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1-CRITERIOS AVALIACIÓN

1º E 2º ESO

Comprender o esencial da lingua oral que a profesora utiliza para a realización das actividades 

na aula .

Captar o sentido global dunha mensaxe oral breve contextualizada .

Participar de conversas breves relacionadas cos contidos tratados e sempre partindo de 

situacións e contextos familiares ao alumnado.

Manexar un vocabulario básico.

Identificar informacións específicas nun texto breve relacionado coas áreas léxicas 

traballadas .

Redactar textos de xeito guiado empregando o léxico aprendido e as estructuras oracionais 

traballadas en clase.

Utilizar as TIC de forma progresivamente autónoma para buscar información, producir textos 

a partir de modelos, enviar e recibir mensaxes de correo electrónico, e para estabelecer relacións 

persoais orais e escritas, mostrando interese polo seu uso.

Interesarse por coñecer os aspectos da cultura anglosaxoa que se traten na clase.

Colaborar na realización de actividades conxuntas , respectando os demais .

3º ESO

1. Comprender a información xeral e a específica, a idea principal e algúns detalles relevantes de 
textos orais sobre temas concretos e coñecidos, e de mensaxes sinxelas emitidas con claridade por 
medios audiovisuais.

A través deste criterio apreciarase a capacidade para seguir instrucións, comprender avisos, diálogos
ou exposicións breves e cara a cara que traten de temas coñecidos como lecer e tempo libre, 
preferencias, experiencias persoais, organización da clase, e aqueles nos que identifiquen a 
intención do falante. Así mesmo, preténdese medir a capacidade para comprender tanto a idea xeral 



coma informacións específicas de textos orais procedentes dos medios de comunicación con 
pronuncia estándar.

2. Participar en conversacións e simulacións breves, relativas a situacións habituais ou de interese 
persoal e con diversos fins comunicativos, utilizando as convencións propias da conversación e as 
estratexias necesarias para resolver as dificultades durante a interacción.

Con este criterio avalíase a capacidade para desenvolverse en conversacións utilizando as 
estratexias adecuadas para comprender e facerse comprender, co fin de expresar gustos, 
necesidades, sentimentos, dar e solicitar información, expresar opinións e relatar experiencias. As 
conversacións daranse en relación directa cos interlocutores habituais na aula ou con persoas 
nativas conscientes de falar con estudantes estranxeiros.

Os intercambios comunicativos poderán presentar algunhas incorreccións que non dificulten a 
comunicación.

3. Comprender a información xeral e todos os datos relevantes de textos escritos auténticos e 
adaptados, de extensión variada, diferenciando feitos e opinións e identificando no seu caso, a 
intención comunicativa do autor.

A través deste criterio avalíase a capacidade para comprender diferentes tipos de textos escritos 
(narrativos, descritivos, argumentativos) que traten temas do currículo, aplicando as estratexias de 
lectura coñecidas e outras novas como a identificación do tema por medio de elementos textuais e 
para-textuais.

Con este criterio tamén se avalía a capacidade para ler de forma autónoma libros, noticias, 
instrucións, explicacións, etc., de certa extensión, en diferentes soportes e con finalidades diversas: 
solicitar ou comunicar información para a realización dunha tarefa específica, aprender contidos 
doutras materias e ler por pracer ou entretemento.

4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, coidando o léxico, as estruturas, 
e algúns elementos de cohesión e de coherencia para marcar a relación entre ideas e facelos 
comprensíbeis ao lector.

Este criterio avalía a capacidade para comunicarse por escrito, para a elaboración e revisión de 
borradores e para a elección do rexistro adecuado. Os textos presentarán como mínimo unha sintaxe
simple e facilmente comprensíbel, léxico limitado pero adecuado ao contexto, e a ortografía e 
puntuación correctas. Estarán relacionados coas necesidades de comunicación máis usuais e as 
diferentes intencións comunicativas. En todos os escritos, avaliarase tamén a presentación clara, 
limpa e ordenada, e a habilidade no uso dos medios informáticos para a elaboración e presentación 
de textos.

5. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, os coñecementos adquiridos
sobre o sistema lingüístico da lingua estranxeira como instrumento de autocorrección e de 
autoavaliación das producións propias orais e escritas e para comprender as producións alleas.

A través deste criterio apreciarase a capacidade para aplicar de forma cada vez máis autónoma os 
seus coñecementos sobre o sistema lingüístico e reflexionar sobre a necesidade da corrección 
formal que fai posíbel a comprensión tanto das súas propias producións coma das alleas.

6. Identificar, utilizar e explicar oralmente diferentes estratexias utilizadas para progresar na 
aprendizaxe.

Este criterio pretende avaliar se os alumnos e alumnas utilizan as estratexias que favorecen o 
proceso de aprendizaxe, como a valoración dos seus progresos e a reflexión sobre a propia 
aprendizaxe; a utilización de estratexias diversas para almacenar, memorizar e revisar o léxico; o 
uso cada vez máis autónomo de dicionarios, recursos bibliográficos, informáticos e dixitais; a 



análise e a reflexión sobre o uso e o significado de diferentes formas gramaticais mediante 
comparación e contraste coas linguas que coñece, a utilización consciente das oportunidades de 
aprendizaxe, na aula e fóra da mesma, ou o uso de mecanismos de autocorrección.

7. Usar as tecnoloxías da información e da comunicación de forma progresivamente autónoma para 
buscar información, producir textos a partir de modelos, enviar e recibir mensaxes de correo 
electrónico, e para estabelecer relacións persoais orais e escritas, mostrando interese polo seu uso.

Trátase de valorar con este criterio a capacidade de utilizar as tecnoloxías da información e da 
comunicación como ferramenta de comunicación e de aprendizaxe en actividades habituais da aula, 
e para estabelecer relacións persoais tanto orais coma escritas. As comunicacións que se estabelezan
versarán sobre temas familiares previamente traballados. Tamén se terá en conta se o alumnado 
valora a diversidade lingüística como elemento enriquecedor, a súa actitude cara á lingua 
estranxeira e os seus intentos por utilizala.

8. Identificar os aspectos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua estranxeira, 
sinalar as características máis significativas dos costumes, normas, actitudes e valores da sociedade 
cuxa lingua se estuda e mostrar unha valoración positiva de patróns culturais distintos aos propios.

A través deste criterio apreciarase se o alumnado é quen de identificar, en textos orais ou escritos, 
algúns trazos significativos e característicos da cultura xeral dos países onde se fala a lingua 
estranxeira, se pode describilos de forma clara e sinxela e se mostra respecto polos valores e 
comportamentos doutros pobos, superando deste xeito algúns estereotipos.

4º ESO

1. Comprender a idea xeral e as informacións específicas máis relevantes de textos orais, emitidos 
cara a cara ou por medios audiovisuais sobre asuntos cotiáns, se se fala amodo e con claridade.
A través deste criterio apreciarase a capacidade do alumnado para comprender o esencial de 
diálogos emitidos cara a cara ou por medios audiovisuais, aínda que non se comprenda a súa 
totalidade. Trátase de avaliar esencialmente se se identifica o significado de instrucións, 
comentarios, preguntas e respostas, diálogos curtos, descricións e narracións breves.

2. Comunicarse oralmente participando en conversacións e en simulacións sobre temas coñecidos 
ou traballados previamente, utilizando as estratexias adecuadas para facilitar a continuidade da 
comunicación e producindo un discurso comprensíbel e adecuado á intención da comunicación.
Este criterio avalía a capacidade de comunicarse oralmente participando en conversacións, reais ou 
simuladas, sobre temas coñecidos. Consistirán esencialmente en expoñer e contestar preguntas, 
intercambiar ideas e información, relatar experiencias sobre temas familiares en situacións 
predicíbeis, utilizando os recursos lingüísticos e as estratexias que aseguren a comunicación. As 
producións poderán ter algunhas incorreccións léxicas, morfosintácticas ou fonéticas que non 
dificulten a comunicación.

3. Recoñecer a idea xeral e extraer información específica de textos escritos adecuados á idade, con 
apoio de elementos textuais e non textuais, sobre temas variados e outros relacionados con algunhas
materias do currículo.
A través deste criterio apreciarase a capacidade para comprender textos diversos: instrucións, 
correspondencia, descricións e narracións breves, mensaxes, cuestionarios, etc. aplicando 
estratexias básicas de lectura como a inferencia de significados polo contexto ou por elementos 
visuais, ou a comparación coas linguas que coñece.
Con este criterio tamén se avalía a capacidade de ler textos, en soporte papel ou dixital, de certa 
extensión, para aprender ou para gozar da lectura, recorrendo ao dicionario cando sexa preciso.



4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando as estruturas, as funcións e o léxico 
adecuados, así como algúns elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, e respectando as 
regras elementais de ortografía e de puntuación.
Este criterio avalía a capacidade para redactar, aínda que de forma elemental, notas, descricións, 
correspondencia postal ou electrónica, ou mensaxes. Os textos conterán as palabras de uso habitual, 
oracións simples e conectores básicos. Valorarase tamén a presentación clara, limpa e ordenada, en 
soporte papel ou dixital.

5. Utilizar o coñecemento dalgúns aspectos formais do código da lingua estranxeira (morfoloxía, 
sintaxe e fonoloxía), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 
autoaprendizaxe e de autocorrección das producións propias e para comprender mellor as alleas.
A través deste criterio apreciarase a capacidade do alumnado para aplicar os seus coñecementos 
sobre o sistema lingüístico, ao usar os aspectos sonoros, de ritmo, entoación e organización da 
lingua en actividades diversas, e para reflexionar sobre a necesidade da corrección formal que fai 
posíbel a comprensión tanto das súas propias producións coma das alleas.

6. Identificar, utilizar e poñer exemplos dalgunhas estratexias utilizadas para progresar na 
aprendizaxe.
Este criterio pretende avaliar se se utilizan as estratexias básicas que favorecen o proceso de 
aprendizaxe como: a capacidade de ir valorando os progresos, a reflexión sobre como aprende un 
mesmo máis e mellor, a incorporación e aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe; 
a utilización de formas diversas para almacenar, memorizar e revisar o léxico; o uso correcto do 
dicionario para identificar a acepción adecuada ao contexto; o uso de recursos bibliográficos, 
informáticos e dixitais para solicitar información, ampliar ou revisar aspectos traballados na aula, 
etc.

7. Usar de forma guiada as tecnoloxías da información e da comunicación para buscar información, 
producir mensaxes a partir de modelos e para estabelecer relacións persoais, mostrando interese 
polo seu uso.
Trátase de valorar con este criterio a capacidade de utilizar as tecnoloxías da información e da 
comunicación como ferramenta de comunicación e de aprendizaxe, en actividades habituais da aula 
e para estabelecer relacións persoais. As comunicacións que se estabelezan versarán sobre temas 
familiares previamente traballados e realizaranse a partir de modelos. Tamén se terá en conta a 
actitude cara á lingua estranxeira, os intentos por utilizala e a valoración da diversidade lingüística 
como elemento enriquecedor.

8. Identificar algúns elementos culturais ou xeográficos propios dos países e culturas onde se fala a 
lingua estranxeira e mostrar interese por coñecelos.
Este criterio pretende comprobar que se coñecen algunhas características importantes do contexto 
sociocultural e xeográfico dos países onde se fala a lingua estranxeira e que se mostra interese e 
aprecio por hábitos culturais distintos aos propios e actitudes de respecto cara aos valores e 
comportamentos doutros pobos.

1º E 2º BACHARELATO

 

Comprender a idea principal e identificar detalles relevantes de mensaxes orais, emitidas en 
situacións comunicativas cara a cara ou polos medios de comunicación, sobre temas coñecidos, 
actuais ou xerais, relacionados cos seus estudos e intereses ou con aspectos socioculturais asociados
á lingua estranxeira, sempre que estean articulados con claridade, en lingua estándar e que o 
desenvolvemento do discurso se facilite con marcadores explícitos.

Con este criterio preténdese avaliar a capacidade do alumnado para comprender e interpretar a 
información sobre temas concretos e máis abstractos, transmitida por falantes con diferentes 
acentos, tendo en conta aspectos tales como o rexistro utilizado, o propósito e a actitude do 



falante, etc. Así mesmo, avalía a capacidade de entender as ideas principais e as específicas, 
previamente requiridas de textos orais máis extensos, emitidos polos medios de comunicación, 
sempre que se fale claro, en lingua estándar, que a mensaxe estea estruturada con claridade e se 
utilicen marcadores explícitos.

Expresarse con fluidez e con pronunciación e entoación adecuadas, en conversacións 
improvisadas, narracións, argumentacións, debates e exposicións previamente preparados, 
utilizando as estratexias de comunicación necesarias e o tipo de discurso adecuado á situación.

Trátase de avaliar a capacidade para organizar e expresar as ideas con claridade, sobre temas 
previamente preparados, para realizar descricións e presentacións claras, sobre unha variedade 
de temas coñecidos, relatar feitos reais ou imaxinarios, argumentos de libros ou películas, 
describindo sentimentos e reaccións. Valorarase tamén a capacidade para reaccionar 
adecuadamente, mostrando unha actitude respectuosa na interacción e colaborar na continuación
do discurso, cun rexistro apropiado á situación e ao propósito da comunicación.

Comprender de forma autónoma a información contida en textos escritos procedentes de diversas 
fontes: correspondencia, páxinas web, xornais, revistas, literatura e libros de divulgación, referidos 
á actualidade, á cultura, ou relacionados cos seus intereses ou cos seus estudos, presentes ou 
futuros.

Preténdese avaliar a capacidade para comprender a información relevante, distinguir as ideas 
principais das secundarias, e identificar a información requirida en textos escritos auténticos, de 
interese xeral e de divulgación, que ofrezan suficiente precisión e detalle como para poder 
analizar criticamente a devandita información, aplicando as estratexias necesarias para a 
realización dunha tarefa e captando significados implícitos, posturas e puntos de vista. Este 
criterio avalía, ademais, a capacidade para utilizar de forma autónoma recursos dixitais, 
informáticos e bibliográficos co fin de buscar, comparar e contrastar informacións e solucionar 
problemas de comprensión.

Escribir textos claros e detallados con diferentes propósitos, que teñan a corrección formal, a 
cohesión, a coherencia e o rexistro adecuados, valorando a importancia de planificar e de revisar o 
texto.

Con este criterio preténdese avaliar a redacción de textos cunha organización clara e enlazando 
as oracións, seguindo secuencias lineais cohesionadas. Tamén se valorará o interese en 
planificar os textos e en revisalos, realizando versións sucesivas ata chegar á versión final, con 
respecto ás normas ortográficas e tipográficas. Así mesmo, avaliarase se os textos definitivos 
amosan a capacidade para planificar e redactar con suficiente autonomía, axudándose do 
material de consulta pertinente, e se se sintetiza e se avalía información procedente de varias 
fontes, sempre que sexa sobre temas coñecidos.

Utilizar de forma consciente os coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos, estratéxicos e 
discursivos adquiridos, e aplicar con rigor mecanismos de autoavaliación e de autocorrección que 
reforcen a autonomía na aprendizaxe.

Con este criterio avalíase se alumnos e alumnas manexan as estruturas gramaticais que expresan
maior grao de madurez sintáctica, se valoran a efectividade das regras que coñecen, a partir de 
procesos indutivo/dedutivos e se son capaces de modificalas cando é necesario. Tamén se valora
a ampliación de léxico máis especializado, o perfeccionamento de trazos fonolóxicos, a 
ortografía, así como a análise e a reflexión sobre os distintos compoñentes da competencia 
comunicativa que facilitan a comunicación. Ademais, avalíase a capacidade para valorar o seu 
proceso de aprendizaxe e para corrixir ou rectificar as súas propias producións, tanto orais coma
escritas e as dos seus propios compañeiros.



Identificar, poñer exemplos e utilizar de xeito espontáneo e autónomo as estratexias de aprendizaxe
adquiridas e todos os medios ao seu alcance, incluídas as tecnoloxías da información e da 
comunicación, para avaliar e identificar as súas habilidades lingüísticas.

Este criterio pretende avaliar a capacidade de aplicar a novas situacións as estratexias e 
destrezas coñecidas e de reflexionar sobre o proceso de aprendizaxe. Valora tamén o propio 
papel na construción de aprendizaxes mediante a toma de decisións, a observación, a 
formulación e o reaxuste de hipóteses e a avaliación dos progresos co máximo de autonomía. 
Avalía igualmente a capacidade de usar as tecnoloxías da información e da comunicación como 
ferramentas de comunicación internacional e de aprendizaxe autónoma e a utilización 
consciente das oportunidades de aprendizaxe na aula e fóra dela. Así mesmo, preténdese que se 
identifique o que se sabe facer coa lingua estranxeira, é dicir, as habilidades lingüísticas que se 
posúen, reforzando a confianza en si mesmos.

Analizar, a través de documentos auténticos, en soporte papel, dixital ou audiovisual, aspectos 
xeográficos, históricos, artísticos, literarios e sociais relevantes dos países cuxa lingua se aprende, 
afondando no coñecemento desde a óptica enriquecida polas diferentes linguas e culturas que o 
alumnado coñece.

Este criterio avalía os coñecementos culturais que se teñen dos países onde se fala a lingua 
estranxeira e a capacidade para identificar e analizar algúns trazos específicos, característicos 
destes contextos, achegándose á diversidade social e cultural e diferenciando entre os grupos 
dunha mesma comunidade lingüística e entre membros de culturas diferentes.

Todas as unidades do libro de texto contemplan os sete criterios de avaliación que estabelece a 

lei vixente

Segundo curso de bacharelato

Habilidades comunicativas

Extraer informacións globais e específicas requiridas de textos orais emitidos polos medios de 
comunicación sobre cuestións xerais de actualidade, aspectos das culturas asociadas coa lingua 
estranxeira e temas xerais relacionados cos seus estudios e intereses.

Extraer informacións globais e específicas de textos escritos variados, utilizando as estratexias máis 
adecuadas para inferir significados de datos descoñecidos e demostra-la comprensión cunha tarefa 
específica.

Participar con fluidez en conversacións improvisadas e en narracións, exposicións, argumentacións 
e debates preparados previamente sobre temas de interese para o alumno, relacionados con outras 
áreas do currículo ou con aspectos sociais e culturais dos países onde se fala a lingua estranxeira e 
utiliza-las estratexias de comunicación e o tipo de discurso adecuado á situación.

Ler de maneira autónoma a información contida en textos escritos referidos á actualidade, á vida 
cultural ou relacionados cos seus estudios e intereses presentes ou futuros.

Redactar coa axuda do material pertinente textos que demanden unha planificación e unha 
elaboración reflexiva de contidos e coida-la corrección lingüística, a cohesión e a coherencia.

Reflexións sobre a lingua

Reflexionar sobre os coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos, estratéxicos e discursivos 
adquiridos e aplicar con rigor e precisión os mecanismos de autocorrección que reforcen a 
autonomía na aprendizaxe.



Utilizar de maneira espontánea as estratexias de aprendizaxe adquiridas e consultar materiais de 
referencia (gramáticas, diccionarios, etc.) para resolve-los problemas e profundar na aprendizaxe do
sistema lingüístico e sociocultural.

Identifica-los distintos compoñentes da competencia comunicativa, facilitadores dunha correcta 
comunicación.

Valora-la efectividade das regras que se coñecen como resultado de procesos inductivo-deductivos e
mostrar dispoñibilidade para completalas ou modificalas, en caso de necesidade.

Valora-lo coñecemento lingüístico como medio de entendemento entre os pobos e as culturas.

Detecta-los erros, reflexionar sobre as causas e corrixilos, na procura da autonomía na aprendizaxe.

Aspectos socioculturais

Analizar, a través de documentos auténticos, as manifestacións culturais e os aspectos 
sociolingüísticos transmitidos na lingua estranxeira, desde unha perspectiva enriquecida polas 
diferentes linguas e culturas que coñece o alumnado.

Identifica-los elementos non verbais da comunicación que difiren entre os membros dunha mesma 
comunidade lingüística e entre membros de culturas diferentes.

Usar rexistros adecuados e considera-lo contexto no que se produce a comunicación.

Comprender datos e informacións que favorezan o desenvolvemento profesional, que sexan propias 
de países onde se fala a lingua estranxeira e no ámbito da comunicación internacional.

Seguindo as propostas do currículo oficial para a ensinanza e a avaliación das linguas estranxeiras, 
o libro de texto incorpora de forma integral os criterios de avaliación en todas as seccións que 
compoñen as unidades, así como nos materiais dos que consta o proxecto editorial.

É importante salientar aquí que o seminario concede grande importancia á avaliación de 
técnicas e de estratexias de aprendizaxe dun idioma.

Tendo sempre presente a idea de que os alumnos e alumnas teñen que ir conseguindo un 
grao de autonomía cada vez maior respecto ao seu propio proceso de aprendizaxe, traballaremos a 
sección Check Yourself de autoavaliación. Con esta sección, preténdese concienciar ao estudante 
sobre os conceptos fundamentais aparecidos en cada unidade, e ao mesmo tempo obrigalo a 
incorporalos en unidades sucesivas. Deste xeito, a materia obxecto de estudo preséntase nun 
continuo proceso de revisión. Así mesmo, o alumno/a poderá comprobar o seu progreso na 
adquisición das técnicas e das estratexias de aprendizaxe adecuadas.

2-OBXETIVOS XERÁIS DE ÁREA

1º E 2º ESO

 

Desenvolver destrezas comunicativas receptivas e produtivas.



Ler textos de forma comprensiva sen axuda do dicionario como medio de información 

cultural e social.

Utiliza-las estratexias de aprendizaxe e os recursos didácticos(dicionario,libro de 

texto,revistas,material multimedia, internet) para buscar información e resolver 

situacións de aprendizaxe de forma autónoma.

Acceder ó coñecemento da cultura que transmite a lingua estranxeira para lograr un 

mellor entendemento internacional.

Aprecia-lo valor da lingua estranxeira como medio de comunicación con persoas que 

pertencen a culturas diferentes e como elemento favorecedor das relacións sociais e 

interpersoais.

Reflexionar sobre a propia aprendizaxe.

Comparar as linguas coñecidas polos alumnos coa inglesa.

3º ESO

1º- Escoitar e comprender información xeral e a específica de textos orais en situacións 
comunicativas variadas, adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación.

2º- Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación, de forma 
comprensíbel, adecuada e con certo nivel de autonomía.

3º- Ler e comprender textos diversos dun nivel adecuado ás capacidades e intereses do alumnado co
fin de extraer información xeral e específica, e utilizar a lectura como fonte de pracer e de 
enriquecemento persoal.

4º- Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas, utilizando recursos 
adecuados de cohesión e de coherencia.

5º- Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da 
lingua estranxeira en contextos reais de comunicación.

6º- Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionar sobre os propios procesos de aprendizaxe, 
e transferir á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación adquiridas noutras 
linguas.

7º- Utilizar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, incluídas as tecnoloxías da 
información e da comunicación, para obter, seleccionar e presentar información oralmente e por 
escrito.

8º- Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e como ferramenta de 
aprendizaxe de contidos diversos.

9º- Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como medio de comunicación e entendemento 
entre persoas de procedencias, linguas e culturas diversas evitando calquera tipo de discriminación e
de estereotipos lingüísticos e culturais.



10º- Manifestar unha actitude receptiva e de autoconfianza na capacidade de aprendizaxe e uso da 
lingua estranxeira.

4º ESO

1º- Escoitar e comprender información xeral e a específica de textos orais en situacións 
comunicativas variadas, adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación.

2º- Expresarse e interactuar oralmente en situacións habituais de comunicación, de forma 
comprensíbel, adecuada e con certo nivel de autonomía.

3º- Ler e comprender textos diversos dun nivel adecuado ás capacidades e intereses do alumnado co
fin de extraer información xeral e específica, e utilizar a lectura como fonte de pracer e de 
enriquecemento persoal.

4º- Escribir textos sinxelos con finalidades diversas sobre distintos temas, utilizando recursos 
adecuados de cohesión e de coherencia.

5º- Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos, léxicos, estruturais e funcionais básicos da 
lingua estranxeira en contextos reais de comunicación.

6º- Desenvolver a autonomía na aprendizaxe, reflexionar sobre os propios procesos de aprendizaxe, 
e transferir á lingua estranxeira coñecementos e estratexias de comunicación adquiridas noutras 
linguas.

7º- Utilizar estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance, incluídas as tecnoloxías da 
información e da comunicación, para obter, seleccionar e presentar información oralmente e por 
escrito.

8º- Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e como ferramenta de 
aprendizaxe de contidos diversos.

9º- Valorar a lingua estranxeira e as linguas en xeral, como medio de comunicación e entendemento 
entre persoas de procedencias, linguas e culturas diversas evitando calquera tipo de discriminación e
de estereotipos lingüísticos e culturais.

10º- Manifestar unha actitude receptiva e de autoconfianza na capacidade de aprendizaxe e uso
da lingua estranxeira.

1º BACHARELATO

BLOQUE 1. ESCOITAR, FALAR E CONVERSAR: 

Escoitar e comprender: 
-  Comprensión do significado xeral e específico de conferencias e discursos sobre temas concretos 
e con certa abstracción dentro do campo de interese xeral e académico do alumnado. 
-  Comprensión xeral e específica de mensaxes transmitidas polos medios de comunicación e 
emitidas tanto en lingua estándar coma por falantes con diferentes acentos. 
-  Comprensión da comunicación interpersoal sobre temas de uso cotián, de interese xeral e temas 
abstractos, co fin de contestar no momento. 
-  Utilización de estratexias para comprender e inferir significados non explícitos, para captar as 



ideas principais ou para comprobar a comprensión usando claves contextuais en textos orais sobre 
temas diversos. 
-  Toma de conciencia da importancia de comprender globalmente unha mensaxe, sen necesidade de
entender todos e cada un dos elementos da mesma. 

Falar e conversar: 
-  Planificación do que se quere dicir e de como expresalo, usando recursos variados para facilitar a 
comunicación e mecanismos para dar coherencia e cohesión ao discurso. 
-  Produción oral de mensaxes diversas sobre asuntos relacionados cos seus intereses e 
presentacións preparadas previamente, sobre temas xerais ou da súa especialidade, con razoábel 
corrección gramatical e unha adecuada pronuncia, ritmo e entoación. 
-  Expresión de puntos de vista sobre un tema coñecido, participación en discusións e debates sobre 
temas actuais, ofrecendo información detallada, utilizando exemplos adecuados, defendendo os seus
puntos de vista con claridade e mostrando unha actitude respectuosa e crítica ante as contribucións 
alleas. 
-  Participación en conversacións con certo grao de fluidez, naturalidade e precisión, sobre temas 
variados, utilizando estratexias para participar e manter a interacción e para negociar significados. 

BLOQUE 2. LER E ESCRIBIR: 

Comprensión de textos escritos: 
-  Predición de información a partir de elementos textuais e non textuais en textos escritos sobre 
temas diversos. 
-  Comprensión de información xeral, específica e detallada en xéneros textuais diversos, referidos a
unha variedade de temas. 
-  Identificación do propósito comunicativo, dos elementos textuais e paratextuais e da forma de 
organizar a información, distinguindo as partes do texto. 
-  Comprensión de sentidos implícitos, posturas ou puntos de vista en artigos e informes referidos a 
temas concretos de actualidade. 
-  Lectura autónoma de textos extensos e diversos relacionados cos seus intereses académicos, 
persoais e profesionais futuros, utilizando distintas estratexias de lectura segundo o texto e a 
finalidade que se persiga e apreciando este tipo de lectura como forma de obter información, 
ampliar coñecementos e pasalo ben. 

Composición de textos escritos: 
-  Planificación do proceso de elaboración dun texto, utilizando mecanismos de organización, 
articulación e cohesión do texto. 
-  Redacción de textos de certa complexidade sobre temas persoais, actuais e de interese académico,
con claridade, razoábel corrección gramatical e adecuación léxica ao tema, utilizando o rexistro 
apropiado e, no seu caso, os elementos gráficos e paratextuais que faciliten a comprensión. 
-  Interese pola produción de textos escritos comprensíbeis, atendendo a diferentes necesidades e 
intencións. 

BLOQUE 3. COÑECEMENTO DA LINGUA: 

Coñecementos lingüísticos: 
-  Ampliación do campo semántico e léxico sobre temas xerais de interese para o alumnado e 
relacionados con outras materias de currículo. 
-  Formación de palabras a partir de prefixos, sufixos e palabras compostas. 
-  Revisión e ampliación das estruturas gramaticais e funcións principais adecuadas a distintos tipos 
de texto e intencións comunicativas. 
-  Uso do alfabeto fonético para mellorar a súa pronuncia de forma autónoma. 
-  Produción e interpretación de diferentes patróns de acentuación, ritmo e entoación necesarios para
a expresión e comprensión de distintas actitudes e sentimentos. 



Reflexión sobre a aprendizaxe: 
-  Recoñecemento das variedades de uso da lingua: diferenzas entre a linguaxe formal e informal, 
falada e escrita. 
-  Uso autónomo de recursos diversos para a aprendizaxe: dixitais e bibliográficos. 
-  Aplicación de estratexias para revisar, ampliar e consolidar o léxico e as estruturas lingüísticas. 
-  Análise e reflexión sobre o uso e o significado de diferentes estruturas gramaticais mediante 
comparación e contraste coas súas propias. 
-  Reflexión e aplicación de estratexias de autocorrección e de autoavaliación para progresar na 
aprendizaxe autónoma da lingua. Recoñecemento do erro como parte do proceso de aprendizaxe. 
-  Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe tanto dentro coma fóra da aula, utilizando
as tecnoloxías da información e da comunicación. 
-  Valoración da confianza, da iniciativa e da cooperación para a aprendizaxe de linguas. 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIOCULTURAIS E CONCIENCIA INTERCULTURAL: 

-  Coñecemento e valoración dos elementos culturais máis relevantes. 
-  Reflexión sobre as similitudes e as diferenzas significativas entre costumes, comportamentos, 
actitudes, valores ou crenzas que prevalecen entre falantes da lingua estranxeira e da propia. 
-  Uso de rexistros adecuados ao contexto, ao interlocutor e á intención comunicativa. á canle de 
comunicación, ao soporte, etc. 
-  Interese por estabelecer intercambios comunicativos e por coñecer informacións culturais dos países 
onde se fala a lingua estranxeira. 
-  Valoración da lingua estranxeira como medio de comunicación e de entendemento entre pobos, 
facilitador do acceso a outras culturas, a outras linguas e como enriquecemento persoal. 
-  Recoñecemento da importancia da lingua estranxeira como medio para acceder a coñecementos que 
resulten de interese para o futuro académico e profesional do alumno.

2º BACHARELATO

A Lingua Estranxeira ha de contribuír a que as alumnas e os alumnos desenvolvan as seguintes 
capacidades:

Comprender e utilizar con fluidez e corrección crecentes a lingua estranxeira de forma oral e 
escrita para comunicarse en situacións reais diversas de maneira clara, persoal e creativa, amosando 
respecto e tolerancia cara ás ideas expresadas polos demais.

Interpretar textos orais, escritos e visuais dos medios de comunicación e utiliza-la información 
proporcionada polos mesmos con fins concretos.

Ler de maneira autónoma textos na lingua estranxeira que presenten distintas estructuras 
organizativas con fins diversos: información, adquisición de coñecementos en determinadas áreas 
de interese e para o lecer.

Reflexionar sobre o funcionamento da lingua estranxeira na comunicación, nunha variedade 
crecente de situacións, co fin de mellora-la interpretación das mensaxes recibidas e as propias 
produccións.

Coñece-los aspectos fundamentais do medio sociocultural propio da lingua estudiada para 
conseguir unha mellor comunicación e unha mellor comprensión e interpretación doutras culturas 
desde a perspectiva da propia.



Utilizar estratexias lingüísticas e non lingüísticas para mellora-la comunicación e outras estratexias
tendentes a controla-la propia aprendizaxe.

Amplia-los coñecementos acerca da lingua estranxeira utilizando os coñecementos previos acerca 
do funcionamento das linguas e aplica-los novos coñecementos para aprendizaxes e 
profundamentos posteriores tanto na lingua estudiada como noutras e incluso noutros campos do 
saber e da cultura.

Valorar criticamente outros modos de organiza-la experiencia e de estructura-las relacións persoais
comprendendo o valor relativo das convencións e normas culturais

       

3-CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

 
 
1º E 2º ESO, 2º PMAR:

1- NOTA  DAS AVALIACIÓN:

A nota de cada avaliación será a suma dos apartados 1.1. e 1.2 que a continuación se 
especifican:

1.1- VALORACIÓN DE DEBERES E TRABALLO DE AULA

Seguiranse os seguintes criterios :

A. Deberes   e caderno persoal   1 punto.

B. Traballo na aula a  nivel individual e en grupo 1 punto.

Pedirase ao alumnado que participe da valoración do traballo en equipo (traballo 
cooperativo) utilizando como instrumento de avaliación unha rúbrica na que se analice a 
rendibilidade do alumno en canto á participación e a actitude dentro do equipo e na interacción 
co grupo-clase.

Este apartado contará un 20 % da nota en cada avaliación.

1.2- PROBAS ESCRITAS E REDACCIÓNS

Este apartado contara un 80 % da nota final  da avaliación.

Os aspectos a avaliar e as súas correspondentes porcentaxes son os seguintes:

A. Grammar : 30%

B. Vocabulary: 30 %

C. Reading comprehension: 20 %.

D. Writing: 10%



E. Oral: 10%

Procurarase facer amenos dous exames por avaliación para saber  o nivel de coñecementos do 
alumnado en vocabulario e en gramática; aparecerá indicado o valor de cada apartado e de cada
exercicio. Obterase a media aritmética das notas de cada exame. O contido dos verbos 
irregulares en pasado se incluirá no apartado de vocabulario.

As probas de comprensión lectora (Reading) se procurará facelas en sesións diferentes ás dos 
exames de gramática e de vocabulario; se traballará en textos adaptados aos contidos 
desenvolvidos.

Para valorar o apartado de expresión escrita (Writing), deseñaranse actividades de composición  
descritivas, narrativas  e de diálogos que o alumnado terá que realizar en clase ou como traballo 
de casa.

Para valorar o apartado de comprensión e expresión oral (Oral) se realizarán tests de 
comprensión (Listenings) e exercicios de lectura. Tamén se valorará o traballo oral en diálogos e
exposicións para o que se utilizarán rúbricas para que tanto a profesora como o alumnado poda 
avaliar as actividades.

É condición necesaria para o aprobado na materia que neste apartado 1.2 de probas escritas e 
redaccións o alumnado teña un mínimo de 4; en caso contrario, non se poderá  conseguir o 5 
sumando a unha nota inferior a 4 o resultado obtido no apartado 1.1 de valoración de deberes e 
traballo de aula.

2- NOTA FINAL DE CURSO:

A 1ª e 2ª  e 3ª avaliación  contarán un 20, 30 e 50%  respectivamente. A nota final será o 
resultado da ponderación das 3 avaliacións. Estas porcentaxes xustifícanse por ter contidos 
progresivos.  

3º E 4º ESO, 3º PMAR:

1- VALORACIÓN DE TAREFAS E TRABALLOS

seguiranse os seguintes criterios :

A.  Deberes e tarefas 1 punto

Contará un 10 % da nota en cada avaliación.

2- PROBAS ESCRITAS E OU, ORAIS



Exames avaliación: 60%

Controis: 30%

Estará integrada polos diferentes controis parciais e probas de avaliacion e finais.

Os exames parciais, ben de cada lección ou de varias conxuntas, poderán incluír probas de tipo oral 
e escrito a criterio de cada profesor/a.

 En cada control e exame de avaliación, haberá os seguintes apartados coa seguinte ponderación.:

grammar : 30 puntos de 100

vocabulary: 30 puntos de 100 ( Inclúe fonética)

reading comprehension: 20 puntos de 100 

writing: 20 puntos de 100

No exame aparecerá por escrito o valor de cada apartado e de cada exercicio.

3- NOTA DAS AVALIACIÓN:

A nota de cada avaliación será a suma das tarefas anteriormente mencionadas , máis a nota das 
probas escritas.

4- NOTA FINAL:

A 1ª e 2ª  e 3ª avaliación  contarán un 20, 30 e 50%  respectivamente. A nota final será o resultado 
da ponderación das 3 avaliacións. Estas porcentaxes xustifícanse por ter contidos progresivos.  

ALUMNADO PENDENTE E.S.O.

O alumnado da ESO que pasara de curso sen superar a área de inglés terá que realizar uns cadernos 
de repaso e reforzo facilitados por cada profesor/a que lle imparte aulas neste curso e que lle será 
recollido e correxido por dito profesor. NO CASO DE QUE DECIDA NON FACER PROBAS 
ESCRITAS, CUALIFICARASE POLOS TRABALLOS E NIVEL ACADADO NO CURSO NO 
QUE ESTEA MATRICULADO NO PRESENTE ANO ACADÉMICO

1-

VALOR DE CADA APARTADO:

a. TRABALLOS/CADERNIÑOS: 20% NOTA. 2 PUNTOS SOBRE 10
B. EXAMES ESCRITOS E OU ORAIS (OPCIONAL): 80% NOTA. 8 PUNTOS SOBRE 10

O profesorado entregaralle ao alumnado 3 caderniños ao longo do curso, 1 por cada avaliación.



2-

NOTA DAS AVALIACIÓN:

A nota de cada avaliación será a suma das tarefas anteriormente mencionadas , máis a nota das 
probas escritas.Se o profesor/a decide non facer proba escrita, o traballo contará o 100% da nota.

3-

NOTA FINAL:

A 1ª e 2ª  e 3ª avaliación  contarán un 20, 30 e 50%  respectivamente. A nota final será o resultado 
da ponderación das 3 avaliacións. Estas porcentaxes xustifícanse por ter contidos progresivos.  

De aprobaren o exame ordinario do mes de maio ou extraordinario de setembro de toda a materia, 
só se valoraría o resultado de dito exame.

ALUMNADO  3º PMAR CON INGLÉS PENDENTE :

O alumnado da ESO que pasara de curso sen superar a área de inglés terá que realizar uns cadernos 
de repaso e reforzo facilitados por cada profesor/a que lle imparte aulas neste curso e que lle será 
recollido e correxido por dito profesor.No caso de que o profesor/a decida facer probas escritas estas
contarán o 80% da nota da avaliación. NO CASO DE QUE DECIDA NON FACER PROBAS 
ESCRITAS, CUALIFICARASE POLOS TRABALLOS E NIVEL ACADADO NO CURSO NO 
QUE ESTEA MATRICULADO NO PRESENTE ANO ACADÉMICO

1- VALOR DE CADA APARTADO:

a. TRABALLOS/CADERNIÑOS: 20% NOTA. 2 PUNTOS SOBRE 10
B. EXAMES ESCRITOS E OU ORAIS: 80% NOTA. 8 PUNTOS SOBRE 10

O profesorado entregaralle ao alumnado 3 caderniños ao longo do curso, 1 por cada avaliación.

2- NOTA DAS AVALIACIÓN:

A nota de cada avaliación será a suma das tarefas anteriormente mencionadas , máis a nota das 
probas escritas.No caso de non ter proba escrita, a nota do caderniño será o 100% da nota de 
evaluación.

3-  NOTA FINAL:

A 1ª e 2ª  e 3ª avaliación  contarán un 20, 30 e 50%  respectivamente. A nota final será o resultado 
da ponderación das 3 avaliacións. Estas porcentaxes xustifícanse por ter contidos progresivos.  

De aprobaren o exame ordinario do mes de maio ou extraordinario de setembro de toda a materia, 
só se valoraría o resultado de dito exame.



1º BACHARELATO:

1.-

TAREFAS E TRABALLOS. 10% NOTA. INCLÚE:

a. A entrega e correccion por parte do alumnado dos traballos e puntualidade na entrega. 10%.

PROBAS ESCRITAS: 90% da NOTA:

As probas  de avaliación componheranse dos seguintes apartados coa correspondente puntuacion:
a. comentario de texto ( lectura comprensiva e expresión escrita) :  5  puntos sobre 10.- 50%
b. proba gramatical : 2 puntos sobre 10- 20%
c.proba de vocabulario:  2 punto sobre 10.-20%
d. listening: 1 punto sobre 10. 10% (NAS PROBAS NAS QUE NON HAXA Listening repartirase 
este punto entre grammar e vocabulary: 0,5 respectivamente)

Realizaranse 3 exames de avaliación .
 
Os controis compoñeranse dos seguintes apartados coa correspondente puntuacion:

a. comentario de texto ( lectura comprensiva e expresión escrita) : 5 puntos- 50 %
b. proba gramatical ( inclúe verbos irregulares e conxuncións) : 2,5 puntos.- 25%
c. de vocabulario: 2,5 puntos  - 25%
 

Realizaranse 4 ou 5 controis ao longo do curso 1 ou 2 en cada avaliación..

Dentro das probas escritas, o control ou a media aritmética dos controis valerá un 30 % e o exame 
de avaliación un 70%.

Na proba de setembro non haberá apartado de listening e o apartado de vocabulario contará 2,5 e o 
de grammar 2,5.

3.-

NOTA DAS AVALIACIÓNS:

A nota de cada avaliación será a suma do 90% das probas escritas máis o 10% dos traballos.

4 -

COMPUTO DA NOTA FINAL.

A 1ª e 2ª  e 3ª avaliación  contarán un 20, 30 e 50%  respectivamente. A nota final será o resultado 
da ponderación das 3 avaliacións. Estas porcentaxes xustifícanse por ter contidos progresivos.  



10.2 PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO:

A proba extraordinaria de setembro  componheranse dos seguintes apartados coa correspondente 
puntuacion:
a. Reading comprehension: 5 puntos
 b. Vocabulary: 2,5 puntos 
c.Grammar: 2,5 puntos
total: 10 puntos
10.3

2º BACHARELATO:

1.-

TAREFAS E TRABALLOS. 10% NOTA. INCLÚE:

a. A entrega e correccion por parte do alumnado dos comentarios de texto e puntualidade na entrega.
.Ademáis da realización das tarefas mandadas para facer na casa (homework)

2 -
PROBAS ESCRITAS: 90% da NOTA:
As probas  de avaliación componheranse dos seguintes apartados coa correspondente puntuacion:
a. comentario de texto: 6 puntos sobre 10 - 60%
b. proba gramatical ( inclúe verbos irregulares, phrasal verbs e conxuncións): 2 puntos - 20%
c. vocabulario: 1 punto sobre 10. - 10 %
d. audicion ou listening: 1 punto sobre 10 -10 %

Realizaranse 3 exames de avaliación .
 
Os controis compoñeranse dos seguintes apartados coa correspondente puntuacion:

a. comentario de texto: 5 puntos- 50%
b. proba gramatical ( inclúe verbos irregulares e conxuncións) : 2,5 puntos.- 25%
c. de vocabulario: 2'5 puntos  - 25%

Realizaranse 3 controis ao longo do curso, 1 en cada avaliación..

Dentro das probas escritas, o control valerá un 30 % e o exame de avaliación un 70%.

Na proba de setembro non haberá listening e o apartado de vocabulario contará 2 puntos.

3 -

NOTA DAS AVALIACIÓNS:



A nota de cada avaliación será a suma do  90%das probas escritas máis o 10% dos traballos.

4 -

COMPUTO DA NOTA FINAL.

A 1ª e 2ª  e 3ª avaliación  contarán un 20, 30 e 50%  respectivamente. A nota final será o resultado 
da ponderación das 3 avaliacións. Estas porcentaxes xustifícanse por ter contidos progresivos.

10.2. ALUMNADO PENDENTE

Os alumnos/as pendentes de Bacharelato terán a seguinte modalidade de avaliación :

Terán que realizar un traballo detallado en cada avaliación co propósito de repasaren a materia. O
profesorado tomará nota da realización dos mesmos. Farán un exame por avaliación.Os exames da 1ª e
2ª avaliación coincidirán aproximadamente cos do alumnado de 1º de Bacharelato e a 3º avaliación,
a finais do mes de Abril.

 
 
 
10.3 PROBA EXTRAORDINARIA DE XUÑO:

A proba extraordinaria de xuño  componheranse dos seguintes apartados coa correspondente 
puntuacion:
a. comentario de texto: 6 puntos sobre 10 - 60%
b. proba gramatical ( inclúe verbos irregulares e conxuncións): 2 puntos - 20%

c. vocabulario: 2 punto sobre 10. - 20 %

        

4-CONTIDOS MÍNIMOS  

1º E.S.O. 

 •          Diferenciación correcta dos pronomes de persoa suxeito .

•          Enunciado sintácticamente correcto de frases afirmativas interrogativas e negativas 
utilizando o verbo "To Be" na persoa que lle corresponda .

•          Uso correcto das formas do verbo “Have got” en frases afirmativas,interrogativas e 
negativas.

•          Coñecemento das estructuras oracionais que serven para preguntar e responder acerca de 
datos persoais ( nome,idade, nacionalidade).



•          Enunciado de frases afirmativas con verbos en presente simple que designen 
acciónshabituais na rutina diaria do alumnado.

•          Ordenación correcta dos enunciados en presente simple e presente continuo(afirmativa, 
interrogativa, negativa: full forms and short answers).

•          Lectura comprensiva de pequenos textos con vocabulario estudiado no curso .

•          Artículo indeterminado; a/an.

•          Adverbios de frecuencia.

•          Question words.

•          Pronomes persoais e adxetivos posesivos.

•          Identificación do valor temporal da forma verbal nunha frase (presente, pasado ou futuro ).

•          There is/There are.

•          Nomes contables e incontables.

•          Some/Any.

•          Plural dos nomes.

•          Preposicións de lugar:

•          Vocabulario básico en relación coas familias léxicas traballadas:- Identificación persoal; 

-Vivenda, fogar e contorna; 
-Actividades da vida diaria; 
-Familia e amigos; 
-Tempo libre, lecer e deporte; 
-Viaxes e vacacións; 
-Educación e estudo; 
-Alimentación e restauración; 
-Transporte; lingua e comunicación; 
-Medio ambiente, clima 

2º E.S.O. 

 •          Enunciado de frases afirmativas,interrogativas e negativas usando a persoa correspondente 
dos verbos "To Be" e “To Have got”.

•          Utilización correcta dos pronomes persoais suxeito e obxeto

•          Enunciado de frases descritivas co emprego das formas "There is / are" nos tres tipos de 
modalidade oracional .

•          Diferenciación semántica dos verbos "To Be" e "To Have got" .

•          Coñecemento do significado e correcto uso dos pronomes interrogativos.

•          Enunciado de frases en presente simple que describan a rutina cotiá e que especifiquen a 
frecuencia con que se executa a acción.(adverbios de frecuencia,  daily activities)



•          Intercambio de datos persoais e de hábitos a través de preguntas e respostas entre 
compañeiros.

•          Emprego do presente continuo en frases que relatan o que está a acontecer.

•           Diferenciación gramatical e semántica entre os dous tipos de presente (presente 
simple/presente compuesto).

•         Can, can´t.

•          Identificación do valor temporal da forma verbal nunha frase (presente, pasado ou futuro ).

•          Lectura comprensiva de textos coas estructuras oracionais , a gramática e o léxico 
correspondentes ó nivel do curso .

•          Comparativos e superlativos.

•           Pasado simple (afirmativa, interrogativa e negativa).

•         Pretérito Perfecto  (afirmativa, interrogativa e negativa).

•          Vocabulario básico en relación coas familias léxicas traballadas.

- Identificación persoal; 
-Vivenda, fogar e contorna; 
-Actividades da vida diaria; 
-Familia e amigos; 
-Traballo e ocupacións; 
-Tempo libre, lecer e deporte; 
-Viaxes e vacacións; 
-Saúde e coidados físicos; 
-Educación e estudo; 
-Compras e actividades comerciais; 
-Alimentación e restauración; 
-Transporte; lingua e comunicación; 
-Medio ambiente, clima e contorna natural; 
-Tecnoloxías da Información e a Comunicación.

2º E.S.O. -  PMAR  

•  Diferenciación semántica dos verbos "To Be" e "To Have got" .

• Enunciado de frases cos verbos "To Be" e “To Have got”.

• Uso do Presente simple para describir a rutina cotiá, empregando adverbios para comunicar 
a frecuencia de tales accións.

• Intercambio de datos persoais e de hábitos a través de preguntas e respostas entre 
compañeiros usando os pronomes interrogativos adecuados.

• Enunciado de frases descritivas co emprego das formas "There is / are".

• Emprego do presente continuo en frases que relatan o que está a acontecer.

• Lectura comprensiva de textos aplicando as técnicas de skimming e scanning.
• Can, can´t.



• Comparativos e superlativos.

• Pasado simple (afirmativa, interrogativa e negativa).

          Vocabulario básico en relación coas familias léxicas traballadas.
- Identificación persoal; 
-Vivenda, fogar ; 
-Actividades da vida diaria; 
-Familia e amigos; 
-Traballo e ocupacións; 
-Tempo libre, lecer e deporte; 
-Viaxes e vacacións; 
-Saúde e coidados físicos; 
-Educación e estudo; 
-Compras e actividades comerciais; 
-Alimentación e restauración; 
-Transporte;
-Medio ambiente, clima e contorna natural; 
-Tecnoloxías da Información e a Comunicación.

3º E.S.O. 

1ª avaliación:

Verb to be

verb have got

there is/are

presente simple

presente contínuo

presente simple/presente contínuo

comparativas e adxetivos

vocabulario  sobre:  profesións,  sentimentos,  rutinas,  a  hora,  tipos  de  música,  adxetivos,
instrumentos musicais, moda, roupa e adxetivos de personalidade e de descripción

2º avaliación:



–pasado simple

–pasado contínuo

–pasado simple/ pasado contínuo

–modais: can/could, have to, must e should

–vocabulario sobre: películas, profesións, deportes, verbos de acción, medio ambiente e verbos.

3ª avaliación:

–futuro: will, be going to, futuro simple con valor de futuro

–primeiro condicional

–pretérito perfecto

–a pasiva

–cuantificadores

–vocabulario:  actividades  vacacionais,  natureza,  saúde,  partes  do  corpo,  comida  e  bebida,
preposicións de lugar.

 3º PMAR

–1ª avaliación:
–
––  Verb to be
–   Verb to have
–   ( en presente simple e pasado simple)    
–- Pronomes Suxeito e Obxecto
–- Adxectivos e pronomes posesivos.
–- Caso posesivo.
–- Adxectivos e pronomes demostrativos.
–- O artigo, some, any.
–- Pronomes interrogativos.
–- Plural dos sustantivos
–- O adxectivo: características
–
–– Vocabulario sobre: Números, días da semana, meses do ano, estacións, cores, números ordinais e 
cardinais, partes do día, as datas profesións, sentimentos, rutinas, a hora, tipos de música, 
adxetivos,instrumentos musicais, moda, roupa e adxetivos de personalidade e de descripción, expresións 
sobre o tempo libre
–preposicións. Adxectivos acabados en -ed e -ing
–
– 2º avaliación:
–
–Tempos verbais:
–
–- Verb There be ( presente simple, pasado simple)
–- Presente simple



–- Presente contínuo
–
–Outros verbos:
–– modais: can/could, have to, must e should
–
–Vocabulario sobre: 
–Expresións de tempo co presente contínuo,cine, profesións, deportes, verbos de acción, medio ambiente, 
viaxes, lugares para visitar e verbos irregulares.
–
–3ª avaliación:
–
–- pasado simple
–– pasado contínuo
–– pasado simple/ pasado contínuo unidos con “When”
–- cuantificadores
–- comparativas e adxetivos
–
–Vocabulario: actividades vacacionais, natureza, saúde, partes do corpo, comida e bebida, preposicións de 
lugar.

 4º E.S.O.

***  TODA MATERIA DUN  CURSO  INFERIOR,  REPASARASE  E  SERÁ  DE  OBRIGADO
COÑECIMENTO  POR  PARTE  DOS  ALUMNOS  DE  CURSOS  INMEDIATAMENTE
SUPERIORES.

1ª avaliación:

–presente simple

–presente contínuo

–presente simple/presente contínuo

–pasado simple

–used to

–pasado contínuo

–pasado simple/ pasado contínuo

–pretérito perfecto

–pasado simple/pretérito perfecto

–vocabulario:  moda,  comida,adxectivos,música,  películas,  profesións,  lugares,descripción  de
animais, animais, sentimento, personalidade.

2º avaliación:

–a pasiva



–tempos verbais de futuro

–1º e 2º condicional

–estilo indirecto

–vocabulario: obxectos da casa, a casa, obxectos relacionados co deporte, deporte, ingedientes e
sabores, comidas.

3ª avaliación:

–pronomes relativos

–some/any e compostos

–verbos modais, comparativa de adxectivos

–like + xerundio

–vocabulario: tecnoloxía, verbos, crime, adxectivos,arte, descipcións de obras de arte.

 

 1º BACHARELATO

1-Verbal Tenses :

a) Simple Present

c) Present Continuous

d) Simple Past

e) Past Continuous

f) Present Perfect con just/ yet/ already/ for / since / ago / during.

g) Past Perfect

h) Simple Future

i) Future with " Going To "

j) Simple Conditional

k) Perfect Conditional

l) Like / enjoy / love / hate / prefer ... + xerundio (-ing) ou to + infinitivo

m) Modal Verbs : Can/Could, May/ Might, Be able to, Should, Must/mustn’t, Have to Ought to,
Need/needn’t. Uses -Gerund and infinitive.

n) used to, would.



o) be/get used to.

p) Present continuous (expressing future).

q) Future perfect and continuous.

r) Have/get something done.

s) Perfect modals.

t) Would / used to + infinitivo.

u) Be / get used to + -ing

v) Want+Infinitive, Want+Object+Infinitive

3 - Reported Speech

- Statements

- Questions

- Orders

- Suggestions.

- Verbos introductorios : ask, declare, apologise, explain, invite, offer, say, suggest, tell, etc.

4- Passives : ( using all the former verb tenses )

5- Subordinate clauses/linkers :

- Time Clauses

- Place

- Purpose

- Cause "

- Result

- Concessive

- Conditional  ( Type 1,2,3 )* Uso de "unless".

- Relative  ( defining/non defining )

- Comparative

 IRANSE INTRODUCINDO COMENTARIOS DE TEXTO TIPO SELECTIVIDADE.
–Introdúcese unha proba de “listening” que terán que superar á hora de se examinar. Dita proba está

incluída na programación de aula para este curso.



 2º BACHARELATO

1- Adverbs : ago, already, yet, still, quite, else, just, ever, never, too

2- Frequency adverbs

3-  Adjectives: adjective+ enough/too + adjective

4- Have/get something done

5- Verbos pronominais seguidos de adxectivo: look angry/smell good, etc

6- Phrasal Verbs

7- Verbal Tenses :

a) Simple Present

c) Present Continuous

d) Simple Past

e) Past Continuous

f) Present Perfect

g) Present Perfect Continuous

h) Past Perfect

i) Future with " Going To "

j) Simple Future

k) Future perfect

l) Future continuous

m) Perfect Conditional

n) Simple Conditional

o) Past Perfect Continuous

p) Modáis perfectos.

q) Futuro perfecto composto.

r) Pretérito pluscuamperfecto contínuo.

s) Modal Verbs : Can/Could/Be able to, May/Might, Should/had better, Must, Ought to, Need, Used
to. Need  /  needn´t  +  infinitivo.Could  /  may  /  might  /  must  /  should  /  ought  to  +  have  +
participio.Uses



8- Reported Speech ;

Statements

Questions

Commands

Suggestions  (using  the  following  introductory  verbs:  accept,  advise,  agree,  apologize,ask,  beg,
declare, explain, insist, invite and offer…

9- Passives : ( using all the former verb tenses )

10- Subordinate clauses/ Connectors :

a)Time Clauses

b) Place "

c) Purpose "

d) Cause "

e) Result "

f) Concessive "

g) Conditional " ( Type 1,2,3 ) (unless, provided that,as long as..)

h) Relative " ( defining/non defining )

I) Comparative. as if, as ....as, as though.

11- infinitive with and without "to".Verbs followed by gerunds

12- Subjunctive : I Wish + simple past, past perfect, simple conditional, I'd Rather, If Only

-Neste curso continúase coa proba de “listening” que terán que superar á hora de se examinar.

Dita proba está incluída na programación de aula para este curso.
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