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1. 2º BACHARELATO 

                                                                          BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

PLEB1.2. Identifica as ideas principais, os detalles 

relevantese 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. 

 Comprende a información relevante 

ou a idea xeral de textos orais. 

CCL 

CCA 

CSC 

CCEC 

B1.2. Identifica as ideas principais, os detalles 

relevantese 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. 

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. 

Recoñece a importancia dos 

aspectos prosódicos: entoación, 

pausas e ton. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

B1.6. Comprender 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. 

 

                                                     BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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 

Sabe construír textos orais claros e 
ben organizados, adecuados ao 
interlocutor sobre temas xerais ou 
máis específicos e defender un punto 

CCL 

CAA 

B2.2. Facer 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, 



BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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. 

Comprende a información específica 

de textos que expresan ideas ou 

opinións de carácter persoal, tales 

como foros ou blogs. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

B3.2. Comprender 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. 

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, 

Comprende a información específica 

de textos complexos de carácter 

educativo ou persoal procedente de 

entidades públicas ou privadas. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B3.4. Comprender 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 

estrutura clara que axuda os oíntes a fixárense nos 

aspectos máis importantes, e demostrando seguridade 

á hora de contestar peguntas do auditorio formuladas 

con claridade e a velocidade normal. 

de vista así como tomar parte activa 
en conversas formais ou informais. 

CSC 

CCEC 

sociais ou económicos), cunha estrutura clara 

que axuda os oíntes a fixárense nos aspectos 

máis importantes, e demostrando seguridade á 

hora de contestar peguntas do auditorio 

formuladas con claridade e a velocidade normal. 

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. 

Segue as normas que rexen a 

cortesía na comunicación oral: 

intervén na orde que lle 

corresponde, verifica a comprensión 

dos interlocutores e se expresa con 

fluidez e claridade. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B2.5. Participar 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. 



dentro da súa área de interese ou a súa especialidade súa especialidade 

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. 

É capaz de encontrar información 

detallada en textos de consulta ou 

referencia en textos de tipo 

educativo, profesional ou 

informativo. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

B3.5. Entender, 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. 

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 meses textos. 

Capta as ideas e opinións implícitas 

en textos xornalísticos e recoñece os 

detalles relevantes. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B3.6. Comprender 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 meses textos. 

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. 

Comprende os aspectos relevantes 

en textos de tipo literario. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B3.7. Comprender 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. 

 

 

 



                                                                        BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

   ESTANDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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 una opinión persoal 
argumentada. 

Escribe un texto describindo un 

suceso ou evento con detalle e 

dando a súa opinión sobre o mesmo . 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B4.2. Describir 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 una opinión 

persoal argumentada. 

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 estructurado. 

Toma notas e escribe un resumo 

nunha conferencia ou charla sobre a 

súa especialidade.. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

B4.5. Tomar 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 estructurado. 

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. 

Escribe correspondencia persoal en 

distintos soportes dando o seu 

parecer e opinando sobre distintos 

puntos de vista. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

B4.7. Escribir 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. 

PLEB4.8. Escribe, en calquera soporte, cartas formais 
de carácter educativo ou profesional dirixidasa 
institucións públicas ou privadas e a empresas, nas 
que dá e solicita información, describe a súa 
traxectoria educativa ou profesional e as súas 

Escribe cartas formais de carácter 

educativo ou profesional nas que 

solicita información ou describe a 

súa traxectoria, competencias ou 

motivacións. 

CCL 

CAA 

CSC 

B4.8. Escribir, en calquera soporte, cartas formais 

de carácter educativo ou profesional dirixidasa 

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 texto. 

CCEC 

CD 

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,,respectando as convencións formais 

e de cortesía propias deste tipo de texto. 

 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILIGÜE E INTERCULTURAL 

ESTANDARES DE APRENDIZAXE GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

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. 

Comprende e interpreta a intención 

comunicativa de textos orais sinxelos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

B5.1. Comprender e faise comprender con certa 

confianza e fluidez en situacións de comunicación 

informais e formais habituais,con matices como a ironía 

e o humor, sempre que as persoas interlocutoras 

pronuncien con claridade e eviten un uso moi 

idiomático. 

PLEB5.6. 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. 

 

Exprésase con corrección tanto oralmente 

como por escrito en diferentes soportes 

utilizando un variado vocabulario e é 

capaz de comprender un léxico 

especializado. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

B5.6. Expresarse 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. 

 



2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

  Procedementos: 

Facilitaráselle ao alumnado unha relación de tarefas relacionadas cos contidos 
conceptuais explicados durante a primeira e segunda avaliación para que poidan 
recuperar a materia e, no caso de ter unha cualificación positiva, reforzar e afianzar a 
adquisición deses contidos.  

Diseñamos dous grupos de tarefas: 
1. Tarefas de repaso, reforzo da 1ª e 2ª avaliación e recuperación da 2ª aval 

iación.   
2. Tarefas de ampliación e profundización do traballado para a mellora da 

cualificación final. 
  As tarefas do punto 1   son de carácter obrigatorio so para o alumnado     coa 2ª   
avaliación suspensa, dado que atendendo aos criterios de avaliación continua, o 
alumnado que teña superada a segunda evaluación con mínimo de 5 ten aprobada a 
primeira avaliación. 

As tarefas do punto 2 son abertas a todo o alumnado. 

  Tipos de tarefas: 

 Exercicios estructurais substitución, transformación e finalización de oracións 

inacabadas; de expansión, de integración, combinando dúas frases nunha; opción 

múltiple. 

 Realización de vídeos e/ou audios para practicar e integrar os sonidos e as 

entonacións propias da lingua e a expresión oral. 

  Escritura de cartas, emails, textos expositivos, argumentativos,  

  informativos utilizando vocabulario que xa estudaron ou que eles mesmos 

  buscan (CAA), e estructuras adecuadas ao seu nivel e  cunha extensión pertinente. 

 Comprensión de textos. 

 Comprensión de vídeos/ audio. 

 Comentarios de texto. 

 Exercicios de pronunciación. 

 

Instrumentos: 
➢ Rúbricas 
➢ Cuestionarios 

Cualificación final 

 Procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A Cualificación final será igual a nota da 3º avaliación.  
A nota de final de curso obterase coa nota da segunda avaliación; considérase 

aprobado se a nota é igual ou superior a 5. Esta nota poderá verse aumentada ata un 2 

puntos coa entrega das tarefas de ampliación e profundización propostas en cada nivel 

a partir do 14 de abril ata final de curso. As tarefas de ampliación, voluntarias, serán 

avaliadas e cualificadas só para subir nota cun máximo de 2 puntos.  

A nota da terceira avaliación, que  é igual á nota final de curso , poderá ser superior ou 

igual a obtida na 2ª avaliación, pero nunca inferior. 



Para o alumnado coa 2ª avaliación suspensa, a recuperación désta debe    ser o 

obxectivo prioritario.  As tarefas de repaso, reforzo e recuperación versarán sobre 

contidos considerados mínimos polo   departamento para acadar as competencias e os 

estándares de aprendizaxe mínimos do primeiro e  segundo trimestre. As tarefas serán 

enviadas por distintas plataformas ( aula virtual, Google classroom, correo electrónico) 

e publicadas na  páxina web do centro todas as semanas ata finalizar o curso. 

Para recuperar a 2ª avaliación , o alumnado de 2º Bacharelato debe entregar 

puntualmente todas as tarefas semanais solicitadas ou como mínimo un 80% delas. A 

cualificación a través das tarefas será levada a cabo atendendo a una rúbrica, en 

relación aos criterios de cualificación. A recuperación da 2ª avaliación a través destas 

tarefas dará unha puntuación como máximo de 6 puntos, dado que nelas se avalía o 

grao mínimo de consecución.  

O instrumento de avaliación para as tarefas:  se valorarán segundo a rúbrica 
seguinte: 

 

NOME CORRECTA INCORRECTA/INCOMPLETA ENTREGA 
TARDÍA 

ENTREGA 
INCORRECTA 
E FORA DE 
PLAZO ( 5 
días) 

TOTAL 

CURSO        1                0’5      0’5         0  

TAREFA 1      

TAREFA 2      

TAREFA 3      

TAREFA 4      

TAREFA 5      

TAREFA 6      

TAREFA 7      

TAREFA 8      

TAREFA 9      

TAREFA 
10 

     

 

Proba 
extraordinaria de  

setembro 

A proba extraordinaria de setembro consistirá nun exame no que o alumnado 
deberá demostrar que acadou os contidos mínimos da materia de Inglés 
correspondentes a primeira e a segunda avaliación. Será unha proba presencial que 
dará dereito a unha puntuación de ata 10 puntos. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 

 En  xaneiro realizaron un exame. Os alumnos que aprobaron ese exame teñen 
aprobada toda a materia pendente. 

  O alumnado que non aprobou este exame pero ten aprobada  a segunda 

  avaliación do curso actual recupera a materia pendente. O alumnado que 

  non consiguiu aprobar a materia pendente terá que realizar unhas tarefas 

 que se lle entregarán semanalmente a través do correo electrónico e que 

 terán que reenviar con puntualidade desde principios de abril ata principios de 

 xuño. 

Criterios de cualificación: 

Os alumnos que teñan unha cualificación positiva no primeiro exame terán a materia 
pendente aprobada coa nota do exame. 

 Os alumnos que teñan unha cualificación negativa na primeira proba e  aproben 
 a segunda avaliación do curso actual, terán a nota que tiveron na 2ª 



 avaliación; para o  alumnado que non aprobara de ningunha destas formas se 
 lle facilitará unhas tarefas  de recuperación enviadas por correo electrónico a 
 través do correo electrónico, como así foi publicitado na páxina web do IES Vilalonga; 
 Estas tarefas deben ser realizadas e entregadas con puntualidade , cada semana ata o 
 29 de maio. Ditas entregas darán unha puntuación como máximo de 6 puntos, dado 
 que debido as circunstancias actuáis nestas tarefas se avalía o grao mínimo de 
 consecución.  

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Facilitaráselle ao alumnado unha serie de exercicios cos contidos correspondentes 
ao curso do que deben recuperar a materia. 

O instrumento de avaliación serán estos exercicios e se valorarán segundo a rúbrica 
seguinte: 
 

NOME CORRECTA INCORRECTA/INCOMPLETA ENTREGA 
TARDÍA 

ENTREGA 
INCORRECTA 
E FORA DE 
PLAZO ( 5 
días) 

TOTAL 

CURSO        1                0’5      0’5         0  

TAREFA 1      

TAREFA 2      

TAREFA 3      

TAREFA 4      

TAREFA 5      

TAREFA 6      

TAREFA 7      

TAREFA 8      

TAREFA 9      

TAREFA 
10 

     

 

 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación) 

Actividades 

2º BACH.A/B (publicado semanalmente na páxina web do centro) 

 

• GRAMMAR REVISION AND VOCABULARY: passive voice revision 

exercises. Correcting mistakes sentences. Rewriting exercises.Reported 

speech revision. Verb tense revisión practice. Sentence construction with 

all the new words in the Reading. 

• WRITING: A for and against essay  on Homeschooling in Secondary 

School.  

• READING: Crime doesn´t pay text : Listening and Comprehension 

exercises.  

• LISTENING: Progress and science video and fill- in exercises about it. 

• Listening about Climate change and fill -in exercises. 



• SPEAKING: Recording of a video  expressing for and against opinions 

about the ideas expressed in the Progress and Science video. 

2º BACH C (publicado semanalmente  na páxina web do centro) 

• Writings: Climate change; Would you like to be a volunteer; write a letter 
to a friend; Should key Jobs have a better salary and social recognition?; 
Galician food 

• Exercicios de gramática: transformations; relative sentences; passive 
voice, etc… 

• Comentarios de texto 

• Exercicios de fonética 

• Visualización de vídeos : Gramática (comparativo y superlativo); Fonética 
(vogais e diptongos) 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Dende a administración educativa galega marcáronse as directrices a seguir: 
➢ Desaconséllase rematar o programa. 
➢ As tarefas deben propoñerse cunha frecuencia semanal. 
➢ As tarefas deben ser globalizadas e proporcionais. 
➢ Deben evitarse as tarefas mecánicas e repetitivas. 
➢ As tarefas deben ser significativas e motivadoras para “enganchar” ao 

alumnado. 
➢ Hai que atender ao benestar emocional dos estudantes. 
➢ A avaliación das tarefas do tempo de confinamento debe entenderse 

como un "valor engadido" 
➢ A profesora realizará e proporá tarefas de tipo competencial evitando as 

de tipo conceptual. 

A METODOLOXÍA que se infire dos rasgos anteriores está centrada no/a 
estudante, é activa, de carácter interdisciplinar é lúdica, está máis centrada no 
saber facer que na memorización de contidos. 

E por suposto, os instrumentos fundamentais para este modelo do ensino, son as 
novas tecnoloxías. 

No noso caso, non houbo ningún alumno que comunicase a imposibilidade de 
dispoñer de medios tecnolóxicos. De producirse esa situación, atenderíase por 
medios convencionais, facilitándoselle material impreso para o seguimento e 
realización das tarefas que se propoñen. 

Materiais e recursos 

➢ Materiais elaborados polas profesoras. 
➢ Utilizamos o libro de texto 
➢ Distintas páxinas online  

 

 
 

4. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. 

➢ Está programación publicarase na páxina web do Ies de Vilalonga para poder ser consultada por todo 

o alumnado. 

➢ A todo o alumnado se lle enviou persoalmente unha explicación cos criterios de cualificación. 

➢ As profesoras do Departamento de Inglés atenderán calquera demanda de información que lles sexa 

requerida. 


