
Que ventaxas ten unha sección bilingüe?


Mellorarás a túa COMPETENCIA 
LINGÜÍSTICA en inglés.


 Mellorás as túas COMPETENCIAS CLAVE a 
túa capacidade de aprendizaxe e 

flexibilidade intelectual cunha metodoloxía 
variada e dinámica que fomenta o uso de novas 
tecnoloxías.


 Ao remate de cada ano recibirás UNHA 
CREDENCIAL OFICIAL expedida polo centro 

conforme participaches nunha sección bilingüe. 
Esta credencial figurará no teu expediente 
académico.


 Estarás MELLOR PREPARADO para 
presentarte ás probas externas de inglés de 

Cambridge ou do British Council.


 Terás a posibilidade de contar con 
AUXILIARES DE CONVERSACIÓN.


 

IES XESÚS TABOADA CHIVITE


AVDA DE PORTUGAL 116 VERIN


32600- OURENSE


TELÉFONO: 988685070


FAX: 988685078


Email: 
ies.xesus.taboada@edu.xunta.es
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Que é unha sección bilingüe?


    É un programa educativo no 
que se imparte unha materia 
non lingüística dun xeito 
bilingüe, tal como dice a 
Comisión Europea.


    O 
alumnado 
que elixa 
cursar 2º 
e 3º de 

ESO nesta sección traballará 
os contidos de dúas materias 
non lingüísticas en inglés: 
ORATORIA en 2º de ESO e 
FÍSICA E QUÍMICA en 3º de 
ESO.

QUE NECESITO PARA 
ENTRAR NUNHA 
SECCIÓN BILINGÜE?


v Só necesitas 
estar disposto/a 
a aprender máis 
inglés como 
INSTRUMENTO 
DE 
COMUNICACIÓN 

COMO SON AS CLASES 
NA SECCIÓN BILINGÜE?


v Tanto nas clases 
de inglés como 
nas MNL  vaise 
usar unha 
metodoloxía 
variada e 
dinámica con 
especial énfase 
no 
desenvolvemento 
das 
competencias 
clave, a 
aprendizaxe 
cooperativa, as 
estratexias de 
aprendizaxe, o 
uso das TIC na 
aula, e na 
concepción do 
idioma como 
lingua viva, útil 
como medio de 
comunicación 
con xentes de 
outras culturas 
e como unha 
ferramenta 
profesional hoxe 
imprescindible.

EXPLÍCASE	TODO	EN	
INGLÉS?	

v Sempre que 
sexa posible 
empregarase o 
inglés e sempre 
que sexa 
necesario 
empregarase o 
galego ou o 
castelán

CANTO TEMPO DURA O 
PROGRAMA? PODO 
CAMBIAR DE IDEA E 
VOLTAR Ó GRUPO 
ORDINARIO?


v O programa 
está pensado 
para o segundo 
ciclo de ESO e 
para continuar 
tamén no 
Bacharelato.


v Non podes 
abandonalo á 
metade de 
curso agás por 
razóns 
xustificadas.

COMO SEREI AVALIADO 
NAS MATERIAS NON 
LINGÜÍSTICAS?


v Nas MNL os 
criterios de 
avaliación serán 
os mesmos que o 
establecido na 
normativa vixente 
da ESO con 
carácter xeral e 
primarán os 
contidos 
curriculares sobre 
a produción 
lingüística no 
idioma 
estranxeiro.


v A competencia 
comunicativa do 
alumnado en 
inglés tómase 
como un valor 
engadido e a falta 
de fluidez en 
inglés non será 
penalizada.



