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a) Introdución e contextualización 

 

● Marco legal 

 

Esta programación está estruturada en función do marco legal no que se desenvolve. A 

continuación os textos legais máis importantes que afectan a este departamento: 

 

1. Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.  

(http://www.edu.xunta.es/portal/normativa) 

2. Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

3. MCERL (Marco Común Europeo de Referencia das Linguas) 

4. Guía didáctica do Portfolio Europeo das linguas para ensino secundario. 

5. Guía do Programa de Auxiliares de Conversa en centros públicos 2017-2018 

(https://www.edu.xunta.gal/portal/node/23308) 

 
Todos os textos legais que configuran o actual regulamento da educación no Estado español. 

 

● Contorno 

 O IES Ricardo Mella presenta unha gran homoxeneidade dende o punto de vista 

sociocultural, aínda que a procedencia do alumnado é heteroxénea porque provén dunha área 

xeográfica ampla. Unha gran parte das familias do noso alumnado vive no medio rural sendo a 

agricultura subsidiaria dentro dos ingresos familiares. 

En canto a diferenzas de xénero e traballo os pais desenvolven na súa maioría actividades 

pertencentes ó sector secundario, seguido aínda que de lonxe polo sector terciario, e unha baixa 

porcentaxe do sector primario. A maioría das nais son amas de casa, tarefa que combinan cos 

labores agrícolas para o autoconsumo. Unha baixa porcentaxe adícase ó sector secundario e 

terciario. En canto ó nivel de estudos a maioría das nais e pais posúen estudios primarios e 

secundarios observando que esta porcentaxe é superada polas nais. Un porcentaxe dos pais ten 

estudos universitarios e unha porcentaxe algo menor das nais. Este feito incide directamente na 

capacidade dalgunhas  familias para acompañar o proceso de formación das súas fillas e fillos. 

A maioría do alumnado procede de centros públicos. O alumnado de 1º ESO ven dos centros 

adscritos. O alumnado de bacharelato é basicamente o que estuda a ESO no noso centro, ou 

http://www.boe.es/boe_gallego/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-G.pdf
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desprazados do IES Carlos Casares e outros centros. O alumnado de ciclos é de procedencia 

máis variada. Aos ciclos formativos de nivel superior o alumnado accede con estudos xa que 

poden ser os bacharelatos actuais e incluso alumnos con estudos universitarios. 

Das enquisas realizadas extráense datos que xustifican de novo os resultados negativos, xa 

que aínda que o alumnado desexaría cursar estudos con éxito as horas adicadas son escasas e 

as circunstancias sociais son un factor que non o favorece os bos resultados académicos. Todos 

estes aspectos definen dunha maneira clara as perspectivas do alumnado. A maioría inclínase  

máis ó mercado laboral que á realización de estudos universitarios. Dada a implantación dos ciclos 

neste centro un alto porcentaxe dos alumnos de segundo de bacharelato prefiren cursar ciclos 

formativos superiores a ir a universidade. Entre os cursos da ESO a porcentaxe repártese á 

metade entre ciclos de grao medio e superior e bacharelato. 

Vigo é principalmente a cabeceira dunha comarca industrial Actúa de centro de expansión 

industrial da comarca no ámbito da Ría de Vigo e os concellos limítrofes, e que ten dinámica 

propia en algúns sectores industriais. O centro atópase na carretera Vella a Madrid. O seu 

mercado máis inmediato é a comarca industrial de Vigo e a súa poboación especialmente as 

parroquias adxacentes o centro. As xentes da zona complementan a miúdo un salario industrial ou 

do sector servicios co traballo agrícola de autoconsumo. 

Existe transporte público centrado na cidade, con estación de autobuses con liñas 

intercomarcais e nacionais. Estando as parroquias regularmente comunicadas. O concello ten 

unha notable taxa de desemprego sobre a poboación total da comarca, e tamén unha alta 

porcentaxe de poboación sen primeiro emprego As dificultades socioeconómicas e culturais, 

ademais das escasas oportunidades de ter contacto coa cultura fóra do centro nalgúns casos 

inciden no rendemento académico do noso alumnado e nas súas expectativas respecto ao futuro. 

 

● Departamento de inglés 

 Olga Filgueira Posada 1º de ESO, 2º de ESO, Oratoria, Lingua 

Castela, Titora  2º ESO 

Rocío Rodríguez Nocturno: ESA, AF3N, XA3N, AF 

Distancia 
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Miguel González Sardón 1º CS AF, 1º CS AD, 2º FP Básica Elect. 

/ 1º FP Básica Admin. 

Inés Montenegro Fernández 1º Bach Ciencias / Humanidades, 1ºCM 

XA, 3º de ESO, 4º de ESO 

Emilio Pérez Lorenzo 2º curso Bach Ciencias / Humanidades, 

1º CM XA, 2º FP Básica Admin. / 1º FP 

Básica Elect. 

No concedida Auxiliar de conversa (Fullbright) 

 

b) Contribución ao desenvolvemento das competencias clave. Concreción 

que recolle a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables que forman 

parte dos perfís competenciais.  

   As competencias son as capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos da materia co fin 

de lograr a realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. 

Son un dos aspectos orientadores do conxunto do currículo e do proceso de ensino-aprendizaxe, 

conceptualízanse como un “saber facer” que se aplica a unha diversidade de contextos 

educativos, sociais e profesionais, as competencias considéranse coñecemento na práctica. O 

alumnado debe demostrar que sabe aplicar o seu coñecemento, pero ademais debe demostrar 

que sabe ser e estar. 

 
1. Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. (CMCCT) 

3. Competencia dixital. (CD) 

4. Aprender a aprender. (CAA) 

5. Competencias sociais e cívicas. (CSC) 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. (CSIEE) 

7. Conciencia e expresións culturais. (CCEC) 

 

1. Comunicación lingüística. Esta competencia é o resultado da acción comunicativa dentro de 

prácticas sociais determinadas na lingua estranxeira. O alumnado é receptor e produtor de 

mensaxes. Dende o departamento se contribuirá ao desenvolvemento harmonizado de todos os 

compoñentes da competencia de comunicación: lingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural e 
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estratéxico. Para desenvolver esta competencia deben explorarse diferentes xeitos e soportes de 

comunicación, oral, escrito, audiovisual e mediante as novas tecnoloxías polo que se requirira 

unha alfabetización  complexa. 

  O desenvolvemento do currículo fai unha mención expresa ao plurilingüísimo e á interculturalidade 

co cal dende o departamento se traballará de xeito integrado cos demais departamentos de 

linguas para dar así continuidade ao proceso de fomento do interese polas linguas propias e 

outras linguas e culturas. 

CCL é unha competencia moi complexa. Está vinculada á acción comunicativa dentro das 

prácticas sociais, na que o individuo produce e recibe mensaxes con distintas finalidades. Na 

práctica docente a creación de situacións de aprendizaxe terán como finalidade o 

desenvolvemento da competencia lingüística. Ademais, esta competencia supón a apertura dunha 

vía de coñecemento, dentro e fóra da escola, enriquecemento cultural e constitúe un obxectivo de 

aprendizaxe permanente, considerando a lectura coma o principal medio para a ampliación da 

aprendizaxe e desta competencia. O desenvolvemento da competencia lingüística buscarase a 

través do emprego de metodoloxías activas que poñen ao estudante como centro do proceso de 

aprendizaxe.  

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. A competencia 

matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as súas ferramentas para 

describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. Require coñecementos sobre 

os números e as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e de razoamento 

matemático para producir e interpretar informacións, para coñecer máis sobre aspectos 

cuantitativos e espaciais da realidade e para resolver problemas relacionados coa vida diaria e o 

mundo laboral. Esta competencia inclúe unha serie de actitudes e valores que se basean no rigor, 

o respecto aos datos e a veracidade. Os ámbitos integrados na competencia matemática son os 

referentes aos números, a álxebra, a xeometría e a estatística. As competencias básicas en 

ciencia e tecnoloxía proporcionan un achegamento ao mundo físico e á interacción responsable 

nel. Contribúen ao desenvolvemento do pensamento científico e capacitan o individuo para 

identificar, formular e resolver situacións da vida cotiá, para actuar fronte aos retos e problemas 

propios das actividades científicas e tecnolóxicas. 



 

I.E.S. RICARDO MELLA 
Estrada Vella Madrid 177 – 36214 Vigo. Pontevedra. 
Teléfono: 886121100 – Fax: 886121026    
Web: http://edu.xunta,es/centros/iesricardomella 
Correo Electrónico: ies.ricardo.mella@edu.xunta.es 

Departamento 
de 

Inglés 

 

 7 

As actitudes e valores integrados nestas competencias están relacionados coa asunción de 

criterios éticos, o interese pola ciencia, o apoio á investigación científica, a valoración do 

coñecemento científico e a responsabilidade sobre a conservación dos recursos naturais e 

ambientais, así como a adopción dunha actitude adecuada para lograr unha vida física e mental 

saudable nun ámbito natural e social. 

3.Competencia dixital. Esta competencia refírese ao uso responsable e correcto da información e 

a formación de alumnado competente dixitalmente. Para alcanzar esta competencia o 

departamento traballará: 

a) no marco xeral do Plan TIC do centro a través do Plan TIC do departamento  que 

continúa, revisa e mellora o traballo de cursos anteriores. 

 b) na posta en práctica sempre que os recursos tecnolóxicos o permitan do Plan TIC do 

departamento coas tecnoloxías como ferramentas básicas no proceso de aprendizaxe: blog de 

aula, colaboración con outros proxectos que integran as TIC no do centro: emprego de 

aplicacións e software.  

 

Implica o uso creativo, crítico e seguro das tecnoloxías da información e a comunicación. Supón a 

adecuación ós cambios que introducen as novas tecnoloxías e a adquisición de novos 

coñecementos, habilidades e actitudes para ser competente nun ámbito dixital. Require o 

coñecemento das principais aplicacións informáticas, e precisa do desenvolvemento de diversas 

destrezas relacionadas co acceso á información, o procesamento e uso para a comunicación, a 

creación de contidos, a seguridade e a resolución de problemas en distintos contextos. 

O alumnado deberá ser capaz de facer un uso habitual dos recursos tecnolóxicos dispoñibles co 

fin de resolver os problemas reais dun modo eficiente, así como avaliar e seleccionar novas fontes 

de información e innovacións tecnolóxicas, en función da súa utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. A adquisición desta competencia require ademais actitudes e valores que 

permitan ó usuario adaptarse ás novas necesidades establecidas polas tecnoloxías, a súa 

apropiación e adaptación ós propios fins e a capacidade de interaccionar socialmente en torno a 
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elas. Por outra parte, a competencia dixital implica a participación e o traballo colaborador, así 

como a motivación e a curiosidade pola aprendizaxe e a mellora no uso das tecnoloxías. 

4. Competencia para aprender a aprender. Esta competencia implica iniciarse na aprendizaxe e 

ser quen de continuar aprendendo de xeito autónomo, aspecto fundamental para a aprendizaxe 

permanente. Aprender a aprender inclúe unha serie de coñecementos e destrezas que requiren 

unha reflexión e toma de conciencia sobre os propios procesos de aprendizaxe, polo que os 

procesos de coñecemento se converten en obxecto do coñecemento e deberase aprender a 

executalos axeitadamente. As actitudes e valores clave na adquisición desta competencia son a 

motivación para aprender e a confianza para alcanzar as metas da aprendizaxe. 

O departamento traballará na organización dos contidos en torno ao proceso de aprendizaxe do 

alumnado  (“student-based teaching”) e a través de estratexias pedagóxicas encamiñadas a guiar 

ao alumnado a aprendizaxe de xeito autónomo. En todos os cursos incídese no emprego de 

técnicas de estudo directamente relacionadas coa aprendizaxe da lingua estranxeira (mapas 

conceptuais, estratexias de pensamento, thinking-based teaching) que orientan a acción educativa 

cara a adquisición de dita competencia. 

5. Conciencia e expresión culturais . Esta competencia implica coñecer, apreciar, comprender e 

valorar criticamente diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de gozo e 

enriquecemento persoal e consideralas parte do patrimonio cultural.  

Require coñecementos que permitan acceder ás distintas manifestacións sobre a herdanza 

cultural a tódolos niveis. Comprende a concreción da cultura e outras manifestacións artístico-

culturais da vida cotiá. Incorpora o coñecemento básico das principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas e a identificación entre as diferentes 

manifestacións artísticas e a sociedade. A adquisición desta competencia pon en funcionamento 

destrezas como a aplicación de diferentes habilidades de pensamento para poder comprender, 

valorar, emocionarse e gozar das diferentes manifestacións artísticas. Supón, ademais, actitudes e 

valores persoais de interese, recoñecemento e respecto por elas e pola conservación do 

patrimonio. Ao longo do curso, trabállanse temas variados que inclúen materiais sobre disciplinas 

artísticas que favorecen o enriquecemento cultural e artístico do alumnado. Os proxectos e 
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unidades didácticas teñen unha sección adicada a contidos relacionados coa conciencia e 

expresión culturais. Ademais o alumnado participa na organización e participación de 

conmemoracións culturais organizadas polo centro e os departamentos didácticos: día da paz, día 

da muller, día da poesía, día internacional do libro, Día das letras. O departamento de inglés 

colabora anualmente co EDNL do centro coa revista Cadernos de teatro, a través de actividades 

pedagóxicas que conxugan a CCL e a CCEC.  

6. Competencias sociais e cívicas. A competencia social é a habilidade e capacidade  para  

empregar os coñecementos e actitudes sobre a sociedade así como interactuar con outras 

persoas ou grupos baseándose no respecto mutuo e as conviccións democráticas. A competencia 

cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, igualdade, 

cidadanía, dereitos humanas e civís. A metodoloxía do traballo colaborativo e ABP favorece a 

aprendizaxe desta competencia dentro da aula pero tamén establecendo lazos coa comunidade 

educativa a través dos traballos e da súa difusión. O departamento, tendo como referente o Plan 

de convivencia do centro, promoverá os valores de colaboración, autoconfianza, integridade e 

honestidade a través da práctica educativa.  

 Estas competencias implican a habilidade e capacidade para utilizar os coñecementos e 

actitudes sobre a sociedade para comprender a realidade social do mundo en que se vive e 

exercer a cidadanía democrática nunha sociedade cada vez máis plural. A competencia social 

relaciónase co benestar persoal e colectivo e require a adquisición de coñecementos que permitan 

comprender e analizar os códigos de conduta e o comportamento adecuado para convivir en 

sociedade. Os elementos fundamentais desta competencia son a capacidade de comunicarse de 

forma construtiva en distintos ámbitos e a seguridade nun mesmo, a integridade e a honestidade. 

A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, xustiza, 

igualdade, cidadanía e dereitos civís. Nesta competencia son fundamentais: a habilidade para 

interactuar eficazmente no ámbito público, manifestar solidariedade e interese polos problemas da 

comunidade, o respecto dos dereitos humanos, a igualdade, a apreciación e comprensión das 

diferentes relixións ou culturas. O desenvolvemento destas competencias implica afrontar os 

conflitos con valores éticos e exercer os dereitos e deberes cidadáns dende unha actitude solidaria 

e responsable. 
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7. Sentido da iniciativa e espírito emprendedor. En todas as unidades o alumnado traballará a 

asertividade, flexibilidade e cooperación. Favorecerase o desenvolvemento de calidades como a 

imaxinación, creatividade, confianza en si mesmo ou o sentido crítico. Os alumnos acadan 

autonomía a medida que avanza no coñecemento da lingua. 

 

A continuación preséntanse as táboas por cursos coa relación dos estándares de 

aprendizaxe avaliables que forman parte dos perfís competenciais  de  Competencia 

Comunicación Lingüística, Competencia Dixital, Competencia para Aprender a Aprender, 

Competencia en Conciencia e Expresións Culturais, Competencias Sociais e Cívicas. 

 

PERFÍS COMPETENCIAIS POR CURSOS: 
 

2ºBACHARELATO 

 

 
 

 

Estándares de Aprendizaxe avaliables 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Competencias 

clave 

▪ PLEB1.1. Comprende instrucións, anuncios, declaracións e mensaxes detalladas, dados cara a cara ou por outros 
medios, sobre temas concretos, en linguaxe estándar e a velocidade normal (por exemplo, declaracións ou 
mensaxes institucionais).  

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

▪ PLEB1.2. Identifica as ideas principais, os detalles relevantes e as implicacións xerais de conversas e debates 
relativamente extensos e animados entre varias persoas interlocutoras que teñen lugar na súa presenza, sobre 
temas xerais, de actualidade ou do seu interese, sempre que o discurso estea estruturado e non se faga un uso 
moi idiomático da lingua. 

▪ CCL 
▪ CCA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ PLEB1.3. Comprende, en debates e conversas informais sobre temas habituais ou do seu interese, a postura ou 
punto de vista das persoas interlocutoras, así como algúns sentidos implícitos e matices como a ironía ou o 
humor. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
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▪ CCEC 
▪ PLEB1.4. Comprende, nunha conversa formal na que participa, no ámbito educativo ou ocupacional, información 

detallada e puntos de vista e opinións sobre temas da súa especialidade e relativos a liñas de actuación e outros 
procedementos abstractos, sempre que poida confirmar o que o interlocutor quixo dicir e conseguir aclaracións 
sobre os aspectos ambiguos. 

▪ CCL 
▪ CCA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ PLEB1.5. Comprende a liña argumental, as ideas principais, os detalles relevantes e as implicacións xerais en 
presentacións, conferencias ou seminarios de certa extensión e complexidade sobre temas educativos ou 
profesionais da súa área de interese, tanto concretos como abstractos, sempre que haxa marcadores que 
estruturen o discurso e guíen a comprensión. 

▪ CCL 
▪ CCA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ PLEB1.6. Comprende o contido da información da maioría do material gravado ou retransmitido nos medios de 
comunicación, relativo a temas de interese persoal, identificando o estado de ánimo, o ton e mesmo o humor do 
falante, sempre que o discurso estea articulado con claridade, nunha variedade de lingua estándar e a velocidade 
normal. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción  

▪ 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.). 

▪ 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. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ 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. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

▪ PLEB3.1. Entende detalles relevantes e implicacións de anuncios e material de carácter publicitario sobre asuntos 
do seu interese persoal (por exemplo, carteis, folletos, pancartas ou graffiti), educativo (por exemplo, carteis 
científicos) ou profesional (por exemplo, boletíns informativos ou documentos oficiais). 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ PLEB3.2. Comprende a información, a intención e as implicacións de notas e correspondencia persoal en 
calquera soporte, incluídos foros e blogs, nos que se transmiten e se xustifican de xeito detallado información, 
ideas e opinións sobre temas concretos e abstractos de carácter persoal e dentro da súa área de interese. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 
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▪ PLEB3.3. Comprende instrucións extensas e complexas dentro da súa área de interese ou a súa especialidade, 
incluíndo detalles sobre condicións e advertencias, sempre que poida volver ler as seccións difíciles (por exemplo, 
sobre instrumentos de medición ou de procedementos científicos). 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ PLEB3.4. Comprende os detalles relevantes e as implicacións de correspondencia formal de institucións públicas 
ou entidades privadas como universidades, empresas ou compañías de servizos, sobre temas concretos e 
abstractos de carácter persoal e educativo, dentro da súa área de interese ou a súa especialidade. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ PLEB3.5. Entende, en textos de referencia e consulta, en soporte tanto impreso como dixital, información 
detallada sobre temas da súa especialidade nos ámbitos educativo ou ocupacional, así como información 
concreta relacionada con cuestións prácticas en textos informativos oficiais, institucionais ou corporativos. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

▪ PLEB3.6. Comprende a información, as ideas e as opinións implícitas en noticias e artigos xornalísticos e de 
opinión ben estruturados e de certa lonxitude que tratan dunha variedade de temas de actualidade ou máis 
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro da súa área de interese, e localiza con facilidade detalles 
relevantes neses textos. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ PLEB3.7. Comprende os aspectos principais, detalles relevantes, algunhas ideas implícitas e o uso poético da 
lingua en textos literarios que presenten unha estrutura accesible e unha linguaxe non moi idiomática, e nos que o 
desenvolvemento do tema ou da historia, os personaxes centrais e as súas relacións, ou o motivo poético, estean 
claramente sinalizados con marcadores lingüísticos doadamente recoñecibles. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción  

▪ PLEB4.1. Escribe informes en formato convencional e de estrutura clara relacionados coa súa especialidade (por 
exemplo, o desenvolvemento e as conclusións dun experimento, sobre un intercambio lingüístico, unhas prácticas 
ou un traballo de investigación), ou menos habituais (por exemplo, un problema xurdido durante unha estadía no 
estranxeiro), desenvolvendo un argumento, razoando a favor ou en contra dun punto de vista concreto, explicando 
as vantaxes e as desvantaxes de varias opcións, e achegando conclusións xustificadas. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ PLEB4.2. Describe un tema, un texto, un suceso ou un evento dando unha idea xeral que permita recoñecelo con 
claridade, explicando as súas partes ou circunstancias, e ofrecendo unha opinión persoal argumentada. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ PLEB4.3. Completa un cuestionario detallado con información persoal, educativa ou laboral (por exemplo, para 
matricularse nunha universidade, solicitar un traballo, abrir unha conta bancaria ou tramitar un visado). 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

▪ PLEB4.4. Escribe, en calquera soporte ou formato, un currículo detallado, xunto cunha carta de motivación (por 
exemplo, para ingresar nunha universidade estranxeira, ou presentarse como candidato/a un posto de traballo).  

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ PLEB4.5. Toma notas co suficiente detalle durante unha conferencia, unha charla ou un seminario, e elabora un 
resumo con información relevante e as conclusións adecuadas, sempre que o tema estea relacionado coa súa 
especialidade e o discurso estea ben estruturado. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

▪ PLEB4.6. Escribe notas, anuncios, mensaxes e comentarios, en calquera soporte, nos que transmite e solicita 
información detallada, explicacións, reaccións e opinións sobre temas persoais, educativo ou ocupacionais, 
respectando as convencións e as normas de cortesía. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ PLEB4.7. Escribe correspondencia persoal, en calquera soporte, e comunícase con seguridade en foros e blogs, 
transmitindo emoción, resaltando a importancia persoal de feitos e experiencias, e comentando de maneira 
persoal e detallada as noticias e os puntos de vista das persoas ás que se dirixe.  

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
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▪ CCEC 
▪ CD 

▪ PLEB4.8. Escribe, en calquera soporte, cartas formais de carácter educativo ou profesional dirixidas a institucións 
públicas ou privadas e a empresas, nas que dá e solicita información, describe a súa traxectoria educativa ou 
profesional e as súas competencias, e explica e xustifica co suficiente detalle os motivos das súas accións e dos 
seus plans (por exemplo, carta de motivación para matricularse nunha universidade estranxeira, ou para solicitar 
un posto de traballo), respectando as convencións formais e de cortesía propias deste tipo de textos. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural  

▪ 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. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

▪ PLEB5.2. Relaciónase oralmente e por escrito comunicando con eficacia información, noticias, ideas e puntos de 
vista sobre temas tanto abstractos como concretos; ou solicitando ou transmitindo información relacionada con 
servizos ou outros ámbitos das relacións sociais, adaptando a súa expresión e os medios de expresalo á situación 
de comunicación.  

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ PLEB5.3. Intervén oralmente con distintos propósitos comunicativos, con eficacia intercultural. ▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ PLEB 5.4. Entende os detalles do que se lle di 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, traballo ou estudos (por exemplo, para recibir asistencia sanitaria como turista ou como 
residente, cambiar unha reserva de hotel, anular billetes ou cambiar un artigo defectuoso), sempre que poida 
pedir confirmación.  

▪ CCL 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ PLEB5.5. Desenvólvese con seguridade en transaccións e xestións cotiás e menos habituais, cara a cara, por 
teléfono ou por outros medios técnicos, solicitando información detallada, ofrecendo explicacións claras e 
detalladas, e desenvolvendo a súa argumentación de xeito satisfactorio na resolución dos problemas que xurdan.  

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ PLEB5.6. Exprésase oralmente e por escrito, en diferentes soportes, con certa densidade léxica, evitando 
repeticións innecesarias co uso de sinónimos e palabras de significado próximo, e recoñece un léxico máis 
especializado se conta con apoio visual ou contextual. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ PLEB5.7. Comprende textos extensos en lingua estándar transmitidos por canles, entendendo (aínda que non os 
comparta) os matices de sentido e de opinión ante puntos de vista e posturas concretas e actitudes que 
responden a crenzas, costumes e valores propios da cultura da lingua meta. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

▪ PLEB5.8. Explica valores e comportamentos propios dunha cultura a membros doutra diferente, consciente da 
importancia desta actividade de mediación intercultural. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 

▪ PLEB5.9. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, 
evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe. 

▪ CCL 
▪ CAA 
▪ CSC 
▪ CCEC 
▪ CD 

 

c)Obxectivos. 
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O obxecto da materia na etapa de Educación secundaria obrigatoria é a aprendizaxe das 

destrezas discursivas que poden ter lugar en ámbitos diversos. Ao finalizar a Educación Primaria, 

os alumnos e as alumnas deben ser capaces de utilizar a lingua estranxeira para expresarse e 

interactuar oralmente e por escrito en situacións sinxelas e habituais. En Educación secundaria 

obrigatoria continúase o proceso de aprendizaxe da Lingua Estranxeira, co obxectivo de que ao 

finalizar esta etapa consoliden as destrezas produtivas e sexan capaces de manter unha 

interacción e facerse entender nun conxunto de situacións, como ofrecer e pedir explicacións 

persoais nun debate informal, expresar de forma comprensíbel a idea que se quere dar a 

entender, utilizar unha linguaxe ampla e sinxela para explicar o que se quere, comprender as 

ideas principais de textos en lingua estándar, aínda con pausas evidentes para realizar certa 

planificación gramatical e léxica. Así mesmo, ao finalizar a etapa, deberán saber enfrontarse de 

forma flexíbel a problemas cotiás de comunicación oral e escrita, como participar en conversas 

habituais, suscitar queixas, relatar experiencias ou plans, explicar algo ou pedir aclaracións. En 

definitiva, esta etapa debe supoñer un punto de partida sólido para continuar, de forma 

progresivamente autónoma, cunha aprendizaxe que ha de durar toda a vida.  

Por outra banda, a aprendizaxe dunha lingua estranxeira transcende o marco das 

aprendizaxes lingüísticas, vai máis alá de aprender a utilizala en contextos de comunicación. O 

seu coñecemento contribúe á formación do alumnado dende unha perspectiva integral en tanto 

que favorece o respecto, o interese e a comunicación con falantes doutras linguas, desenvolve a 

conciencia intercultural é un vehículo para a comprensión de temas e problemas globais e para a 

adquisición de estratexias de aprendizaxe diversas. O proceso de ensino e aprendizaxe dunha 

lingua estranxeira nesta etapa educativa leva consigo un claro compoñente actitudinal, na 

medida en que contribúe a desenvolver actitudes positivas e receptivas cara a outras linguas e 

culturas e, ao mesmo tempo, a comprender e valorar a lingua ou linguas propias.  

 

Segundo o Decreto 86/2015 polo que se establece o currículo da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia os obxectivos a desenvolver 

son: 

Bacharelato 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha con- 

ciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de 

autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade 

na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.  

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 

autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os 
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conflitos persoais, familiares e sociais.  

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar 

e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a 

violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por 

calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade.  

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.  

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 

traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.  

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de 

formación e enriquecemento cultural.   

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.  

d)Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable por cursos. 
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2º BACHARELATO 

 
 TEMPORALIZACIÓN GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN AVALIACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
1ª 
 
a 
v 
a 
l 
i 
a 
c 
i 
ó 
n 

UNIDADES  BLOQUES ESTÁNDA-
RES 
AVALIABLE
S 

ESTÁNDARES CRITERIOS Competencias Instrumentos 
e  

procedementos 

Peso da cualificación 
(en relación á ponderación 
global expresada á dereita) 

 
 
Starter Unit 
 
1. Going 
Places 
 
2. A Healthy 
Future 

 

 
Bloque 1 
Comprensión 
de textos orais 

 

 

PLEB 1.1,  
1.2, 1.3, 1.4,  
 

1.1 Comprende instrucións, anuncios, declaracións e 
mensaxes detalladas, dados cara a cara ou por outros 
medios, sobre temas concretos, en linguaxe estándar e a 
velocidade normal (por exemplo, declaracións ou 
mensaxes institucionais). 
1.2. Identifica as ideas principais, os detalles relevantes e 
as implicacións xerais de conversas e debates 
relativamente extensos e animados entre varias persoas 
interlocutoras que teñen lugar na súa presenza, sobre 
temas xerais, de actualidade ou do seu interese, sempre 
que o discurso estea estruturado e non se faga un uso 
moi idiomático da lingua. 
1.3. Comprende, en debates e conversas informais sobre 
temas habituais ou do seu interese, a postura ou punto 
de vista das persoas interlocutoras, así como algúns 
sentidos implícitos e matices como a ironía ou o humor. 
 

 
B1.4 

 
CCL ,CD ,   CAA CCEC 

 

 
Proba escrita 
(listening) 

 
10% 

 

 
2 probas 
escritas  

específicas.   
 

  
Bloque 2 
Produción de 
textos orais 

 

 
PLEB2.1, 
2.2 

 
2.1. 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.). 
2.2. 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. 

 
 
 
B2.3 
B2.7 
 

 
 
 
CCL , CAA, CCEC 

 

 
 
Proba oral 
(produción 
indiv./parella) 
 
 
 
 
Proba escrita 
Pronunciación 

 
 

10% 
 
 
 
 
 
 

10% 

 
 
 
 
 
 
 

2 probas 
escritas 
específicas 
 

 
CCL, CAA 
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Bloque 3 
Comprensión 
de textos 
escritos 

 

PLEB 3.1,  
3.2, 3.3, 3.4 

 
3.1Entende detalles relevantes e implicacións de 
anuncios e material de carácter publicitario sobre 
asuntos do seu interese persoal (por exemplo, carteis, 
folletos, pancartas ou graffiti), educativo (por exemplo, 
carteis científicos) ou profesional (por exemplo, boletíns 
informativos ou documentos oficiais 
3.2. Comprende a información, a intención e as 
implicacións de notas e correspondencia persoal en 
calquera soporte, incluídos foros e blogs, nos que se 
transmiten e se xustifican de xeito detallado 
información, ideas e opinións sobre temas concretos e 
abstractos de carácter persoal e dentro da súa área de 
interese. 
3.3. Comprende instrucións extensas e complexas dentro 
da súa área de interese ou a súa especialidade, incluíndo 
detalles sobre condicións e advertencias, sempre que 
poida volver ler as seccións difíciles (por exemplo, sobre 
instrumentos de medición ou de procedementos 
científicos). 
3.4. Comprende os detalles relevantes e as implicacións 
de correspondencia formal de institucións públicas ou 
entidades privadas como universidades, empresas ou 
compañías de servizos, sobre temas concretos e 
abstractos de carácter persoal e educativo, dentro da súa 
área de interese ou a súa especialidade. 

 
 
B3.3 

 

CCL CD CAA CCEC 

 
Proba escrita 
(resumo, T/F) 

 
 

20% 
 

 
2 probas 
escritas  

específicas.    
 

 

 Bloque 4 
Produción de 
textos escritos 

PLEB 4.2,  
4.3 

4.2. Describe un tema, un texto, un suceso ou un evento 
dando unha idea xeral que permita recoñecelo con 
claridade, explicando as súas partes ou circunstancias, e 
ofrecendo unha opinión persoal argumentada 
4.3. Completa un cuestionario detallado con información 
persoal, educativa ou laboral (por exemplo, para 
matricularse nunha universidade, solicitar un traballo, 
abrir unha conta bancaria ou tramitar un visado). 

 
B4.2 

 

CL, CAA CCEC 

 

Proba escrita 
(essay) 

10% 2 probas 
escritas  

específicas.   
 

 

CL, CAA CCEC 

 

Redacción 
(+esquema) 
 
 

10%  
 

 
 

 
Bloque 5 
Coñecemento 
da lingua e 
consciencia pl. 

 
 
PLEB 5.1,  
5.2, 5.3, 5.9 
 

5.1. 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. 
5.2. Relaciónase oralmente e por escrito comunicando 
con eficacia información, noticias, ideas e puntos de vista 

 
B5.5 
B5.6 
B5.9 
 
 

 
 
 

CCL  CD CAA CCEC 

Proba escrita 
(rephrasing, 
synonyms)  

15% 
 
 

2 probas 
escritas  

específicas.   
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sobre temas tanto abstractos como concretos; ou 
solicitando ou transmitindo información relacionada con 
servizos ou outros ámbitos das relacións sociais, 
adaptando a súa expresión e os medios de expresalo á 
situación de comunicación. 

 

 

 

  
Observación 
sistemática 
(rúbrica 

descritiva) 

 
 

20% 

 
 

 

 
 
 

 TEMPORALIZACIÓN GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN AVALIACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ª 
 
a 
v 
a 
l 
i 
a 
c 
i 
ó 
n 

UNIDADES  BLOQUES ESTÁNDA- 
RES 

AVALIABLE
S 

ESTÁNDARES CRITERIOS Competencias Instrumentos 
e  

procedementos 

Peso da cualificación 
(en relación á ponderación 
global expresada á dereita) 

 
3. That’s 
Entertainment
! 
 
4. World of 
Work 
 
 
 

 
Bloque 1 
Comprensió
n de textos 
orais 
 

 

PLEB 1.1,  
1.2, 1.4, 1.5 
 

1.1. Comprende instrucións, anuncios, declaracións e 

mensaxes detalladas, dados cara a cara ou por outros 
medios, sobre temas concretos, en linguaxe estándar e a 
velocidade normal (por exemplo, declaracións ou 
mensaxes institucionais). 
1.2. Identifica as ideas principais, os detalles relevantes e 
as implicacións xerais de conversas e debates 
relativamente extensos e animados entre varias persoas 
interlocutoras que teñen lugar na súa presenza, sobre 
temas xerais, de actualidade ou do seu interese, sempre 
que o discurso estea estruturado e non se faga un uso 
moi idiomático da lingua. 
1.4 Comprende, nunha conversa formal na que participa, 
no ámbito educativo ou ocupacional, información 
detallada e puntos de vista e opinións sobre temas da 
súa especialidade e relativos a liñas de actuación e 
outros procedementos abstractos, sempre que poida 
confirmar o que o interlocutor quixo dicir e conseguir 
aclaracións sobre os aspectos ambiguos. 
1.5. Comprende a liña argumental, as ideas principais, os 
detalles relevantes e as implicacións xerais en 
presentacións, conferencias ou seminarios de certa 
extensión e complexidade sobre temas educativos ou 
profesionais da súa área de interese, tanto concretos 
como abstractos, sempre que haxa marcadores que 
estruturen o discurso e guíen a comprensión. 
 

 
B1.4 

CCL ,CD ,   CAA 

CCEC 

 
 

 
Proba escrita 
(listening) 

 
10% 

 

2 probas 
escritas  

específicas.   
 

 
 

 
 
 
Bloque 2 
Produción 

 
 
 
 
 

2.1Diferencia 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 

 
 
 
B2.3 
B2.7 

 
 
 
CCL , CAA, 
CCEC 

Observación 
sistemática 
(rúbrica 
descritiva/produ
ción 

 
10% 
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de textos 
orais 
 

PLEB 2.1, 
2.3, 2.4 

cohesión, etc.). 
2.3Participa 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. 
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. 
 

 
 

ind./parella) 

 
 
 

 
Proba escrita 
Pronunciación 

10% 
 

 
 

 
 

 
Bloque 3 
Comprensió
n de textos 
escritos 
 
 

 

PLEB 3.1,  
3.2, 3.3, 3.4 

3.1Entende detalles relevantes e implicacións de 
anuncios e material de carácter publicitario sobre 
asuntos do seu interese persoal (por exemplo, carteis, 
folletos, pancartas ou graffiti), educativo (por exemplo, 
carteis científicos) ou profesional (por exemplo, boletíns 
informativos ou documentos oficiais 
3.2. Comprende a información, a intención e as 
implicacións de notas e correspondencia persoal en 
calquera soporte, incluídos foros e blogs, nos que se 
transmiten e se xustifican de xeito detallado 
información, ideas e opinións sobre temas concretos e 
abstractos de carácter persoal e dentro da súa área de 
interese. 
3.3. Comprende instrucións extensas e complexas dentro 
da súa área de interese ou a súa especialidade, incluíndo 
detalles sobre condicións e advertencias, sempre que 
poida volver ler as seccións difíciles (por exemplo, sobre 
instrumentos de medición ou de procedementos 
científicos). 
3.4. Comprende os detalles relevantes e as implicacións 
de correspondencia formal de institucións públicas ou 
entidades privadas como universidades, empresas ou 
compañías de servizos, sobre temas concretos e 
abstractos de carácter persoal e educativo, dentro da súa 
área de interese ou a súa especialidade. 

 

 
 
B3.3 

 

CCL CD CAA 

   CCEC 

 

 
 
Proba escrita  
(resumo, T/F) 

 
 
 15% 
 
 
 

 
 

2 probas 
escritas  

específicas.   
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Bloque 4 
Produción 
de textos 
escritos 

PLEB 4.1, 4.2, 
 4.3, 4.4 

4.1.Escribe informes en formato convencional e de 
estrutura clara relacionados coa súa especialidade (por 
exemplo, o desenvolvemento e as conclusións dun 
experimento, sobre un intercambio lingüístico, unhas 
prácticas ou un traballo de investigación), ou menos 
habituais (por exemplo, un problema xurdido durante 
unha estadía no estranxeiro), desenvolvendo un 
argumento, razoando a favor ou en contra dun punto de 
vista concreto, explicando as vantaxes e as desvantaxes 
de varias opcións, e achegando conclusións xustificadas. 
4.2. Describe un tema, un texto, un suceso ou un evento 
dando unha idea xeral que permita recoñecelo con 
claridade, explicando as súas partes ou circunstancias, e 
ofrecendo unha opinión persoal argumentada 
4.3. Completa un cuestionario detallado con información 
persoal, educativa ou laboral (por exemplo, para 
matricularse nunha universidade, solicitar un traballo, 
abrir unha conta bancaria ou tramitar un visado). 
4.4Escribe, en calquera soporte ou formato, un currículo 
detallado, xunto cunha carta de motivación (por 
exemplo, para ingresar nunha universidade estranxeira, 
ou presentarse como candidato/a un posto de traballo). 
 

 
 
B4.2 

 

CCL, CAA CCEC 

 

Proba escrita 
(essay, 
summary) 

10% 
 

2 probas 
escritas  

específicas.   

 
 
 
 
 

 
 

Redacción 
(+esquema) 

10% 
 

 

 
 

Bloque 5 
Coñecemen
to da lingua 
e 
consciencia 
pl. 

 
PLEB 5.4 
5.5, 5.6, 5.9 

 

5.4Entende os detalles do que se lle di 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, traballo ou estudos (por exemplo, para recibir 
asistencia sanitaria como turista ou como residente, 
cambiar unha reserva de hotel, anular billetes ou 
cambiar un artigo defectuoso), sempre que poida pedir 
confirmación. 
5.5 Desenvólvese con seguridade en transaccións e 
xestións cotiás e menos habituais, cara a cara, por 
teléfono ou por outros medios técnicos, solicitando 
información detallada, ofrecendo explicacións claras e 
detalladas, e desenvolvendo a súa argumentación de 
xeito satisfactorio na resolución dos problemas que 
xurdan 
5.6. Exprésase oralmente e por escrito, en diferentes 
soportes, con certa densidade léxica, evitando 
repeticións innecesarias co uso de sinónimos e palabras 
de significado próximo, e recoñece un léxico máis 
especializado se conta con apoio visual ou contextual. 
 

B5.5 
B5.6 
B5.9 

 

CCL  CD CAA 

CCEC 

 
Proba escrita 
(rephrasing, 
synonyms) 
 
 
 
 
 
 
Observación 
sistemática 
(rúbrica 
descritiva 
 

 
15% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20% 
 

2 probas 
escritas  

específicas.   
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 TEMPORALIZACIÓN GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN AVALIACIÓN 
 
 
 
 
 
3ª 
 
a 
v 
a 
l 
i 
a 
c 
i 
ó 
n 

UNIDADES  BLOQUES ESTÁND- 
RES 

AVALIABLE
S 

ESTÁNDARES CRITERIOS Competencias Instrumentos 
e  

procedementos 

Peso da cualificación 
(en relación á % expresada 
á dereita) 

 
 
5. Law and 
Order 
 
6. Living 
Green 

 
Bloque 1 
Comprensió
n de textos 
orais 
 

 

PLEB 1.1,  
1.2, 1.3, 1.4. 
1.5, 1.6 
 

1.1. Comprende instrucións, anuncios, declaracións e 

mensaxes detalladas, dados cara a cara ou por outros 
medios, sobre temas concretos, en linguaxe estándar e a 
velocidade normal (por exemplo, declaracións ou 
mensaxes institucionais). 
1.2. Identifica as ideas principais, os detalles relevantes e 
as implicacións xerais de conversas e debates 
relativamente extensos e animados entre varias persoas 
interlocutoras que teñen lugar na súa presenza, sobre 
temas xerais, de actualidade ou do seu interese, sempre 
que o discurso estea estruturado e non se faga un uso 
moi idiomático da lingua. 
1.4 Comprende, nunha conversa formal na que participa, 
no ámbito educativo ou ocupacional, información 
detallada e puntos de vista e opinións sobre temas da 
súa especialidade e relativos a liñas de actuación e 
outros procedementos abstractos, sempre que poida 
confirmar o que o interlocutor quixo dicir e conseguir 
aclaracións sobre os aspectos ambiguos. 
1.5. Comprende a liña argumental, as ideas principais, os 
detalles relevantes e as implicacións xerais en 
presentacións, conferencias ou seminarios de certa 
extensión e complexidade sobre temas educativos ou 
profesionais da súa área de interese, tanto concretos 
como abstractos, sempre que haxa marcadores que 
estruturen o discurso e guíen a comprensión. 
 

 
B1.4 

 

CCL ,CD , CAA 

CCEC 

 

 
Proba escrita 
(listening, 
multiple choice) 

 
10% 

2 probas 
escritas  

específicas.   
 

 
 

 
 
Bloque 2 
Produción 
de textos 
orais 
 

 
 
 
PLEB 2.1, 
2.5, 2.6 

2.1Diferencia 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.). 
2.3Participa 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 

 
 
 
B2.3 
B2.7 

 
 
 

CCL , CAA, 
CCEC 

 
Proba oral 
 
(produción 
individual e/ou 
en parellas) 
 
 
 
 
Pronunciación 

 
10% 

 
 
 
 
 
 
 
 

10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 probas 
escritas  

específicas.   
 

 
 
CCL , CAA 
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opinións e proxectos. 
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. 
 

 

 
 

 
Bloque 3 
Comprensió
n de textos 
escritos 
 

 

PLEB 
3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7 
 

3.1Entende detalles relevantes e implicacións de 
anuncios e material de carácter publicitario sobre 
asuntos do seu interese persoal (por exemplo, carteis, 
folletos, pancartas ou graffiti), educativo (por exemplo, 
carteis científicos) ou profesional (por exemplo, boletíns 
informativos ou documentos oficiais 
3.2. Comprende a información, a intención e as 
implicacións de notas e correspondencia persoal en 
calquera soporte, incluídos foros e blogs, nos que se 
transmiten e se xustifican de xeito detallado 
información, ideas e opinións sobre temas concretos e 
abstractos de carácter persoal e dentro da súa área de 
interese. 
3.3. Comprende instrucións extensas e complexas dentro 
da súa área de interese ou a súa especialidade, incluíndo 
detalles sobre condicións e advertencias, sempre que 
poida volver ler as seccións difíciles (por exemplo, sobre 
instrumentos de medición ou de procedementos 
científicos). 
3.4. Comprende os detalles relevantes e as implicacións 
de correspondencia formal de institucións públicas ou 
entidades privadas como universidades, empresas ou 
compañías de servizos, sobre temas concretos e 
abstractos de carácter persoal e educativo, dentro da súa 
área de interese ou a súa especialidade. 

 

 
 
B3.3 

CCL CD CAA 

CCEC 

 

Proba escrita  
(resumo, T/F) 
 

 
15% 

 

 
2 probas 
escritas  

específicas.   
 

 
 

Bloque 4 
Produción 
de textos 
escritos 

PLEB  
 4.5 4.6 4.7 
4.8 

4.1.Escribe informes en formato convencional e de 
estrutura clara relacionados coa súa especialidade (por 
exemplo, o desenvolvemento e as conclusións dun 
experimento, sobre un intercambio lingüístico, unhas 
prácticas ou un traballo de investigación), ou menos 
habituais (por exemplo, un problema xurdido durante 
unha estadía no estranxeiro), desenvolvendo un 
argumento, razoando a favor ou en contra dun punto de 
vista concreto, explicando as vantaxes e as desvantaxes 
de varias opcións, e achegando conclusións xustificadas. 

 
 
B4.2 

CCL, CAA CCEC 

 

Proba escrita 
(essay) 

10% 
 

2 probas 
escritas  

específicas.   

 Redacción 
(+esquema) 

10% 
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4.2. Describe un tema, un texto, un suceso ou un evento 
dando unha idea xeral que permita recoñecelo con 
claridade, explicando as súas partes ou circunstancias, e 
ofrecendo unha opinión persoal argumentada 
4.3. Completa un cuestionario detallado con información 
persoal, educativa ou laboral (por exemplo, para 
matricularse nunha universidade, solicitar un traballo, 
abrir unha conta bancaria ou tramitar un visado). 
4.4Escribe, en calquera soporte ou formato, un currículo 
detallado, xunto cunha carta de motivación (por 
exemplo, para ingresar nunha universidade estranxeira, 
ou presentarse como candidato/a un posto de traballo). 
 

 
 

Bloque 5 
Coñecemen
to da lingua 
e 
consciencia 
pl. 

PLEB  
5.3, 5.7, 5.8,  
5.9 
 

 
5.4Entende os detalles do que se lle di 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, traballo ou estudos (por exemplo, para recibir 
asistencia sanitaria como turista ou como residente, 
cambiar unha reserva de hotel, anular billetes ou 
cambiar un artigo defectuoso), sempre que poida pedir 
confirmación. 
5.5 Desenvólvese con seguridade en transaccións e 
xestións cotiás e menos habituais, cara a cara, por 
teléfono ou por outros medios técnicos, solicitando 
información detallada, ofrecendo explicacións claras e 
detalladas, e desenvolvendo a súa argumentación de 
xeito satisfactorio na resolución dos problemas que 
xurdan 
5.6. Exprésase oralmente e por escrito, en diferentes 
soportes, con certa densidade léxica, evitando 
repeticións innecesarias co uso de sinónimos e palabras 
de significado próximo, e recoñece un léxico máis 
especializado se conta con apoio visual ou contextual. 
 

B5.5 
B5.6 
B5.9 

CCL  CD CAA 

CCEC 

Proba escrita 
(rephrasing, 
synonyms)Voc 
 
 
 
 
 
Observación 
sistemática 
Rúbrica  
Grammar 
 

15% 
 
 
 
 
 
 
 
 

20% 
 
 

2 probas 
escritas  

específicas.   
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e) Concrecións metodolóxicas que require a materia da primeira lingua 

estranxeira.   

A base metodolóxica que orienta o ensino de linguas estranxeiras non está formada por unha soa 

corrente pedagóxica. Pártese da base de que o alumnado é o centro do proceso de aprendizaxe e 

búscase como finalidade a comunicación efectiva e equilibrada de acordo co nivel do curso. O 

departamento de inglés traballará fundamentalmente seguindo os seguintes enfoques ou métodos: 

● Enfoque comunicativo  

● Enfoque humanístico  

Ademais a labor docente do profesorado do Departamento de inglés basearase nos seguintes 

principios pedagóxicos recollidos na normativa vixente. Partiremos tendo en conta as perspectiva 

psicolóxica e a pedagóxica: 

● atención á diversidade, os métodos terán en conta sempre os diferentes ritmos de 

aprendizaxe do alumnado, favorecerán a capacidade de aprender e promoverán o traballo 

en equipo.  

● prestarase especial atención á adquisición e desenvolvemento das competencias clave. 

● o papel activo do alumnado é un dos factores decisivos na realización da aprendizaxe 

● o proceso de ensino garantirá a funcionalidade da aprendizaxe a través do 

desenvolvemento das competencias clave 

● os contidos presentaranse cunha estruturación clara 

● incidirase nas actividades que permitan o planteamento e resolución de problemas e a 

busca, selección e procesamento da información. 

● as TIC constituirán unha ferramenta cotián na práctica diaria  

● os métodos de traballo na aula conterán os necesarios elementos de variedade, 

adaptación ás persoas e equilibrio entre o traballo persoal e cooperativo 

● a diversidade de capacidades, motivacións e intereses do alumnado terase sempre en 

conta para incorporar procedementos que se adapten a estas necesidades. 

 

A lingua vehicular é o inglés, salvo naqueles casos nos que necesitemos asegurar a comprensión. 

Buscarase a aprendizaxe integrada das catro destrezas nas que se sustenta a competencia 
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lingüística. Os tempos e actividades asinados a cada destreza serán equilibrados. Cabe sinalar 

que unha maioría do alumnado necesita supervisión constante e directa para levar adiante tarefas 

comunicativas con éxito.  

A sección bilingüe de Xestión Administrativa quedou inoperarable en tanto que se trasladou o 

profesor de FOL; non habendo ningún profesor que poida realizar a labor de continuidade aínda 

que fora outra materia 

Promocionarase de xeito explícito e colaborarase dende o departamento na participación do 

alumnado  en concursos escolares e premios educativos especialmente daqueles que teñen que 

ver coa competencia lingüística e os elementos transversais ademais daqueles propostos dende a 

biblioteca escolar.  

A metodoloxía que se utilice no bacharelato favorecerá o pensamento autónomo, crítico e 

rigoroso, a capacidade de aprender por si mesmo, así como a transferencia e a aplicación do 

aprendido. O alumnado de bacharelato debe adquirir, ademais, un manexo adecuado da 

información en diferentes soportes e procedente de distintas fontes, incluída a biblioteca escolar, 

en liña co concepto de alfabetizacións múltiples.  

 

*A definición precisa do grao mínimo de consecución ten relevancia para decidir se o alumno supera a materia e tamén para 

o deseño de procesos de apoio, afianzamento e recuperación ao alumnado. As aprendizaxes mínimas hanse de conseguir 

ao finalizar o curso. Ao longo dos diferentes proxectos ou unidades o profesorado realizará situacións de aprendizaxe-

avaliación diversas que evidencien a adquisición progresiva de ditos mínimos.  

 

Así mesmo e segundo os acordos tomados entre os distintos xefes de departamento de linguas 

con respecto ás liñas básicas de actuación para a impartición do currículo integrado das linguas de 

acordo co artigo 11 (Principios metodolóxicos) do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se 

establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 

Autónoma de Galicia, acordouse que se establecerán ás decisións oportunas sobre terminoloxía, 

tratamento dos contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe similares en cada 

materia lingüística de xeito que se evitará a repetición dos aspectos comúns de calquera das 
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linguas que se imparten no centro. 

As concrecións metodolóxicas están contextualizadas á realidade das aulas e ao marco social nas 

que se desenvolve este proceso, os espazos e os recursos materiais dispoñibles cos que 

contamos no noso centro son os seguintes: 

Espazos  

● Aula específica de Inglés 

● Aulas ordinarias. 

 

f) Materiais e recursos didácticos 

 

Libros de texto  

Curso Título 

2º BACH Advantage 2, Burlington Books. Student´s book. 

 

Os libros de texto empregaranse para impartir a materia de inglés buscando o equilibrio co traballo 

en proxectos ou actividades colaborativas planificadas na programación didáctica.  

  Os criterios dos textos Smart Planet para  a ESO e Advantage para Bacharelato teñen en conta a 

adecuación dos contidos á nova normativa, o equilibrio entre as competencias e destrezas no 

tratamento das unidades e no enfoque xeral. As programacións de aula preverán a utilización dos 

recursos didácticos. 

● Caderno de actividades do alumno/a 

● Recursos do libro dixital para o profesorado e das páxinas web das editoriais. 

● Outros materiais e recursos: 

1. Blog de aula 

2. Láminas, imaxes, pósters. 

3. DVDs e vídeos didácticos.  

4. Materiais específicos relativos aos proxectos de curso e aqueles relacionados cos 

elementos transversais do currículo. 

● Recursos didácticos en liña:  

1. Portal de linguas estranxeiras:   http://www.edu.xunta.es/portal/linguasestranxeiras/ 

http://www.edu.xunta.es/portal/linguasestranxeiras/
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2. Educalab, Ministerio de Educación e Cultura: http://educalab.es/home 

3 Outros textos 

 

g) Criterios por curso sobre avaliación.  Cualificación e promoción do 

alumnado. 

2º Bacharelato 

● Bloque 1. Comprensión de textos orais. 

Escoitar e comprender 

Comprensión do significado xeral e especifico de conferencias e discursos  sobre temas 

concretos e con certa abstracción dentro do campo de interese xeral e académico do alumnado 

Comprensión xeral e especifica de mensaxes transmitidos polos medios de comunicación e 

emitidos  tanto en lingua estándar como por falantes de 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 un mensaxe, sen necesidade 

de entender todos e cada un dos elementos do mesmo 

 

● Bloque 2. Produción de textos orais. 

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 diversos sobre asuntos relacionados cos seus intereses e 

presentacións preparadas previamente sobre temas xerais ou da súa especialidade con 

razoable corrección gramatical e unha adecuada pronunciación, 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, 

http://educalab.es/home
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defendendo os seus puntos de vista con claridade e mostrando unha actitude respectuosa e 

crítica ante as aportacións alleas 

Participación en conversas con certo grado de fluidez, naturalidade e precisión, sobre temas 

variados, utilizando estratexias para participar e manter a interacción e para negociar 

significados 

 

● Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

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 das ideas principais e secundarias 

Identificación do propósito comunicativo, dos elementos textuais e paratextuais e da forma de 

organiza-la información distinguindo as partes do texto. 

Comprensión de sentidos implícitos, posturas ou puntos de vista en artigos e informes referidos 

a temas concretos da actualidade 

Lectura autónoma de textos extensos e diversos relacionados cos seus intereses académicos, 

persoais e profesionais futuros, empregando 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 desfrutar 

 

● Bloque 4. Produción de textos escritos e coñecemento da lingua 

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, corrección gramatical razoable e adecuación léxica ao tema, 

utilizando o rexistro apropiado e, no seu caso, os elementos gráficos e paratextuais que 

faciliten a comprensión 
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Interese pola produción de textos escritos comprensibles, atendendo a diferentes necesidades 

e intencións comunicativas 

Coñecementos lingüísticos 

Ampliación do campo semántico e léxico sobre temas xerais de interese para o alumnado e 

relacionados con outras materias do 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 pronunciación 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 o aprendizaxe 

Recoñecemento das variedades de uso da lingua: diferencias entre a linguaxe formal e 

informal, falado e escrito 

Uso autónomo de recursos diversos para o aprendizaxe: dixitais e bibliográficos 

Aplicación de estratexias para revisar, ampliar e consolidar o léxico e mailas 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 auto-corrección e autoavaliación para progresar no  

aprendizaxe autónomo da lingua 

Recoñecemento do erro como parte do proceso de aprendizaxe 

Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe tanto dentro como fora da aula, 

utilizando as tecnoloxías da información e a comunicación 

 

● Bloque 5 Consciencia plurilingüe e consciencia intercultural 

Coñecemento da lingua como elemento vehicular de comunicación 

Coñecemento e valoración dos elementos culturais máis relevantes 
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Reflexión sobre as similitudes e diferencias significativas entre costumes, comportamentos, 

actitudes, valores o crenzas que prevalecen entre falantes da lingua estranxeira e da propia. 

Uso de rexistros adecuados ao contexto, ao interlocutor e á intención comunicativa, ao canal 

de comunicación, ao soporte, etc. 

Interese por establecer intercambios comunicativos e por coñecer informacións culturais dos 

países onde se fala a lingua estranxeira 

Valoración da lingua estranxeira como medio de comunicación e entendemento entre pobos, 

facilitador del acceso a outras culturas, a outras linguas y 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 del alumno 

 

Cualificación e promoción do alumnado 

 

CURSOS  

 

INSTRUMENTOS  

 

CONTIDOS 

 

CALIFICACIÓN  

 

PONDERACIÓN 

 

 

 

 

2ºBACH 

Probas escritas  

 

Texto Modelo ABAU  35% 

Grammar & Voc         35% 

Listening                    10% 

 

8 puntos 

Probas específicas 

80% 

 

 

 Speaking 

Class work 

Homework 

Attitude 

 

2 puntos 

Produccións 

20% 

 

 

 

 h) Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica 

docente.   

Para avaliar as aprendizaxes do alumnado e os procesos de ensino e a práctica docente 

empregarase este modelo. Unha vez analizados os datos tomaranse as medidas pertinentes para 

mellorar o proceso do ensino e a práctica docente. Faise a seguinte proposta para avaliación do 

proceso.  

 

ELEMENTOS A 

AVALIAR 

INDICADORES DE LOGRO 
Resultado 

Non conseguido Conseguido Totalmente conseguido 
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parcialmente 

Programación didáctica. Non se adecúa ó 
contexto da aula. 

Adecúase 
parcialmente ó 
contexto da aula. 

Adecúase 
completamente ó 
contexto da aula. 

 

Plans de mellora. Non se adoptaron  
medidas de mellora 
tralos resultados 
académicos obtidos. 

Identificáronse as 
medidas de mellora 
a adoptar  
tralos resultados 
académicos obtidos. 

Adoptáronse medidas 
de mellora segundo os 
resultados académicos obtidos. 

 

Medidas de atención á 
diversidade. 

Non se adoptaron  
medidas de atención á  
diversidade adecuadas. 

Identificáronse  
as medidas de 
atención á 
diversidade a adoptar. 

Adoptáronse medidas 
de atención á 
diversidade adecuadas. 

 

Elementos  
transversais. 

Non se traballaron  
tódolos  
temas transversais 
na materia. 

Traballáronse a  
maioría dos  
temas transversais 
na materia. 

Traballáronse  
tódolos temas  
transversais na materia. 

 

Programa de 
recuperación. 

Iniciouse o programa 
de recuperación para os 
alumnos que o  
necesiten. 

Traballouse  
con dificultade  
no programa de 
recuperación  

Estableceuse un  
programa de  
recuperación eficaz  
para os alumnos que o 
necesiten. 

 

Obxectivos da materia. Non se alcanzaron 
os obxectivos da  
materia establecidos. 

Alcanzáronse parte  
dos obxectivos 
da materia  
establecidos para 
o curso. 

Alcanzáronse os obxectivos  
da  
materia establecidos  
para este curso. 

 

Competencias clave. Non se desenvolveron 
a maioría das  
competencias  
clave relacionadas  
coa materia. 

Desenvolvéronse  
parte das  
competencias  
clave relacionadas  
coa materia. 

Logrouse o desenvolvemento  
das Competencias  
clave relacionadas  
con esta materia. 

 

Práctica docente. A práctica docente non 
foi satisfactoria. 

A práctica docente 
foi  
parcialmente 
satisfactoria. 

A práctica docente  
foi satisfactoria. 

 

Programas de  
mellora para a  
práctica docente. 

Non se  
deseñaron programas 
de mellora para a  
práctica docente. 

Identificáronse os  
puntos para  
deseñar un  
programa de  
mellora para a  
práctica docente. 

Deseñáronse  
programas de mellora  
para a práctica docente. 

 

Materiais e  
recursos didácticos 

Os materiais e  
recursos didácticos non  
foron os adecuados. 

Os materiais e  
recursos didácticos  
foron parcial- 
mente adecuados. 

Os materiais e  
recursos didácticos  
foron  
completamente adecuados. 

 

Distribución de espazos e 
tempos 

A distribución  
dos espazos e  
tempos non foi  
adecuada ós  
métodos didácticos e 
pedagóxicos utilizados. 

A distribución  
dos espazos e  
tempos foi  
parcialmente  
adecuada ós  
métodos didácticos e 
pedagóxicos  
utilizados. 

A distribución dos  
espazos e os tempos foi 
adecuada ós  
métodos didácticos e 
pedagóxicos utilizados. 

 

Métodos didácticos e 
pedagóxicos 

Os métodos didácticos 
e pedagóxicos  
utilizados non  
contribuíron á mellora do 
clima da aula e do  
centro. 

Os métodos didácticos e  
pedagóxicos  
utilizados  
contribuíron  
parcialmente á  
mellora do clima na  
aula e do centro. 

Os métodos didácticos e 
pedagóxicos  
utilizados contribuíron á  
mellora do clima da aula. 
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Resultados da  
avaliacións 

Os resultados da  
avaliación nesta  
materia non  
foron satisfactorios. 

Os resultados 
da avaliación  
nesta materia  
foron moderados. 

Os resultados da  
avaliación nesta  
materia  
foron satisfactorios. 

 

 

 

i) Organización das actividades de seguimento, recuperación e 

avaliación de inglés pendente. 

O alumnado seguirá un plan individual de traballo que se coordinará e avaliará 

trimestralmente no departamento. A profesora/profesor encargado de facer o seguimento 

deste alumnado será a persoa que lle imparta clase durante o curso académico. A 

comezos de curso informarase ao alumnado do plan de traballo e de todos aqueles 

aspectos que teñan que ver con el. Para o deseño deste plan teranse como referencia os 

mínimos esixibles do curso pendente. O alumnado entregará o traballo nas datas 

determinadas, que coincidirán coas avaliacións ordinarias. 

 O alumnado da ESO e Bacharelato que superen as dúas primeiras avaliacións no curso 

que estudan, daráselle por aprobada a materia pendente, en caso de suspenso haberá 

un exame global en maio. 

Outros cursos: Faranse tres probas de recuperación o longo do curso. Na primeira delas 

engloba a metade da materia e, a segunda a outra metade; si algunha das probas non 

fora superada polo alumno, na terceira convocatoria faría esa parte, pero senón supera 

ningunha delas, tería que facer un exame que será en marzo. Aprobarase si se acada un 

mínimo de 5 (cinco) puntos  O calendario de exames estará publicado no taboleiro do 

departamento, así mesmo as notas de cada proba. Como xa esta recollido no apartado g 

 

j) Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan 

adoptar como consecuencia dos seus resultados. 

A avaliación inicial estará fundamentada nos contidos mínimos do curso anterior, e no emprego 

dos instrumentos de avaliación seguintes:  

a) Recadarase a información respectiva ao curso anterior sobre a nota da avaliación final e/ou 

setembro do/a alumno/a por cada profesor/a. 

b) Observación sistemática no diario de clase do profesorado 

c) Proba escrita referida aos seguintes bloques, avaliarase a competencia lingüística nunha escala 

descritiva:  

Bloque 1, comprensión de textos orais: listening  Bloque 3, comprensión de textos escritos: 

reading comprehension  Bloque 4, produción de textos escritos: redacción  

d)Bloque 2, proba oral: presentación  
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Os resultados da avaliación inicial servirán para poñer en marcha as primeiras medidas de apoio 

naqueles casos que sexa necesario, de xeito global ou facendo fincapé nalgúns dos bloques de 

xeito específico. Medidas que se adoptarán despois da análise dos resultados:  

 

● a nivel grupal para mellorar os procesos nos que se atoparon carencias: definición e 

descrición de medidas ( traballar a comprensión de textos orais, fluidez na lectura… ) 

● nivel individual, levaranse a cabo plans de recuperación individuais para aquel alumnado que o 

requira segundo a análise dos resultados. 

O alumnado que o precise recibirá as medidas de reforzamento especificadas nas medidas de 

atención á diversidade no punto k) 

 

k) Medidas de atención á diversidade. 

A atención á diversidade estará presente en toda a acción educativa e abordarase dende a lóxica da 

heteroxeneidade, desenvolvendo estratexias pedagóxicas adaptadas ás diferencias dende un 

enfoque inclusivo. O marco xeral é o Plan de Atención á Diversidade do centro.  

Medidas ordinarias 

Organizativas Curriculares 

● Adecuación da estrutura organizativa do 

centro: a) tempos b) espazos c) materiais e 

recursos didácticos diferenciados 

● Desdobramentos 

● Reforzo e/ou apoio dentro da aula 

Adaptacións metodolóxicas 

Adaptación de tempos e/ou instrumentos de avaliación 

Programas de reforzo 

Programa específico para o alumnado repetidor 
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Medidas extraordinarias 

Organizativas Curriculares 

● Alumnado que recibe apoio de PT/AL 

● Grupos de adquisición de linguas e/ou da 

competencia curricular (para alumnado 

estranxeiro) 

● Escolarización domiciliaria, combinada. 

● Adaptacións curriculares 

● Agrupamento flexible/específico 

● Descrición do protocolo de coordinación do 

profesorado que intervén co alumno/a 

 

A definición precisa das medidas de atención á diversidade dende o departamento de inglés buscan 

dar resposta a todo o alumnado,  atendendo ás súas características e necesidades individuais. 

Adoptaranse todas aquelas medidas que sexan necesarias para atender a diversidade do 

alumnado. As orientacións metodolóxicas do departamento priorizan a atención á diversidade como 

eixo principal no que se asenta o proceso educativo. A temporalización poderá variar dependendo 

da marcha dos diferentes grupos e adaptarse a cada un deles. 

● Alumnado con necesidades educativas especiais: Para responder á características do 

alumnado con diversidade funcional e/ou calquera outra condición ou dificultade de 

aprendizaxe e partindo da análise de necesidades específicas realizaranse as adaptacións 

metodolóxicas necesarias (organización dos contidos e tempos), así mesmo nos 

procedementos de avaliación e axudas técnicas que necesite o alumno para acceder ao 

currículo,  dende o nivel de competencia do alumno garantindo a equidade educativa e a 

inclusión.  

● Nos grupos de ESO e Bacharelato non está prevista ningunha ACI. 

● Consolidación para aquel alumnado que require un nivel máis avanzado de competencia 

lingüística: deseñaranse e/ou recomendaranse actividades de afondamento na lingua. 

● Alumnado que se sitúe por debaixo dos mínimos esixibles, unha vez realizada a avaliación 

de diagnóstico e/ou as avaliacións trimestrais recibirá propostas de reforzamento 

individualizadas que serán obxecto de posta en común por parte do profesorado do 
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departamento. Para cada bloque de contidos da materia traballarase con actividades/tarefas 

deseñadas a partires dos mínimos esixibles do curso que non se superou. 

● O plan lector empregaríase se houbera, nos plans individualizados de  reforzo e/ou 

afondamento. 

 

A proposta didáctica do departamento plántea a atención á diversidade a través das diferentes 

situacións de aprendizaxe na aula, tendo como punto de partida as diferentes capacidades, 

características, intereses do alumnado e estilos de aprendizaxe. As medidas de atención á 

diversidade deseñadas polo departamento de inglés contarán co asesoramento do Departamento 

de Orientación do centro cando sexa necesario. 

 

l) Concreción dos elementos transversais por cursos. 

Decreto 87/2015: “A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación 

audiovisual, as tecnoloxías da información e da comunicación, o emprendemento, e a 

educación cívica e constitucional traballaranse en todas as materias, sen prexuízo do seu 

tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa.” 

Os elementos transversais citados enriba trátanse especificamente na programación do 

departamento de inglés xa que forman parte do perfil competencial da competencia de 

Comunicación Lingüística. 

Especificamente traballaranse os seguintes elementos transversais a través de materiais 

específicos en sesións paralelas ás conmemoracións planificadas dende a biblioteca escolar e a 

Consellería de Educación. Tanto nos cursos da ESO como en Bacharelato se traballarán os 

seguintes elementos transversais:  

1. prevención da violencia de xénero/ educación en igualdade 

2. prevención da discriminación contra as persoas cunha condición diferente. 

3. educación para a paz 
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m) Actividades complementarias e extraescolares. 

As actividades complementarias e extraescolares configuran un aspecto importante na educación 

integral do alumnado que reforzan os elementos transversais e a aprendizaxe competencial. O 

departamento de inglés participa naquelas actividades complementarias propostas dende o centro 

e a biblioteca tales como: 

● Conmemoración de Halloween 

● Conmemoración do día  en contra da violencia de xénero o día 25 de novembro.  

● Conmemoración do día da paz, 30 de xaneiro.  

● Conmemoración do día internacional da muller traballadora, 8 de marzo. 

● Celebración do día Internacional do Libro, 23 de abril. 

● Participación nas actividades propostas con motivo do Día das Letras, 17 de maio.  

 

Non se prevén actividades extraescolares para este curso escolar.  

 

n) Contribución da materia ao Plan Lector. Estratexias de animación á 

lectura e desenvolvemento da expresión e comprensión oral e escrita. 

Contribución da materia ao proxecto da biblioteca escolar.  

Non se desenvolve o plan lector no IES por causas de temporalidade, de tódolos xeitos o 

departamento anima a lectura de textos no idioma inglés, para tal feito os alumnos participan no 

reading do libro de texto e animase a que collan para ler un libro do seu nivel na biblioteca. 

Os obxectivos do departamento en relación ao plan lector e ao desenvolvemento da comprensión 

oral e escrita: 

● Integrar a lectura en lingua estranxeira entre os hábitos lectores do alumnado. 

● Interiorizar o beneficio da lectura para favorecer o desenvolvemento da competencia en 

comunicación lingüística en lingua estranxeira. 

● Integrar os proxectos do departamento nos da biblioteca ou viceversa. 
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● Implementar estratexias didácticas que favorezan o achegamento do alumnado a través 

das TIC (alfabetización dixital e  tratamento da información) 

 

Membros con destino definitivo que pertencen ao equipo de biblioteca:  

● Leonor Gimenez Fernandez (Responsable da biblioteca escolar).  

 

Proxecto lector do departamento:  

Bacharelato: Text Book + Reading Book 

 

o) Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións 

didácticas en relación cos resultados académicos e procesos de mellora. 

A avaliación da programación comprenderá tres momentos diferenciados:  

- comprobación de que a planificación fíxose correctamente e que se concretaron as 

unidades de programación con todos os elementos curriculares prescriptivos incluídos. 

- reorientación continúa derivada da aplicación na aula da programación didáctica. O 

profesorado do departamento analizará a programación didáctica referida ao contexto 

específico do grupo-clase. A partir desta análise estableceranse as medidas de mellora 

oportunas. As opinións do alumnado a través das autoavaliacións ou postas en común 

son unha referencia importante para unha valoración máis participativa e compartida do 

proceso de ensino-aprendizaxe.  

- Despois da aplicación da programación a final de curso, o proceso completarase cos 

resultados das avaliacións e valoracións do alumnado. A táboa usarase como 

mecanismo de revisión como autoavaliación da programación, unha vez finalizado o 

proceso definirase un plan de mellora vinculado aos indicadores que obtiveran 

puntuacións máis baixas. 
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Aspectos a analizar para a revisión, avaliación e 

modificación da programación didáctica 

1 2 3 4 

1. Organización e secuenciación dos estándares de aprendizaxe en relación ás 
unidades e/ou proxectos 

    

2. Os estándares de aprendizaxe, procedementos e instrumentos de avaliación 
están relacionados 

    

3. O deseño da avaliación inicial, a súa adecuación para elaborar os primeiros 
reforzos é bo 

    

4. As medidas de atención á diversidade atenden á individualidade de cada 
alumno/a no grupo ordinario 

    

5. As medidas de atención á diversidade extraordinarias deseñáronse (se fose 
o caso) e contempláronse medidas específicas de intervención educativa 

    

6. Definíronse programas de apoio, reforzo, recuperación e ampliación 
asociados aos estándares de aprendizaxe 

    

7. Avaliouse a eficacia de ditos programas de reforzo     
 

8. Os procedementos e instrumentos de avaliación son variados     

9. Preséntanse medidas e estratexias de animación á lectura, comprensión oral 
e escrita e para a incorporación e emprego das TIC 

    

10. Os resultados académicos do alumnado son satisfactorios     

11. O grao mínimo de consecución para acadar a materia está claramente 
definido por cursos 

    

12. O alumnado e as familias están informados dos aspectos máis relevantes 
(grao mínimo, procedementos, instrumentos de avaliación) e teñen acceso a 
esta información en espazos accesibles.  

    

 

*Escala de valoración: 1. Insuficiente (omítense elementos fundamentais do indicador establecido) 2. Básico. 

Evidénciase cumprimento suficiente  3. Competente. Evidéncianse prácticas sólidas 4. Excelente Evidéncianse 

prácticas excepcionais.  

 

p) Plan de potenciación de linguas estranxeiras da Consellería de Educación 

no IES Ricardo Mella. 

Dende o departamento de inglés en consonancia coa Dirección do centro promóvese a 

participación no Plan de potenciación de linguas estranxeiras da Consellería de Educación. 

Actualmente está en funcionamento unha sección no Ciclo superior de XA, A D, A y F, FP 

Dual 

 

Este curso escolar non contaremos con auxiliar de conversa Por mor do COVID-19 

bolseiro Fullbright, que seguindo instrucións do programa complementario de apoio e 

colaboración da Consellería de Educación posibilitaría a práctica da conversa oral, 

proporcionaría un modelo de corrección lingüística e achegaría ao alumnado e 

profesorado a cultura de  Estados Unidos.  

 

Guía do Programa de Auxiliares de Conversa en centros públicos 2017-2018: 
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https://www.edu.xunta.gal/portal/node/23308 

 

 

 

 

ANEXO I 

PLANS DE REFORZO E RECUPERACION 

Neste contesto hai que aclarar que a materia lingua estranxeira: inglés, é 
unha materia cíclica que repasa o dado no curso anterior, polo que non temos 
que adoitar medidas especiais, salvo no caso de 2º de bacharelato , tanto de 
ciencias como humanístico, que comezará polos contidos non acadados no 
curso previo referidos a Conditional Sentences, Wish Clauses e Passive Voice. 
 

ANEXO II 

CRITERIOS BÁSICOS PARA APROBAR A MATERIA 
 
CRITERIOS E PROCEDEMENTOS BÁSICOS DE EVALUACIÓN FINAL 

ORDINARIA:  
 Probas. 

 O alumno realizará polo menos 2 probas por avaliación. Aprobarase si 
se acada un mínimo de 5 puntos sobre 10 (50%).(Gramática e 
Vocabulario, Listening Comprehension, Reading Comprehension, Writing 
Expression e Speaking Expression and Interaction) 
 É un sistema de avaliación continua o cal supón que non hai 
recuperacións e a nota media das probas feitas será a nota da 
avaliación, se non sufrira ningunha redución ou mellora nos outros 
apartados.  
 A primeira avaliación terá un valor do 30% da nota final, a segunda 
avaliación o 30% , e a terceira o 40%.  
 Se un estudante inclúe citas extensas ou textos en traballos ou 
exames sen mencionar a súa fonte, será cualificado coa nota mínima (1 
punto) 
Observación directa na aula: classwork, homework comportamento e 
actitude. 

  A actitude do alumno ante a materia dentro da aula deben ser 

obrigatoriamente correctos. O alumno deberá participar activamente na 

clase e esforzarse en usar o inglés en todo momento. 

 

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/23308
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Considerase participación activa na clase: para optar a avaliación 

continua, non basta con estar na clase, cada alumno deberá atender e 

entender as explicacións feitas, preguntar no caso de incomprensión do 

explicado, participar activa e conscientemente nas tarefas a realizar, 

reflexionar sobre esas tarefas e dar solucións e colaborar en todo o que 

profesor ou o auxiliar de conversa, no seu momento, propoñan. Negarse a 

participar ou realizar algunha actividade incidira negativamente na 

cualificación do apartado classwork 

 

O abandono da materia notificarase cando o alumno: falte reiterada e 

continuamente as clases (preaviso 6%, PDC 10%), non atenda, colabore, 

participe, ou deixe de realizar as tarefas e probas propostas polo/a 

profesor/a. 

 

No caso da perda da avaliación continua a nota farase sobre o 80% da 

nota global (en tanto que o alumno non desenvolveu a destreza do 

Speaking). Co cal a nota máxima obtida será de 8 puntos , sendo o 

aprobado 5 puntos 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 A nota de cada avaliación obterase da valoración de todo o 
mencionado con anterioridade do seguinte modo: 

 

 Bacharelato: 

Faranse un mínimo de dúas probas por trimestre cun valor do 80% da 

nota final. O 20% restante corresponderá ao traballo de casa e clase 

maila actitude na aula e cara a materia e outras tarefas que o/a profesor/a 

considere oportunas (libros de lectura, presentacións e traballos). 

 

 Pendentes: 

O alumnado da ESO e Bacharelato que superen as dúas primeiras 

avaliacións no curso que estudan, daráselle por aprobada a materia 

pendente, en caso de suspenso haberá un exame global en maio. 

Outros cursos: Faranse tres probas de recuperación o longo do curso. Na 

primeira delas engloba a metade da materia e, a segunda a outra metade; 

si algunha das probas non fora superada polo alumno, na terceira 

convocatoria faría esa parte, pero senón supera ningunha delas, tería que 

facer un exame que será en marzo. Aprobarase si se acada un mínimo de 

5 (cinco) puntos  O calendario de exames estará publicado no taboleiro do 

departamento, así mesmo as notas de cada proba 
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 Posibles escenarios. 

Semiprensencialidade de confinamento: para os alumnos que non poidan 

asistir  a clase. Se comunicara el profesor con eles polos medios telemáticos 

dispoñibles  

 

En caso de pasar a ensinanza a distancia: respectarase o horario de clase 

presencial a través da aplicación telemática que a Xunta poña a disposición 

dos profesores , polo tanto as tarefas serán entregadas vía telemática no 

tempo e prace de data de entrega, ben sexa por correo electrónico 

designado polo profesor ou pola Aula Virtual do IES. Neste punto os 

alumnos terán a obriga de asistencia a clase telemática e a ter presencia de 

vídeo e audio. 

A proba de avaliación constara de un so exame que será feito por partes, 

con tempo especifico para cada parte, do mesmo cos contidos da materia 

impartida no trimestre correspondente e, formulado nas destrezas: 

Grammar/Vocabulary, Reading Comprehension, Listening Comprehension, 

Writing Expression e Speaking Expression and Interaction. 

 
 

CRITERIOS E PROCEDEMENTOS BÁSICOS DE EVALUACIÓN FINAL 
EXTRAORDINARIA  

 Exame. 

 O alumno deberá aprobar cun mínimo de 5 puntos sobre 10 (50%) 
unha proba sobre os contidos mínimos do curso. As probas poden incluír 
apartados de Gramática e Vocabulario, Listening Comprehension,  
Reading Comprehension, Writing Expression e Speaking Expression and 
Interaction 
 Non se terá en conta ningún outro apartado dos criterios da avaliación 
final ordinaria. A nota máxima acadada será de 6 puntos. 
 
 

NORMAS A TER EN CONTA NA CLASE DE INGLÉS 
Teléfonos móbiles 

Pola lei de convivencia 4/2011, decreto 8/2015 da Xunta esta prohibido 

o uso e manexo de teléfonos móbiles no ámbito escolar O alumno entrará 

na clase co teléfono móbil apagado e gardado na súa mochila, si non fora 

así, terán-no que depositar na caixa habilitada polo profesor encima da 

mesa. Si algún móbil sonara na clase debera ser entregado o profesor 

que, decidira si o retén alí ou o deposita en xefatura de estudios para que 

o recollan ou o alumno ou os pais do alumno si este fora reincidente. 

Durante os exames, e sen excepción os móbiles deberán ser depositados 

na caixa habilitada, se algún estudante fora atopado empregando algún 
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dispositivo electrónico, será cualificado con 0 puntos. A reiteración e falta 

continuada no uso do móbil en clase será avaliable na cualificación do 

alumno respecto a súa actitude coa materia 

 

 Deberes e tarefas. 

 Os deberes e as tarefas para casa deben facerse e entregarse 

obrigatoriamente no prazo e forma establecidos polo/a profesor/a. As 

actividades non realizadas por faltar a clase, deberán ser recuperadas e 

entregadas ao profesor/a no prazo e forma establecidos. 

 

 Asistencia a clase. 

 As faltas de asistencia deben ser xustificadas puntualmente. Non 

facelo pode influír negativamente nas cualificacións, xa que a reiteración 

de faltas inxustificadas poderá levar consigo a perda ao dereito á 

avaliación continua de acordo ao establecido no Regulamento de Réxime 

Interno do centro. (Cada materia ten un porcentaxe mínimo no que se 

dará un preaviso o alumno o respecto [ 6%] de faltas sobre o total de 

horas e un máximo [10%] sobre o total de horas, no que alumno será 

avisado da perda do dereito a avaliación continua, aínda que poderá 

presentarse a un exame final da materia) 

 

 Libro de lectura. 

 O/A profesor/a poderá fixar durante o curso un ou dous libros de 
lectura. O(s) libro(s) será(n) avaliado(s) nunha ou varias probas. De non 
haber libro de lectura, a porcentaxe da nota repartirase na nota da 
avaliación correspondente. 

 

ANEXO III 

TABOAS DE AVALIACIÓN 

Peso na cualificación das distintas destrezas 
 

2º Bacharelato C e H 

 Instrumentos 
Porcentaxe da 
cualificación 
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Traballo 
Observación do traballo diario na aula e na 
casa, compromiso coa materia, participación 
na aula, actitude...  
Redaccións, proxectos... 
Traballos individuais e cooperativos, tanto 
escritos coma orais (Speaking) 

20% 
 

Exames 

Probas escritas e orais: 
Proba tipo ABAU   35% 
Test Grammar & Vocabulary 
35% 

80% 

Listening 10% 

ABAU 35% 

Vocabulary 
Grammar 

35% 

 
 
 

ANEXO IV 

Mínimos esixibles de inglés por curso 
 

2º BACHARELATO 
 
Vocabulary 

- General vocabulary revision 
- Travel. Compound adjectives 
- Medicine. Phrasal verbs. 
- Films / Entertainment. Gerund / infinitives. 
- Works & jobs /personal characteristics 
- Law and Order. Phrasal verbs. Idioms 
- The environment. Binomial expressions 

 
Grammar 

- Tenses review. Adjectives and adverbs 
- Modals / Perfect modals 
- Passive Voice / Causative 
- Reported speech: statements, questions, commands & suggestions 
- Conditional & Time Clauses / Wish Clauses 
-  Relative Clauses. 
- Connectors, 

 
Reading 

1. 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, redactados nunha variante estándar da lingua. 

2. Comprende instrucións dunha certa extensión e complexidade dentro da súa 
área de interese ou da súa especialidade, sempre que poida volver ler as 
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seccións. 

3. Comprende información relevante en correspondencia formal de institucións 
públicas ou entidades privadas como universidades, empresas ou compañías 
de servizos. 

4. Entende detalles relevantes e implicacións de anuncios e material de 
carácter publicitario sobre asuntos do seu interese persoal e educativo. 

5. 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 personaxes e as súas 
relacións, cando uns e outras están descritos claramente e co suficiente 
detalle. 

 
Listening 

1. 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  

2. Comprende os puntos principais e detalles relevantes na maioría de 
programas de radio e televisión relativos a temas de interese persoal ou da súa 
especialidade, cando se articulan de forma relativamente lenta e cunha 
pronuncia clara e estándar, e que traten temas coñecidos ou do seu interese. 

3. Identifica os puntos principais e detalles relevantes dunha conversa formal 
ou informal de certa duración entre dúas ou máis persoas interlocutoras, que se 
produce ao seu ao redor, sempre que as condicións acústicas sexan boas, o 
discurso estea estruturado e non se faga un uso moi idiomático da lingua. 

4. Comprende, nunha conversa informal ou nunha discusión na que participa, 
tanto de viva voz como 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 as persoas interlocutoras eviten un uso 
moi idiomático da lingua e se non haxa interferencias acústicas.  

 
Writing 

1. Nas tarefas de expresión escrita, produce habitualmente textos coherentes, 
con cohesión e adecuados aos fins funcionais, con razoable corrección tanto 
ortográfica como de puntuación, na orde das palabras e na presentación do 
escrito. 

2. Escribe, en calquera soporte, informes breves nos que dá información 
pertinente sobre un tema educativo, ocupacional, ou menos habitual, 
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. 

3. Escribe notas, anuncios, mensaxes nos que transmite e solicita información 
relevante e opinións sobre aspectos persoais, educativos u ocupacionais, 
respectando as convencións e as normas de cortesía. 

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

5. 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, educativo ou laboral, respectando as 
convencións formais e de cortesía propias deste tipo de textos. 

 
Speaking 

1. Participa con eficacia en conversas informais cara a cara ou por teléfono, ou 
por 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 comprensibles as súas opinións ou reaccións 
respecto das solucións posibles de problemas ou cuestións prácticas; expresa 
con amabilidade crenzas, acordos e desacordos, e explica e xustifica as súas 
opinións e os seus proxectos. 

 

ANEXO V 

RECLAMACIÓN ANTE O CENTRO: 
 

 OBXECTO DA RECLAMACIÓN:  
Unicamente se admiten reclamacións contra cualificacións finais e as decisións 
de non promoción ou titulación. Non son impugnables as notas de probas 
escritas parciais realizadas ao longo dun trimestre. 

 
INFORMACIÓN:  
O centro debe informar ao alumnado e as súas familias sobre as datas e o 
procedemento de reclamación. 

 
ACCESO AOS EXÁMES:  
No procedemento de revisión das cualificacións finais da materia, os alumnos 
ou os seus pais ou titores legais poderán obter, previa solicitude ao Director do 
centro, copia dos exames ou outros instrumentos de avaliación escritos, que 
deron lugar a cualificación correspondente, o que se fará a través de rexistro e 
mediante unha petición individualizada e concreta, sen que quepa realizar unha 
petición xenérica de tódolos exames. 

 
CONSERVACIÓN DE EXÁMES:  
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Os exames deberán ser conservados, ao menos, hasta tres meses despois de 
adoptadas as cualificacións finais, e no caso de que se tramitara unha 
reclamación hasta que sexa firme a resolución administrativa ou, no seu caso, 
a resolución xudicial. 

 
Revisión polo Departamento e emisión dun informe en función dos 
seguintes criterios legais: 
Adecuación de contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 
avaliables sobre os que se levou a cabo a avaliación do proceso de 
aprendizaxe do alumno cos recollidos na correspondente programación 
didáctica. 
Adecuación dos procedementos e instrumentos de avaliación aplicados co 
sinalado na programación didáctica. 
Correcta aplicación dos criterios de cualificación establecidos na programación 
didáctica para a superación da materia. 
 

Orientacións: 

a) A inadecuación de obxectivos e contidos eventualmente alegada ha de 
valorarse con referencia ao previsto na programación para o nivel do curso no 
que se enmarca a reclamación. Ao informe axuntarase  copia da parte 
correspondente da programación, si e a causa alegada e, si procede, doutros 
documentos utilizados na valoración do caso. 

b) A inadecuación de procedementos e instrumentos, si se alegase, haberá de 
valorarse con referencia ao previsto na programación considerando a 
variedade, número e tipos que nesta se prevexan para valorar as diferentes 
destrezas (no seu caso, competencias) do nivel o curso desde o que se 
reclama, a vista dos rexistros, caderno de notas ou informe do/da docente 
cuxa cualificación se reclama, de modo que se poida valorar a 
correspondencia entre ambos elementos. Ao informe  axuntaranse as 
copias respectivas, si e a causa alegada. 

c) Para a incorrecta aplicación dos criterios de cualificación e avaliación, si e a 
causa que se alega,  haberá de valorar si os criterios de  avaliación da 
programación, en tanto que indicadores do grao de consecución dos 
obxectivos previstos, foron aplicados a través de instrumentos de avaliación 
que resulten adecuados e coherentes coa natureza e sentido dos criterios 
que deben medir. Así mesmo, haberá de verificarse si se aplicaron 
exactamente os criterios de cualificación previstos na programación 
docente, segundo consta no seus rexistros e nas valoracións realizadas de 
exercicios, probas, traballos e actitude do/da alumno/a  reclamante. De 
ambas referencias axuntaranse as copias ao informe, si e a causa alegada. 

 

 
 


