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Temporalización 

1º TRIMESTRE 

GETTING STARTED 

Grammar: General tenses review: past, present and future. 

Vocabulary: Vocabulary review | Words from the text. 

Reading & Writing: Social media posts | To be delivered. 

UNIT 1: CULTURE GAP 

Grammar: Present perfect & past perfect continuous. 

Vocabulary: Culture | collocations | phrasal verbs. 

Reading & Writing: A feature story | An informative essay 

UNIT 2: STAYING SAFE 

Grammar: Conditionals | Time & wish clauses. 

Vocabulary: Safety | Useful expressions | Adjectives and prepositions. 

Reading & Writing: An online forum | A formal e-mail. 

EXAME 1ª AVALIACIÓN (DECEMBRO) 

2º TRIMESTRE 

UNIT 3: MOVE IT! 

Grammar: The passive | The causative. 

Vocabulary: Sports | Sports idioms | Prepositional phrases. 

Reading & Writing: A blog entry | A for and against essay. 

UNIT 4: STAYING TOGETHER 

Grammar: Defining and non-defining relative clauses. 

Vocabulary: Relationships | Expressions with ‘over’ | Phrasal verbs. 

Reading & Writing: A literary excerpt | An opinion essay. 

EXAME 2ª AVALIACIÓN (MARZO) 

3º TRIMESTRE 

UNIT 5: TIME WILL TELL 

Grammar: Modals and modal perfects. 



Vocabulary: Time | Expressions about time | Phrasal verbs. 

Reading & Writing: An online advice column | A summary. 

UNIT 6: MORE THAN A JOB 

Grammar: Reported speech. 

Vocabulary: Work and jobs | Compound adjectives | Verbs and prepositions. 

Reading & Writing: An article | A job application. 

EXAME 3ª AVALIACIÓN (MAIO) 

 

 

MATERIAIS E RECURSOS: 

Outlook (2) [editorial: Burlington] ou outros manuais de Inglés actualizados que podan 

adaptarse ás unidades anteriormente descritas. Recomendado Student’s + workbook. 

A biblioteca do centro incluirá varios modelos do Outlook (2) a disposición do alunado. 

Tamén haberá uso constante da AULA VIRTUAL do centro, dada a naturalidade 

SEMIPRESENCIAL do curso. É imprescindible consultala semanalmente e completar as 

actividades propostas. É necesario realizar exames modelo ABAU de forma autónoma. 

Tamén é recomendable o uso dun dicionario bilingüe online ou en papel para posibles 

consultas que podan surxir. Haberá tamén na Biblioteca manuais dispoñibles. 

CONTIDOS 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

▪ B1.1. Estratexias de comprensión: 

– Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema. 

– Identificación do tipo de escoita necesario para realizar a tarefa (global, selectiva, detallada, etc.). 

– Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a el. 

– Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información esencial, puntos principais, detalles 
relevantes e implicacións). 

– Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos e paralingüísticos. 

– Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 

• B1.2. Recoñecemento dos marcadores conversacionais máis habituais: verificadores, expresivos, 

apelativos e fáticos. 



BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

▪ B2.1. Estratexias de produción: 

– Planificación: 

– Identificación do contexto, do destinatario e da finalidade da produción ou da interacción. 

– Percepción da mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea ou ideas principais e a súa estrutura 
básica. 

– Adecuación do texto ao destinatario, ao contexto e á canle, aplicando o rexistro e a estrutura de 
discurso adecuados a cada caso, e escollendo os expoñentes lingüísticos necesarios para lograr a 
intención comunicativa. 

– Activación dos coñecementos previos sobre modelos e secuencias de interacción, e elementos 
lingüísticos previamente asimilados e memorizados. 

– Execución: 

– Expresión da mensaxe con claridade e coherencia, estruturándoa adecuadamente e 
axustándose, de ser o caso, aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto. 

– Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis modesta desta) ou da mensaxe (facer 
concesións no que realmente lle gustaría expresar), tras valorar as dificultades e os recursos 
lingüísticos dispoñibles. 

– Aproveitamento dos coñecementos previos sacándolle o maior partido (utilizar linguaxe 
"prefabricada", etc.). 

 
– Cooperación na interacción con outras persoas, verificando a comprensión propia e das demais 

persoas, e cooperando activamente na realización das tarefas de comunicación. 

– Compensación das carencias lingüísticas mediante procedementos lingüísticos ou paralingüísticos: 

– Lingüísticos: 

– Modificación de palabras de significado parecido. 

– Definición ou parafrase dun termo ou dunha expresión. 

– Produción de autocorrección, falsos comezos, repeticións e circunloquios. 

– Paralingüísticos. 

– Petición de axuda ou clarificación. 

– Sinalización de obxectos, uso de deícticos ou realización de accións que aclaran o significado. 

– Uso de linguaxe corporal culturalmente pertinente (xestos, expresións faciais, posturas, 
contacto visual ou corporal, e proxémica). 

– Uso de sons extralingüísticos e calidades prosódicas convencionais. 

– Uso dos elementos prosódicos (pausas, ritmo e entoación) como substitutos dos marcadores 

discursivos para indicarlle á persoa destinataria ou oínte as partes do discurso que deben ser 
cointerpretadas. 

▪ B2.2. Rutinas ou modelos de interacción segundo o tipo de situación de comunicación en contextos 
informais e formais máis habituais. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

▪ B3.1. Estratexias de comprensión: 

– Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema a partir da información 
superficial e paratextual: proveniencia do texto, imaxes, organización na páxina, títulos de cabeceira, 
etc. 

– Identificación do tipo de lectura demandado pola tarefa (en superficie ou oceánica, selectiva, 
intensiva ou extensiva). 

– Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a el. 

– Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información esencial, puntos principais, detalles 
relevantes e implicacións). 

– Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto. 

– Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos e paratextuais. 

– Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 



BLOQUE 4. PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

▪ B4.1.Estratexias de produción: 

– Planificación: 

– Mobilización e coordinación das propias competencias xerais e comunicativas, co fin de realizar eficazmente a 

tarefa (repasar o que se sabe sobre o tema, o que se pode ou se quere dicir, etc.) 

– Localización e uso adecuado de recursos lingüísticos ou temáticos (uso dun dicionario ou dunha gramática, 
obtención de axuda, etc.) 

– Execución: 

– Elaboración dun borrador. 

– Estruturación do contido do texto. 

– Organización do texto en parágrafos abordando en cada un unha idea principal, conformando entre todos o seu 
significado ou a idea global. 

– Discriminación das propiedades textuais de coherencia, cohesión e adecuación. 

– Expresión da mensaxe con claridade axustándose aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto. 

– Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis modesta desta) ou da mensaxe (facer concesións no que 

realmente lle gustaría expresar), tras valorar as dificultades e os recursos dispoñibles. 

– Aproveitamento dos coñecementos previos sacándolles o maior partido (utilizar linguaxe "prefabricada", etc.). 

– Revisión: 

– Identificación de problemas, erros e repeticións. 

– Verificación da progresión e da coherencia. 

– Atención ás convencións ortográficas e aos signos de puntuación. 

– Reescritura definitiva. 

Presentación coidada do texto (marxes, limpeza, tamaño da letra adecuado, uso normativo de 

maiúsculas e minúsculas, etc.). 

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE E 
INTERCULTURAL 

▪ B5.1. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: 

– Discriminación e uso dos trazos fonéticos que distinguen fonemas (trazos distintivos como 
sonoridade, nasalidade e apertura de vogais). 

– Recoñecemento e produción de unidades maiores do nivel fónico (secuencia acentual das palabras). 

– Recoñecemento e uso comprensible dos elementos prosódicos (acento, ritmo e entoación das 
oracións). 

– Recoñecemento de palabras e frases de uso coloquial común emitidas con procedementos básicos 

da redución fonética. 

▪ B5.2. Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

▪ B5.3. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: 

– Convencións sociais. 

– Recoñecemento das normas e as variacións sociais, as convencións sociais e as formas, normas de 
cortesía e rexistros; costumes, valores, crenzas e actitudes; características básicas do sentido do 
humor; usos lingüísticos adecuados ao contexto; referencias relativas á identidade nacional ou 
cultural; linguaxe non verbal e diferenzas específicas entre a propia cultura e a cultura portada pola 
lingua obxecto de estudo. 

– Actitude receptiva e respectuosa cara ás persoas, os países e as comunidades lingüísticas que falan 
outra lingua e teñen unha cultura diferente á propia. 

▪ B5.4. Plurilingüismo: 

– Consciencia das habilidades metalingüísticas adquiridas durante as aprendizaxes lingüísticas, e 
transferencia destes coñecementos e estratexias dunha lingua a outra para avanzar no seu dominio. 

 
– Participación en proxectos nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos 

transversais, evitando estereotipos lingüísticos ou culturais, e valorando positivamente as 
competencias que posúe como persoa plurilingüe. 



▪ B5.5. Funcións comunicativas: 

– Xestión de relacións sociais no ámbito persoal, público, educativo e profesional. 

– Descrición e apreciación de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares, 
actividades, procedementos e procesos. 

– Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e situacións 
presentes, e expresión de predicións e de sucesos futuros a curto, a medio e a longo prazo. 

– Intercambio de información, indicacións, opinións, crenzas e puntos de vista, consellos, advertencias e 
avisos. 

– Expresión da curiosidade, o coñecemento, a certeza, a confirmación, a dúbida, a conxectura, o 

escepticismo e a incredulidade. 

– Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a prohibición, a 
exención e a obxección. 

– Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, o eloxio, a admiración, a satisfacción, a esperanza, a 
confianza e a sorpresa, así como os seus contrarios. 

– Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses. 

– Establecemento e xestión da comunicación e organización do discurso. 

▪ B5.6. Léxico: 

– Recoñecemento e uso de léxico oral e escrito común e máis especializado dentro das propias áreas 
de interese nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional, relativo á descrición de persoas e 
obxectos, tempo e espazo, estados, eventos e acontecementos, actividades, procedementos e 
procesos; relacións persoais, sociais, educativas e profesionais; educación e estudo; traballo e 
emprendemento; bens e servizos; lingua e comunicación intercultural; ciencia e tecnoloxía; historia e 
cultura. 

– Recoñecemento e uso de expresións fixas frecuentes (locucións idiomáticas, esquemas 

fraseolóxicos, colocacións, frases feitas e léxico propio de temas relativos a feitos de actualidade). 

– Recoñecemento e uso de antónimos, sinónimos e de procedementos de formación de palabras 
mediante recursos de derivación e de composición, e recoñecemento de "falsos amigos". 

▪ B5.7. Estruturas sintáctico-discursivas propias de cada idioma. 

 
AVALIACIÓN 

•  Realizaranse tres probas de avaliación formativas ó longo do curso. Non haberá 

probas de recuperación posto que a aprendizaxe dunha lingua é un proceso continuo, 

e polo tanto considérase que cada avaliación ordinaria recupera por si mesma a anterior 

convocatoria. Cada avaliación conterá os contidos da avaliación anterior, xa que tanto os 

materiais do manual como os que se irán colgando na aula virtual estarán 

interrelacionados dende o comezo ata o final do curso 2022/2023 

•  Os traballos entregados valoraránse positivamente na cualificación final, mais non para 

constituir o aprobado na materia. Dadas as faltas de espazos, medios e profesorado 

para poder facer probas de expresión oral, non haberá exames deste tipo. Haberá uso 

dunha metodoloxía activa na aula para que o alumnado aprenda a comunicarse en 

situacións reais ou simuladas. 

•  O alumnado de Bacharelato que curse a lingua estranxeira Inglés, terá un grao mínimo 

de consecución para superar a materia:  

•  80% destinado ó exame  

•  20% adicado a: entrega das tarefas de produción e comprensión de textos 



orais e escritos, actitude favorable, colaborativa e respetuosa do alumno/a, 

asistencia ás sesións semanais, involucración nas titorías orientativas, 

seguemento da materia a través da aula virtual, etc.  

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 
1. Comprender a idea principal e identificar detalles relevantes de mensaxes orais, emitidas en 
situacións comunicativas cara a cara ou polos medios de comunicación, sobre temas coñecidos, 
actuais ou xerais, relacionados cos seus estudos e intereses ou con aspectos socioculturais 
asociados á lingua estranxeira, sempre que estean articulados con claridade, en lingua estándar e 
que o desenvolvemento do discurso se facilite con marcadores explícitos. 

 
2. Expresarse con fluidez e con pronunciación e entoación adecuadas, en conversacións 
improvisadas, narracións, argumentacións, debates e exposicións previamente preparados, 
utilizando as estratexias de comunicación necesarias e o tipo de discurso adecuado á situación. 

 
3. Comprender de forma autónoma a información contida en textos escritos procedentes de 
diversas fontes: correspondencia, páxinas web, xornais, revistas, literatura e libros de divulgación, 
referidos á actualidade, á cultura, ou relacionados cos seus intereses ou cos seus estudos, 
presentes ou futuros. 

 
4. Escribir textos claros e detallados con diferentes propósitos, que teñan a corrección formal, a 

cohesión, a coherencia e o rexistro adecuados, valorando a importancia de planificar e de revisar o 

texto. 

 
5. Utilizar de forma consciente os coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos, estratéxicos e 

discursivos adquiridos, e aplicar con rigor mecanismos de autoavaliación e de autocorrección que 

reforcen a autonomía na aprendizaxe. 

 
6. Identificar, poñer exemplos e utilizar de xeito espontáneo e autónomo as estratexias de 
aprendizaxe adquiridas e todos os medios ao seu alcance, incluídas as tecnoloxías da información 
e da comunicación, para avaliar e identificar as súas habilidades lingüísticas. 

 
7. Analizar, a través de documentos auténticos, en soporte papel, dixital ou audiovisual, aspectos 
xeográficos, históricos, artísticos, literarios e sociais relevantes dos países cuxa lingua se aprende, 
afondando no coñecemento desde a óptica enriquecida polas diferentes linguas e culturas que o 
alumnado coñece. 



 


