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1. INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1  Centro 

 

DATOS DO CENTRO: NOME: IES de VILALONGA. CÓDIGO: 36019256. 

TITULARIDADE: PÚBLICA: DOMICILIO: A SALGUEIRA, 40 - 36990 

VILALONGA- SANXENXO. (PONTEVEDRA). TELÉFONO: 886-159-137 

FAXES: 986743103. PÁXINA WEB: 

http://www.edu.xunta.es/centros/iesvilalonga/.  

CORREO ELECTRÓNICO: ies.vilalonga@edu.xunta.es. 

PERFIL: O Instituto de Vilalonga está situado na parroquia de Vilalonga, 

que pertence ao concello de Sanxenxo, ao sur da bisbarra do Salnés. Os 

alumnos do instituto proceden na súa maioría de Vilalonga, Noalla e 

Nantes, tamén parroquias do mesmo concello e con características 

semellantes. A transformación do medio rural en urbano é rápida e 

aínda que na bisbarra se move moito diñeiro en transaccións 

urbanísticas, este reverte pouco nas economías familiares que se nutren 

de pequenos salarios: pensións e traballos mal remunerados en 

distintos sectores (hostalaría, construción, oficios do mar ou 

relacionados coa viticultura...), ademais da emigración. Os soldos son 

pequenos pero existe nos alumnos do instituto a percepción de que é 

doado gañar diñeiro. Moitos buscan traballo durante o verán na 

hostalaría. Reciben escasas pagas pero satisfactorias ao seu entender. 

Este feito anima os mozos a abandonar os estudos mesmo co apoio dos 

seus pais. Despois dos dezaseis anos unha porcentaxe alta abandona 

definitivamente o sistema educativo, a maior parte sen titulación de 

ESO e aínda que ultimamente, debido á crise moitos intentan 

reincorporarse, a maior parte acaba configurando o alumnado de FP 

básica ou dos grupos de educación de adultos, moitos deles con graves 

carencias nas destrezas de lectura e escritura entre outras.  

http://www.edu.xunta.es/centros/iesvilalonga/


5 
 

1.2 Alumnado. 

 

OFERTA EDUCATIVA  

- Ensino Secundario Obrigatorio. 

- Bacharelato:  Científico-Tecnolóxico , Humanidades e Ciencias Sociais. 

- Ciclos formativos: 

     *Grao Medio: Xestión Administrativa.  Electromecánica de Vehículos. 

     *Grao Superior: Administración e Finanzas. 

- Formación profesional Básica:   

    *Mantemento de Vehículos.  

    *Servizos   Administrativos.   

- Adultos: Nivel II de Educación Secundaria de Adultos.  

- Oferta modular do Ciclo Medio de Xestión Administrativa.  

 

 COMUNIDADE EDUCATIVA 

 Actualmente o número de alumnos e alumnas está en torno aos 650, cun 

claustro de 68 membros. Ademais contamos con tres conserxes, dous 

administrativos e catro limpadoras. O horario de funcionamento é de 08.30 

horas a 14.10 horas e de 16.15 horas a 22.30 horas (os venres só pola 

mañá). 

Alumnado: 

 * Procedencia: Atopámonos con varios tipos de alumnos e alumnas. Por 

unha parte, o alumnado de 1º de ESO provén maioritariamente dos tres 

centros adscritos de Primaria, (Vilalonga, Nantes e Noalla). Nos restantes 

cursos de ESO ao alumnado do propio Centro súmase algún outro que 

cambia de Centro por distintos motivos. En 1º de Bacharelato a procedencia 

é do noso Centro, do IES de Sanxenxo, do IES de Meaño e do centro 
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concertado Abrente. En 2º de Bacharelato tamén se suman ao alumnado 

do Centro outros que cambian de Centro. No que respecta aos Ciclos 

Formativos, unha parte do alumnado é do propio Centro e o resto ten 

distinta orixe: Sanxenxo, Meaño, O Grove, Pontevedra. 

 *Perfil:  Nesta zona o alumnado presenta unha dificultade, non particular 

deste centro, senón xeralizada, que é a falta de esforzo e de valoración do 

estudo. Esta dificultade faise máis patente na secundaria obrigatoria 

porque este alumnado amosa problemas de aprendizaxe por non ter 

desenvolvidas as habilidades necesarias para o estudo dado que lles custa 

traballo aprender e non están afeitos a esforzarse. No bacharelato e nos 

ciclos formativos aumenta a dificultade dos estudos e isto require unha 

maior dose de esforzo e traballo continuado e unha maior motivación 

persoal para o estudo. Xunto a todo isto aparecen, como en todos os 

centros, casos de indisciplina localizados en determinados alumnos e 

alumnas, e case exclusivamente nos primeiros cursos do ensino obrigatorio. 

 Familias. 

 Podemos analizar varios aspectos. 1º. A pouca valoración do feito 

educativo e a importancia do diñeiro como meta social provocan unha 

escasa participación na vida do Centro, sendo isto unha queixa xeralizada, 

tanto do profesorado como dos propios representantes da ANPA. 2º. A 

relación, xeralmente correcta, co profesorado. 

 Profesorado. 

 A análise deste sector debe realizarse dende diferentes perspectivas que 

pasan polas características do grupo, as súas relacións internas e as súas 

posicións ante a problemática educativa. O profesorado do centro Proxecto 

Educativo IES de Vilalonga caracterízase por un alto grao de estabilidade, 

pois aproximadamente o 80% ten praza fixa no instituto. Isto é un factor 

positivo e tamén negativo: - Positivo: Unha maior posibilidade de 

continuidade e seguimento dos proxectos e do desenvolvemento 

curricular, que son máis difíciles de acadar cun persoal docente con destino 

provisional. - Negativo: Rutinas e hábitos establecidos que son difíciles de 

romper para implicar ao profesorado en novos proxectos de renovación e 

innovación educativa. 
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1.3 Obxectivos adaptados ao contexto do centro e do    alumnado 

 

1.3.1. Obxectivos do bacharelato 

 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que 

lle permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e 

adquirir unha conciencia 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 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. 

As capacidades recollidas nos tres anteriores epígrafes (a, b e c) son 

fundamentais a hora de construír os alicerces dunha comunidade 
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cohesionada que poda autorreproducirse mellorando o clima 

socioeducativo do que o noso centro é unha peza fundamental, xa que 

debemos ter en conta sempre que somos o único centro de bacharelato do 

concello de Sanxenxo. Os nosos alumnos e alumnas formarán nun futuro 

inmediato a nova xeración de cidadáns de pleno dereito que xogarán un 

papel clave na nosa comunidade, tanto política como socioeducativa. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e 

a lingua castelá. 

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

Tendo en conta que una das principais actividades económicas da contorna 

do noso centro é o turismo, é fundamental dotar destas ferramentas ao 

noso alumnado, sen esquecer que para o ámbito universitario é 

fundamental o manexo das linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e 

da comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, 

os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 

Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu 

contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e 

dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. Debemos de 



9 
 

ter en conta sempre que preparamos desde o bacharelato a futuros 

alumnos universitarios e de ciclos formativos superiores polo que este 

obxectivo é fundamental. O noso alumnado goza dunha ampla oferta de 

formación tanto científica coma tecnolóxica, situada no ámbito máis 

próximo na USC ou na Universidade de Vigo, así como numerosos ciclos 

formativos superiores localizados na propia provincia. Polo que a 

consecución de dito obxectivo en alto grado é fundamental para garantir o 

éxito académico posterior que repercutirá a medio e longo prazo no propio 

desenvolvemento económico do ámbito do noso centro a través da 

preparación de profesionais cualificados e competentes. 

l) Na liña do exposto no punto anterior debemos facer comprender os 

elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos 

métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar 

a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación 

sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego e a súa 

propia comarca. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, 

flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido 

crítico. Estas capacidades son esenciais a hora do desenvolvemento persoal 

así como no acceso ao mercado laboral ou en estudos superiores, por non 

esquecer a propia actividade empresarial. 

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

estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. Estas 

capacidades están destinadas tanto a formación persoal como a profesional 

e pública, nunha contorna especialmente depredada polo urbanismo 
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descontrolado, ausente en moitos casos dun patrón estético respectuoso 

con entorno histórico-artístico e natural, é indispensable a formación 

estética e crítica dos futuros cidadáns de pleno dereito para que dita 

dinámica poda chegar a romperse. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento 

persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. Debemos ter en 

conta que a nosa comarca foi no pasado un dos maiores centros de entrada 

de estupefacientes, así como estar alerta dos elevados índices de  hábitos 

tóxicos (tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, obesidade, etc.) que 

azotan Galicia en xeral e a nosa comarca en particular. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade 

viaria. Nun contexto poboacional tan disgregado e disperso como é o propio 

das Rías Baixas na que a nosa comarca é un lugar central cobra especial 

relevancia esta capacidade. O uso do transporte, tanto público como 

privado, é indispensable para a mobilidade na nosa contorna, polo que 

formar individuos concienciados redundará de maneira especialmente 

positiva. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de 

Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo 

globalizado. Os nosos alumnos e alumnas han de ser conscientes do 

importante que é a conservación de todos estes elementos por si mesmos 

e como aportación a conservación global. 
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1.4.Reparto dos grupos entre o profesorado da materia. 

  

1. 4.1Cursos e materias que impartidas polo Departamento. 
 

O Departamento de Inglés imparte a materia de Lingua Inglesa nos 
seguintes cursos: 

 1º de ESO con un grupo de sección bilingüe 

 2º de ESO 

 3º de ESO con un grupo PMAR 

 3º de ESO  

 4º de ESO 

 1º de Bacharelato 

 2º de Bacharelato 

 Educación Secundaria para Adultos. 

 Ciclo Medio de Xestión Administrativa 

 Ciclo Superior de Administración e Finanzas 

 FP Básica I e II de Automoción e Administrativo. 
 

 

1.4.2 Relación de membros do Departamento e sinaturas. 
 

Os profesores que forman parte do Departamento de Inglés son os 
seguintes: 

 Mª Rita Ramilo Costas (pertence ao departamento de Lingua Castelá, 
pero comparte horario co de Inglés). 

 Mª Peregrina Millán Gondar. 

 Reyes Leiro González. 

 Ángeles Fernández Piñeiro. 

 Minia Pardo coral. 

 Áurea Pereiro López (pertence ao departamento de Administrativo, 
pero comparte co de Inglés) 
 

 
 

Xefa de Departamento: Mª Peregrina Millán Gondar. 
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1.4.3. Distribución de horas e cursos no Departamento: 

 

 Reyes Leiro González: 

NIVEL MATERIA Nº gr. X h. sem 

3º ESO.PM INGLÉS 1X 3 

3º ESO INGLES 1 x 3 

4ºESO INGLES 2 x 3 

CM ADMINISTRATIVO                         INGLÉS 1 x 6 

AFONDAM 1º BACH                         INGLÉS 1 x 1 

Ademáis ten unha titoría de 4º ESO 

 

Peregrina Millán Gondar: 

NIVEL MATERIA Nº gr. X h. sem. 

3º ESO INGLES 2 x 3 

1º BACHARELATO INGLÉS 2 x 3 

CICLO SUP ADMINISTRA INGLÉS 1 x 6 

 

Angeles Fernández Piñeiro: Coordinadora de un grupo de bilingüe. 

NIVEL  MATERIA Nº gr. X h. 

sem. 

    

1ºESO   INGLÉS 3 x 3 

COORDINAD 
BILINGÜE 

 INGLÉS 3 

2º ESO  INGLÉS 3x 3 
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Minia Pardo Corral 

NIVEL  MATERIA  Nº gru. X h. 

sem 

   

1º BACH INGLÉS 2x3 

2º BACH  INGLÉS 3x3 

AFONDAM 1ºBAC INGLÉS 1x1 

AFONDAM 2º BAC INGLÉS 1x1 

FP BASICA II  INGLÉS 2X1 

Ademáis ten unha titoría de 1º BAC 

 

Mª Rita Ramilo Costas 

NIVEL MATERIA Nº gr. 

 X h. sem. 

FP BASICA I  ADM INGLÉS 1x 2 

FP BÁSICA I MEC INGLES 1x 2 

ADULTOS INGLÉS 1x 2 

   Áurea Pereiro López 

 

NIVEL MATERIA Nº gr. 

 X h. sem. 

CM ADM INGLÉS 1x 6 
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2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

As orientacións da Unión Europea insisten na necesidade da adquisición das 

competencias clave por parte da cidadanía como condición indispensábel 

para lograr que os individuos acaden un pleno desenvolvemento persoal, 

social e profesional que se axuste ás demandas dun mundo globalizado e 

faga posíbel o desenvolvemento económico, vinculado ao coñecemento. As 

competencias clave son esenciais para o benestar das sociedades europeas, 

o crecemento económico e a innovación, e descríbense os coñecementos, 

as capacidades e as actitudes esenciais vinculadas a cada unha delas. A 

proposta de aprendizaxe por competencias favorecerá, xa que logo, a 

vinculación entre a formación e o desenvolvemento profesional e ademais 

facilita a mobilidade de estudantes e profesionais.  

 As competencias clave no Sistema Educativo Español son as seguintes:  

1. Comunicación lingüística   

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía 

3. Competencia dixital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociais e cívicas 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

7. Conciencia e expresións culturais.  

En cada materia inclúense referencias explícitas arredor da súa achega a 

aquelas competencias clave ás que se orienta en maior medida. Doutra 

banda, tanto os obxectivos como a propia selección dos contidos buscan 

asegurar o desenvolvemento de todas elas. Os criterios de avaliación 

serven de referencia para valorar o grao progresivo de adquisición. 

 1. Comunicación lingüística. Esta competencia refírese á utilización da 

linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita, de 

representación, interpretación e comprensión da realidade, de construción 
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e comunicación do coñecemento e de organización e autorregulación do 

pensamento, as emocións e a conduta. Con distinto nivel de dominio e 

formalización -especialmente en lingua escrita-, esta competencia significa, 

no caso das linguas estranxeiras, poder comunicarse nalgunhas delas e, con 

iso, enriquecer as relacións sociais e desenvolverse en contextos distintos 

ao propio. Así mesmo, favorécese o acceso a máis e diversas fontes de 

información, comunicación e aprendizaxe. En resumo, para o axeitado 

desenvolvemento desta competencia resulta necesario abordar a análise e 

a consideración dos distintos aspectos que interveñen nela, debido á súa 

complexidade. Para iso, débese atender aos cinco compoñentes que a 

constitúen e ás dimensións nas que se concretan: - O compoñente 

lingüístico comprende diversas dimensións: a léxica, a gramatical, a 

semántica, a fonolóxica, a ortográfica e a ortoépica (a articulación correcta 

do son a partir da representación gráfica da lingua). 

 O compoñente pragmático-discursivo contempla tres dimensións: a 

sociolingüística (vinculada coa axeitada produción e recepción de mensaxes 

en diferentes contextos sociais); a pragmática (que inclúe as microfuncións 

comunicativas e os esquemas de interacción); e a discursiva (que inclúe as 

macrofuncións textuais e as cuestións relacionadas cos xéneros 

discursivos). - O compoñente socio-cultural inclúe dúas dimensións: a que 

se refire ao coñecemento do mundo e a dimensión intercultural. - O 

compoñente estratéxico permite ao individuo superar as dificultades e 

resolver os problemas que xorden no acto comunicativo. Inclúe tanto 

destrezas e estratexias comunicativas para a lectura, a escritura, a fala, a 

escoita e a conversa, como destrezas vinculadas co tratamento da 

información, a lectura multimodal e a produción de textos electrónicos en 

diferentes formatos; tamén forman parte deste compoñente as estratexias 

xerais de carácter cognitivo, metacognitivo e socioafectivas que o individuo 

utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentais na 

aprendizaxe das linguas estranxeiras. - O compoñente persoal que intervén 

na interacción comunicativa en tres dimensións: a actitude, a motivación e 

os trazos de personalidade. 

 



16 
 

 2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía. A competencia matemática implica a aplicación do razoamento 

matemático e as súas ferramentas para describir, interpretar e predicir 

distintos fenómenos no seu contexto. Esta competencia require de 

coñecementos sobre os números, as medidas e as estruturas, as operacións 

e as representacións matemáticas, e a comprensión dos termos e 

conceptos matemáticos. O uso de ferramentas matemáticas implica unha 

serie de destrezas que requiren a aplicación dos principios e procesos 

matemáticos en distintos contextos. Trátase da importancia das 

matemáticas no mundo e empregar os conceptos, procedementos e 

ferramentas para aplicalos na resolución dos problemas que poidan xurdir 

nunha situación determinada ao longo da vida. A competencia matemática 

inclúe unha serie de actitudes e valores que se basean no rigor, o respecto 

aos datos e a veracidade. Así pois, para o acaído desenvolvemento da 

competencia matemática cómpre abordar catro áreas relativas aos 

números, a álxebra, a xeometría e a estatística, interrelacionadas de formas 

diversas a través da cantidade, o espazo e a forma, o  cambio e as relacións, 

e a incerteza e os datos. As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

son aquelas que subministran un achegamento ao mundo físico e á 

interacción responsábel con el para a conservación e mellora do medio 

natural, a protección e mantemento da calidade de vida e o progreso dos 

pobos. Estas competencias contribúen ao desenvolvemento do 

pensamento científico e capacitan a cidadáns/ás responsábeis e 

respectuosos/as que desenvolven xuízos críticos sobre os feitos científicos 

e tecnolóxicos que se suceden ao longo dos tempos, pasados e actuais. 

Estas competencias han de capacitar para identificar, suscitar e resolver 

situacións da vida cotiá, igual que se actúa fronte aos retos e problemas 

propios das actividades científicas e tecnolóxicas. Para o axeitado 

desenvolvemento das competencias en ciencia e tecnoloxía resultan 

necesarios coñecementos científicos relativos á física, a química, a bioloxía, 

a xeoloxía, as matemáticas e a tecnoloxía. Así mesmo, han fomentarse as 

destrezas para utilizar e manipular ferramentas e máquinas tecnolóxicas, e 

utilizar datos e procesos científicos para acadar un obxectivo. Han incluírse 

actitudes e valores relacionados coa asunción de criterios éticos asociados 

á ciencia e á tecnoloxía, o interese pola ciencia, o apoio á investigación 
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científica, a valoración do coñecemento científico, e o sentido da 

responsabilidade en relación á conservación dos recursos naturais e ás 

cuestións medioambientais e á adopción dunha actitude adecuada para 

acadar unha vida física e para a adquisición das competencias en ciencias e 

tecnoloxía son os sistemas físicos, os sistemas biolóxicos, os sistemas da 

Terra e do Espazo, e os sistemas tecnolóxicos. Para rematar, a adquisición 

das competencias en ciencia e tecnoloxía require a formación e práctica na 

investigación científica e a comunicación da ciencia. 

 3. Competencia dixital. Esta competencia consiste en dispoñer de 

habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información, e para 

transformala en coñecemento. Incorpora diferentes habilidades, que van 

desde o acceso á información até a súa transmisión en distintos soportes 

unha vez tratada, incluíndo a utilización das tecnoloxías da información e a 

comunicación como elemento esencial para informarse, aprender e se 

comunicar. Implica ser unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 

e reflexiva ao  seleccionar, tratar e utilizar a información e as súas fontes, 

así como as distintas ferramentas tecnolóxicas; tamén, ter unha actitude 

crítica e reflexiva na valoración da información dispoñíbel, contrastándoa 

cando é necesario, e respectar as normas de conduta socialmente 

acordadas para regular o uso da información e as súas fontes nos distintos 

soportes. Para o axeitado desenvolvemento da competencia dixital resulta 

necesario abordar a información, a análise e a interpretación da mesma, a 

comunicación, a creación de contidos, a seguridade e a resolución de 

problemas, tanto teóricos como técnicos. 

 4. Aprender a aprender. Aprender a aprender supón dispoñer de 

habilidades para iniciarse na aprendizaxe e ser quen de continuar 

aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e autónomo de acordo aos 

propios obxectivos e necesidades. Aprender a aprender implica a 

conciencia, xestión e control das propias capacidades e coñecementos 

desde un sentimento de competencia ou eficacia persoal, e inclúe tanto o 

pensamento estratéxico como a capacidade de cooperar, de autoavaliarse, 

e o manexo eficiente dun conxunto de recursos e técnicas de traballo 

intelectual, todo o cal chega a desenvolverse a través de experiencias de 

aprendizaxe conscientes e gratificantes, tanto individuais como colectivas. 
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 5. Competencias sociais e cívicas. Estas competencias implican a 

habilidade e capacidade para utilizar os coñecementos e actitudes sobre a 

sociedade, interpretar fenómenos e problemas sociais en contextos cada 

vez máis diversificados, elaborar respostas, tomar decisións e resolver 

conflitos, así como para interactuar con outras persoas e grupos conforme 

a normas baseadas no respecto mutuo e en conviccións democráticas. En 

concreto, a competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo. 

Os elementos fundamentais desta competencia inclúen o 

desenvolvemento de certas destrezas como a capacidade de se comunicar 

dun xeito construtivo en distintas contornas sociais e culturais, amosar 

tolerancia, expresar e comprender puntos de vista diferentes, negociar 

sabendo inspirar confianza e sentir empatía. Así mesmo, esta competencia 

inclúe actitudes e valores como unha forma de colaboración, a seguridade 

nun mesmo/a e a integridade e honestidade. A competencia cívica baséase 

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

cidadanía e dereitos humanos e civís, así como da súa formulación na 

Constitución española, a Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión 

Europea e en declaracións internacionais, e da súa aplicación por parte de 

diversas institucións a escala local, rexional, nacional, europea e 

internacional. As actitudes e valores inherentes a esta competencia son 

aqueles que se dirixen ao pleno respecto dos dereitos humanos e á vontade 

de participar na toma de decisións democráticas a todos os niveis, e implica 

manifestar o sentido da responsabilidade e amosar comprensión e respecto 

dos valores compartidos que son necesarios para garantir a cohesión da 

comunidade, baseándose no respecto dos principios democráticos. Xa que 

logo, para o axeitado desenvolvemento destas competencias cómpre 

comprender o mundo no que se vive, en todos os seus aspectos sociais, 

culturais e humanos. Mais tamén incorporan formas de comportamento 

individual que capacitan ás persoas para convivir en sociedade.  

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. A competencia sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor implica a capacidade de transformar as 

ideas en actos. Iso significa adquirir conciencia da situación a intervir ou 

resolver, e saber elixir, planificar e xestionar os coñecementos, destrezas 

ou habilidades e actitudes necesarias con criterio propio, co fin de acadar o 

obxectivo previsto. A adquisición desta competencia é determinante na 
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formación de futuros cidadáns emprendedores, contribuíndo así á cultura 

do emprendemento. Entre os coñecementos que require a competencia 

sentido de iniciativa e espírito emprendedor inclúese a capacidade de 

recoñecer as oportunidades existentes para as actividades persoais, 

profesionais e comerciais. Para o axeitado desenvolvemento desta 

competencia resulta necesario abordar a capacidade creadora e de 

innovación, a capacidade pro-activa para xestionar proxectos, a capacidade 

de asunción e xestión de riscos e manexo da incerteza, as calidades de 

liderado e traballo individual e en equipo, e para rematar, o sentido crítico 

e da responsabilidade.  

 7. Conciencia e expresións culturais. Esta competencia implica coñecer, 

comprender, apreciar e valorar con espírito crítico, cunha actitude aberta e 

respectuosa, as diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas 

como fonte de enriquecimento e goce persoal e consideralas como parte 

da riqueza e patrimonio dos pobos. Incorpora tamén un compoñente 

expresivo referido á propia capacidade estética e creadora e ao dominio 

daquelas capacidades relacionadas cos diferentes códigos artísticos e 

culturais, para poder utilizalas como medio de comunicación e expresión 

persoal. Implica asemade manifestar interese pola participación na vida 

cultural e por contribuír á conservación do patrimonio cultural e artístico, 

tanto da propia comunidade como doutras comunidades. Xa que logo, 

require de coñecementos que permitan acceder ás distintas manifestacións 

sobre a herdanza cultural a escala local, nacional e europea e o seu lugar no 

mundo. Comprende a concreción da cultura en diferentes autores e obras, 

xéneros e estilos, tanto das belas artes como doutras manifestacións 

artístico-culturais da vida cotiá. Para o axeitado desenvolvemento da 

competencia para a conciencia e expresión cultural resulta necesario 

abordar o coñecemento, estudo e comprensión de distintos estilos e 

xéneros artísticos e das principais obras e producións culturais e artísticas; 

a aprendizaxe das técnicas e recursos; o desenvolvemento da capacidade e 

intención de expresarse e comunicar ideas, experiencias e emocións 

propias; a potenciación da iniciativa, a creatividade e a imaxinación propias 

de cada individuo de cara á expresión das propias ideas e sentimentos; o 

interese, aprecio, respecto, goce e valoración crítica das obras artísticas e 

culturais; a promoción da participación na vida e a actividade cultural da 
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sociedade en que se vive; e para rematar, o desenvolvemento da 

capacidade de esforzo, constancia e disciplina para a creación de calquera 

produción artística de calidade. 

3. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE DOS 

SEGUINTES ASPECTOS: TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE 

CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA, COMPETENCIAS CLAVE E 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
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3.1 1º BACHARELATO 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Estándares Grado mínimo de consecución para 

superar a materia. 

Competencias 

clave 

Instrumento de 

avaliación 

Criterio 

de 

cualific. 

1ª aval 2ªaval 3ª aval 

PLEB1.1. Nas actividades de aula, reflexiona 

sobre o seu proceso de compresión, 

axustándoo e mellorándoo se é o caso, 

sacando conclusións sobre a actitude do 

falante e sobre o contido, baseándose na 

entoación e na velocidade da fala; deducindo 

intencións a partir do volume da voz do 

falante; facendo anticipacións do que segue 

(palabra, frase, resposta, etc.), e intuíndo o 

que non se comprende e o que non se 

coñece mediante os propios coñecementos e 

as propias experiencias. 

B1.1. Coñece e sabe aplicar as 

estratexias adecuadas para comprender 

o sentido xeral, a información esencial, 

os puntos principais, os detalles 

relevantes ou a  información, as ideas e 

as opinións, tanto implícitas como 

explícitas do texto, se están claramente 

sinaladas. 

 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

 Observación 

directa 

0,1 x x X 

PLEB1.2. Comprende instrucións técnicas, 

dadas cara a cara ou por outros medios, 

relativas á realización de actividades e  

normas de seguridade no ámbito persoal 

(por exemplo, nunha instalación deportiva), 

público (por exemplo, nunha situación de 

emerxencia), educativo ou ocupacional (por 

exemplo, unha visita guiada a unha 

pinacoteca, ou sobre o uso de máquinas, 

B1.2. Identifica as ideas principais, a 

información relevante e as implicacións 

xerais de textos ben  organizados e  con 

estruturas lingüísticas de certa 

complexidade, nunha variedade de 

lingua estándar e articulados a 

velocidade media ou normal. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

 Proba 

obxectiva 

 

0,1 x x X 
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dispositivos electrónicos ou programas 

informáticos).  

PLEB1.3. 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 actividades e 

procedementos cotiáns e menos habituais, 

sempre que poida expor preguntas para 

com- probar que comprendeu o  que  o 

interlocutor quixo dicir e conseguir 

aclaracións sobre algúns detalles.  

B1.3. Entende o esencial de conversas 

ou debates reais entre varias persoas 

interlocutoras, e de descricións e 

narracións breves , expresadas nunha 

linguaxe sen sentidos implícitos nin usos 

idiomáticos. 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

 Observación 

directa 

0,1  x X 

PLEB1.4.  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 (por 

exemplo, unha presentación sobre a 

organización da universidade noutros 

países). 

B1.4. Comprende a información 

esencial de textos orais transmitidos 

por medios técnicos, claramente 

estruturados e en lingua estándar, 

articulados a velocidade lenta, sempre 

que as condicións acústicas sexan boas 

e se poida volver escoitar o que se dixo. 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

 Proba 

obxectiva 

0,1 x X x 
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PLEB1.5. 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 (por 

exemplo, entrevistas, documentais, series e 

películas), cando se articulan de forma 

relativamente lenta e cunha pronuncia clara 

e estándar, e que traten temas coñecidos ou 

do seu interese. 

B1.5. Recoñece os puntos principais e 

detalles relevantes na maioría de 

programas de radio e televisión 

relativos a temas de interese persoal, 

cando se articulan de forma 

relativamente lenta e cunha pronuncia 

clara e estándar, e que traten temas 

coñecidos ou do seu interese. 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

 Proba 

obxectiva 

 Observación  

na aula 

0,1 x X x 

PLEB1.6. 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. 

B1.6. Comprende os elementos máis 

importantes nunha conversa  formal ou 

informal entre dúas ou máis persoas,  

sempre que as condicións acústicas 

sexan boas, o discurso estea 

estruturado e non se faga un uso moi 

idiomático da lingua. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

 

 Proba 

obxectiva 

 Observación 

directa 

0,1 x x X 

PLEB1.7. Identifica os puntos principais e 

detalles relevantes dunha conversa formal 

ou informal de certa duración entre dúas ou 

máis persoas interlocutoras discusións en 

que se traten temas cotiáns xerais ou do seu 

interese  relacionados co traballo, os estudos 

e o tempo de lecer, se as persoas 

participantes articulan con claridade, 

B1.7. Comprende a información 

esencial de conversas ou discusións en 

que se traten temas cotiáns xerais ou do 

seu interese  relacionados co traballo, 

os estudos e o tempo de lecer, se as 

persoas participantes articulan con 

claridade, pausadamente e en lingua 

estándar, e se non hai interferencias 

acústicas. 

 CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

  

 Proba 

obxectiva 

0,2 x x x 
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pausadamente e en lingua estándar, e se non 

hai interferencias acústicas. 

 

PLEB1.8. 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. 

 

B1.8. Recoñece os significados e as 

intencións comunicativas expre- sas de 

patróns sonoros, acentuais, rítmicos e 

de entoación de uso común e máis 

específicos, así como algunhas de 

carácter implícito (incluíndo o interese 

ou a indiferenza), cando a articulación é 

clara. 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 Proba 

obxectiva 

0,1 x x x 

PLEB1.9. Entende, en transaccións e xestións 

cotiás e menos habituais, a  exposición dun  

problema ou a solicitude de información 

respecto desta (por exemplo, no caso dunha 

reclamación), sempre que poida pedir 

confirmación sobre algúns detalles. 

B1.9. Persevera por comprender a  

exposición dun  problema ou a 

solicitude de información nunha 

transacción ou xestión cotiá. (por 

exemplo, no caso dunha reclamación) 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

 Proba 

obxectiva 

0.1  X  
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Bloque 2. Expresión oral: expresión e interación 

Estándares Grado mínimo de consecución para 

superar a materia. 

Competencias 

clave 

Instrumentos de 

avaliación 

Criterio 

de 

cualific. 

1ª aval 2ªaval 3ª aval 

PLEB2.1. 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... 

B2.1. Fai un uso consciente dos patróns 

sonoros acentuais, rítmicos e de 

entoación de carácter xeral, para 

expresar distintos significados segundo 

as demandas do contexto, como 

experiencias, opinión, historias, 

argumentos de películas ou libros. 

Responde ás reaccións dos seus 

interlocutores.  

CCL 

 CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 Proba 

obxectiva 

 Observación 

directa 

0.1 x x  

PLEB2.2.  Desenvólvese con eficacia 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, estudo ou traballo 

(por exemplo, para facer reclamacións), 

B2.2. . Amosa a  fluidez necesaria para 

manter a comunicación e garantir o 

obxectivo comunicativo principal da 

mensaxe, en xestións de viaxes, hoteis, 

tendas, etc… aínda que poida haber 

algunhas pausas, para buscar  palabras  

CCL 

 CAA 

CSC 

CCEC 

 Proba 

obxectiva 

 

0.1  x  
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expondo os seus razoamentos e puntos de 

vista con claridade e seguindo as 

convencións socioculturais que demanda o 

contexto específico. 

e  vacilacións na expresión dalgunhas 

ideas máis complexas. 

PLEB2.3. Segue unha entrevista cun patrón 

estruturado de preguntas  establecido con  

anterioridade, realizando preguntas 

complementarias ou respondendo a elas, 

sempre que se manteñan dentro ámbito 

predicible da interacción. 

 

 

B2.3. Participa en entrevistas 

estruturadas e establecidas con 

anterioridade, sabendo improvisar e 

pedir aclaracións ou repeticións cando 

non entende algo. 

CCL 

 CAA 

CSC 

CCEC 

 

 Observación 

directa 

0.1  X  

PLEB2.4. . Compensa as carencias lingüísticas 

con certa naturalidadee pedíndolle axuda ao 

seu interlocutor, e mediante procedementos 

lingüísticos, como a paráfrase ou a 

explicación, e paralingüísticos. 

B2.4. Produce textos atendendo á súa 

planificación e utilizando estratexias de 

comunicación como o uso de 

circunloquios, paráfrases ou 

substitucións léxicas que permiten 

sacar proveito dos medios lingüísticos 

dispoñibles. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

 Observación 

directa 

 Rúbrica (en 

exposicións 

orais) 

0.1 x x X 
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PLEB2.5. Fai presentacións ben estruturadas 

e de certa duración sobre un tema educativo 

(por exemplo, o deseño dun aparello ou 

dispositivo, ou sobre unha obra artística ou 

literaria), coa suficiente claridade como para 

que se poida seguir sen dificultade a maior 

parte do tempo e cuxas ideas principais 

estean explicadas cunha razoable precisión, 

e responde a preguntas complementarias da 

audiencia formuladas con claridade e a 

velocidade normal.  

 

B2.5. Construe textos coherentes e ben  

estruturados sobre temas de interese 

educativo nun rexistro formal, neutro 

ou informal, utilizando adecuadamente 

os recursos de cohesión máis comúns, e 

amosando un control razoable de 

expresións e estruturas, e un léxico de 

uso frecuente, de carácter tanto xeral 

como máis específico. 

 

CCL 

 CAA 

CSC 

CCEC 

 

 Rúbrica (en 

exposicións 

orais) 

0,2  x X 

PLEB2.6. . Inicia, mantén e finaliza 

espontaneamente con certa seguridade 

conversas e discusións cara a cara sobre 

temas cotiáns de interese persoal ou 

pertinentes para a vida diaria, 

comunicándose cun repertorio lingüístico 

sinxelo, aínda que ás veces precise facer 

pausas para pensar o que quere dicir. 

B2.6. Sabe aplicar con eficacia as 

estratexias adecuadas para producir 

textos orais sinxelos de diversos tipos e 

de certa lonxitude, ainda que precise de 

pausas para buscar un discurso 

axeitado. 

 

CCL 

 CAA 

CSC 

CCEC 

 

 Observación 

directa 

0,1 x x X 
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PLEB.2.7. Toma parte  adecuadamente, 

aínda que ás veces teña que pedir que lle 

repitan ou aclaren algunha dúbida, en 

conversas formais, entrevistas e reunións de 

carácter educativo ou ocupacional, 

intercambiando información relevante sobre 

aspectos tanto abstractos como concretos 

de temas cotiáns e menos habituais nestes 

contextos, pedindo e dando instrucións ou 

solucións a problemas prácticos, expondo os 

seus puntos de vista con claridade, e 

xustificando con certo detalle e de maneira 

coherente as súas opinións, os seus plans e 

as súas suxestións sobre futuras actuacións. 

B2.7. Realiza  una  presentación oral 

planificada de certa lonxitude sobre 

temas xerais e educativos propios da 

idade e do nivel de estudos, nunha 

secuencia lineal, apoiándose en notas e 

elementos gráficos, e respondendo a 

preguntas complementarias de carácter 

previsíbel. 

 

 

 

CCL 

 CAA 

CSC 

CCEC 

 

 Observación 

directa 

 Rúbrica (en 

exposicións 

orais) 

0,1  x X 

 

PLEB.2.8. Coopera na interacción verificando 

a comprensión propia e das demais persoas, 

e cooperando activamente na realización das 

tarefas de comunicación. 

B2.8. Amosa certa flexibilidade na 

interacción polo que respecta aos 

mecanismos de toma e cesión do 

quenda de palabra, a colaboración coa 

persoa interlocutora e o mantemento 

da comunicación, aínda que poida que 

non sempre se faga de maneira 

acertada. 

CCL 

 CAA 

CSC 

CCEC 

 

 Observación 

directa 

0,2 x X X 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

Estándares Grado mínimo de consecución para 

superar a materia. 

competencias 

clave 

Instrumentos de 

avaliación 

Criterio 

de 

cualific. 

1ª 

aval 

2ª 

aval 

3ª 

aval 

PLEB3.1. Nas actividades de aula, explica 

como utiliza diferentes estratexias para 

comprender o texto, como a identificación 

da intención comunicativa, a anticipación da 

información a partir dos elementos textuais 

e non textuais, o uso do contexto, a 

aplicación de regras de formación de 

palabras para inferir significados ou o apoio 

na  organización da información e no tipo de 

texto. 

B3.1. Coñecer e saber aplicar as 

estratexias adecuadas para com- 

prender o sentido xeral, a 

información esencial, os puntos 

principais, os detalles relevantes do 

texto, a información, as ideas e as 

opinións, tanto implícitas como 

explícitas, claramente sinalizadas. 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

Observación 

directa 

 

0,1 

 

x 

  

PLEB3.2. 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. 

B3.2. Distinguir tanto a función ou as 

funcións comunicativas princi- pais do 

texto como as implicacións 

facilmente discernibles; apreciar as 

intencións comunicativas derivadas 

do uso de expoñentes das devanditas 

funcións, e identificar os propósitos 

comunicativos xerais asociados a 

distintos formatos, patróns e estios 

discursivos típicos. 

CCL 

CAA 

CCEC 

Proba obxectiva  

0.2 

 

x 
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PLEB3.3. Entende, en manuais, 

enciclopedias e libros de texto, en soporte 

tanto impreso como dixital, información 

concreta para a resolución de tarefas da 

clase ou trabalos  de  investigación 

relacionados con temas da súa 

especialidade, así como información 

concreta relacionada con  cuestións 

prácticas ou con temas do seu interese 

educativo ou ocupacional, en páxinas web e 

outros textos informativos oficiais, 

institucionais, ou corporativos. 

B3.3. Identificar as ideas principais, a 

información relevante e as 

implicacións xerais de textos de certa 

lonxitude, ben  organizados e  con 

estruturas lingüísticas de certa 

complexidade, nunha variedade de 

lingua estándar e que traten temas 

tanto abstractos como concretos 

dentro do propio campo de 

especialización ou interese, nos 

ámbitos persoal, público, educativo 

ou ocupacional ou laboral, sempre 

que se poidan reler as seccións 

difíciles. 

 

 

 

CCL 

CAA 

CCEC 

CD 

 

 Proba 

obxectiva 

 Rúbrica 

 

 

0,2 

 

x 

  

PLEB3.4. . Comprende instrucións dunha 

certa extensión e complexidade dentro da 

súa área de interese ou da súa 

especialidade, sempre que poida volver ler 

as seccións difíciles (por exemplo, sobre 

cómo redactar un traballo educativo 

seguindo as convencións internacionais). 

B3.4. Distinguir e aplicar á 

comprensión do texto escrito as fun- 

cións e os significados específicos 

xeralmente asociados a diversas 

estruturas sintácticas de uso común,  

segundo o  contexto  de  co 

municación (por exemplo, unha 

estrutura interrogativa para dar unha 

orde).  

 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

 Rúbrica 

 

 

 

0,2 

  

x 

 

x 
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PLEB3.5. Comprende información relevante 

en  correspondencia formal de institucións 

públicas ou entidades privadas como 

universidades, empresas ou compañías de 

servizos (por exemplo, carta de admisión a 

un curso). 

 

B3.5. Ler con fluidez textos de ficción 

e literarios contemporáneos, 

auténticos ou adaptados, e 

relacionados cos propios intereses e 

as necesidades no ámbito persoal, 

público e educativo, ben estruturados 

en rexistro estándar da lingua, e 

escritos de xeito claro e sinxelo. 

 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

Proba obxectiva 

 

0,1 

   

x 

PLEB3.6. . Entende detalles relevantes e 

implicacións de anuncios e material de 

carácter publicitario sobre asuntos do seu 

interese persoal e educativo (por exemplo, 

folletos) 

B3.6. Comprender correspondencia 

persoal breve en papel ou soporte 

dixital, redactada en lingua estándar e 

clara, que narre e describa 

acontecementos, sentimentos 

básicos ou desexos. 

 

 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

 

Proba obxectiva 

 

0,2 
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Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

Estándares Grao mínimo de consecución para 

superar a materia. 

Competencias 

clave 

Instrumentos 

de avaliación 

Criterio 

de 

cualific. 

1ª 

aval 

2ª 

aval 

3ª 

aval 

 

PLEB4.1. Escribe, en calquera soporte, 

informes breves nos que dá información 

pertinente sobre un tema educativo, 

ocupacional, ou menos habitual (por 

exemplo, un problema xurdido durante unha 

viaxe), 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. 

B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as 

estratexias máis adecuadas para 

elaborar textos escritos de estrutura 

clara e de certa lonxitude, por 

exemplo, desenvolvendo os puntos  

principais  e  ampliándoos coa 

información necesaria, a partir dun 

guión previo. 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 Rúbrica 

 Proba 

obxectiva 

0,1 X x X 

PLEB4.2.  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 

(marxes, espazos de interliña, uso de 

maiúsculas e minúsculas, etc.) 

 

B4.2. Escribir, en calquera soporte, 

textos de estrutura clara sobre una 

serie de temas xerais e máis 

específicos relacionados cos propios 

intereses ou as especialidade, 

facendo descricións co suficiente 

detalle; redactando en palabras 

propias, e organizando de maneira 

coherente, información e ideas ex- 

traídas de diversas fontes, e 

xustificando as propias opinións 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

 Rúbrica 0,3 X x X 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

Estándares Grado mínimo de 

consecución para 

superar a 

materia. 

Competencias 

clave 

Instrumentos 

de avaliación 

Criterio 

de 

cualific. 

1ª 

aval 

2ªaval 3ª 

aval 

PLEB3.1. Nas 

actividades de 

aula, explica 

como utiliza 

diferentes 

estratexias para 

comprender o 

texto, como a 

identificación da 

intención 

comunicativa, a 

anticipación da 

información a 

partir dos 

B3.1. Coñecer e 

saber aplicar as 

estratexias 

adecuadas para 

com- prender o 

sentido xeral, a 

información 

esencial, os 

puntos 

principais, os 

detalles 

relevantes do 

texto, a 

información, as 

CCL 

CAA 

CCEC 

 Observación 

directa 

0,1 x x X 
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sobre temas xerais, ou máis 

específicos, utilizando elementos de 

cohesión e coherencia e un léxico de 

uso común, ou máis específico, 

segundo o contexto de comunicación. 

PLEB4.3 Completa un cuestionario detallado 

con información persoal, educativa ou 

laboral (por exemplo, para tomar parte nun 

concurso internacional, ou para solicitar 

unhas prácticas en empresas). 

 

 

B4.3. Adecuar a produción do texto 

escrito  ás  funcións comunicativas 

requiridas, seleccionando, dentro dun 

repertorio de expoñentes habituais, 

os máis adecuados ao propósito 

comunicativo, e os patróns 

discursivos típicos de presentación e 

organización da información, entre 

outros, o reforzo ou a recuperación 

do tema. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

 Proba 

obxectiva 

0,1 X   

PLEB4.4. Escribe,  nun  formato convencional 

e en calquera soporte,  un  currículo 

detallando e  ampliando a información que 

considera relevante en relación co propósito 

e o destinatario específicos. 

 

B4.4. Utilizar con razoable corrección 

as estruturas morfosintácticas, os 

patróns discursivos e os elementos de 

conexión e de cohesión de uso común 

con fin de que o discurso estea ben 

organizado e cumpra adecuadamente 

a función 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 Proba 

obxectiva 

0,1 x   

PLEB4.5 Toma notas, facendo unha lista dos 

aspectos importantes, durante unha 

conferencia sinxela, e redacta un breve 

resumo coa información esencial, sempre 

que o tema sexa coñecido e o discurso se 

B4.5. Presentar os textos propios, en 

soporte impreso ou dixital, de xeito 

coidado (con atención ás marxes, 

riscaduras, liñas dereitas, letra clara, 

etc.) atendendo non só á corrección 

CCL 

CAA 

CSC 

 Observación 

directa 

0,1 X x x 
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formule dun modo sinxelo e se articule con 

claridade. 

 

ortográfica da palabra, senón tamén 

ao uso de maiúsculas e minúsculas, e 

signos de puntua. 

CCEC 

 

PLEB4.6. Elaborar resumos e sintetizar 

información e argumentos partindo de 

diferentes fontes, e escribir notas 

recapitulativas, con claridade, exactitude, 

coherencia e fidelidade ao texto orixinal. 

 

B4.6. Elaborar resumos e sintetizar 

información e argumentos partindo 

de diferentes fontes, e escribir notas 

recapitulativas, con claridade, 

exactitude, coherencia e fidelidade ao 

texto orixinal. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

 Proba 

obxectiva 

 Observación 

directa 

0,5 x x x 

PLEB4.7. Escribe correspondencia persoal e 

participa en foros e blogs nos que 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, ex- periencias, sentimentos, 

reaccións, feitos, plans e unha serie de temas 

concretos relacionados cos seus intereses ou 

a súa especialidade. 

B4.7.  Escribir cartas formais e 

informais a persoas ligadas ao seu 

ámbito persoal e profesional nas que 

pide ou transmite información sinxela 

de carácter inmediato, salientando os 

aspectos que se consideran 

importantes, empregando a estrutura 

e características propias deste tipo de 

texto (cabeceira, despedida, sinatura, 

marxes, etc.). 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

 Rúbrica 1  x  
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PLEB4.8. 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. 

 

B4.8.  Escribir cartas formais e 

informais a persoas ligadas ao seu 

ámbito persoal e profesional nas que 

pide ou transmite información sinxela 

de carácter inmediato, salientando os 

aspectos que se consideran 

importantes, empregando a estrutura 

e características propias deste tipo de 

texto (cabeceira, despedida, sinatura, 

marxes, etc.). 

 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 

 Rúbrica 

 Proba 

obxectiva 

0,1  x  

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

 

Estándares Grao mínimo de consecución para 

superar a materia. 

Competencias 

clave 

Instrumentos de 

avaliación 

Criterio de 

cualific. 

1ª 

aval 

2ªa

val 

3ª aval 

PLB5.1. Desenvólvese na maioría das 

actividades de aula facendo un uso 

espontáneo da lingua estranxeira; reflexiona 

sobre o propio proceso de adquisición da 

lingua e transfire á lingua estranxeira coñe- 

cementos e estratexias de comunicación 

adquiridas noutras linguas. 

 

B5.1. Discriminar e producir con certa 

fluidez patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación de uso común 

e máis específicos, recoñecendo e 

dándolles os significados e as 

intencións comunicativas desexados. 

poñentes fonéticos, léxicos, 

estruturais e funcionais básicos da 

lingua estranxeira, en contextos reais 

ou simulados de comunicación. 

  CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 Observación 

directa 

0,2 X x X 
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PLB5.2. Desenvólvese na maioría das 

actividades de aula facendo un uso 

espontáneo da lingua estranxeira; reflexiona 

sobre o propio proceso de adquisición da 

lingua e transfire á lingua estranxeira coñe- 

cementos e estratexias de comunicación 

adquiridas noutras linguas 

B5.2. Utilizar eficazmente os com 

poñentes fonéticos, léxicos, 

estruturais e funcionais básicos da 

lingua estranxeira, en contextos reais 

ou simulados de comunicación 

 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 Observación 

directa 

0,2 x x x 

PLB5.3. Utiliza a lingua estranxeira como 

instrumento de acceso á información 

procedente de diversas fontes (biblioteca, 

internet, etc.) e como ferramenta de  

aprendizaxe de contidos diversos, e, durante 

as actividades de aula, en situacións de 

comunicación reais ou simuladas, como 

medio de comunicación e entendemento 

entre persoas de procedencias, linguas e 

culturas distintas, evitando calquera tipo de 

discriminación e de estereotipos lingüísticos 

e culturais. 

B5.3. Reproducir os patróns 

ortográficos, de puntuación e de 

forma- to de uso común, e algúns de 

carácter máis específico (por 

exemplo, indicacións para acoutar 

información, como parénteses ou 

guións), con corrección na maioría 

das ocasións; saber manexar 

procesadores de textos para resolver 

dúbidas ortográficas nos textos 

producidos en formato electrónico, e 

utilizar con eficacia as convencións de 

escritura que rexen na comunicación 

por internet. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 

 Observación 

directa 

0,2 X x x 

PLB5.4. Explica valores e comportamentos 

propios dunha cultura a membros de outra 

diferente, consciente da importancia desta 

actividade de mediación intercultural. 

 

B5.4. Coñecer e aplicar os trazos 

socioculturais e sociolingüísticos 

salientables das comunidades en que 

se utiliza a lingua meta, e as súas 

diferenzas con respecto ás culturas 

propias, relativas a situa- cións cotiás 

e menos habituais no ámbito persoal, 

público, educativo e ocupacional ou 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 Observación 

directa 

0,1 x x X 
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laboral, sobre a estrutura 

socioeconómica, as relacións 

interpersoais, de xerarquía e entre 

grupos, o comportamento (posturas e 

acenos, expresións faciais, uso da voz, 

contacto visual e códigos 

proxémicos), as convencións sociais 

(actitudes, valores e tabús), os 

costumes e os usos, e actuar en 

consecuencia, adaptándose  

adecuadamente ás características das 

persoas interlocutoras e da situación 

comunicativa na produción do texto 

oral e escrito 

 

PLB5.5. Coñece algúns aspectos 

significativos históricos, xeográficos e de 

produción cultural dos países onde se fala a 

lingua estranxeira, obtendo a información 

por diferentes medios, entre eles a 

biblioteca, internet e outras tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

B5.5. Amosar interese por establecer 

relacións entre a cultura propia e a 

cultura da lingua meta para cumprir o 

papel de intermediación cultural, e 

abordar con eficacia a resolución de 

malentendidos interculturais, 

esforzándose por superar 

comparacións ou xuízos 

estereotipados. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 Rúbrica 

(proxectos) 

 Observación 

directa 

0,1  x x 

PLB5.6. Produce textos orais e escritos en 

diferentes soportes suficientemente 

cohesivos, coherentes e adecuados ao 

propósito comunicativo. 

B5.6. Utilizar con razoable corrección 

as estruturas morfosintácticas, os 

patróns discursivos e os elementos de 

conexión e de cohesión de uso común 

co fin de que o discurso estea ben 

organizado e cumpra adecuadamente 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 Proba 

obxectiva 

1 x x X 



38 
 

 a función ou as funcións 

comunicativas 

 CCEC 

 CD 

PLB5.7. 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. 

B5.7 Exprésase oralmente e por 

escrito, en diferentes soportes, coa 

densidade léxica necesaria para 

expresarse 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 

 

 Rúbrica (sobre 

actividades de 

expresión) 

 Proba 

obxectiva 

1 X x x 

PLEB5.8. Realiza actividades de mediación 

lingüística (reformula o sentido dun texto, 

oral ou escrito para facelo comprensible a 

persoas interlocutoras que descoñecen a 

lingua en que se produce, escribe o resumo 

dun debate oral ou un artigo lido noutra 

lingua, fai unha exposición oral a partir de 

notas, cambia de modalidade semiótica, 

como do texto ao esquema, etc.). 

B5.8. Realiza actividades de 

mediación lingüística (reformula o 

sentido dun texto, oral ou escrito para 

facelo comprensible a persoas 

interlocutoras que descoñecen a 

lingua en que se produce, escribe o 

resumo dun debate oral ou un artigo 

lido noutra lingua, fai unha exposición 

oral a partir de notas, cambia de 

modalidade semiótica, como do texto 

ao esquema, etc.). 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 

 Observación 

directa 

0,1 X x x 
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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, 

evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e 

valora as competencias que posúe como 

persoa plurilingüe. 

B5.9. Participa en proxectos 

(elaboración de materiais 

multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e películas, obras 

de teatro, etc.) nos que se utilizan 

varias lin guas e relacionados cos 

elementos transversais, evita 

estereotipos lingüísticos ou culturais, 

e valora as competencias que posúe 

como persoa plurilingüe. 

 CCL 

 CAA 

 CSC 

 CCEC 

 CD 

 Rúbrica (sobre 

o proxecto) 

 Observación 

directa 

0,1 X x x 

 

 

Cálculo da nota de cada avaliación e avaliación final 

 

A nota de cada avaliación ponderarase da seguinte maneira: o 90% corresponderá á ponderación das diferentes probas orais 

e escritas dacordo co valor de cada bloque na táboa anterior (ver criterio de cualificación) Dentro diso, esixirase tamén un 

dominio dos contidos sintáctico-discursivos propios do nivel tanto na comprensión como na expresión oral e escrita. O 10% 

restante corresponderase co traballo na aula e exercicios ou tarefas que se lles requira facer fóra da aula para entregar ou 

traer feitas ao longo do curso. 

*Na segunda avaliación haberá unha proba específica sobre un libro de lectura adaptado ao seu nivel . Esta proba avalíase 

dentro do bloque de compresión de textos escritos. (O título está aínda pendente de confirmación.) 
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Para o cálculo da nota de final de curso, e dado que a avaliación é continua, a nota das tres avaliacións computará da seguinte 

maneira: 

1ª avaliación: 20% 

2ª avaliación: 30% 

3ª avaliación: 50% 

Sen prexuízo de que ao aprobar unha avaliación se considere que a anterior poda quedar aprobada, sempre e cando os 

obxectivos da mesma se consideren acadados. 

 

TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES 

UNIDADE Aprox. Nº Sesiones 

Aprox. 

Temporalización 

(50 mins por sesión)* 

Avaliación 

1 Social networks 11 10-11 horas* 1ª 

2 What are you into? 11 10-11 horas* 1ª 



41 
 

3 Student life 12 10-12 horas* 1ª 

4 Read it, watch it! 11 10-11 horas* 2ª 

5 Green planet 11 10-11 horas* 2ª 

6 Fit for life 12 10-12 horas** 2ª 

7 Consumers 11 10-11 horas* 3ª 

8 Talk to me 11 10-11 horas* 3ª 

9 Take a break 12 10-12 horas* 3ª 

TOTAL e.g  approx 102 90-111 horas*  
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3.2 2º BACHARELATO 

BLOQUE 1:  COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ORAL 

UNIDADE 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 

TEMPORALIZACIÓN 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN T1 T2 T3 

1-6 

PLEB1.1.Comprender instrucións,anuncios,declaracións, 

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). 

 

 

X X X 

Comprende e interpreta a intención 

comunicativa de textos orais sinxelos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Proba de listening 

 

1-6 

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. 

X X X 

 Comprende a información relevante ou a idea 

xeral de textos orais. 

CCL 

CCA 

CSC 

CCEC 

 

Proba de listening 
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1-6 

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. 
X X X 

Recoñece a idea xeral e a intención dos falantes 

en textos orais do ámbito cotiá. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Proba de listening 

 

 

1-6 

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. 

X X X 

Comprende información detallada e puntos de 

vista en conversas do ámbito educativo ou 

ocupacional. Sabe pedir aclaracións. 

CCL 

CCA 

CSC 

CCEC 

Proba de listening 

 

1-6 

PLEB1.5. Comprende a liña argumental, as ideas 

principais,os detalles relevantes e 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 estructuren o discurso e guíen a 

comprensión. 

X X X 

Comprende as ideas principais e relevantes en 

discursos formais do ámbito educativo ou 

profesional. 

CCL 

CCA 

CSC 

CCEC 

Proba de listening 

 

1-6 

.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. 

X X X 

Recoñece a importancia dos aspectos 

prosódicos: entoación, pausas e ton. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Proba de listening 
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BLOQUE 2:  COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ORAL 

UNIDADE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

TEMPORALIZACIÓN 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN T1 T2 T3 

1-6 

PLEB2.1. Diferencia adecuadamente a produción do 

texto oral espontáneo (sintaxe limitada, estratexias de 

compensación, negociación do significado co interlocutor, 

etc.) do planificado, e considera as características que este 

comparte coa lingua escrita (planificación, redundancia 

informativa, elementos de cohesión, etc…) 

X X X 

Sabe aplicar estratexias para producir textos 

orais de distintos tipos, planificando o discurso 

según a circunstancia.  

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Proba oral 

1-6 

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 

peguntas do auditorio formuladas con claridade e a 

velocidade normal. 

X X X 

Sabe consturir textos orais claros e ben 

organizados,adecuados ao interlocutor sobre temas 

xerais ou máis específicos e defender un punto de 

vista así como tomar parte activa en conversas 

formais ou informais. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Proba oral 

1-6 

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 opinión e proxectos. 

X X X 

Participa en conversas informais expresando e 

xustificando puntos de vista, experiencias, 

sentimentos, interactuando co seu interlocutor. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

Proba oral 

1-6 
PLEB 2.4. Toma parte adecuadamente en conversas 

formais,entrevistas,reunións e debates de carácter 

educativo ou ocupacional,achegando e pedindo 

X X X 
Participa en conversas formais,  entrevistas, 

reunións, achegando e pedindo información 

explicando os motivos e pedindo e dando 

CCL Proba oral 
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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. 

 

instrucións ou suxestións; desenvolvendo 

argumentos e comentando as contribucións dos 

interlocutores; opinando e facendo propostas 

sobre futuras actuacións. 

 CAA 

CSC 

CCEC 

Proba oral 

1-6 

PLEB2.5. Participa na interacción verificando a 

comprensión propia e das demais persoas, e cooperando 

activamente na realización das tarefas de comunicación, 

cun bo grao de fluidez e claridade, malia algúns erros 

esporádicos. 
X X X 

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 

 

Proba oral 

1-6 

PLEB2.6. Realiza unha entrevista cun patrón estruturado 

de preguntas establecido con anterioridade, formulando 

preguntas complementarias ou respondendo a elas, 

reaccionando ante unha resposta que non entenda,e 

interactuando para pedir repeticións e confirmar a 

comprensión mutua. 

X X X 

Participa en entrevistas estruturadas e 

establecidas con anterioridade, sabendo 

improvisar e pedir aclaracións ou repeticións 

cando non entende algo. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

 

 

Proba oral 
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BLOQUE 3:  COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

UNIDADE STANDARES DE APRENDIZAXE 

TEMPORALIZACIÓN 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN T1 T2 T3 

1-6 

 

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 grafitti), educativo (por exemplo, carteis científicos) ou 

profesional (por exemplo, boletíns informativos ou 

documentos oficiais). 

X X X 

Comprende e interpreta a intención 

comunicativa de textos escritos de tipo 

publicitario, educativo ou profesional sinxelos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

Proba escrita 

1-6 

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. 
X X  X 

Comprende a información específica de textos 

que expresan ideas ou opinións de carácter 

persoal, tales como foros ou blogs. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 

Proba escrita 

1-6 

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. X X X 

Comprende e é capaz de seguir instruccións  en 

textos escritos do ámbito educativo. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Proba escrita 

 

 

 

1-6 

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 

X X X 

Comprende a información específica de textos 

complexos de carácter educativo ou persoal 

procedente de entidades públicas ou privadas. 

CCL 

CAA 

CSC 

Proba escrita 
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de interese ou a súa especialidade 

CCEC 

1-6 

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. X X X 

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 

 

Proba escrita 

1-6 

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. 
X X X 

Capta as ideas e opinións implícitas en textos 

xornalísticos e recoñece os detalles relevantes. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

Proba escrita 

4-6 

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. 

 X X 

Comprende os aspectos relevantes en textos de 

tipo literario. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC

Proba escrita 
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BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS:EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

UNIDADE    ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

TEMPORALIZACIÓN 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN T1 T2 T3 

1-6 

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, unas 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 

concluións xustificadas. 

X X X 

Escribe informes cun formato formal e ben 

estructurado dentro dun contexto educativo ou 

profesional. 

 Proba escrita 

1-6 

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. 
X X X 

Escribe un texto describindo un suceso ou 

evento con detalle e dando a súa opinión sobre 

o mesmo . 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Proba escrita 

1-6 

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. 

X X X 

É capaz de completar un cuestionario con 

información persoal, educativa ou laboral. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

    CD 

 

Proba escrita 
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3 

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 a un posto de traballo) 

 X  

Escribe un curriculo xunto cunha carta de 

motivación. 

    CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

Rúbrica 

1-6 

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. 
X X X 

Toma notas e escribe un resumo nunha 

conferencia ou charla sobre a súa 

especialidade.. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 

Proba escrita 

1-6 

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. X X X 

É capaz de escribir notas, anuncios e 

comentarios en distintos soportes dando ou 

pedindo información sobre temas persoais, 

laborais ou educativos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

 

Proba escrita 

1-6 

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. 

X X X 

Escribe correspondencia persoal en distintos 

soportes dando o seu parecer e opinando sobre 

distintos puntos de vista. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Proba escrita 
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CD

3 

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 texto. 

 X  

Escribe cartas formais de carácter educativo ou 

profesional nas que solicita información ou 

describe a súa traxectoria, competencias ou 

motivacións. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD

 

Proba escrita 

 

 

BLOQUE 5:  COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILIGÜE E INTERCULTURAL 

UNIDADE ESTANDARES DE APRENDIZAXE 

TEMPORALIZACIÓN 

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN T1 T2 T3 

1-6 

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. 
X X X 

Comprende e interpreta a intención 

comunicativa de textos orais sinxelos. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD 

 

Proba obxectiva 
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1-6 

PLEB5.3. Intervén oralmente con distintos propósitos 

comunicativos, con eficacia intercultural. 

 
X X X 

Exprésase con eficacia nun contexto 

intercultural. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Proba obxectiva 

2 

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. 

 

X   

Entende as indicacións que se lle dan en hoteis, 

tendas, axencias de viaxes, que xorden nunha 

viaxe ou cando se organiza. 

CCL 

CSC 

CCEC 

Proba obxectiva 

1-6 

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. 

X X X 

É capaz de desenvolverse en xestións cotiás 

por teléfono. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

Proba obxectiva 

1-6 

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. 

 

X X X 

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 

 

Proba obxectiva 



52 
 

1-6 

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. 
X X X 

Comprende textos extensos trasmitidos por 

canles e capta os valores culturais e os matices 

de sentido do discurso. 

CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD

Proba de listening 

1-6 

PLEB5.8. Explica valores e comportamentos propios 

dunha cultura a membros doutra diferente, consciente da 

importancia desta actividade de mediación intercultural. 

X X X 

Actúa como mediador intercultural. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC

Proba obxectiva 

1-6 

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. 
 X  

Participa en proxectos plurilingües. CCL 

CAA 

CSC 

CCEC 

CD

Proba obxectiva 
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TEMPORALIZACIÓN DAS UNIDADES 

UNIDADE Aprox. Nº Sesiones 

Aprox. 

Temporalización 

(50 mins por sesión)* 

Avaliación 

   Getting started 12  8-11 horas* 1ª 

1 When in Rome 15 12-15 horas* 1ª 

2 Out of this world 14 12-15 horas* 1ª 

3 Making a living 14 12-14 horas* 2ª 

4 On the ball 13 12-14 horas* 2ª 

5 Crime doesn’t pay 14 12-14 horas** 3ª 

6 Money makes the world go    

round 

13 11-13 horas* 3ª 
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4.CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 

 

BACHARELATO: 

 O alumnado que se incorpora ás ensinanzas de bacharelato, en calquera 

das súas modalidades, posúe unha serie de competencias imprescindibles 

para a aplicación dos saberes adquiridos que foron desenvolvidas ao longo 

das etapas do ensino obrigatorio. As metodoloxías comunicativas axudan a 

reproducir na clase as situacións de uso en contextos auténticos, o que 

incide no impulso da da autonomía personal ao tempo para desenvolverse 

nelas, e achegan o apoio de procesos de aprendizaxe (traballo previo do 

vocabulario, das estruturas, dos contidos sociolingüísticos; reflexión sobre 

as estratexias de comunicación e de aprendizaxe, etc.) que han posibilitar a 

realización das tarefas comunicativas propostas. A utilización de calquera 

dos enfoques metodolóxicos comunicativos polos que opte o profesorado 

levarao a percorrer un itinerario de planificación dos procesos de ensino e 

de aprendizaxe inverso ao seguido no ensino de idiomas baseado en 

contidos lingüísticos (léxicos, nociofuncionais e morfosintácticos), que 

partía da lingua para abordar as actividades. Os contidos introduciranse, 

entón, en función das necesidades do proceso da aprendizaxe da lingua 

como instrumento de comunicación. A progresión gramatical é, 

consecuentemente, gradual e concéntrica; O enfoque debe estar baseado 

na acción, na actividade social, no uso da lingua, tal como se establece no 

enfoque metodolóxico adoptado polo Marco común europeo de referencia 

para as linguas. Neste enfoque, a selección de contidos lingüísticos deriva 

directamente da actividade de uso da lingua que se vaia realizar. 

 Por outra parte, seguiranse de modo xeral as concrecións 
metodolóxicas recollidas no Proxecto Educativo do Centro, en particular as 
seguintes: 

- Partir dos coñecementos previos do alumnado e construír 
paulatinamente os novos contidos a través de actividades de adquisición, 
repaso e reforzo, así como relacionar os contidos curriculares coa vida 
cotiá próxima ao alumnado co obxectivo de crear interese e motivación. 
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- Desenvolver a reflexión e o espírito crítico para fomentar a capacidade 
de razoamento e as iniciativas persoais. 

- Crear un clima escolar de aceptación mutua e de cooperación. Potenciar 
as metodoloxías activas e participativas, combinando o traballo 
individual e o cooperativo. Facer un uso habitual das TIC. 

- Proporcionar os medios necesarios para acadar unha atención 
individualizada, desenvolvendo as medidas de reforzo, agrupamento e 
adaptacións curriculares que sexan precisas. 

- Diversificar os instrumentos de avaliación e potenciar o seu carácter 
formativo e recalcar o papel facilitador do profesorado. 

- Favorecer a reflexión e a intuición para conseguir que o alumnado teña 
unha iniciativa investigadora. 

- Potenciar a lectura e a busca de información e tratamento da 
información como fonte de coñecemento e entretemento. 

- Fomentar habilidades no alumnado para que sexa capaz de continuar a 
aprendizaxe de forma autónoma. 

5. MATERIAIS E RECURSOS 

Os libros de texto utilizados para as clases de Lingua Inglesa son os 
seguintes: 

 
 

1º Bacharelato: OVER TO YOU 1 da editorial Oxford. 
2º Bacharelato: LIVING ENGLISH 2 da editorial Burlington. 

 
O Departamento de Inglés dispón dos seguintes recursos materiais 

 
Varios radiocasetes. 
Un ordenador e cañón en cada aula. 
Un Aula de Idiomas. 

 
Por outra parte, o centro dispón dunha aula de usos múltiples  cun 
retroproiector ), unha biblioteca ( con gramáticas, libros de consulta e libros 
de lectura en Inglés a disposición do alumnado) e duas  ou tres aulas de 
ordenadores(de difícil, pero non imposible dispoñibilidade) para as clases 
de inglés. 
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6.  CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E 

PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

Imos levar a cabo varios tipos de avaliación: avaliación diagnóstica, 

formativa, sumativa, auto avaliación e coavaliación. A avaliación 

diagnóstica a faremos a principios de curso para coñecer o nivel real do 

grupo nas distintas destrezas. A avaliación dos coñecementos previos 

realizámola antes de comezar cada unidade, utilizando os obxectivos 

primordiais e preguntando ós alumnos o que saben de cada un e cales 

pensan que deberían traballar máis. Tamén avaliamos o progreso dos 

alumnos nun período de tempo, é dicir, facemos unha avaliación formativa. 

Se un alumno que ten un nivel baixo ve cómo progresa e que o seu esforzo 

e tido en conta a pesar de non chegar ó aprobado, sentirase máis motivado 

a continuar traballando para tratar de conseguilo. As ferramentas da 

avaliación formativa serán as tarefas, a participación na aula, o 

comportamento, a actitude en xeral, o traballo en parellas e en grupos, o 

caderno, o progreso nas catro destrezas -listening, speaking, reading, 

writing, etc. Esta avaliación ademais serve para reconducir o proceso antes 

de que sexa demasiado tarde na avaliación sumativa final. Tamén facemos 

uso dos tests de cada unidade para observar cómo progresan os alumnos, 

en canto ós contidos lingüísticos, dunha unidade á seguinte. Finalmente, a 

avaliación sumativa axuda a saber ata ónde chegou un alumno no proceso 

de ensino- aprendizaxe. Utilizamos probas obxectivas e para complementar 

a información obtida en ditas probas usamos outras ferramentas ademais 

das xa mencionadas: a autoavaliación ao final de cada trimestre e a 

coavaliación en aspectos puntuais como a rerpresentación de diálogos. 

Mediante a avaliación chegaremos a unha valoración do aproveitamento 

dos alumnos, e obteremos datos esenciais para axudarlles na súa 

recuperación. Determinaremos tamén o grao en que se acadaron os 

obxectivos propostos así como a necesidade de modificar ou non as 

actividades e o material. A avaliación atenderá os seguintes principios: - 

Será unha operación continua, sistemática, flexible e funcional. - 

Consideraranse os hábitos, destrezas e aptitudes do alumno no seu proceso 

de comprensión, expresión e creación o mesmo que a súa participación 

activa na clase. - Avaliarase a capacidade dos alumnos para comunicarse 
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nun ámbito próximo, acerca das necesidades materiais e relacións sociais, 

sensacións físicas e sentimentos, opinións e experiencias persoais, así como 

sobre a organización da clase. - Avaliarase a capacidade de comprensión do 

esencial de materiais gravados. - Avaliarase a capacidade de desenvolverse 

oralmente en situacións interactivas e de utilizar as estratexias e recursos 

que aseguren a comunicación co profesor, os compañeiros, ou un nativo 

para expresar gustos, necesidades, sentimentos, dar o pedir información, 

opinións e relatar experiencias.  - Avaliarase a capacidade do alumno para 

ler textos con sentido completo, pertencentes á prensa e á vida cotiá, 

relacionados coa cultura e a sociedade dos países nos que se fala o inglés, 

así como revistas, e libros referidos a temas variados tales como deportes, 

música, e relatos. - Avaliarase a capacidade do alumno para comunicarse 

por escrito de forma ordenada e concisa. - Avaliarase a capacidade do 

alumno para distinguir e recoñecer a corrección formal, a coherencia das 

ideas expresadas e a adecuación do discurso á situación de comunicación 

en textos orais e escritos e para aplicar as regras e estratexias necesarias en 

súas propias comunicacións. - Avaliarase se o alumno adquiriu as claves 

básicas que rexen o intercambio comunicativo, adecuando o seu rexistro ó 

interlocutor e á situación.  

 

6.1 Criterios de avaliación e grao mínimo de consecución para 
superar a materia 

 
Os criterios de avaliación a seguir son os recollidos para cada curso no RD 

86/2015 de 25 de xuño. 

Porén, 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. A 

continuación detállase por curso os mínimos esixibles para superar a   

materia, clasificados segundo os cinco bloques que se corresponden coas 

actividades de lingua segundo o MCER. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º BACH 

 
Bloque 1 

 Comprender información xeral e específicas 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. 

Criterio para o Bloque 1 

 B1.4. 

 
Bloque 2 

 Seguir unha entrevista cun patrón estruturado de 

preguntas establecido con anterioridade, realizando 

preguntas complementarias ou respondendo a elas, 

sempre que se manteñan dentro ámbito predicible da 

interacción. 

 Facer presentacións propostas con antelación, ben 

estruturadas con apoio  visual e/ou tecnolóxico sobre 

un tema educativo coa suficiente claridade como para 

que se poida seguir sen dificultade a maior parte do 

tempo e cuxas ideas principais estean explicadas cunha 

razoable precisión, e responder a preguntas 

complementarias da audiencia formuladas con 

claridade e a velocidade normal. 
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Criterios para o Bloque 2: B2.3 ,B2.7 

 
Bloque 3 

 Comprender o sentido xeral, os puntos principais e os 

detalles máis relevantes en textos escritos relacionados 

con temas de estudo/cotiáns/de actualidade redacta- 

dos nunha variedade estándar da lingua. 

Criterio para o Bloque 3: B3.3 

 

  

Bloque 4 

 Escribir, en calquera soporte, textos coherentes e 

cohesionados, adecuados á fun- ción requerida, con 

corrección ortográfica, de puntuación, mantendo a orde 

co- rrecta dos elementos discursivos e na presentación 

do escrito. 

Criterio para o Bloque 4: B4.2 

 
Bloque 5 

 Participar en proxectos relacionados cos elementos 

transversais nos que se emprega o inglés e outras 

linguas valorando o plurilingüismo. 

 Desenvolverse nas actividades de aula empregando 

“classroom language”, como medio de comunicación e 

entendemento evitando estereotipos e/ou 

discriminación lingüístico ou cultural. 

 Utilizar o inglés como instrumento de acceso á 

información procedente de diferent fontes, como 

ferramenta de aprendizaxe de contidos diversos. 
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Criterios para o Bloque 5: B5.5, B5.6, B5.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ºBACH 

Bloque 1 
 

 Escoitar e comprender: - Comprender o significado 

xeral e específico de conferencias e discursos sobre 

temas concretos e con certa abstracción dentro do 

campo de interese xeral e académico do alumnado. - 

Comprender a comunicación interpersoal sobre temas 

de uso cotián, de interese xeral e temas abstractos, co 

fin de contestar no momento.  

Bloque 2 

 Falar e conversar: - Producir mensaxes orais diversas 

sobre asuntos relacionados cos seus intereses e 

presentacións preparadas previamente, sobre temas 

xerais ou da súa especialidade, con razoable corrección 

gramatical e unha adecuada pronuncia.  - Expresar de 

puntos de vista sobre un tema coñecido. 

 Utilizar estratexias para producir textos orais de 

distinto tipo planificando o  discurso según a 

circunstancia.- 

Bloque 3 
 

 Comprensión de textos escritos:  -Comprender  

información  xeral, específica e detallada en xéneros 

textuais diversos, referidos a unha variedade de temas. 

- Identificar o propósito comunicativo, distinguindo as 

partes do texto.  - Leer autónomamente textos  

diversos relacionados  cos  intereses académicos, 

persoais e profesionais futuros. 
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2º BACH 

Bloque 4 

Composición  de  textos  escritos:  -Escribe  diferentes  

tipos  de textos, 

redactar textos diversos (narrativo, descriptivo, , 

argumentativo, expositivo, de opinión, carta-email) 

sobre temas persoais, actuais e de interese académico, 

con claridade, corrección gramatical e adecuación 

léxica ao tema, utilizando o rexistro apropiado - 

Resume textos diferentes sabendo distinguir as ideas 

principais das secundarias. Resposta sobre información 

xeral e específica referida a un texto determinado. 

Bloque 5 
 

  Recoñecemento e valoración da lingua estranxeira como 

instrumento de comunicación internacional. 

 Valoración do enriquecemento persoal que supón a relación 

con persoas pertencentes a outras culturas. 

 Respecto pola lingua inglesa en comparación coa galega. 
 Es  capaz de desenvolverse en xestións cotias por teléfono y 
comprende textos orais ou escritos, captando distintos 
valores culturais. 
 
 
 
Contidos sintácticos discursivos mínimos. 
 

 Tempos verbáis: present tenses, past tenses, perfect 
simple tenses and future tenses . 

 Conditional sentences: as long as, if, provided that, 
unless. 
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 Time clauses; I wish and If only. 
 

 Gerunds and infinitives. 
 

 Phrasal verbs 
 

 The passive; the causative. 
 

 Modals; modal perfects. 
 

 Reported speech. 
 

 Defining , non defining relative clauses. 
 

 Connectors. 
 

 Transformations. 
 

 Léxico variado sobre distintos temas actuais ou 
relativos a sua educación. 

 

6.2 Procedementos  e instrumentos de avaliación  
 
O alumno debe demostrar, non só o coñecemento das estructuras 
gramaticais e do léxico adquirido, pero  tamén o  seu uso a nivel de 
comunicación. O alumno será avaliado polo seu dominio do inglés oral e 
escrito. Polo tanto, a avaliación farase día a día dentro da clase, así como a 
través de diferentes probas escritas. Ambos aspectos serán definitivos á 
hora de valorar o progreso do alumno. Os procedementos serán os 
seguintes: 

 Avaliación continua :  Dado o carácter cíclico dos contidos da materia, 
non se realizarán probas  específicas de recuperación por avaliación. 
Considerarase  unha avaliacion aprobada cando a valoración global 
na posterior é igual ou superior a 5. Farase unha proba extraordinaria 
de recuperación da terceira avaliación. 

 Avaliación trimestral: resultado da avaliación continua do trimestre. 

 Avaliación final: resultado global de todo o proceso de avaliación. 
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A cualificación global sempre será o resultado dunha ponderación das tres 
avaliacións.  Atendendo aos criterios de avaliación continua os alumnos que 
superen a terceira avaliación cun 5 aprobarán a materia.  
1º  DE BACHARELATO 

 

Cualificación por avaliación  

Probas escritas e proba oral: estas probas configurarán un 90% da 
cualificación. O alumno realizará por avaliación diversas probas: 
vocabulario, reading, listening, writing, contidos gramaticais e  proba oral     

 Reading : 10% 

 Gramática + vocabulario : 40% 

 Writing:  20% 

 Listening:10% 

 Oral: 10% 

 Traballo en equipo e aprender a aprender : 10 % 

(Traballos obrigatorios asignados para facer na casa ou na clase) 

 

Cualificación final  

 Primeira avaliacion 20% 

 Segunda avaliación  30% 

 Terceira avaliación 50% 
 
Atendendo aos criterios de avaliación continua ,o alumno que supere a 
terceira evaluación con mínimo de 5 ten aprobada a materia. 
 
O alumno que non aprobe por avaliacións terá unha recuperación final da 
terceira, que consistirá nunha proba escrita de vocabulario, writing, 
listening e  contidos gramaticais.  Nesta proba, na que se avalía o grao 
mínimo de consecución,  non se poderá sacar máis dun 6. 
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2º DE BACHARELATO 
 
Cualificación por avaliacións 

Probas escritas e proba oral: estas probas configurarán o 100% da 
cualificación. O alumno realizará por avaliación diversas probas: proba oral, 
listening, vocabulario, comentario de texto e exame de contidos 
gramaticais.  

 

 Gramática : 20% 

 Vocabulario : 10% 

 Text : 40% 

 Listening:10% 

 Oral/fonética: 10% 

 Traballo en equipo e aprender a aprender : 10 % 

(Traballos obrigatorios asignados para facer na casa ou na clase) 

 

Cualificación final resulta da seguinte ponderación 

 Primeira avaliación: puntuará un 20% 

 Segunda avaliación: 30% 

 Terceira avaliación: puntuará un 50% 
 
Os alumnos que non aproben por avaliacions terán unha recuperación final 
da terceira avaliación que consistirá nunha proba escrita de vocabulario, 
contidos gramaticais e un comentario de texto e listening.   Nesta proba, na 
que se avalía o grao mínimo de consecución,  non se poderá sacar máis dun 
6. 
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7. AVALIACIÓN INICIAL 

Durante as dúas primeiras semanas de clase adicarase unha ou varias sesión 
a facer actividades de avaliación inicial que sirvan para comprobar en que 
medida o alumnado executa as competencias necesarias para o seguimento 
da programación. Os instrumentos para realizar dita avaliación pode ser un 
ou varios dos seguintes: 
 

 Observación sistemática. 

 Entrevista oral. 

 Cuestionario. 

 Análise de producións escritas. 

 Proba específica. 
 
Os estándares sobre os que versarán ditos instrumentos serán os 

correspondentes ao bloque de contidos transversais –caso de habelos- ou 
unha selección dos primeiros estándares de aprendizaxe a impartir na 
materia. 

Unha vez corrixidas as actividades de avaliación inicial atendendo aos 
criterios de cualificación, o docente contará cunha referencia para adecuar 
o nivel de esixencia dos estándares de aprendizaxe e as orientacións 
metodolóxicas ó nivel de competencias rexistradas no alumnado. Así 
mesmo contará coa información pertinente para, unha vez contrastada cos 
outros membros da xunta de avaliación inicial, decidir que medidas 
ordinarias ou extraordinarias de atención á diversidade deberá aplicar. 

 
 Dado o carácter da aprendizaxe do inglés ( que supón unha ampliación 

continua dos coñecementos do inglés, pero sen esquece-lo aprendido ) se 
realizará sempre UNHA AVALIACIÓN INICIAL ao comenzo do curso en 
todolos grupos. Debido a diversidade dos alumnos e de vital importancia 
que ó profesorado coñeza canto antes os puntos fortes e débiles de cada 
ún para saber en que situación se atopan os estudiantes en relación cos 
contidos novos que se van a tratar. O departamento tén preparado 
diferentes probas (tests de diagnóstico, probas escritas, orais, follas de 
autoavaliación) para seguir o progreso de cada quen na lingua, o modo en 
que aprendeu, a sua experiencia anterior etc , para cada grupo de alumnos 
encamiñadas a avaliar os seus coñecementos e os diferentes estilos de 
aprendizaxe además de reflectir as suas actitudes cara a lingua inglesa. 
Unha lectura atenta de estas probas proporcionaralle os profesores 
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información esencial sobre os seus alumnos e fará que estes se sintan maís 
valorados no seu novo curso. 
 

8. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN 

E    AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

           Os alumnos que consigan aprobar as dúas primeiras avaliacións do 
curso que están cursando recuperaran a materia que teñen pendente.
 O calendario de exames será establecido pola Xefatura de Estudos e 
a Xefatura de Departamento será a encargada de coordinar todo o 
proceso de recuperación de pendentes do seu departamento, se ben 
poderá delegar nos restantes membros algunhas destas actividades. A 
Xefatura será en todo caso a responsable última de todos cantos aspectos 
se refiran ao proceso de recuperación de materias pendentes do seu 
departamento. 

  

Os criterios que se seguirán son os recollidos no PEC: 

Realizaranse, como mínimo, dous exames e, para o alumnado que o 
precise, un exame final no mes de maio. Ademais haberá un exame 
extraordinario en Setembro. 

 
 
9 . ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
 
BACHARELATO 
 
Educación ambiental.  
Aprender a amar e respecta-la natureza. 
Ser conscientes de que hai que a defender, e coñece-los medios que se 
poden empregar a tal fin. 
 
Cooperación internacional  
Reflexionar sobre a importancia da cooperación internacional, isto é, a 
axuda entre os distintos países. 
Desenvolver un espírito crítico fronte a estes temas. 
 
Educación para a saúde.Educación sexual 
Reflexionar sobre a importancia das relacións humanas. 
Reflexionar sobre a importancia da educación sexual. 
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Coñece-lo tratamento destes temas noutras sociedades distintas da propia. 
 
Educación moral e cívica 
Coñece-lo sistema educativo propio e doutros países. 
Reflexionar sobre o dereito de tódalas persoas á educación. 
Reflexionar sobre distintos aspectos humanos. 
Aprender a reflexionar sobre as implicacións morais e humanas das accións 
propias e dos demais. 
Coñecer outras culturas. 
Respectar outros xeitos de vida. 
 
Educación para a igualdade 
Aprender a traballar en equipo, respectando as opinións, raza, sexo e 
relixión dos outros. 
Reflexionar sobre a actual situación social española, no que se refire ó 
campo de inmigracións. 
Respecta-las culturas distintas da propia. 
Aprender a convivir. 
Coñece-la situación doutros países. 
 
Educación do consumidor 
Reflexionar acerca da sociedade de consumo. 
Aprender a ser consumidores. 
Saber enfrontarse a unha sociedade na que imperan os devanditos valores. 
Facer consciente ó alumnado do bo uso que se pode facer deses medios. 
 
Educación vial 
O transporte público en Inglaterra. As normas de conducción. 
Educación para o espírito europeo. 
Reflexionar sobre a importancia do coñecemento dos distintos países que 
forman a Comunidade Europea. 
Reflexionar sobre a importancia de coñece-la súa historia e maila propia. 
Reflexionar sobre a importancia das boas relacións entre os distintos países 
membros. 
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10. ORGANIZACIÓN DOS PROCEDEMENTOS QUE PERMITAN 

AO ALUMNADO ACREDITAR OS COÑECEMENTOS 

NECESARIOS EN DETERMINADAS MATERIAS, EN 

BACHARELATO. 

  

O “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”, establece no 

seu artigo 36, “Continuidade entre materias de bacharelato”, que a superación das materias do 

segundo curso que se indican no anexo VI estará condicionada á superación das correspondentes 

materias de primeiro curso indicadas no devandito anexo por implicar continuidade, pero non 

obstante, “O alumnado poderá matricularse da materia de segundo curso sen cursar a 

correspondente materia de primeiro curso, sempre que o profesorado que a imparta considere 

que o alumno ou a alumna reúnen as condicións necesarias para poder seguir con 

aproveitamento a materia de segundo. En caso contrario, deberase cursar a materia de primeiro 

curso, que terá a consideración de materia pendente, aínda que non será computable para os 

efectos de modificar as condicións en que se terá promoción a segundo”. 

No que respecta ao departamento de Inglés, as materias que presentan continuidade, segundo o 

anexo VI do Decreto 86/2015, son: 

- Primeira Lengua Estranxeira I de 1º de Bacharelato con Primeira Lingua Estranxeira II de 2º de 

Bacharelato. 

Os alumnos que estean na situación referida no artigo 36 poderán matricularse da materia de 

segundo curso sen cursar a correspondente materia de primeiro sempre que o profesorado que 

imparta a de primeiro considere, mediante a realización dunha proba, que os alumnos reúnen as 

condicións necesarias para poder seguir con aproveitamento a materia de segundo. 

 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS / EXTRAESCOLARES 

 

Nos últimos anos o departamento estivo realizando  unha viaxe didáctica  
cos alumnos de 1º de bacharelato. Nas primeiras semanas deste curso 
volveremos a estudar a posibilidade de volver a levar a cabo algunha 
actividade, ainda que cada ano é mais difícil atopar profesores con 
dispoñibilidade e vontade de facela. 

Por outra banda, os alumnos e alumnas poderán participar na elaboración 
de distintas exposicións relacionadas coa cultura e lingua inglesa,  como se 
leva facendo nos últimos anos.  Tamén está previsto a involucración do 
alumnado en actividades relacionadas coa igualdade de xénero, tema no 
que o noso centro ten planeado traballar durante este curso 2018/ 2019. 
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12. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 

 

Establécese que a avaliación do proceso de ensino e a práctica docente se 

realice en dous momentos do curso escolar. O primeiro realizarase ao final 

de cada trimestre, estará a cargo dos titores de cada curso e levarase a cabo 

de acordo co cuestionario que estableza a Xefatura de Estudos. Ao mesmo 

tempo, os membros do Departamento avaliarán o seu desempeño de 

acordo coa seguinte táboa, que deberán cubrir para cada nivel no que 

impartan a materia. O segundo realizarase ao final de curso e terá como 

protagonista o alumnado de cada grupo a través da enquisa que se xunta 

ao final desta programación como Anexo. Os datos recollidos serán 

utilizados para facer unha valoración na Memoria do Departamento e para 

establecer as propostas de mellora que se consideren necesarias. 

 

CUESTIONARIO DE AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE 

 

DEPARTAMENTO DE LINGUA ESTRANXEIRA-INGLÉS      CURSO  2018/19 

  

PROFESOR/A: NIVEL:  

  

A) INDICADORES XERAIS SOBRE O GRUPO  

  

1.  Que fago para coñecer a clase?  

a) Realizo unha charla o 1º día de clase  

b) Utilizo a proba de avaliación inicial  

c) Utilizo a información da reunión de avaliación 

inicial 
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2. Teño en conta a diversidade ao organizar a clase?  

a) Coloco os alumnos/as por orde de lista  

b) Deixo que se coloquen eles por afinidade  

c) Organizo grupos de traballo variables  

  

3. Os alumnos reciben as explicacións que precisan?  

a) Explico primeiro para todo o grupo  

b) Dou explicacións individuais  

  

4. Propoño exercicios de diferente nivel en cada 

unidade  

 

  

5. Teño en conta aos alumnos que se afastan da media  

a) Propoño exercicios de reforzo  

b) Propoño exercicios de ampliación  

  

 

B) INDICADORES SOBRE A PROGRAMACIÓN  

  

1.  Explico a Programación aos alumnos  

a) Ao comezo do curso  

b) Ao comezo de cada avaliación  
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2. Consulto a programación ao longo do curso  

3. Adapto a Programación ao desenvolvemento das 

clases 

 

4. ao comezo de cada unidade explico ao alumnado 

os obxectivos e os aspectos que se van traballar 

 

  

 

 

C) ACTIVIDADES NA AULA  

  

1. Os alumnos traballan na aula   

a) De forma individual  

b) Os alumnos traballan en parellas  

c) Os alumnos traballan en pequenos grupos  

  

2. Os exercicios que lles propoño  

a) Son pechados, de resposta fixa  

b) Son abertos, con varias posibles respostas  

c) Promoven a cooperación entre eles  

  

3. Na metodoloxía que aplico  

a) Procuro utilizar ferramentas TIC  
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b) Procuro que os alumnos utilicen as ferramentas 

TIC 

 

c) Propoño actividades para facilitar a aprendizaxe 

autónoma 

 

d) Baséome no libro e aporto ideas propias  

  

4. Como se pasan horas lectivas  

a) Conseguindo silencio  

b) Explico a teoría  

c) Respondo a preguntas, fomento a participación  

d) Observo o traballo dos alumnos  

e) Corrixo aos alumnos de xeito individual  

 

D) AVALIACIÓN  

  

1. Emprego diferentes tipos de probas  

a) Exames escritos  

b) Preguntas orais  

c) Traballo individual  

d) Traballo en equipo  

  

2. Ao rematar cada unidade avalío os contidos e 

actividades 

 

a) Non  
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b) Si   

  

3. Fago recuperacións parciais das avaliacións 

suspensas 

 

a) Non  

b) A avaliación continua fai innecesaria a 

recuperación parcial 

 

 

 

 

13. PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN 

Os procedementos que este departamento segue para avaliar a 

programación son os seguintes. 

1 – Na reunion semanal do departamento revísase sempre no primeiro 

lugar a temporización da programación  

2 - Mensualmente revisarase a temporización da programación así como a 

secuenciación e a profundidade dos contidos impartidos nos distintos 

grupos, adaptando esta diversidade ao alumnado. 

3 – Ó rematar cada evaluación, isto é cada trimestre, revísanse a 

temporización, secuenciación,os contidos e os resultados de dita 

evaluación, así como o grado de consecución dos obxetivos propostos na 

programación e a adquisición das competencias. 

4 – Ó final de curso, estudiarase e revisarase en profundidade a 

temporización, a secuenciación e a profundidade da programación así como 

o grado de cumprimento de obxetivos e de adquisición de competencias de 

acordo coas táboas adxuntas. .En caso de haber algunha incidencia 

estudiarase e anotarase as modificacións pertinentes na memoria final do 

departamento e teranse en conta a hora de facer a programación do 

seguinte curso. 
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14.  MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DO 

PRESENTE DOCUMENTO E PROCESOS DE MELLORA. 

A revisión das Programacións é unha fase necesaria para a mellora do 

proceso educativo e, no caso da materia de Lingua e Literatura Galegas, en 

cumprimento do establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, DOG do 

29 de xuño e outras disposicións relacionadas, acórdase que ao final de 

cada curso académico incluirase na orde do día da reunión final de curso un 

punto relativo á avaliación e revisión da presente Programación.  

Nese punto realizarase unha análise da presente programación na que se 

terán en conta os resultados obtidos polo alumnado (índices de aprobados 

e suspensos, resultados dos alumnos coa materia pendente), as dificultades 

que puidesen ter xurdido no desenvolvemento dos temas, os cambios que 

por diferentes motivos se efectuasen nos contidos ou na orde de 

explicación dos mesmos e os resultados das enquisas realizadas polo 

profesorado en cada trimestre e polo alumnado ao final do curso. 

Esta análise estará recollida na memoria de fin de curso do Departamento 

e terá tamén un apartado coas propostas de modificación e mellora que se 

deberán realizar nas programacións do curso seguinte. 

 

 
 


