesía e rexistros; 
costumes, valores, crenzas e actitudes;
linguaxe non verbal.

Funcións comunicativas:

- Xestión de relacións sociais no 
ámbito persoal, público, académico e
profesional.

expoñentes habituais, os máis 
adecuados ao propósito comunicativo, 
e os patróns discursivos típicos de 
presentación e organización da 
información, entre outros, o reforzo ou a
recuperación do tema.

Utilizar con razoábel corrección as 
estruturas morfosintácticas, os patróns 
discursivos e os elementos de conexión
e de cohesión de uso común de 
maneira que o discurso estea ben 
organizado e cumpra adecuadamente a
función ou funcións comunicativas 
correspondentes.

Coñecer, e saber seleccionar e 
utilizar, léxico oral común e máis 
especializado, relacionado cos propios
intereses e necesidades no ámbito 
persoal, público, académico e 
ocupacional/laboral, e expresións e 
modismos de uso habitual.

Reproducir, coa suficiente corrección
para ser ben comprendido a maioría 
das veces, patróns sonoros, acentuais,
rítmicos e de entoación de carácter 
xeral, facendo un uso consciente dos
mesmos para expresar distintos

entrevistas  e  reunións  de carácter  académico  ou
ocupacional,  intercambiando información relevante
sobre aspectos, tanto abstractos coma concretos,
de temas cotiáns e menos habituais nestes
contextos, pedindo e dando instrucións ou
solucións a problemas prácticos, expoñendo os
seus puntos de vista con claridade, e xustificando
con certo detalle, e de maneira coherente, as súas
opinións, plans e suxestións sobre futuras
actuacións



- 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, medio e 
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

significados, segundo as demandas do
contexto.

Mostrar a fluidez necesaria para 
manter a comunicación e garantir o 
obxectivo comunicativo principal da 
mensaxe, aínda que pode haber 
algunhas pausas para buscar palabras
e titubeos na expresión dalgunhas 
ideas máis complexas.

Mostrar certa flexibilidade na 
interacción polo que respecta aos 
mecanismos de toma e cesión da 
quenda de palabra, a colaboración co
interlocutor e o mantemento da 
comunicación, aínda que non sempre
se faga de maneira elegante.



admiración, a satisfacción, a 
esperanza, a confianza, a sorpresa, e
os seus contrarios.

- Formulación de suxestións, 
desexos, condicións e hipóteses.

- Estabelecemento e xestión da
comunicación e organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-discursivas1. 
Léxico oral común e máis 
especializado (produción), dentro das 
propias áreas de interese nos ámbitos 
persoal, público, académico e 
ocupacional, relativo á descrición de 
persoas e obxectos, tempo e espazo, 
estados, eventos e acontecementos, 
actividades, procedementos e 
procesos; relacións persoais, sociais, 
académicas e profesionais; educación 
e estudo; traballo e emprendemento; 
bens e servizos; lingua e comunicación
intercultural; ciencia e tecnoloxía; 
historia e cultura.

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos
e de entoación.



Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Estratexias de comprensión:

- Mobilización  de información  previa
sobre tipo de tarefa e tema.

- Identificación do tipo textual,
adaptando a comprensión ao mesmo.

- Distinción de tipos de comprensión
(sentido xeral, información esencial,
puntos principais, detalles relevantes,
implicacións).

- Formulación de hipóteses sobre
contido e contexto.

- Inferencia e formulación de
hipóteses sobre significados, a partir da
comprensión de elementos
significativos, lingüísticos e
paralingüísticos.

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

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos: convencións sociais,

Identificar as ideas principais,
información relevante e implicacións
xerais de textos de certa lonxitude, ben
organizados e con estruturas
lingüísticas de certa complexidade,
nunha variedade de lingua estándar, e
que  traten  de  temas,  tanto  abstractos
coma concretos, dentro do propio
campo de especialización  ou interese,
nos ámbitos persoal, público,
académico ou ocupacional/laboral,
sempre que se poidan reler as seccións
difíciles.

Coñecer e saber aplicar as estratexias
adecuadas para comprender o sentido
xeral, a información esencial, os puntos
principais, os detalles relevantes do
texto, ou información, ideas e opinións
tanto implícitas coma explícitas,
claramente sinalizadas.

Coñecer co suficiente detalle, e saber
aplicar  adecuadamente  á  comprensión
do texto, os aspectos sociolingüísticos

1. Comprende instrucións dunha certa extensión
e complexidade dentro da súa área de interese ou
da súa especialidade, sempre que poida volver ler
as seccións difíciles (p. e. sobre como redactar
unha noticia).

2. Entende detalles relevantes e implicacións de
anuncios  e material  de carácter  publicitario  sobre
asuntos do seu interese persoal e académico (p. e.
folletos, blogs, páxinas web).

3. Comprende correspondencia persoal en
calquera soporte, e mensaxes en foros e blogs, nos
que se transmiten información e ideas, se pregunta
sobre problemas e se explican con razoábel
precisión, e onde se describen de maneira clara e
detallada, experiencias, sentimentos, reaccións,
feitos, plans e aspectos, tanto abstractos coma
concretos, de temas do seu interese.

4. Comprende información relevante en
correspondencia formal de institucións públicas ou
entidades privadas como universidades, empresas
ou compañías de servizos (p. e. carta de admisión
a un curso).



normas de cortesía e rexistros;
costumes, valores, crenzas e actitudes;
linguaxe non verbal.

Funcións comunicativas:

- Xestión de relacións sociais no
ámbito  persoal, público,  académico  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, medio e
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

derivados de situacións cotiás e menos
habituais no ámbito persoal, público,
académico e ocupacional/laboral,
sobre, entre outros, a estrutura
socioeconómica, as relacións
interpersoais, de xerarquía e entre
grupos, convencións sociais (actitudes,
valores, tabús), e os aspectos xerais
que permitan comprender, no seu caso,
o trasfondo sociocultural do texto.

Distinguir, tanto a función ou funcións
comunicativas principais do texto coma
implicacións facilmente discerníbeis;
apreciar as diferentes intencións
comunicativas derivadas do uso de
distintos expoñentes das devanditas
funcións, e identificar os propósitos
comunicativos xerais asociados a
distintos formatos, patróns e estilos
discursivos típicos.

Distinguir e aplicar á comprensión do
texto escrito os significados e funcións
específicos, xeralmente asociados a
diversas estruturas sintácticas de uso
común, segundo o contexto de
comunicación (p. e. unha estrutura
interrogativa para dar unha orde).

5. Comprende o sentido xeral, os puntos
principais e os detalles máis relevantes, en noticias
e artigos xornalísticos ben estruturados e de certa
lonxitude, nos que se adoptan puntos de vista
concretos sobre temas de actualidade ou do seu
interese, e redactados nunha variante estándar da
lingua.

6. Entende, en manuais, enciclopedias e libros de
texto, tanto en soporte papel coma dixital,
información concreta para a resolución de tarefas
da clase ou traballos de investigación relacionados
con temas da súa especialidade, así como
información concreta relacionada con cuestións
prácticas ou con temas do seu interese académico
ou ocupacional,  en páxinas webs e outros textos
informativos oficiais, institucionais, ou corporativos.

7. Segue sen dificultade a liña argumental de
historias de ficción e de novelas curtas claramente
estruturadas, de linguaxe sinxela e directa, nunha
variedade estándar da lingua, e comprende o
carácter dos distintos personaxes e as súas
relacións, cando uns e outras están descritos
claramente e co suficiente detalle.



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,  a sorpresa, e
os seus contrarios.

- Formulación de suxestións,
desexos, condicións e hipóteses.

- Estabelecemento e xestión da
comunicación e organización do
discurso.

Estruturas sintáctico-discursivas1.

Léxico escrito común e máis
especializado (recepción), dentro das
propias áreas de interese nos ámbitos
persoal, público, académico e
ocupacional, relativo á descrición de
persoas e obxectos,  tempo e espazo,
estados, eventos e acontecementos,
actividades,        procedementos        e
procesos; relacións persoais, sociais,

Recoñecer léxico escrito común e
máis especializado, relacionado cos
propios intereses e necesidades no
ámbito persoal, público, académico e
ocupacional/laboral, e expresións e
modismos de uso habitual cando se
conta con apoio visual ou contextual.

Recoñecer os valores asociados a
convencións de formato, tipográficas
ortográficas e de puntuación comúns e
menos habituais, así como abreviaturas
e símbolos de uso común e máis
específico (p. e. £, %, @, º).



académicas e profesionais; educación
e estudo; traballo e emprendemento;
bens e servizos; lingua e comunicación
intercultural; ciencia e tecnoloxía;
historia e cultura.

Patróns gráficos e convencións
ortográficas.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción

Estratexias de produción:

Planificación

- Mobilizar e coordinar as 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.)

- Localizar e usar adecuadamente
recursos lingüísticos ou temáticos (uso

Escribir, en calquera soporte, textos
de estrutura clara sobre unha serie de
temas xerais e máis específicos
relacionados  cos  propios  intereses  ou
especialidade, facendo descricións co
suficiente detalle; redactando en
palabras propias, e organizando de
maneira coherente, información e ideas
extraídas de diversas fontes, e
xustificando  as  propias  opinións  sobre
temas xerais, ou máis específicos,

1. Completa un cuestionario detallado con
información persoal, académica ou laboral (p.  e.
para tomar parte nun chat de Internet).

2. Escribe, nun formato convencional e en
calquera soporte, un curriculum vitae, detallando e
ampliando a información que considera relevante,
en relación co propósito e destinatario específicos.

3. Toma notas, facendo unha lista dos aspectos
importantes, durante unha conferencia sinxela, e
redacta un breve resumo coa información esencial,



dun dicionario ou gramática, obtención 
de axuda, etc.) Execución

- Expresar a mensaxe con claridade
axustándose  aos  modelos  e  fórmulas
de cada tipo de texto.

- Reaxustar a tarefa (emprender unha
versión máis modesta da tarefa)  ou a
mensaxe (facer concesións no que
realmente lle gustaría expresar), tras
valorar as dificultades e os recursos
dispoñíbeis.

- Apoiarse en e sacar o máximo
partido dos coñecementos previos
(utilizar linguaxe ‘prefabricada’, etc.).

Aspectos socioculturais e
sociolingüísticos:  convencións  sociais,
normas de cortesía e rexistros;
costumes, valores, crenzas e actitudes;
linguaxe non verbal.

Funcións comunicativas:

- Xestión de relacións sociais no
ámbito  persoal, público,  académico  e
profesional.

- Descrición e apreciación de

utilizando elementos de cohesión e
coherencia e un léxico de uso común,
ou máis específico segundo o contexto
de comunicación.

Coñecer, seleccionar e aplicar as
estratexias máis adecuadas para
elaborar textos escritos de estrutura
clara e de certa lonxitude (p. e.
desenvolvendo  os  puntos  principais,  e
ampliándoos coa información
necesaria, a partir dun guión previo).

Ser consciente dos trazos
socioculturais e sociolingüísticos
específicos  das comunidades  nas que
se utiliza a lingua meta, e das súas
diferenzas con respecto ás culturas
propias, relativos a costumes, usos,
actitudes, valores e tabús, e actuar en
consecuencia, adaptándose
adecuadamente  ás  características  dos
interlocutores e da situación
comunicativa na produción do texto
escrito.

Adecuar a produción do texto escrito
ás funcións comunicativas requiridas,
seleccionando, dentro dun repertorio de
expoñentes      habituais,      os      máis

sempre que o tema sexa coñecido e o discurso se
formule dun modo sinxelo e se articule con
claridade.

4. Escribe notas, anuncios, mensaxes e
comentarios, en calquera soporte, nos que
transmite e solicita información relevante e opinións
sobre aspectos persoais, académicos ou
ocupacionais, respectando as convencións e
normas de cortesía e de etiqueta.

5. Escribe, nun  formato convencional, informes
breves nos que dá información pertinente sobre un
tema académico,  ocupacional,  ou  menos habitual
(p. e. un delito que se presenciou), describindo co
detalle  suficiente  situacións,  persoas,  obxectos  e
lugares; narrando acontecementos nunha
secuencia coherente; explicando os motivos de
certas accións, e ofrecendo opinións e suxestións
breves e xustificadas sobre o asunto e sobre
futuras liñas de actuación.

6. Escribe correspondencia persoal e participa en
foros e blogs nos que transmite información e ideas
sobre temas abstractos e concretos, comproba
información, pregunta sobre problemas e explícaos
con razoábel precisión, e describe de modo
detallado, experiencias, sentimentos, reaccións,
feitos, plans e unha serie de temas concretos
relacionados   cos   seus   intereses   ou   a   súa



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, medio e
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

adecuados ao propósito comunicativo,
e aos patróns discursivos típicos de
presentación e organización da
información, entre outros, o reforzo ou a
recuperación do tema.

Utilizar con razoábel corrección as
estruturas  morfosintácticas,  os  patróns
discursivos e os elementos de conexión
e de cohesión de uso común, co fin de
que o discurso estea ben organizado e
cumpra adecuadamente a función ou
funcións comunicativas
correspondentes.

Coñecer, e saber seleccionar e
utilizar, léxico escrito común e máis
especializado,  relacionado  cos  propios
intereses e necesidades no ámbito
persoal, público, académico e
ocupacional/laboral, e expresións e
modismos de uso habitual.

Reproducir os patróns ortográficos, de
puntuación e de formato de uso común,
e algúns de carácter máis específico (p.
e. indicacións para acoutar información,
como paréntese ou guións), con
corrección na maioría das ocasións;
saber manexar procesadores de textos

especialidade.

7.  Escribe,  en  calquera  soporte,  cartas  formais
dirixidas a institucións públicas ou privadas e a
empresas, nas que dá e solicita información
relevante, e expresa puntos de vista pertinentes
sobre a situación obxecto da correspondencia,  no
ámbito público, académico ou laboral, respectando
as convencións formais e de cortesía propias deste
tipo de textos.



esperanza, a confianza, a sorpresa, e
os seus contrarios.

- Formulación de suxestións,
desexos, condicións e hipóteses.

- Estabelecemento e xestión da
comunicación e organización do
discurso.

para resolver, (p. e., dúbidas sobre
puntuación nos textos producidos en
formato electrónico), e utilizar con
eficacia as convencións de escritura
que rexen na comunicación por
Internet.

Estruturas sintáctico-discursivas1.

Léxico escrito común e máis
especializado (produción), dentro das
propias áreas de interese nos ámbitos
persoal, público, académico e
ocupacional, relativo á descrición de
persoas e obxectos,  tempo e espazo,
estados, eventos e acontecementos,
actividades, procedementos e
procesos; relacións persoais, sociais,
académicas e profesionais; educación
e estudo; traballo e emprendemento;
bens e servizos; lingua e comunicación
intercultural; ciencia e tecnoloxía;
historia e cultura.

Patróns gráficos e convencións
ortográficas.



2.- AVALIACIÓN:
Criterios de cualificación:

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN %

GRAMÁTICA & 
VOCABULARIO

PROBA ESCRITA 20 %
GRAM. E VOC. EN

PROXECTOS
10 % 30 %

COMPRENSIÓN 
ESCRITA

PROBA ESCRITA 10 %

PRODUCIÓN 
ESCRITA

PROBA ESCRITA 10 %

COMPRENSIÓN 
ORAL

PROBA AUDICIÓN 10 %

PRODUCIÓN 
ORAL

OBSERVACIÓN
DIARIA

5 %
PRODUCIÓN ORAL

EN
PROXECTOS

5 % 10 %

TRABALLO AULA VIRTUAL 10 % PROXECTOS 10 % WEBQUEST 10 % 30 %

100 %



3.- CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBEIS:

VOCABULARIO

O alumnado deberá coñecer o vocabulario traballado sobre os seguintes temas:

- Education; - Social issues;

- Technology; -The natural world;

- Consumerism; - Danagerous situations;

-Entertainment; -Tricks and illusions;

IES LELIADOURA. CURSO 2021-2022

- Diferenza entre simple present e present Continuous

- Expresión do tempo pasado (Simple Past, Present Perfect, Past Continuous and Past Perfect) 

- Expresión do futuro (Will, Going to, Future Perfect, Future Continuous)

- Uso dos verbos modais

- Uso dos relativos

- Uso de condicionais

- A voz pasiva

- O estilo indirecto

GRAMÁTICA
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