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1. INTRODUCIÓN 

Esta materia e a presente programación teñen como obxecto fomentar o uso oral da lingua inglesa con fluidez e naturalidade co fín de 

interactuar socialmente, así como comprender e producir textos orais sobre temas concretos, nunha variedade de acentos, rexistros e 

estilos estándar e nunha linguaxe que conteña certas expresións idiomáticas de uso frecuente. 

Sendo a lingua o instrumento por excelencia da aprendizaxe e da comunicación, o seu coñecemento é un elemento clave para favorecer a 

libre circulación das persoas e facilitar a súa cooperación en todos os aspectos (cultural, económico, científico-técnico...) tanto a nivel de 

estudos universitarios como no mercado laboral.  

En contextos e situacións de comunicación real, a lingua utilízase para realizar ou acompañar accións con distintos propósitos, polo que o 

enfoque pedagóxico da presente programación está orientado á acción, como se nos insta a facer dende o Marco Europeo de Referencia 

para as Linguas; así pois as actividades de comprensión, produción e interacción orais que conforman os estándares de aprendizaxe do 

currículo integran tanto as diversas competencias comunicativas específicas como as competencias clave xerais pertencentes á etapa. As 

habilidades lingüísticas recóllense no Bloque 1 de Comprensión Oral e, especialmente, no Bloque 2 de Expresión Oral que inclúe a 

interacción. Ambos bloques contemplan procedementos que permiten relacionar os conceptos adquiridos coa súa realización en 

actividades de comunicación.  

As actividades de ensino realizaranse na súa totalidade en lingua inglesa, seguindo o obxectivo de reforzar o uso da lingua non só en 

sentido cuantitativo, senón tamén cualitativo; asemade, intensificarase a naturalidade do seu uso dentro e fóra da aula creando unha maior 

verosimilitude contextual.  

Trátase de reforzar o uso da lingua inglesa e a interacción oral con actividades comunicativas, preparando ao alumnado para un futuro 

inmediato nun mundo cada vez máis globalizado, intercultural e multilingüe. 
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2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

 

2º BACHARELATO 

 

ESTÁNDARES- EXPRESIÓN ORAL RÚBRICA EXPRESIÓN ORAL CLI-R2B-CCL-EO-1 

▪ PLEB2.1. Diferencia adecuadamente a produción do texto oral 

espontáneo (sintaxe limitada, estratexias de compensación, 

negociación do significado co interlocutor, etc.) do planificado, e 

considera as características que este comparte coa lingua escrita 

(planificación, redundancia informativa, elementos de cohesión, e 

▪ PLEB2.2. Fai presentacións de certa duración sobre temas do 
seu interese educativo ou relacionados coa súa especialidade 
(por exemplo, o desenvolvemento dun experimento científico, ou 
unha análise de aspectos históricos, sociais ou económicos), 
cunha estrutura clara que axuda os oíntes a fixárense nos 
aspectos máis importantes, e demostrando seguridade á hora de 
contestar preguntas do auditorio formuladas con claridade e a 
velocidade normal. 

▪ PLEB2.3. Participa con soltura en conversas informais cara a 
cara ou por teléfono, ou por outros medios técnicos, nas que 
describe con detalle feitos, experiencias, sentimentos e 
reaccións, soños, esperanzas e ambicións, e responde 
adecuadamente aos sentimentos que expresan os seus 
interlocutores; describe con detalle experiencias persoais e as 
súas reaccións ante elas; expresa con convicción crenzas, 
acordos e desacordos, e explica e xustifica de maneira 
persuasiva as súas opinións e proxectos. 

▪ PLEB 2.4. Toma parte adecuadamente en conversas formais, 
entrevistas, reunións e debates de carácter educativo ou 
ocupacional, achegando e pedindo información relevante e 
detallada sobre aspectos concretos e abstractos de temas cotiáns 
e menos habituais nestes contextos; explicando os motivos dun 
problema complexo e pedindo e dando instrucións ou suxestións 

ASPECTOS 3 2 1 0 

ALCANCE 

Utiliza vocabulario 

adecuado durante todo 

o discurso. 

O seu contido é 

pertinente con respecto 

ao tema 

proposto.Repertorio 

lingüístico amplo. 

 

Utiliza vocabulario 

adecuado durante case 

todo o discurso. O seu 

contido é bastante 

pertinente con respecto ao 

tema proposto o discurso. 

Repertorio lingüístico 

bastante amplo. 

Utiliza vocabulario 

adecuado en parte do 

discurso.  O seu contido 

non é demasiado 

pertinente con respecto ao 

tema proposto do 

discurso. Repertorio 

lingüístico limitado. 

Non utiliza 

vocabulario adecuado 

durante o discurso. 

O seu contido non é 

pertinente con 

respecto ao tema 

proposto. Repertorio 

lingüístico moi 

escaso. 

PRONUNCIACIÓN 

Enténdeselle 

claramente e amosa 

unha boa 

pronunciación. Boa 

entoación. 

Enténdeselle con bastante 

claridade e amosa  unha 

aceptable pronunciación. 

Entoación aceptable. 

Amosa unha 

pronunciación 

comprensible a pesar de 

non ser completamente 

clara. Entoación non moi 

boa. 

A súa pronunciación 

resulta difícil de 

entender. Falta de 

entoación. 

FLUIDEZ E 

COHERENCIA 

O discurso flúe de xeito 

natural e sen 

interrupcións e resulta 

claro e coherente 

O discurso flúe de xeito 

bastante  natural e con 

poucas interrupcións e 

resulta bastante claro e 

coherente 

O discurso non flúe de 

xeito totalmente natural e 

existen diversas 

interrupcións; ten unha 

coherencia e claridade 

limitadas 

O discurso non flúe 

de xeito natural e son 

abundantes as 

interrupcións; esulta 

confuso. 
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para resolvelo; desenvolvendo argumentos de forma 
comprensible e convincente e comentando as contribucións dos 
interlocutores; opinando e facendo propostas xustificadas sobre 
futuras actuacións. 

▪ PLEB2.5. Participa na interacción verificando a comprensión 
propia e das demais persoas, e cooperando activamente na 
realización das tarefas de comunicación, cun bo grao de fluidez e 
claridade, malia algúns erros esporádicos. 

▪ PLEB2.6. Realiza unha entrevista cun patrón estruturado de 
preguntas establecido con anterioridade, formulando preguntas 
complementarias ou respondendo a elas, reaccionando ante 
unha resposta que non entenda, e interactuando para pedir 
repeticións e confirmar a comprensión mutua. 

▪ PLEB5.1. 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 interlocutoras pronuncien con claridade e eviten un uso 
moi idiomático. 

▪ PLEB5.3. Intervén oralmente con distintos propósitos 
comunicativos, con eficacia intercultural. 

 

 

CORRECCIÓN 

GRAMÁTICAL 

Utiliza correctamente as 

estruturas gramaticais 

correspondentes ao seu 

nivel 

Utiliza con bastante 

corrección as estruturas 

gramaticais 

correspondentes ao seu 

nivel 

Utiliza de xeito adecuado 

algunhas das estruturas 

gramaticais 

correspondentes ao seu 

nivel 

Non utiliza 

correctamente as 

estruturas gramaticais 

correspondentes ao 

seu nivel 
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3. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DE: 
A) TEMPORALIZACIÓN. 

B) GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERCAR A MATERIAL. 

      C)   PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 

 

 

 

2º de Bacharelato 

2º Bach. 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

por avaliacións 

Grao mínimo de consecución 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 

PROBA 

ESCRITA 

PROBA 

ORAL 

TRAB. 

IND. / 

GRUPO 

CAD./ 

RUB. 

OBSERV. 

AULA 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB2.2. Fai presentacións de 
certa duración sobre temas do seu 
interese educativo ou relacionados coa 
súa especialidade (por exemplo, o 
desenvolvemento dun experimento 
científico, ou unha análise de aspectos 
históricos, sociais ou económicos), cunha 
estrutura clara que axuda os oíntes a 
fixárense nos aspectos máis importantes, 
e demostrando seguridade á hora de 
contestar preguntas do auditorio 
formuladas con claridade e a velocidade 
normal 

x x x 
PLE-R2B-CCL-EO-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
 X X X X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB2.3. Participa con soltura en 
conversas informais cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros medios técnicos, 
nas que describe con detalle feitos, 
experiencias, sentimentos e reaccións, 
soños, esperanzas e ambicións, e 
responde adecuadamente aos 
sentimentos que expresan os seus 
interlocutores; describe con detalle 
experiencias persoais e as súas 

x x x 
PLE-R2B-CCL-EO-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
 X X X X 
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2º Bach. 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

por avaliacións 

Grao mínimo de consecución 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 

PROBA 

ESCRITA 

PROBA 

ORAL 

TRAB. 

IND. / 

GRUPO 

CAD./ 

RUB. 

OBSERV. 

AULA 

reaccións ante elas; expresa con 
convicción crenzas, acordos e 
desacordos, e explica e xustifica de 
maneira persuasiva as súas opinións e 
proxectos. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB 2.4. Toma parte 
adecuadamente en conversas formais, 
entrevistas, reunións e debates de 
carácter educativo ou ocupacional, 
achegando e pedindo información 
relevante e detallada sobre aspectos 
concretos e abstractos de temas cotiáns 
e menos habituais nestes contextos; 
explicando os motivos dun problema 
complexo e pedindo e dando instrucións 
ou suxestións para resolvelo; 
desenvolvendo argumentos de forma 
comprensible e convincente e 
comentando as contribucións dos 
interlocutores; opinando e facendo 
propostas xustificadas sobre futuras 
actuacións. 

x x x 
PLE-R2B-CCL-EO-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
 X X X X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB2.5. Participa na interacción 
verificando a comprensión propia e das 
demais persoas, e cooperando 
activamente na realización das tarefas de 
comunicación, cun bo grao de fluidez e 
claridade, malia algúns erros 
esporádicos. 

x x x 
PLE-R2B-CCL-EO-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
 X X X X 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB2.6. Realiza unha entrevista 
cun patrón estruturado de preguntas 
establecido con anterioridade, formulando 
preguntas complementarias ou 
respondendo a elas, reaccionando ante 
unha resposta que non entenda, e 

x x x 
PLE-R2B-CCL-EO-1 

(6 DE 12 PUNTOS) 
 X X X X 
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2º Bach. 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

por avaliacións 

Grao mínimo de consecución 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 

PROBA 

ESCRITA 

PROBA 

ORAL 

TRAB. 

IND. / 

GRUPO 

CAD./ 

RUB. 

OBSERV. 

AULA 

interactuando para pedir repeticións e 
confirmar a comprensión mutua. 

 

 

4. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA 

 

 A nosa metodoloxía ten como referencia o uso comunicativo da lingua a estudar; as clases desenvolveránse na súa totalidade en lingua inglesa, 
prevalecendo sempre a intención comunicativa sobre os posibles erros.  

o noso enfoque centrarase en tarefas baseadas nos Estándares de Aprendizaxe definidos no currículo da materia e nesta programación. Os principios 

metodolóxicos nos que se basea o proceso de ensino-aprendizaxe son, por tanto, os seguintes: 

- Recreación de situacións comunicativas na aula simulando contextos reais co fín de fomentar unha maior motivación e implicación do alumnado. 

Esta metodoloxía baseada en situacións simuladas de comunicación propón partir das tarefas e estudar a lingua en función do que o alumnado 

necesite. 

- Fomento do plurilingüismo e da multiculturalidade, pois o desenvolvemento das capacidades que se exercitan ao relacionarse con outras linguas e 

culturas repercute no desenvolvemento da competencia na lingua de estudo. 

- Fomento da interacción a través das Competencias de Aprender a Aprender, Social e Cívica, Emprendedora e Cultural tamen por medio de 

dinámicas e estructuras da Aprendizaxe Cooperativa, o desenvolvemento de proxectos e/ou tarefas e a transversalidade coas outras materias e 

aspectos culturais da nosa sociedade presentes todos eles en ditas tarefas. 

- Asemade, contribución á Competencia Dixital, fomentando as TICs mediante o uso da Aula Virtual e tamen, a través de tarefas individuais e grupais 

onde se requiran formatos ou recursos TIC (presentación, buscas, videos, …) 
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5. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAIAN UTILIZAR 

 

Non se usará libro de texto específico, senón materiais axeitados e adaptados ás tarefas en diferentes soportes, principalmente páxinas web, como por 
exemplo: 

-aquelas destinadas ao aprendizaxe do inglés por parte de estudantes extranxeiros. 

-webs de diferentes medios de comunicación internacionais (principalmente británicos e norteamericanos) que utilizen a lingua inglesa. 

A partir destes materiais  desenvolveránse as distintas actividades de conversa entre o alumnado coa supervisión do profesorado. 

 

 

6. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

Os criterios de cualificación do alumnado son os seguintes: 

• A observación diaria obxectiva e permanente sobre o traballo desenvolvido polo alumnado terá o valor do 50% da cualificación trimestral. Para 

valorar este traballo o profesorado utilizará a rúbrica correspondente de Expresión Oral. 

• A proba oral que terá lugar hacia finais de cada trimestre valerá o 50% restante; neste caso tamén o profesorado debe avaliar ao alumnado 

segundo a rúbrica correspondente. 

• Unha vez feita a cualificación de cada alumn@ a cifra resultante aparece reflectida no XADE da seguinte forma: se é un decimal igual ou superior a 5 

a nota redondéase á cifra superior e se se trata dun decimal inferior a 5 a nota non sobe á cifra superior. Por exemplo: unha cualificación media de 

6,45 debe aparecer reflexada no XADE coma un 6 e unha cualificación de 4,55 aparece como un 5. 

• Dada a natureza continuada e progresiva da materia, a cualificación final será o resultado da suma das ponderacións das cualificacións trimestrais 
reais do alumnado - non da resultante do redondeo a alza ou á baixa, sendo as ponderacións do seguinte xeito: 

• 20% da cualificación do 1º trimestre. 
• 30% da cualificación do 2º trimestre. 
• 50% da cualificación do 3º trimestre. 
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EXEMPLIFICACIÓN.- 

1º trimestre: nota do XADE 5  (nota real 4.85)     -     2º trimestre: nota do XADE 5 (nota real 5.45)    -    3º trimestre: nota do XADE 6 (nota real 5.9) 

NOTA FINAL de XUÑO:     4.85 x 0.2  +  5.45 x 0.3 + 5.9 x 0.5  =  0.97 + 1.635 + 2.95 = 5.555    

A cualificación final de curso que aparecerá no XADE será 6. 

 

 

 

7. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE 

 

2º BACHARELATO 

2º Bach. 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

prevista 

Temporalización 

real 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

 Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB2.1. Diferencia 

adecuadamente a produción do texto 

oral espontáneo (sintaxe limitada, 

estratexias de compensación, 

negociación do significado co 

interlocutor, etc.) do planificado, e 

considera as características que este 

comparte coa lingua escrita 

(planificación, redundancia 

informativa, elementos de cohesión, 

etc.). 

x x x 

   

▪ CCL ▪ PLEB2.2. Fai presentacións 

de certa duración sobre temas do 
x x x    
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2º Bach. 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

prevista 

Temporalización 

real 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

seu interese educativo ou 

relacionados coa súa especialidade 

(por exemplo, o desenvolvemento 

dun experimento científico, ou unha 

análise de aspectos históricos, 

sociais ou económicos), cunha 

estrutura clara que axuda os oíntes a 

fixárense nos aspectos máis 

importantes, e demostrando 

seguridade á hora de contestar 

preguntas do auditorio formuladas 

con claridade e a velocidade normal 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CD 

▪ PLEB2.3. Participa con 

soltura en conversas informais cara 

a cara ou por teléfono, ou por outros 

medios técnicos, nas que describe 

con detalle feitos, experiencias, 

sentimentos e reaccións, soños, 

esperanzas e ambicións, e responde 

adecuadamente aos sentimentos 

que expresan os seus interlocutores; 

describe con detalle experiencias 

persoais e as súas reaccións ante 

elas; expresa con convicción 

crenzas, acordos e desacordos, e 

explica e xustifica de maneira 

persuasiva as súas opinións e 

proxectos. 

x x x 

   

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ PLEB 2.4. Toma parte 

adecuadamente en conversas 

formais, entrevistas, reunións e 

debates de carácter educativo ou 

x x x 
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2º Bach. 

Estándares de aprendizaxe 

Temporalización 

prevista 

Temporalización 

real 

Comp. 

clave 
1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

▪ CCEC ocupacional, achegando e pedindo 

información relevante e detallada 

sobre aspectos concretos e 

abstractos de temas cotiáns e menos 

habituais nestes contextos; 

explicando os motivos dun problema 

complexo e pedindo e dando 

instrucións ou suxestións para 

resolvelo; desenvolvendo 

argumentos de forma comprensible e 

convincente e comentando as 

contribucións dos interlocutores; 

opinando e facendo propostas 

xustificadas sobre futuras 

actuacións. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB2.5. Participa na 

interacción verificando a 

comprensión propia e das demais 

persoas, e cooperando activamente 

na realización das tarefas de 

comunicación, cun bo grao de fluidez 

e claridade, malia algúns erros 

esporádicos. 

x x x 

   

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ PLEB2.6. Realiza unha 

entrevista cun patrón estruturado de 

preguntas establecido con 

anterioridade, formulando preguntas 

complementarias ou respondendo a 

elas, reaccionando ante unha 

resposta que non entenda, e 

interactuando para pedir repeticións 

e confirmar a comprensión mutua. 

x x x 
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8. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO e RECUPERACIÓN  

O alumnado cunha cualificación inferior a  4.5 (é decir, suspenso)  no 1º trimestre do curso terá oportunidade de recuperar a materia nos seguintes 
trimestres dado o carácter continuado e progresivo da mesma sen necesidade de realizar probas específicas de recuperación e no caso de non acadar 
unha cualificación igual ou superior a 5 (4.5 facendo o redondeo á alza) no 3º trimestre, procederase do seguinte xeito: 

1. O alumnado con cualificación igual a 3 e inferior a 4.5 terá posibilidade de recuperar a materia cunha proba oral compensatoria antes da 
celebración da sesión da 3ª avaliación.  

2. O alumnado con cualificación inferior a 3, deberá realizar tarefas de apoio/reforzo na aula despois da sesión da Avaliación Ordinaria e 
facer unha proba oral antes da Avaliación Extraordinaria de Xuño. 

 

9. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL  E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS QUE SE POIDAN ADOPTAR COMO 

CONSECUENCIA DOS SEUS RESULTADOS 

 

Ao tratarse dunha materia exclusivamente de Bacharelato non se realizará avaliación inicial. 

 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

O manexo da diversidade vese favorecido pola ratio reducida e a motivación e deshinibición amosadas normalmente polo alumnado á hora de comunicarse 

oralmente por tratarse dunha materia optativa ; unido a iso, nós contemplamos os distintos niveis de competencia dentro dunha clase como un feito 

natural e intrínseco do ser humano no transcurso da súa formación. Polo tanto abordarase a diversidade dende un punto de vista inclusivo e natural; a 

Aprendizaxe Cooperativa será a metodoloxía máis acertada para aproveitar e positivar toda esa variabilidade de capacidades. 

O traballo en grupos cooperativos, onde tod@s e cada un d@s seus membros cumplen un rol esencial e imprescindible, é fundamental para unha 
aprendizaxe inclusiva: as Dinámicas Cooperativas favorecen non só o coñecemento do alumnado entre sí, senón tamén un afondamento no auto-
coñecemento persoal que redundará na autoestima, no respecto polo diferente e no valor de pedir e prestar axuda; asemade, as Estructuras Cooperativas 

mailto:tod@s
mailto:d@s
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obrigan a que todo o alumnado sexa responsable dunha parte do traballo a desenvolver e a suma de todas as partes conformará o resultado final 
requerido. Todo o alumnado ten cualidades que ofrecer e tod@s deben mellorar dun xeito ou doutro. 

O traballo en grupo cooperativo, non exime do traballo individual, moi ó contrario, se non hai compromiso persoal individual, o grupo cooperativo non 
acada os seus obxectivos finais que serán sempre persoais e ó mesmo tempo colectivos en pós dunha tarefa final común. 

A dotación de exercicios, actividades e/ou tarefas extras por parte do profesorado a través da Aula Virtual resultará tamén moi instructiva para acompasar 
ao alumnado con distinto nivel competencial e os distintos ritmos de aprendizaxe.  

Finalmente, procurarase que o ambiente da clase resulte básicamente colaborativo entre o alumnado, polo que o profesorado poderá monitorizar o 
proceso de aprendizaxe, prestando atención aquí e alá sin que o ritmo da clase se paralice. 

 

11. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS 

RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

A avaliación da programación do departamento é necesaria  para a mellora do proceso de ensino-aprendizaxe. Esta avaliación debe ser continua e levaráse 

a cabo ao longo de todo o curso nas reunións de departamento, o que permitirá facer os axustes necesarios para conseguir a mellora dos resultados 

obtidos. 

Nas reunións semanais os membros do departamento analizarán e valorarán o proceso de ensino-aprendizaxe: o ritmo ao que se desenvolve a 

programación, as posibles causas que dificultan o seu normal desenvolvemento, a consecución ou non dos obxectivos marcados, etc. 

Ademais, trimestralmente, antes e despois das sesións de avaliación, nas reunións de departamento farase un seguimento detallado da marcha do curso 

que incluirá todos os aspectos, dende o seguimento da programación e a consecución dos seus obxectivos, ata a disciplina do alumnado, a adecuación dos 

ítems programados, a adecuada secuenciación dos contidos e os estándares de aprendizaxe, etc.; é dicir, todos aqueles factores que axuden a que a 

avaliación da programación sexa satisfactoria. Na reunión do departamento posterior á sesión de avaliacións analizaranse os resultados obtidos polo 

alumnado, indagando nas causas que puideron existir cando estes resultados non sexan satisfactorios e reflexionando sobre como melloralos. 

Nas reunións de final de curso previas á memoria final do departamento analizarase a idoneidade ou non da metodoloxía utilizada, da secuenciación 

prevista, dos materiais didácticos utilizados, da adecuación dos criterios de avaliación, da contribución á adquisición das competencias clave, etc. 

Para avaliar a programación didáctica establecemos indicadores de logro que sinalen que resultado pretendemos conseguir do noso alumnado; estes 

indicadores son os seguintes: 

mailto:tod@s
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✓ Resultados da avaliación. 

✓ Adecuación dos materiais e recursos didácticos. 

✓ Contribución dos métodos didácticos e pedagóxicos á mellora do clima da aula e do centro. 

✓ A práctica docente. 

✓ A coordinación interna do departamento. 

Os resultados obtidos polo alumnado analízanse de forma continua a través dos distintos instrumentos de avaliación como poden ser: as probas escritas e 

orais, a realización de traballos individuais e en grupo en distintos soportes, a realización das actividades propostas na aula e a realización das actividades 

indicadas para casa. 

Para comprobar a adecuación da programación aos resultados obtidos os membros do departamento débense fixar especialmente nos seguintes ítems, 

tendo en conta que aqueles  que non acaden unha resposta afirmativa necesitan os conseguintes cambios e melloras: 

✓ A consecución dos obxectivos programados. 

✓ A contribución á adquisición das competencias clave. 

✓ A aplicación dos procedementos e criterios de avaliación programados. 

✓ O cumprimento da distribución temporal dos contidos. 

✓ A aplicación da metodoloxía programada. 

✓ A maioría da alumnado adquiriu a maioría das aprendizaxes mínimas para superar a avaliación. 

✓ A aplicación de medidas de atención á diversidade ao alumnado que o necesite. 

✓ A utilización dos recursos e materiais didácticos establecidos na programación. 
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