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INFORMACIÓN SOBRE SECCIÓNS BILINGÜES. 

 
Unha sección bilingüe é a organización do ensino dunha área ou materia non lingüística da educación 

primaria, da educación secundaria obrigatoria ou bacharelato, ou dun módulo de formación profesional específica, 

que se cursa nun nivel por un grupo de alumnos ou alumnas dun xeito bilingüe, dentro do enfoque AICLE/CLIL 

(aprendizaxe integrada de contidos e linguas): na lingua cooficial que corresponda, segundo a normativa vixente, 

e nunha lingua estranxeira falada na Unión Europea, que é impartida como área ou materia no devandito grupo de 

alumnos e alumnas. 

 

O alumnado que comece na asignatura bilingüe non poderá cambiar para a ordinaria na metade do curso. 

Terá que cursala ata o final, non sendo obrigatorio cursala no seguinte ano. 

 

Non existe nota mínima de inglés para participar na sección bilingüe pero si se pide un compromiso por 

parte do alumnado de esforzo para que a sección funcione. É fundamental que o alumno teña interese e que canda 

menos entenda o inglés. 

 

Ao remate de cada curso o alumnado que sexa cualificado positivamente na área, materia ou módulo 

obxecto da sección bilingüe recibirá unha credencial oficial expedida polo centro conforme participou nunha 

sección bilingüe, que se fará constar mediante dilixencia no seu historial académico.  

 

 

 
OBXECTIVO: familiarizar ao alumnado co emprego do inglés no ámbito da Bioloxía no caso de 1º da ESO, de 

Tecnoloxía en 3º da ESO e de Xeografía e Historia en 4º da ESO.   

O emprego da lingua inglesa será do 50% tanto na parte oral coma na escrita, aínda que principalmente se traballará 

vocabulario e expresións en inglés da materia correspondente (xunto co uso da lingua galega). Se o grupo ten un bo nivel 

este 50% poderá aumentar facendo que a asignatura se imparta completamente en inglés. Isto sempre dependerá do nivel 

xeral do grupo e do profesorado. Sendo o 50% sempre o mínimo esixible. 

 

AVALIACIÓN DE CONTIDOS: Os exames poderanse facer en inglés ou galego, naquelas preguntas nas que non se 

especifique o uso do inglés ( ie, vocabulario). Faranse resumos e bocexos en inglés e, tanto nos traballos de clase como 

nos exames, non se penalizarán erros de gramática como podería ser no caso da asignatura de inglés. É dicir, o alumnado 

debe afianzar o uso do inglés na escrita e na fala pero non poderá suspender a asignatura só por cometer erros 

gramaticais en inglés sempre que chegue aos mínimos establecidos na programación. 

 

MATERIAIS: O libro, de empregarse un na aula, será en inglés. Pero sempre será o profesorado adscrito o que decida se 

vai empregar libro, material da web, material fotocopiable,... 
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