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1.  INTRODUCIÓN 

 
A Lei de Educación (LOE), modificada pola Lei 8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora da Calidade 

Educativa (LOMCE), as particularidades do currículo desenvolvido para a Comunidade Autónoma de 

Galicia, segundo o Decreto 105/2014, do 4 de setembro, as esixencias e necesidades cada vez máis 

pluriculturais da nosa sociedade, xunto coas directrices establecidas polo Consello de Europa no Marco 

común europeo de referencia para as linguas, son claves significativas que quedan reflectidas na nosa 

Programación.  

 

As linguas son instrumento de comunicación e de interacción social, de conservación e transmisión de 

coñecemento, de participación cidadá na vida social, de investigación, creación, experimentación e 

descubertae e  achégannos ao xeito de vida e ás formas de pensamento doutros pobos e dos seus 

patrimonios culturais. 

Esta Programación ten en conta cambios tan significativos e evidentes coma a globalización, que 

practicamente esixe o dominio dunha segunda lingua estranxeira, e o impacto das novas tecnoloxías, 

repercutindo directamente no alumnado á hora de aprender, de comunicarse ou de executar unha tarefa, 

elementos que se converterán nunha prioridade e nun instrumento clave no proceso de aprendizaxe ao longo 

de toda a vida.  

 Recoñécese a importancia da competencia lingüística e da circulación de competencias entre as linguas 

para lograr un maior dominio da linguaxe, clave para a inclusión social e o éxito escolar. 

No contexto escolar, a aprendizaxe das linguas está dirixida ao logro de obxectivos similares, aínda que con 

diferentes niveis de dominio. Por iso, un estudo integrado de todas as linguas posibilita, por unha banda, 

que os contidos, as estratexias e os procesos traballados nunha lingua sexan igualmente utilizados nas 

actividades lingüísticas de comprensión e produción nas demais e, por outra, que se poida focalizar, no 

proceso de ensino e aprendizaxe, nos elementos diferenciadores e en todos aqueles aspectos que teñen 

incidencia directa na capacidade de comunicarse adecuadamente. Xa que logo, o coñecemento morfolóxico 

ou léxico dunha lingua pode axudar á comprensión noutra lingua.  

En definitiva, estas materias lingüísticas perseguen o obxectivo último de contribuír á formación de cidadás 

e cidadáns cunha competencia comunicativa que lles permita interactuar satisfactoriamente en todos os 

ámbitos que forman e van formar parte da súa vida. Isto esixe unha reflexión sobre os mecanismos de usos 

orais e escritos da súa propia lingua, e das outras linguas que estudan e coñecen, e a capacidade de 

interpretar e valorar o mundo, de formar as súas opinións propias, claras e fundamentadas, e de sentir 

satisfacción, a través da lectura crítica de obras literarias. 

Deste xeito, o profesorado deberá intentar crear as condicións esenciais para que se produza a aprendizaxe, 

atendendo particularmente á diversidade nas habilidades e expectativas de cada alumno e á busca do 

desenvolvemento do talento de cada un deles. Así mesmo preparará e organizará o traballo, axudando no 
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desenvolvemento do mesmo. Con esta finalidade, o profesorado coordinará accións, impulsando actitudes 

positivas cara ao idioma e á cultura dos países de fala inglesa, captando e desenvolvendo o interese do 

alumnado cara ao novo e á creatividade, participando de maneira activa e reflexiva, e tratando os erros 

coma sinais de progreso. Pola súa parte, o alumnado debe participar de maneira activa no seu proceso de 

aprendizaxe, sendo, como define a LOMCE, o centro e a razón de ser da educación. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

2.1. Situación e localización do centro  

A denominación oficial é EPAPU ALBEIROS. Trátase dun centro de titularidade pública 

dependente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. Desde o 

ano 2002 está situado no Parque da Milagrosa (Concello de Lugo). 

2.1.1 Centros adscritos 

Polas nosas especiais características, non temos centros adscritos. 

2.1.2 Ensinanzas que oferta o centro 

Educación Secundaria de Adultos 

Modalidade semipresencial: 

1º, 2º, 3º, 4º ESA: a distribución é a seguinte: un grupo de 1º e 2º en cada cuadrimestre; dous grupos 

de 3º e 4º en cada cuadrimestre en horario de mañá e un de 3º e 4º en horario de tarde.  

Modalidade Presencial: 

1º ESA: un grupo en horario matinal no primeiro cuadrimestre. 

2º ESA: un grupo en horario matinal no segundo cuadrimestre. 

3º ESA: dous grupos, un en horario matinal e outro en horario de tarde, no primeiro cuadrimestre  

4º ESA: un grupo en horario matinal no primeiro cuadrimestre e tres grupos, dous en horario matinal e 

outro en horario de tarde, no segundo cuadrimestre . 

 

Bacharelato 

Modalidade semipresencial 

1º Bacharelato: dous grupos (Ciencias, e Humanidades e Ciencias Sociais)  

2º Bacharelato: dous grupos (Ciencias, e Humanidades e Ciencias Sociais)  
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Ensinanzas Básicas Iniciais 

Nivel I:  

Nivel II:  

 

Español e Galego para inmigrantes :  

 

Aula Mentor 

 

2.1.3 Características singulares 

O noso centro é o único na cidade, e mesmo na provincia, destinado en exclusiva ó ensino de persoas 

adultas. Isto provoca que, malia a estarmos situados nunha zona en concreto da cidade, o contorno non é un 

elemento relevante e o noso alumnado procede de toda a cidade e mesmo de vilas máis ou menos próximas.  

Existe gran disparidade no nivel socioeconómico e cultural do noso alumnado. As motivacións máis 

frecuentes para decidiren iniciar ou retomar os seus estudos son as seguintes: 

1. No caso do alumnado de Ensinanzas Básicas Iniciais a motivación máis frecuente é acceder a unha 

formación básica da que, por un ou outro motivo, se viron privados durante a súa nenez e adolescencia. A 

media de idade destes homes e mulleres é alta e, en xeral, non proseguen os seus estudos. 

2. Os alumnos e alumnas matriculados en Español e Galego para Inmigrantes teñen como finalidade acadar 

competencia lingüística en castelán e, en menor medida, en lingua galega. En liñas xerais, o seu nivel 

cultural é baixo dado que moitos deles carecen de estudos tamén no seu país de orixe, inda que hai 

excepcións. 

3. O alumnado matriculado en Ensinanza Secundaria Obrigatoria presenta dous perfiś e 

motivacións moi diferentes. Por unha banda, están os rapaces e rapazas que proceden do sistema 

ordinario e se matriculan para acadar a titulación de Ensinanza Secundaria Obrigatoria coa 

finalidade de acceder a un ciclo formativo de grao medio. Por outra banda, están as persoas adultas 

que deciden continuar os seus estudos, ben para promocionar no seu traballo, ben para acadalo, 

ben para poderen realizar un ciclo formativo ou simplemente para mellorar o seu nivel cultural.  

4. O alumnado matriculado en Bacharelato ten dúas motivacións principais, ben acceder a un ciclo 

formativo superior, ben acadaren a titulación necesaria para presentarse a algún proceso selectivo de 

emprego convocado pola administración. Unha porcentaxe moi escasa preséntase ás ABAU e continúa 

estudos universitarios. 

A peculiaridade máis notable do centro desde o punto de vista organizativo e pedagóxico, no relativo ás 

ensinanzas de bacharelato, é que se trata dun ensino semipresencial, cunha única sesión lectiva semanal por 

materia. Isto condiciona tanto a metodoloxía didáctica coma os instrumentos de avaliación. 
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Outra notable peculiaridade do noso alumnado é que realmente, máis que estar matriculado dun curso 

completo, o está de materias, combinando en moitos casos os dous cursos de bacharelato. 

 

 

2.1.4 Lingua materna dominante 

Resulta difićil precisar este aspecto dun xeito rigoroso no centro, dada a irregularidade da 

asistencia ó mesmo e os cambios na matrićula entre o primeiro e o segundo cuadrimestre. É por iso 

que, da última enquisa realizada no centro no curso 2017/18 na ESA e Bacharelato, podemos 

extraer as seguintes conclusións:  

 A perda progresiva do uso do galego a favor do castelán no referente ó uso habitual. 

 A diminución do galego tamén do eido familiar, corroborándose a diminución do uso do galego a 

medida que o interlocutor é máis novo.  

 Un uso ambivalente das dúas linguas na relación cos compañeiros de estudos ou traballo, co 

predominio do castelán nas relacións sociais con descoñecidos. 

 A disparidade na valoración do galego desde o punto de vista xeracional. 

 O elevado número que non contesta cando é requirido sobre as razóns polas que non utiliza o 

galego, o que foi interpretado como síntoma das dificultades para exteriorizar os prexuízos. 

 A valoración da idoneidade do galego como vehículo comunicativo e a non desvaloración con 

respecto á aprendizaxe de linguas estranxeiras. 

 Debemos destacar que nos últimos anos se detecta un incremento dos non galegos, tanto 

procedentes doutras autonomías españolas como estranxeiros. 

 

2.1.6 Problemas sociais destacados 

Unha das características do ensino de adultos, como ocorre no resto das ensinanzas especiais, é o elevado 

abandono escolar ou, cando mesmo, a adaptación do alumnado a moi diferentes ritmos de aprendizaxe. É 

por isto polo que si detectamos un importante abandono escolar, motivado de seguro polas necesidades 

destes homes e mulleres de atender a obrigas familiares e laborais, e tamén unha secuenciación dos estudos 

de bacharelato e secundaria en varios cursos académicos. 

O número de poboación inmigrante no centro é moi elevado. Este alumnado está matriculado basicamente 

nos niveis de EBI e Español e Galego para Inmigrantes, pero tamén se detecta unha porcentaxe importante 

nos niveis inferiores de ESA, nomeadamente no Nivel I e II. Moitos destes/as alumnos/as non dispoñen de 

estudos no seu país de orixe; noutros casos, malia a térenos, prefiren cursalos no centro no canto de 

enfrontarse ó complicado proceso de homologación de estudos. 
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Nos niveis de bacharelato a porcentaxe de alumnado inmigrante é moito máis baixa, pero si detectamos 

bastantes casos de alumnos/as de orixe estranxeira, procedentes do sistema ordinario, que deciden retomar 

os seus estudos. 

Os casos de violencia ou acoso escolar non son, ata o momento, significativos no noso centro. 

 

 

2.2 O departamento de inglés 
 
O departamento está formado polas seguintes profesoras:  

 Dona Sonia Varela García 

 Dona María Carmen Vázquez Rodríguez, xefa do departamento 

 

 2.2.1 Cursos que imparte o departamento : 

 

 Módulos I- II- III- IV de ensino  semipresencial (Mañá e tarde) 

 Módulos I- II- III- IV de ensino presencial (Mañá e tarde)   

 1º e 2º de Bacharelato Semipresencial (1ª lingua)    

 Centro penitenciario de Monterroso       

 

 Os profesores de Secundaria semipresencial e Bacharelato semipresencial  teñen no seu horario titorías de 

orientación  para a atención individualizada dos alumnos.                                   

                                      

2.2.2 Distribución dos grupos: 

Os grupos quedan repartidos do seguinte xeito: 

Sonia Varela García 

 1 grupo de ESA Módulo I-II - Presencial  

 1 grupo de ESA Módulo I - Distancia semipresencial  

 1 grupo de ESA Módulo II – Distancia semipresencial  

 1 grupo de ESA Módulo III – Distancia semipresencial 

 1 grupo de ESA Módulo IV – Distancia semipresencial  

 Centro penitenciario de Monterroso 

 2 grupos de 1º de bacharelato 1ª lingua - Distancia semipresencial 

 

 

 

María Carmen Vázquez Rodríguez (xefa de departamento): 

 2 grupos de ESA Módulo III-IV Presencial 
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 1 grupo de ESA Módulo IV Presencial 

 1 grupo de ESA Módulo III – Distancia semipresencial 

 2 grupos de ESA Módulo IV – Distancia semipresencial 

 2 grupos de 2º de bacharelato - Distancia semipresencial. 

     

 

2.2.3 Materiais e recursos didácticos. Libros de texto. 

Libros de apoio da ESA presencial: 

 Módulo I: 

-English for Adults Today 1 da editorial Burlington Books. (Unidades 1-2-3-4 ) 

Módulo II: 

- English for Adults Today 1 I da editorial Burlington Books. (Unidades  5-6-7-8 ) 

Módulo III: 

-New Burlington English for Adults 2 da editorial Burlington Books. (Unidades 1-2-3-4)  

Módulo IV: 

-New Burlington English for Adults 2 da editorial Burlington Books. (Unidades 5-6-7-8) 

 

Materiais na ESA semipresencial: 

Utilizaranse os materiais colgados na páxina da Xunta para os distintos módulos.  

 

Libros de apoio de Bacharelato: 

 

1º BACH Outlook 1. Burlington Books 

 

2º BACH Trends 2. Burlington Books. 

 

Ademáis os distintos profesores usarán materiais adicionais na clase, páxinas web de referencia, etc. Tamén 

está a disposición dos alumnos a biblioteca do centro, onde se poden atopar diccionarios, gramáticas e 

outros materiais de referencia. 

 

2.2.4 Plan de lectura 

As actuacións do plan deberían orientarse a que o alumno poida reflexionar, experimentar e crear a partir de 

lecturas compartidas e tamén investigar e informarse de forma autónoma mediante a aprendizaxe de 

destrezas intelectuais e de manexo dos recursos bibliotecarios. De aquí a importancia de crear condicións 
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favorables para que o alumnado se enfronte e interactúe con todo tipo de lecturas nos máis diversos 

contextos. Débese fomentar en todos os membros da comunidade educativa o valor e aprecio da biblioteca 

como centro de documentación, lugar de formación e lugar de encontro onde desenvolver un lecer 

responsable.  

A aula de inglés é un lugar propicio para o desenrollo de habilidades lectoras coma o scanning ou skimming 

de textos de diversos xéneros cos que se traballa a diario. Ademáis, a temática dos textos é moi variada e 

versa sobre temas de interese xeral para o alumnado, procurando a motivación dos mesmos cara a lectura e 

fomentando a lectura fóra das aulas, apuntando cara a autonomía e desenrolo persoal do alumnado.  

O ensino de linguas estranxeiras está moi vinculado á cultura dos distintos países de orixen e o contraste e 

choque cultural que experimentan os alumnos promove a lectura de textos e libros sobre os distintos temas 

que se plantexan, e son unha fonte moi rica de recursos para a aula de idiomas e para saciar a curiosidade 

dos nosos alumnos. 

2.2.5  Plan TIC 

A posta en práctica da competencia das tic require prestar atención a numerosos aspectos: pedagóxicos, 

formativos, organizativos, de xestión de recursos, etc. Isto xustifica por si mesmo a necesidade de elaborar 

un plan ou proxecto, que baseado nos principios e obxectivos preestablecidos no proxecto educativo do 

centro, describa o seu integración e desenvolvemento. Será "O plan TIC do centro". 

O departamento de inglés fai uso do extenso, rico e motivador mundo da internet e de diversas plataformas, 

apps e actividades que nel se atopan, tanto na aula, coma na aula de informática, coma colgando enlaces a 

través da páxina web do centro. 

2.2.6 Actividades extraescolares e complementarias 

Non está prevista a realización de actividades extra-escolares.  
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3. DESEÑO CURRICULAR 

 
 

 

3.1. Obxectivos  

 

ESA 

 

 
A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades 

que lles permitan: 

 a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais 

persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no 

diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, 

como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

 b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición 

necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 

persoal. 

 c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a 

discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou 

social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera 

manifestación de violencia contra a muller. 

 d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas 

demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e 

resolver pacificamente os conflitos. 

 e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e a comunicación.  

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como 

coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da 

experiencia.  

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a 

iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir 

responsabilidades.  

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, 

textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
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 l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así 

como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á 

cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

 m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, 

afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para 

favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en 

toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o 

coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.  

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos 

medios de expresión e representación.  

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, 

participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito 

dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.  

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento 

da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun 

contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertencentes á 

comunidade lusófona. 

 

BACHARELATO 

O Artigo 26 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo de educación secundaria 

obrigatoria e bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia establece para o bacharelato que esta etapa 

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. 

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

l) 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. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 

equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e 

enriquecemento cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar 

condutas e hábitos saudables. 

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

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

3.2 Contribución ao desenvolvemento das competencias clave   
 
Unha persoa formada debe ser capaz de poñer en práctica de forma integrada, en contextos e situacións 

diversos, os coñecementos, as habilidades e as actitudes persoais adquiridas. Nas situacións cotiás, non se 

nos esixe competencia nunha única materia senón que debemos ser capaces de responder adecuadamente 

dun xeito global, daí que todas as materias que compoñen o currículo da educación obrigatoria deban 

contribuír ao logro destas competencias que facilitan a vida en sociedade. 

 

1.  Competencia en comunicación lingüística. Resulta evidente a contribución da lingua estranxeira 

ao logro da competencia en comunicación lingüística, pois o centro da área é a comunicación lingüística en 

si. O estudo dunha lingua estranxeira contribúe ao desenvolvemento desta competencia dun xeito directo, 

completando, enriquecendo e enchendo de novos matices comprensivos e expresivos esta capacidade 

comunicativa xeral. A competencia en comunicación lingüística refírese á utilización da linguaxe como 

instrumento de comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da realidade, 
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de construción e comunicación do coñecemento e de organización e autorregulación do pensamento, as 

emocións e a conduta. 

 

 2.      Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. A comunicación 

lingüística debe situarse en escenarios reais para ser significativa. Eses escenarios inclúen situacións nas 

que están presentes as matemáticas. Exemplos destas situacións poden ser: conversas no ámbito escolar, ir 

de compras, comparacións, vocabulario relacionado con formas, conversas relacionadas con viaxes e 

distancias...  

As competencias científica e tecnolóxica, e partindo do coñecemento da natureza, dos conceptos, principios 

e métodos científicos fundamentais e dos produtos e procesos tecnolóxicos, así como a comprensión da 

incidencia da ciencia e a tecnoloxía sobre a natureza, permiten comprender mellor os avances, as 

limitacións e os riscos das teorías científicas, as aplicacións e a tecnoloxía nas sociedades en xeral. Son 

parte destas competencias básicas o uso de ferramentas e máquinas tecnolóxicas, os datos científicos para 

alcanzar obxectivos baseados en probas. 

 

3. Competencia dixital. Para o logro desta competencia, a práctica docente integrará o uso de 

ferramentas dixitais na aula e fóra da aula. Utilizarase o ordenador como ferramenta audiovisual para as 

audicións e proxeccións de vídeo. Potenciarase gradualmente o uso da aula virtual do instituto para o 

traballo persoal dos alumnos e da páxina web do centro como medio de información académica e de 

actividades. Para aqueles alumnos que non teñen idade para a creación de contas de usuario en internet, 

deseñaranse actividades que utilicen os recursos da rede e de aplicacións instaladas nos computadores do 

instituto. Para a comunicación entre profesores e alumnos utilizaranse o correo electrónico e as redes 

sociais. Programación didáctica do departamento de inglés  

 

4. Aprender a aprender. Máis que subministrar un conxunto de datos que aprender, na área de lingua 

estranxeira favorecerase que o alumnado utilice as ferramentas que precisa para aprender, partindo dos seus 

coñecementos previos en todas a materias, de xeito que relacione contidos e estratexias de diversas materias 

para construir o coñecemento. Autonomía e iniciativa persoal. A aprendizaxe non é cousa do profesor. Na 

área de lingua estranxeira fomentaranse as actividades que teñen como centro ao alumnado, potenciando a 

creatividade e a iniciativa persoal. 

 

5.      Competencias sociais e cívicas. Os contidos da área de lingua estranxeira inclúen un bloque sobre 

aspectos socioculturais no que os alumnos se familiarizan co mundo físico, tanto dos países nos que se fala 

a lingua estranxeira como co resto do planeta.  Como expuxemos con anterioridade, a área tenta poñer ao 

alumnado en situacións de comunicación reais do mundo cotiá, desde o traballo na aula e vida familiar nos 

cursos máis baixos ata as situacións máis comúns do mundo laboral e a vida social. Na creación destes 

escenarios sociais coas súas situacións comunicativas, o alumnado adquire competencias para vivir en 
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sociedade, pois non só se está atento á corrección gramatical dos enunciados senón á coherencia social e 

cultural.  

 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. As decisións que provoca a reflexión sobre a 

propia aprendizaxe favorecen a autonomía. Na medida que a autonomía e iniciativa persoal involucran 

a miúdo outras persoas, esta competencia obriga a dispoñer de habilidades sociais para relacionarse, 

cooperar e traballar en equipo: poñerse no lugar do outro, valorar as ideas dos demais, dialogar e 

negociar, a asertividade para facer saber axeitadamente ós demais as propias decisións, e traballar de 

forma cooperativa e flexible. O sentido de iniciativa e espírito emprendedor supoñen a capacidade de 

imaxinar, emprender, desenvolver e avaliar accións ou proxectos individuais ou colectivos con 

creatividade, confianza, responsabilidade e sentido crítico. Require, polo tanto, poder reelaborar as 

formulacións previas ou elaborar novas ideas, buscar solucións e levalas á práctica. 

 

7.   Conciencia e expresións culturais. A aprendizaxe dunha lingua estranxeira colabora no 

desenvolvemento desta competencia se os modelos lingüísticos que se utilizan conteñen, aínda coas 

limitacións desta etapa, producións lingüísticas con compoñente cultural. Trátase, polo tanto, dunha 

competencia que facilita tanto expresarse e comunicarse como percibir, comprender e enriquecerse con 

diferentes realidades e producións do mundo da arte e da cultura.  

Esta competencia incorpora así mesmo o coñecemento básico das principais técnicas, recursos e 

convencións das diferentes linguaxes artísticas como a música, a literatura, as artes visuais e escénicas, ou 

das diferentes formas que adquiren as chamadas artes populares. 

 

 

3.3 Metodoloxía didáctica  

 

 
 Principios metodolóxicos 

 

 A metodoloxía didáctica será nomeadamente activa e participativa, favorecendo o traballo 

individual e o cooperativo do alumnado, así como o logro dos obxectivos e das competencias 

correspondentes. 

 A intervención educativa debe ter en conta como principio a diversidade do alumnado, entendendo 

que deste xeito se garante o desenvolvemento de todos/as os/as alumnos/as e mais unha atención 

personalizada en función das necesidades de cadaquén. Os mecanismos de reforzo, que se deberán 

pór en práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaxe, poderán ser tanto 

organizativos como curriculares. 
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 Prestarase unha atención especial á adquisición e ao desenvolvemento das competencias, e 

fomentarase a correcta expresión oral e escrita, e o uso das matemáticas. A comprensión lectora, a 

expresión oral e escrita, son elementos fundamentais desta materia e, así se tratarán.  A 

comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación, traballaranse na 

medida en que o medio no que se imparte o ensino o permita. Pola contra, o emprendemento e a 

educación cívica e constitucional son aspectos axeitados neste medio. 

 

 Coa finalidade de promover a comprensión de lectura e de uso da información, a lectura será algo 

fundamental na aula. 

 

 Promoverase a integración e o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na aula, como 

recurso metodolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe, na medida do 

posible. 

 

 Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, as 

actividades de aprendizaxe permitiranlle ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe 

de máis dunha competencia ao mesmo tempo.  

 

 

 

3.4 Medidas de atención a diversidade 

 

O proceso didáctico debe estar orientado a asegurar un nivel mínimo para todos os alumnos e alumnas e á  

vez permitir un desenrolo que vaia máis aló deses mínimos para todos aqueles alumnos que partan dun 

maior nivel de coñecementos previos, teñan máis interés ou maior capacidade de aprendizaxe ou un ritmo 

máis rápido.  

 

Para atender a esta diversidade, pártese dos seguintes criterios:  

 

l. A  distinción de contidos básicos  de optativos, prioritarios de complementarios ou de ampliación  

(XERARQUIZACIÓN DE CONTIDOS).  

 

2. A ordeación gradual de contidos, que permite non só ir aumentando a dificultade dos mesmos, sinón 

tamén ir integrando en cada novo contido os anteriores, de  maneira que a adquisición dun novo contido, 

esixe revisar outros. Así  pódese acceder de novo a eses coñecementos escasamente consolidados, 

reforzalos, rectificalos ou amplialos.  
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3. A distribución cíclica de contidos, xa que nos distintos cursos  vóltanse a traballar os contidos dos 

anteriores, pero con maior grado de profundidade. Isto permite repasar o aprendido, aclarar o confuso e 

encher os ocos que puideran ter quedado.  

 

4. A diversificación de actividades polo seu grao de dificultade, (escala de exixencias) permite chegar 

por distintos camiños aos obxectivos de etapa, ciclo ou curso correspondente, de modo que sempre haberá 

actividades acordes cos intereses, a capacidade ou o ritmo de aprendizaxe de cada alumno en particular.  

 

5. A realización de actividades de dificultade crecente: conceptos, procediementos, actitudes; 

individuais e en equipo; na aula e fóra da aula; con material e sen él; de recordo e de ampliación, ...  

 

6. A utilización de fontes de traballo  bibliográficas de dificultade progresiva (selección dos materiais 

segundo unha dificultade crecente).  

 

7. As actividades de autoavaliación e reforzo realizadas con certa periodicidade, que levan a 

reflexionar sobre o aprendido e a sintetizar e aglutinar o disperso.  

A atención á diversidade, (aos alumnos que en determinados momentos do seu proceso educativo non 

poden seguir o ritmo de aprendizaxe do resto dos seus compañeiros, ou daqueles que son capaces de 

ampliar os contidos curriculares) poden requerir actuacións profesionais concretas como son as adaptacións 

curriculares, a optatividade e a diversificación curricular, que deben ser aplicadas polos equipos docentes 

cando se considere oportuno ou necesario.  

As actividades indicadas anteriormente poden usarse nas adaptacións curriculares, utilizando as 

posibilidades de diversificación de niveis que algunhas delas ofrecen.  

Como principio xeral, o máis adecuado será traballar cos mencionados alumnos as mesmas capacidades, 

actitudes e valores contempladas nos obxectivos xerais, modificando, se fora preciso, o tempo de 

consecución deses obxectivos ou potenciando a priorización dalgún outro aspecto relevante.  

 

 

 

 

3.5 ESA 

 
3.5.1 Táboas de contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe. 
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ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 1 

Lingua estranxeira 
 

Obxectivos Contidos 
Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

 Bloque 1. Comprensión oral  
• a  
• b  
• c  
• e  
• f  
• g  
• i  
• n  
 

B1.1. Estratexias de 

comprensión.  
– Identificación do tipo 

textual, adaptando a súa 

comprensión ao mesmo.  
– Uso do contexto verbal e 

non verbal e dos 

coñecementos previos 

sobre a situación que dan 

lugar a inferencias do 

significado baseadas no 

contexto.  
– Uso dos coñecementos 

referenciais sobre o tema.  
– Identificación de 

palabras chave.  
– Adaptación da escoita á 

súa finalidade (global e/ou 

específica).  
– Identificación dos 

recursos lingüísticos ou 

temáticos adquiridos.  
– Inferencia do significado 

probable das palabras ou 

das frases que descoñece.  
– Perseveranza no logro da 

comprensión oral, 

reescoitando o texto 

gravado ou solicitando 

repetición ou 

reformulacións do dito.  
 

B1.1. Coñecer e saber 

aplicar as estratexias 
básicas máis axeitadas 

para a comprensión do 

sentido xeral, a 

información esencial, 

os puntos e as ideas 

principais ou os 

detalles relevantes do 

texto: anticipación do 

contido xeral do que se 

escoita coa axuda de 

elementos verbais e 

non verbais e uso dos 
coñecementos previos 

sobre a situación (quen 

fala a quen, con que 

intencións, onde e 

cando) que dan lugar a 

inferencias do 

significado baseadas 

no contexto.  
 

B1.1.1. Aplica as 

estratexias de escoita 
activa para a comprensión 

(global ou específica) das 

mensaxes recibidas, sen 

necesidade de entender 

todos os elementos das 

mesmas.  
 

• CCL  
• CAA  
• CSC  
• CCEC  
• CD  
 

 B1.2. Aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos.  
– Recoñecemento de 

convencións sociais 

básicas, normas de cortesía 
e rexistros  
informal e estándar, e da 

linguaxe non verbal 

elemental na cultura 

estranxeira.  
– Achegamento cunha 

actitude receptiva e 

respectuosa a algúns 

aspectos culturais visibles, 

establecendo similitudes e 

diferenzas entre a lingua 

B1.2. Identificar o 

sentido xeral, a 

información esencial, 

os puntos principais e 

os detalles máis 

relevantes en textos 
orais moi breves e 

sinxelos nun rexistro 

estándar e informal, 

con estruturas simples 

e léxico de uso moi 

frecuente, articulados 

con claridade e a 

velocidade lenta e 

transmitidos de viva 

voz ou por medios 

técnicos, sobre temas 

B1.2.1. Comprende 

mensaxes orais breves e 

instrucións relacionadas 

coa actividade de aula. 

B1.2.2. Comprende 

mensaxes e anuncios 

públicos que conteñan 

instrucións, indicacións 

ou outro tipo de 

información (por 
exemplo, números, 

prezos, horarios ou datas 

nunha estación ou nuns 

grandes almacéns).  
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estranxeira e a propia: 

hábitos, horarios, 

actividades ou 

celebracións; condicións 

de vida; relacións 

interpersoais; música, 
comida, lecer, deportes e 

lugares; costumes e 

valores, a través de 

producións multimedia e 

de manifestacións 

artísticas dos países onde 

se fale a lingua estranxeira  
 

habituais e concretos 

relacionados coas 

propias experiencias, 

necesidades e intereses 

en contextos cotiáns 

predicibles ou relativos 
a áreas de necesidade 

inmediata nos ámbitos 

persoal, público e 

educativo e sobre 

aspectos socioculturais 

básicos dos países nos 

que se fala a lingua 

estranxeira, sempre que 

as condicións acústicas 

sexan boas e non 

distorsionen a 

mensaxe, se poida 
volver escoitar o dito 

ou pedir confirmación 

e se conte con apoio 

visual ou cunha clara 

referencia contextual.  
 

  
 

B1.2.3. Entende o que se 

lle di en transaccións 

habituais sinxelas 

(instrucións, indicacións, 

peticións, avisos, saúdos e 

presentacións). 
B1.2.4. Identifica o tema 

dunha conversa cotiá 

predicible que ten lugar 

na súa presenza (saúdos e 

presentacións, diálogos en 

lugares públicos: oficinas 

de información, 

comercios, restaurantes, 

farmacias e hospitais, ou 

aeroportos).  
B1.2.5. Entende a 
información esencial en 

conversas breves e 

sinxelas nas que participa 

que traten sobre a súa 

contorna persoal: a 

familia, os amigos, o  
traballo, o tempo libre, a 

descrición de obxectos e 

lugares.  
B1.2.6 Comprende as 

ideas principais de 

presentacións e proxectos 

(en formato papel ou 
dixital) sinxelos e ben 

estruturados sobre temas 

familiares ou do seu 

interese (p. e. lecer, 

familia, fogar, deporte, 

etc.) e sobre aspectos 

socioculturais dos países 

nos que se fala a lingua 

estranxeira, a condición 

de que conten con imaxes 

e ilustracións e se fale de 

xeito lento e claro. 

 B1.3. Funcións 

comunicativas. 

Comprensión de textos 

orais onde aparezan as 

seguintes funcións 

comunicativas:  
-Saúdos e presentacións, 
desculpas e 

agradecementos e 

invitacións.  
-Expresión de información 

persoal e gustos.  
-Descrición de persoas, 

actividades, lugares, 

obxectos e hábitos.  
-Narración de feitos 

presentes.  
-Petición e ofrecemento de 
información, de permiso e 

de axuda.  

B1.3. Incorporar á 

comprensión do texto 

os coñecementos 

socioculturais e 

sociolingüísticos 

básicos, concretos e 

significativos 
adquiridos sobre a vida 

cotiá (hábitos, horarios, 

actividades, 

celebracións),  
as condicións de vida 

(vivenda, contorna), as 

relacións interpersoais 

(familiares, de 

amizade, académicas), 

o comportamento 

(xestos habituais, uso 
da voz, contacto físico) 

e as convencións 

B1.3.1. Na propia lingua, 

identifica aspectos 

socioculturais básicos dos 

países nos que se fala a 

lingua estranxeira, 

analizándoos 

comparativamente coas 
diversas culturas, se é o 

caso, do resto do 

alumnado, evitando 

estereotipos e valoracións 

etnocéntricas. 
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-Indicación de instrucións.  sociais (normas de 

cortesía, costumes e 

tradicións) dos países 

onde se fala a lingua 

estranxeira, 

identificando 
diferenzas e 

semellanzas nos 

aspectos culturais máis 

visibles dos devanditos 

países e da propia 

cultura.  
 

 B1.4. Estruturas sintáctico-

discursivas.*  
 

B1.4. Distinguir a 

función ou funcións 

comunicativas 

principais do texto (p. 

e. unha demanda de 

información ou unha 
orde) e un repertorio 

limitado dos seus 

expoñentes máis 

comúns e habituais, así 

como dos patróns 

discursivos básicos (p. 

e. inicio e peche da 

conversa, ou os puntos 

dunha narración 

esquemática).  
 

B1.4.1. Identifica un 

repertorio limitado dos 

expoñentes máis comúns 

propios do seu nivel e dos 

patróns discursivos 

básicos para entender as 
funcións comunicativas 

das mensaxes orais  
directas ou recibidas 

mediante formato 

electrónico.  
 

 

 B1.5. Léxico oral moi 

básico de uso común 

(recepción) relativo á 

identificación persoal; 

vivenda, fogar e contorna 

persoal; actividades da 

vida diaria; familia e 

amigos; traballo e 
ocupacións; tempo libre, 

lecer e deporte; viaxes e 

vacacións; saúde e 

coidados físicos; 

educación e estudo; 

compras e actividades 

comerciais; alimentación e 

restauración; transporte; 

lingua e comunicación; 

medio ambiente, clima e 

contorna natural; e 
tecnoloxías da información 

e a comunicación.  
 

B1.5. Recoñecer os 

significados máis 

comúns asociados ás 

estruturas sintácticas 

básicas propias da 

comunicación oral (p. 

e. estrutura 

interrogativa para 
demandar 

información).  
 

B1.5.1. Recoñece e 

comprende as estruturas 

morfosintácticas básicas 

en oracións sinxelas de 

situacións habituais e de 

contido predicible 

asociadas ás funcións 

comunicativas propias do 
seu nivel. 
 

 

 B1.6. Recoñecemento de 

patróns sonoros e 

acentuais moi básicos de 

palabras e do ritmo e a 

entoación de frases.  
 

B1.6. Recoñecer un 

repertorio limitado de 

léxico oral de alta 

frecuencia relativo a 

situacións cotiás e 
temas habituais e 

concretos relacionados 

coas propias 

experiencias, 

necesidades e intereses.  

B1.6.1. Recoñece un 

vocabulario oral básico e 

suficiente para 

comprender textos 

sinxelos propios do seu 
nivel educativo.  
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B1.7. Discriminar 

patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos de 

uso común, e recoñecer 
os significados e 

intencións 

comunicativas xerais 

relacionados cos 

mesmos.  
 

B1.7.1. Identifica patróns 

fonéticos e de entoación 

moi básicos e evidentes 

que axudan a entender o 

sentido xeral da mensaxe.  
 

 Bloque 2. Expresión oral   

• a  
• b  
• c  
• e  
• f  
• g  
• i  
• n  
 

B2.1. Estratexias de 

produción  
- Expresión da mensaxe 

con claridade e coherencia 

básica, estruturándoa 

apropiadamente e 

adecuando o texto ao 

destinatario, ao contexto e 

á canle.  
- Activación dos 

coñecementos previos 

sobre modelos e 

secuencias de interacción 
(segundo o tipo de 

situación de 

comunicación: chegada e 

saída do centro docente, 

conversa telefónica, 

compravenda, e outras 

igualmente cotiás e 

básicas) ou sobre 

elementos lingüísticos 

previamente asimilados.  
- Compensación das 

carencias lingüísticas 
mediante procedementos 

lingüísticos e 

paralingüísticos.  
 

B2.1. Coñecer e saber 

aplicar as estratexias 
básicas máis axeitadas 

para producir textos 

orais moi breves e 

sinxelos, empregando 

p. e., fórmulas e 

linguaxe 

“prefabricada” ou 

expresións 

memorizadas, ou 

apoiando con acenos o 

que se quere expresar.  
 

B2.1.1. Emprega 

estratexias de 
comunicación básicas 

para producir textos orais 

breves e para participar en 

conversas, amosando 

interese e comprensión e 

empregando estratexias de 

compensación para suplir 

as carencias na lingua 

estranxeira.  
 

• CCL  
• CAA  
• CSC  
• CCEC  
• CD  
 

B2.2. Aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos.  
- Uso de convencións 

sociais básicas, normas de 

cortesía e rexistros 

informal e estándar, e da 

linguaxe non verbal 
elemental na cultura 

estranxeira.  
- Achegamento cunha 

actitude receptiva e 

respectuosa a algúns 

aspectos  
culturais visibles, 

establecendo similitudes e 

diferenzas entre a lingua 

estranxeira e a propia: 

hábitos, horarios, 

B2.2. Producir textos 

monolóxicos moi 

breves e doados sobre 

temas cotiáns ou do 

seu interese e sobre 

aspectos socioculturais 

básicos dos países nos 

que se fala a lingua 
estranxeira e participar 

de xeito simple e 

comprensible en 

conversacións moi 

breves que requiran un 

intercambio directo de 

información en áreas 

de necesidade 

inmediata ou sobre 

temas moi familiares 

(un/ha mesmo/a, a 

B2.2.1. Realiza 

presentacións e proxectos 

breves e sinxelos, 

previamente preparados e 

ensaiados, de acordo cun 

guión sinxelo e con apoio 

visual (en formato dixital 

ou papel), sobre temas 
cotiáns ou do seu interese 

(presentarse e presentar 

outras  
persoas; dar información 

básica sobre si mesmo/a, 

a súa familia, o seu 

traballo, a súa vida 

académica e o seu 

contorno; indicar as súas 

afeccións e intereses e as 

principais actividades do 
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actividades ou 

celebracións; condicións 

de vida; relacións 

interpersoais; música, 

comida, lecer, deportes e 

lugares; costumes e 
valores, a través de 

producións multimedia e 

de manifestacións 

artísticas dos países onde 

se fale a lingua 

estranxeira.  
 

contorna inmediata, 

persoas, lugares, 

obxectos e actividades, 

gustos e opinións), nun 

rexistro neutro ou 

informal, utilizando 
expresións e frases 

sinxelas e de uso moi 

frecuente, 

normalmente illadas ou 

enlazadas con 

conectores básicos,  
aínda que en ocasións a 

pronuncia non sexa 

moi clara, sexan 

evidentes as pausas e 

vacilacións e sexa 

necesaria a repetición, 
a paráfrase e a 

cooperación do 

interlocutor para 

manter a 

comunicación.  
 

seu día a día; describir 

brevemente e de xeito 

sinxelo a súa casa, o seu 

menú preferido, o aspecto 

exterior dunha persoa ou 

dun obxecto; presentar un 
tema que lle interese, dicir 

o que lle gusta e non lle 

gusta e dar a súa opinión) 

ou sobre aspectos 

socioculturais básicos dos 

países da lingua 

estranxeira, usando 

estruturas sinxelas e 

básicas.  
 
B2.2.2. Desenvólvese en 

accións comunicativas 

cotiás básicas (p. e. saudar 

e dar información persoal, 

comprar ou comer nun 

restaurante, pedir 

menciñas na farmacia, 

dicir  
no hospital o que lle doe, 
rexistrarse nun hotel, 

comprar un billete de 

metro…).  
 
B2.2.3. Participa en 

entrevistas e en 

conversacións cara a cara 

ou por medios técnicos 
(teléfono, 

videoconferencia) nas que 

se establece contacto 

social (dar as grazas, 

saudar, despedirse, 

dirixirse a alguén, pedir 

desculpas, presentarse, 

interesarse polo estado de 

alguén, felicitar a alguén), 

se intercambia 

información persoal e 
sobre asuntos cotiáns, se 

expresan sentimentos, se 

ofrece algo a alguén, se 

pide prestado algo, se 

queda con amizades ou se 

dan instrucións)  
 

B2.3. Funcións 
comunicativas. Produción 

de textos orais onde 

aparezan as seguintes 

funcións comunicativas:  
-Saúdos e presentacións, 

desculpas e 

agradecementos e 

invitacións.  
-Expresión de información 

persoal e gustos.  

B2.3. Incorporar á 
produción do texto oral 

monolóxico ou 

dialóxico os 

coñecementos 

socioculturais e 

sociolingüísticos 

básicos adquiridos 

sobre a vida cotiá 

(hábitos, horarios, 

actividades, 

B2.3.1. Na propia lingua, 
identifica aspectos 

socioculturais básicos dos 

países nos que se fala a 

lingua  
estranxeira, analizándoos 

comparativamente coas 

diversas culturas, se é o 

caso, do resto do 

alumnado, evitando 

estereotipos e valoracións 
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-Descrición de persoas, 

actividades, lugares, 

obxectos e hábitos.  
-Narración de feitos 

presentes.  
-Petición e ofrecemento de 
información, de permiso e 

de axuda.  
-Indicación de instrucións.  

celebracións), as 

condicións de vida 

(vivenda, contorna), as 

relacións interpersoais 

(familiares, de 

amizade, académicas), 
o comportamento 

(xestos habituais, uso 

da voz, contacto físico) 

e as convencións 

sociais (normas de 

cortesía, costumes e 

tradicións) dos países 

onde se fala a lingua 

estranxeira, 

respectando as 

convencións 

comunicativas máis 
elementais e 

identificando 

diferenzas e 

semellanzas nos 

aspectos culturais máis 

visibles dos devanditos 

países e da propia 

cultura.  
 
 

 

etnocéntricas. 
 

 

B2.4. Estruturas sintáctico-

discursivas.*  
 

B2.4. Levar a cabo as 

funcións demandadas 

polo propósito 

comunicativo (p. e. 

unha felicitación, un 

intercambio de 

información ou un 

ofrecemento), 
empregando un 

repertorio limitado dos 

seus expoñentes máis 

comúns e habituais, así 

como dos patróns 

discursivos básicos (p. 

e. inicio e peche da 

conversa, ou os puntos 

dunha narración 

esquemática).  
 

 

B2.4.1. Emprega un 

repertorio limitado dos 

expoñentes máis comúns 

e habituais propios do seu 

nivel para realizar as 

funcións comunicativas 

demandadas, así como os 

patróns discursivos 
básicos máis frecuentes 

para o propósito 

comunicativo. 
 

B2.5. Léxico oral moi 

básico de uso común 
(produción) relativo á 

identificación persoal; 

vivenda, fogar e contorno 

persoal; actividades da 

vida diaria; familia e 

amizades; traballo e 

ocupacións; tempo libre, 

lecer e deporte; viaxes e 

vacacións; saúde e 

coidados físicos; 

educación e estudo; 

B2.5. Mostrar control 

sobre estruturas 
sintácticas básicas (p. 

e., enlazar palabras ou 

grupos de palabras con 

conectores básicos 

como “e”, “entón”, 

“mais” ou “porque”), 

aínda que se sigan 

cometendo erros 

básicos de xeito 

sistemático, p.e., nos 

tempos verbais ou na 

B2.5.1. Comunica con 

eficacia, empregando 
adecuadamente estruturas 

morfosintácticas básicas e 

de escasa complexidade 

para realizar as funcións 

comunicativas propias do 

seu nivel.  
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compras e actividades 

comerciais; alimentación e 

restauración; transporte; 

lingua e comunicación; 

medio ambiente, clima e 

contorna natural; e 
tecnoloxías da información 

e a comunicación.  
 

concordancia.  
 

B2.6. Patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de 

entoación moi básicos.  
- Uso de patróns moi 

básicos de ritmo, 
entoación e acentuación de 

palabras e frases.  
Pronunciación e entoación 

aceptables, con clara 

influencia da lingua 

materna, que aínda 

contendo erros e 

imprecisións, non impidan 

a comunicación ou a 

comprensión, en 

interaccións orais, 
dramatizacións e lectura 

en voz alta.  
 

B2.6. Coñecer e 

utilizar un repertorio 

limitado de léxico oral 

de alta frecuencia 

relativo a situacións 
cotiás e temas  
habituais e concretos 

relacionados cos 

propios intereses, 

experiencias e 

necesidades.  
 

 

B2.6.1. Emprega un 

vocabulario oral básico e 

suficiente para producir 

textos sinxelos propios do 

seu nivel educativo. 
 

 B2.7. Articular, de 

xeito comprensible 

pero con evidente 

influencia da primeira 

ou outras linguas, un 
repertorio moi limitado 

de patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos, 

adaptándoos á función 

comunicativa que se 

quere levar a cabo.  
 

 

B2.7.1. Exprésase con 

certa claridade, aínda que 

con clara influencia da 

lingua materna, usando 

unha entoación e 
pronuncia comprensible, 

aceptándose as pausas e 

vacilacións frecuentes.  
 

 Bloque 3. Comprensión escrita   

• b  
• c  
• e  
• f  
• g  
• i  
• n  
 

B3.1. Estratexias de 

comprensión:  
– Mobilización da 

información previa sobre o 

tipo de tarefa e o tema a 

partir da información 

superficial: imaxes, 

organización na páxina, 

títulos de cabeceira, etc.  
– Identificación do tipo de 

lectura demandada pola 

tarefa (en superficie ou 
oceánica, selectiva, 

intensiva ou extensiva).  
– Identificación do tipo 

textual básico (narrativo, 

descritivo ou explicativo), 

adaptando a comprensión 

B3.1. Coñecer e saber 

aplicar as estratexias 

básicas máis adecuadas 

(identificación do tema 

dun texto coa axuda de 

elementos textuais e 

non textuais, uso dos 

coñecementos previos 

sobre o tema, 

inferencia de 

significados polo 

contexto e polo apoio 
visual, por 

comparación de 

palabras ou frases 

similares nas linguas 

que xa coñecen, etc.), 

para a comprensión do 

B3.1.1. Aplica estratexias 

de lectura comprensiva, 

recoñecendo os trazos 

básicos e o contido global 

do texto, sen necesidade 

de entender todos os 

elementos do mesmo.  
 

• CCL  
• CAA  
• CSC  
• CCEC  
• CD 
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a el.  
– Distinción de tipos de 

comprensión necesarios 

para a realización da tarefa 

(sentido xeral, información 

esencial e puntos 
principais).  
– Formulación de 

hipóteses sobre o contido e 

o contexto.  
– Uso de técnicas como 

subliñar ou tomar notas 

para lograr unha mellor 

comprensión do contido e 

da estrutura do texto.  
– Uso progresivo de 

dicionarios (en papel e 

dixitais) e das tecnoloxías 
da  
información e da 

comunicación como medio 

de consulta e aprendizaxe.  
 

sentido xeral, a 

información esencial, 

os puntos e as ideas 

principais, ou os 

detalles relevantes do 

texto.  
 

B3.2. Aspectos 

socioculturais e 
sociolingüísticos.  
– Recoñecemento de 

convencións sociais 

básicas, normas de cortesía 

e rexistros informal e 

estándar, e da linguaxe non 

verbal elemental na cultura 

estranxeira.  
– Achegamento cunha 

actitude receptiva e 

respectuosa a algúns 

aspectos culturais visibles, 
establecendo similitudes e 

diferenzas entre a lingua 

estranxeira e a propia: 

hábitos, horarios, 

actividades ou 

celebracións; condicións 

de vida; relacións 

interpersoais; música, 

comida, lecer, deportes e 

lugares; costumes e 

valores, a través de 
producións multimedia e 

de manifestacións 

artísticas dos países onde 

se fale a lingua 

estranxeira.  
 

 

B3.2. Identificar o 

tema, o sentido xeral, 
as ideas principais e 

información específica 

en textos, tanto en 

formato impreso como 

en soporte dixital, moi 

breves e sinxelos, en 

lingua estándar e cun 

léxico de alta 

frecuencia, e nos que o 

tema tratado e o tipo de 

texto resulten moi 

familiares, cotiáns ou 
de necesidade 

inmediata ou que 

versen sobre aspectos 

socioculturais básicos 

dos países nos que se 

fala a lingua 

estranxeira, a 

condición de que se 

poida reler o que non 

se entendeu, se poida 

consultar un dicionario 
e se conte con apoio 

visual e contextual.  
 

 

B3.2.1. Comprende 

instrucións, indicacións e 
información básica en 

notas e carteis en rúas, 

tendas, medios de 

transporte, cines, museos, 

centros educativos e 

outros lugares públicos.  
 

B3.2.2. Capta a 

información esencial e 

localiza información 

específica en material 

informativo sinxelo e 

breve como menús, 
horarios, catálogos, listas 

de prezos, anuncios, 

publicidade, folletos 

turísticos, programas 

culturais ou de eventos, 

presentacións escritas ou 

proxectos, etc. 
 
B3.2.3. Comprende 

correspondencia 

(mensaxes, correos 

electrónicos, postais e 

tarxetas) breve e sinxela 

que trate sobre temas 

familiares como, p. e., un 

mesmo, a familia, o 

centro educativo, o 

traballo, o tempo libre, a 

descrición dun obxecto ou 
un lugar, a indicación da 

hora e o lugar dunha cita, 

etc  
 



25 
 

B3.2.4. Entende o 

esencial e os puntos 

principais de noticias e 

artigos breves en xornais 

e revistas, en páxinas web 

e noutros materiais de 
referencia previamente 

seleccionados, que traten 

temas adecuados ao seu 

nivel, que lle sexan 

familiares ou sexan do seu 

interese e nos que os 

números, os nomes, as 

ilustracións e os títulos 

compoñen grande parte da 

mensaxe. 
 
B3.2.5. Comprende o 

esencial de historias 

breves, sinxelas, ben 

estruturadas e adecuadas 

ao seu nivel e identifica 

aos personaxes principais, 

a condición de que a 

imaxe e a acción 
conduzan grande parte do 

argumento (cómics, 

relatos breves ou lecturas 

adaptadas).  
 

B3.3. Funcións 

comunicativas. 

Comprensión de textos 
escritos onde aparezan as 

seguintes funcións 

comunicativas:  
-Saúdos e presentacións, 

desculpas e 

agradecementos, 

invitacións.  
-Expresión de información 

persoal e gustos.  
-Descrición de persoas, 

actividades, lugares, 
obxectos e hábitos.  
-Narración de feitos 

presentes.  
-Petición e ofrecemento de 

información, de permiso e 

de axuda.  
-Indicación de instrucións.  

B3.3. Incorporar á 

comprensión do texto 

os coñecementos 
socioculturais e 

sociolingüísticos 

básicos, concretos e 

significativos 

adquiridos sobre a vida 

cotiá (hábitos, horarios, 

actividades, 

celebracións), as 

condicións de vida 

(vivenda, contorna), as 

relacións interpersoais 
(familiares, de 

amizade, académicas) e 

as convencións sociais 

(normas de cortesía, 

costumes e tradicións) 

dos países onde se fala 

a lingua estranxeira, 

identificando 

diferenzas e 

semellanzas nos 

aspectos culturais máis 

visibles dos devanditos 
países e da propia 

cultura.  
 

 

B3.3.1. Na propia lingua, 

identifica aspectos 

socioculturais básicos dos 
países nos que se fala a 

lingua estranxeira, 

analizándoos 

comparativamente coas 

diversas culturas, se é o 

caso, do resto do 

alumnado, evitando 

estereotipos e valoracións 

etnocéntricas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

B3.4. Estruturas sintáctico-

discursivas.*  
B3.4. Distinguir a 

función ou funcións 

B3.4.1. Identifica un 

repertorio limitado dos 
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 comunicativas 

principais do texto (p. 

e. unha felicitación, 

unha demanda de 

información, ou un 

ofrecemento) e un 
repertorio limitado dos 

seus expoñentes máis 

comúns e habituais, así 

como dos patróns 

discursivos básicos (p. 

e. inicio e peche dunha 

carta, ou os puntos 

dunha descrición 

esquemática).  
 

 

expoñentes máis comúns 

propios do seu nivel e dos 

patróns discursivos 

básicos para entender as 

funcións comunicativas 

das mensaxes escritas en 
calquera formato. 
 

B3.5. Léxico escrito moi 

básico de uso común 

(recepción) relativo á 
identificación persoal; 

vivenda, fogar e contorno 

persoal; actividades da 

vida diaria; familia e 

amigos; traballo e 

ocupacións; tempo libre, 

lecer e deporte; viaxes e 

vacacións; saúde e 

coidados físicos; 

educación e estudo; 

compras e actividades 

comerciais; alimentación e 
restauración; transporte; 

lingua e comunicación; 

medio ambiente, clima e 

contorna natural; e 

tecnoloxías da información 

e da comunicación.  
 

B3.5. Aplicar á 

comprensión do texto o 

coñecemento dos 
constituíntes e as 

estruturas sintácticas 

básicas propias da 

comunicación escrita, 

así como os seus 

significados asociados 

(p. e. estrutura 

interrogativa para 

demandar 

información).  
 

B3.5.1. Recoñece e 

comprende as estruturas 

morfosintácticas básicas 
en oracións sinxelas de 

situacións habituais e de 

contido predicible 

asociadas ás funcións 

comunicativas propias do 

seu nivel. 
 

B3.6. Patróns gráficos e 
convencións ortográficas 

básicas:  
-Observación e análise 

progresiva da ortografía e 

a puntuación, así como do 

coidado na presentación 

dos textos.  
-Valoración da súa 

importancia na 

comunicación escrita.  

B3.6. Recoñecer un 
repertorio limitado de 

léxico escrito de alta 

frecuencia relativo a 

situacións cotiás e 

temas habituais e 

concretos relacionados 

coas propias 

experiencias, 

necesidades e intereses.  
 

B3.6.1. Recoñece un 
vocabulario escrito básico 

e suficiente para 

comprender textos 

sinxelos propios do seu 

nivel educativo.  
 

 B3.7. Recoñecer os 

signos ortográficos 
básicos (p.e., punto, 

coma), así como os 

símbolos de uso común 

(p.e., €, @, &, ₤), e 

identificar os 

significados e 

intencións 

comunicativas xerais 

relacionados cos 

mesmos.  

B3.7.1. Recoñece 

algunhas das 
características e 

convencións propias da 

linguaxe escrita, 

discrimina o uso e 

significado da ortografía e 

a puntuación e distingue o 

significado e a utilidade 

dos símbolos de uso 

común. 
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 Bloque 4. Expresión escrita   
• a  
• b  
• c  
• e  
• f  
• g  
• i  
• n  
 

 

B4.1. Estratexias de 

produción.  
- Activación dos 

coñecementos previos 

sobre modelos de texto e 

elementos lingüísticos 

previamente asimilados.  
- Uso axeitado de recursos 

lingüísticos ou temáticos 

(uso dun dicionario ou 

gramática, obtención de 

axuda, etc.).  
- Expresión da mensaxe 

con claridade axustándose 

aos modelos e fórmulas de 

cada tipo de texto, 

mediante a elaboración 

previa dun borrador para 

unha correcta estruturación 

do contido do texto en 

parágrafos, unha posterior 

revisión, na que se 

identificarán erros e 
problemas e unha 

reescritura definitiva, na 

que se coidará a 

presentación do texto.  
 

B4.1. Coñecer e aplicar 

as estratexias básicas 

adecuadas para 

elaborar textos escritos 

breves e de estrutura 

simple (por exemplo, 

copiando formatos, 

fórmulas e modelos 

convencionais propios 

de cada tipo de texto, 

identificando as ideas 

pertinentes e 
necesarias, pondo unha 

idea principal en cada 

parágrafo, etc.).  
 

B4.1.1. Desenvolve 

estratexias estruturadas de 

composición, seguindo 

modelos propios de cada 

tipo de texto, elaborando 

un borrador previo, 

empregando dicionarios 

impresos ou online e 

correctores ortográficos e 

realizando unha revisión 

final.  
 

• CCL  
• CAA  
• CSC  
• CCEC  
• CD  
 

 

B4.1.2 Completa un breve 

formulario ou unha ficha 

cos seus datos persoais 

(por exemplo, para 

matricularse nun curso, 

rexistrarse nas redes 

sociais, para abrir unha 
conta de correo 

electrónico, etc.). 
 

B4.2. Aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos.  
– Uso de convencións 

sociais básicas, normas de 

cortesía e rexistros 

informal e estándar, e da 

linguaxe non verbal 

(símbolos, iconas...) 

elemental na cultura 

estranxeira.  
– Achegamento cunha 

actitude receptiva e 

respectuosa a algúns 
aspectos culturais visibles, 

establecendo similitudes e 

diferenzas entre a lingua 

estranxeira e a propia: 

hábitos, horarios, 

actividades ou 

celebracións; condicións 

de vida; relacións 

interpersoais; música, 

comida, lecer, deportes e 

lugares; costumes e 
valores, a través de 

B4.2. Elaborar, en 

papel ou en soporte 

electrónico, textos moi 
curtos e sinxelos, 

compostos de frases 

simples illadas, nun 

rexistro neutro ou 

informal, para falar de 

si mesmo, da súa 

contorna máis 

inmediata, de aspectos 

da súa vida cotiá, en 

situacións familiares e 

predicibles, ou para 
falar sobre aspectos 

socioculturais básicos 

dos países nos que se 

fala a lingua 

estranxeira  
 

B4.2.1. Escribe 

correspondencia persoal 

breve, simple e cun guión 
sinxelo (mensaxes, notas, 

postais, correos, chats ou 

SMS) na que dá as grazas, 

felicita a alguén, fai unha 

invitación, dá instrucións, 

ou fala de si mesmo e da 

súa contorna inmediata 

(familia, amigos, 

afeccións, actividades 

cotiás, obxectos, lugares) 

e fai preguntas relativas a 
estes temas.  
 
B4.2.2. Elabora 

presentacións e proxectos 

breves e sinxelos (en 

formato dixital ou papel), 

sobre temas cotiáns ou do 

seu interese (presentarse e 
presentar a outras persoas; 

dar información básica 

sobre si mesmo/a, a súa 

familia, o seu traballo, a 
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producións multimedia e 

de manifestacións 

artísticas dos países onde 

se fale a lingua 

estranxeira.  
 
 

súa vida académica e a 

súa contorna; indicar as 

súas afeccións e intereses 

e as principais actividades 

do seu día a día; describir 

brevemente e de xeito 
sinxelo a súa casa, o seu 

menú preferido, o aspecto 

exterior dunha persoa, ou 

dun obxecto; presentar un 

tema que lle interese, dicir 

o que lle gusta e non lle 

gusta e dar a súa opinión) 

ou sobre aspectos 

socioculturais básicos dos 

países da lingua 

estranxeira, usando 

estruturas sinxelas e 
básicas.  
 

 
B4.3. Funcións 

comunicativas. Produción 

de textos escritos onde 

aparezan as seguintes 

funcións comunicativas:  
-Saúdos e presentacións, 

desculpas e 

agradecementos, 

invitacións.  
-Expresión de información 

persoal e gustos.  
-Descrición de persoas, 

actividades, lugares, 

obxectos e hábitos.  
-Narración de feitos 

presentes.  
-Petición e ofrecemento de 

información, de permiso e 

de axuda.  
-Indicación de instrucións.  
 

B4.3. Incorporar á 

produción do texto 

escrito os 

coñecementos 

socioculturais e 

sociolingüísticos 

básicos dos países onde 

se fala a lingua 

estranxeira adquiridos 

(p.e., as convencións 

sobre o inicio e o peche 
dunha carta a persoas 

coñecidas), 

identificando 

diferenzas e 

semellanzas nos 

aspectos culturais máis 

visibles dos devanditos 

países e da propia 

cultura. 
 

B4.3.1. Na propia lingua, 

identifica aspectos 

socioculturais básicos dos 

países nos que se fala a 

lingua estranxeira, 

analizándoos 

comparativamente coas 

diversas culturas, se é o 

caso, do resto do 

alumnado, evitando 

estereotipos e valoracións 
etnocéntricas. 
 

   
B4.4. Estruturas sintáctico-

discursivas.*  
 

B4.4. Levar a cabo as 

funcións demandadas 

polo propósito 

comunicativo (p. e., 
unha felicitación, un 

intercambio de 

información, ou un 

ofrecemento), 

empregando un 

repertorio limitado dos 

seus expoñentes máis 

comúns e habituais, así 

como dos patróns 

discursivos básicos 

(p.e., inicio e peche 

dunha carta, ou os 
puntos dunha 

descrición 

esquemática).  

B4.4.1. Emprega un 

repertorio limitado dos 

expoñentes máis comúns 

e habituais propios do seu 
nivel para realizar as 

funcións comunicativas 

demandadas, así como os 

patróns discursivos 

básicos máis frecuentes 

para o propósito 

comunicativo.  
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B4.5. Léxico escrito moi 
básico de uso común 

(produción) relativo á 

identificación persoal; 

vivenda, fogar e contorna 

persoal; actividades da 

vida diaria; familia e 

amigos; traballo e 

ocupacións; tempo libre, 

lecer e deporte; viaxes e 

vacacións; saúde e 

coidados físicos; 

educación e estudo; 
compras e actividades 

comerciais; alimentación e 

restauración; transporte; 

lingua e comunicación; 

medio ambiente, clima e 

contorna natural; e 

tecnoloxías da información 

e a comunicación.  
 

B4.5. Mostrar control 
sobre estruturas 

sintácticas básicas (p. 

e., enlazar palabras ou 

grupos de palabras con  
conectores básicos 

como “e”, “entón”, 

“mais” ou “porque”), 

aínda que se sigan 

cometendo erros 

básicos de xeito 

sistemático, p.e., nos 

tempos verbais ou na 
concordancia.  
 

 

B4.5.1. Elabora textos 
breves e sinxelos, 

empregando 

adecuadamente as 

estruturas 

morfosintácticas básicas 

para realizar as funcións 

comunicativas  
propias do seu nivel.  
 

B4.6. Patróns gráficos e 

convencións ortográficas 

básicas:  
-Corrección progresiva na 

ortografía e na puntuación 

e coidado na presentación 

dos textos.  
-Valoración da súa 

importancia na 

comunicación escrita.  
 

B4.6. Coñecer e 

utilizar un repertorio 

limitado de léxico 

escrito de alta 

frecuencia relativo a 

situacións cotiás e 

temas habituais e 

concretos relacionados 

cos propios intereses, 

experiencias e 
necesidades.  
 

B4.6.1. Emprega un 

vocabulario escrito básico 

e suficiente para producir 

textos sinxelos propios do 

seu nivel educativo.  
 

B4.7. Aplicar patróns 

gráficos e convencións 

ortográficas básicas 

para escribir con 

razoable corrección 
palabras ou frases 

curtas que se empregan 

regularmente ao falar, 

pero non 

necesariamente cunha 

ortografía totalmente 

normalizada.  
 

 

B4.7.1. Amosa interese 

pola boa presentación dos 

textos escritos e aplica, de 

xeito elemental e con 

posibilidade de erros que 
non impidan a 

comprensión, os signos de 

puntuación básicos, as 

regras ortográficas 

básicas, así como as  
convencións ortográficas 

máis habituais na 

redacción de textos en 

soporte electrónico.  
 

  

 

    

* Estruturas sintáctico-discursiva no idioma inglés 
- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and); disxunción (or); oposición (but); causa (because).  
- Relacións temporais (when; before; after).  
- Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)).  
- Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.); No (+ negative tag)).  
- Interrogación (Wh- questions; Aux. questions).  
- Expresión do tempo: presente (simple present).  
- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. always, everyday)).  
- Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); permiso (can); obriga (imperative);  
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- Expresión da existencia (there is/are); a entidade (nouns and pronouns, articles, demonstratives); a calidade ((very +) 

Adj.).  
- Expresión de posesión (have got, possessive adjectives, possessive ‘s).  
- Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal numerals up to four digits; ordinal numerals up to two digits). 
- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and 

arrangement).  
- Expresión do tempo (points (e. g. quarter past five); divisions (e. g. half an hour, summer), and indications (e. g. now, 

tomorrow morning) of time; anteriority (before); posteriority (after); sequence (first…then); simultaneousness (at the 

same time); frequency (e. g. sometimes, on Sundays)).  
- Expresión do modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well).  
 

 

 

 

 

     

 ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 2  
Lingua estranxeira 

 

 Bloque 1. Comprensión oral   

Obxectivos 
 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
 

Competencias 

clave 

• a  
• b  
• c  
• e  
• f  
• g  
• i  
• n  
 

 

B1.1. Estratexias de 

comprensión.  
– Identificación do tipo 

textual, adaptando a súa 
comprensión ao mesmo.  
– Uso do contexto verbal e 

non verbal e dos 

coñecementos previos 

sobre a situación que dan 

lugar a inferencias do 

significado baseadas no 

contexto.  
– Uso dos coñecementos 

referenciais sobre o tema.  
– Identificación de 

palabras chave.  
– Adaptación da escoita á 

súa finalidade (global e/ou 

específica).  
– Identificación dos 

recursos lingüísticos ou 

temáticos adquiridos.  
– Inferencia do significado 

probable das palabras ou 

das frases que descoñece.  
– Perseveranza no logro da 

comprensión oral, 
reescoitando o texto 

gravado ou solicitando 

repetición ou 

reformulacións do dito.  
 

 

B1.1. Coñecer e saber 

aplicar as estratexias 

básicas máis axeitadas 

para a comprensión do 
sentido xeral, a 

información esencial, 

os puntos e as ideas 

principais ou os 

detalles relevantes do 

texto: anticipación do 

contido xeral do que se 

escoita coa axuda de 

elementos verbais e 

non verbais e uso dos 

coñecementos previos 

sobre a situación (quen 
fala a quen, con que 

intencións, onde e 

cando) que dan lugar a 

inferencias do 

significado baseadas 

no contexto.  
 

B1.1.1. Aplica as 

estratexias de escoita 

activa para a comprensión 

(global ou específica) das 
mensaxes recibidas, sen 

necesidade de entender 

todos os elementos das 

mesmas.  
 

• CCL  
• CAA  
• CSC  
• CCEC  
• CD  
 

 

B1.2. Aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos.  
– Recoñecemento de 

convencións sociais 

básicas, normas de cortesía 

e rexistros informal e 
estándar, e da linguaxe non 

verbal elemental na cultura 

B1.2. Identificar o 

sentido xeral, a 

información esencial, 

os puntos principais e 

os detalles  
máis relevantes en 

textos orais moi breves 
e sinxelos, transmitidos 

de viva voz ou por 

B1.2.1. Capta os puntos 

principais e detalles 

relevantes de indicacións, 

anuncios, mensaxes e 

comunicados breves e 

articulados de xeito lento 

e claro (p.e. cambio de 
porta de embarque nun 

aeroporto, información 
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estranxeira.  
– Achegamento cunha 

actitude receptiva e 

respectuosa a algúns 

aspectos culturais visibles, 

establecendo similitudes e 
diferenzas entre a lingua 

estranxeira e a propia: 

hábitos, horarios, 

actividades ou 

celebracións; condicións 

de vida; relacións 

interpersoais; música, 

comida, lecer, deportes e 

lugares; costumes e 

valores, a través de 

producións multimedia e 

de manifestacións 
artísticas dos países onde 

se fale a lingua 

estranxeira.  
 

 

 

 

medios técnicos e 

articulados a 

velocidade lenta, nun 

rexistro informal e 

estándar, e que versen 

sobre asuntos habituais 
e concretos 

relacionados coas 

propias experiencias, 

necesidades e intereses 

en contextos cotiáns 

predicibles ou relativos 

a áreas de necesidade 

inmediata nos ámbitos 

persoal, público e 

educativo e sobre 

aspectos socioculturais 

básicos dos países nos 
que se fala a lingua 

estranxeira, sempre que 

as condicións acústicas 

sexan boas e non 

distorsionen a 

mensaxe, se poida 

volver escoitar o dito 

ou pedir confirmación 

e se conte con apoio 

visual ou cunha clara 

referencia contextual.  
 

 

 

sobre actividades nun 

hotel…), sempre que as 

condicións acústicas 

sexan boas e o son non 

estea distorsionado.  
 
B1.2.2. Entende o 

esencial do que se lle di 

en transaccións e xestións 

cotiás sinxelas e 

estruturadas (p.e. en 

hoteis, tendas, 

restaurantes, farmacias e 

consulta do doutor, 
estacións e aeroportos, 

centros de lecer, de 

estudos ou traballo).  
 
B1.2.3. Comprende, 

nunha conversación 

informal, descricións e 
narracións sobre asuntos 

prácticos da vida diaria, 

cando se lle fala con 

claridade, amodo e 

directamente e se o 

interlocutor está disposto 

a repetir ou reformular o 

dito.  
 
B1.2.4. Comprende as 

ideas principais de 

presentacións e  
proxectos (en formato 

papel ou dixital) sinxelos 

e ben estruturados sobre 

temas familiares ou do 

seu interese (p.e. lecer, 

familia, fogar, deporte, 

etc.) e sobre aspectos 
socioculturais básicos dos 

países nos que se fala a 

lingua estranxeira, a 

condición de que conten 

con imaxes e ilustracións 

e se fale de xeito lento e 

claro.  
 

 
B1.3. Funcións 

comunicativas. 

Comprensión de textos 

orais onde aparezan as 

seguintes funcións 

comunicativas:  
-Iniciación e mantemento 

de relacións persoais e 

sociais.  
-Descrición de calidades 

físicas de persoas, 

obxectos, lugares e 

B1.3. Incorporar á 

comprensión do texto 

os coñecementos 

socioculturais e 

sociolingüísticos 

básicos, concretos e 
significativos 

adquiridos sobre a vida 

cotiá (hábitos, horarios, 

actividades, 

celebracións), as 

condicións de vida 

B1.3.1. Na propia lingua, 

identifica aspectos 

socioculturais básicos dos 

países nos que se fala a 

lingua estranxeira, 

analizándoos 
comparativamente coas 

diversas culturas, se é o 

caso, do resto do 

alumnado, evitando 

estereotipos e valoracións 

etnocéntricas. 



32 
 

actividades.  
-Descrición de estados e 

situacións presentes.  
-Petición e ofrecemento de 

información, indicacións e 

opinións.  
-Expresión da vontade, da 

orde, do  
coñecemento e a certeza, 

da autorización e a 

prohibición.  
-Expresión do interese, a 

aprobación, o aprecio, a 

simpatía, a satisfacción e 

os seus contrarios.  
-Establecemento e 

mantemento da 

comunicación e a 
organización do discurso  
 

 

(vivenda, contorna), as 

relacións interpersoais 

(familiares, de 

amizade, académicas), 

o comportamento 

(xestos habituais, uso 
da voz, contacto físico) 

e as convencións 

sociais (normas de 

cortesía, costumes e 

tradicións) dos países 

onde se fala a lingua 

estranxeira, 

identificando 

diferenzas e 

semellanzas nos 

aspectos culturais máis 

visibles dos devanditos 
países e da propia 

cultura.  
 

 

 

B1.4. Estruturas sintáctico-

discursivas.*  
 

B1.4. Distinguir a 

función ou funcións 

comunicativas 

principais do texto (p. 

e. unha demanda de 

información ou unha 

orde) e un repertorio 

limitado dos seus 

expoñentes máis 

comúns e habituais, así 
como dos patróns 

discursivos básicos (p. 

e. inicio e peche da  
conversa, ou os puntos 

dunha narración 

esquemática).  
 

 

B1.4.1. Identifica un 

repertorio limitado dos 

expoñentes máis comúns 

propios do seu nivel e dos 

patróns discursivos 

básicos para entender as 

funcións comunicativas 

das mensaxes orais 

directas ou recibidas 

mediante for mato 
electrónico. 
 

B1.5. Léxico oral moi 

básico de uso común 

(recepción) relativo á 

identificación persoal; 

vivenda, fogar e contorna 

persoal; actividades da 
vida diaria; familia e 

amigos; traballo e 

ocupacións; tempo libre, 

lecer e deporte; viaxes e 

vacacións; saúde e 

coidados físicos; 

educación e estudo; 

compras e actividades 

comerciais; alimentación e 

restauración; transporte; 

lingua e comunicación; 

medio ambiente, clima e 
contorna natural; e 

tecnoloxías da información 

e a comunicación.  

B1.5. Recoñecer os 

significados máis 

comúns asociados ás 

estruturas sintácticas 

básicas propias da 

comunicación oral.  
 

B1.5.1. Recoñece e 

comprende as estruturas 

morfosintácticas básicas 

en oracións sinxelas de 

situacións habituais e de 

contido predicible 
asociadas ás funcións 

comunicativas propias do 

seu nivel.  
 



33 
 

 
B1.6. Recoñecemento de 
patróns sonoros e 

acentuais moi básicos de 

palabras e do ritmo e a 

entoación de frases.  
 

B1.6. Recoñecer un 
repertorio limitado de 

léxico oral de alta 

frecuencia relativo a 

asuntos cotiáns e temas 

habituais e concretos 

relacionados cos 

propios intereses, 

experiencias, estudos e 

ocupacións.  
 

B1.6.1. Recoñece un 
vocabulario oral básico e 

suficiente para 

comprender textos 

sinxelos propios do seu 

nivel educativo. 
 

B1.7. Discriminar 

patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de 

entoación básicos de 

uso común, e recoñecer 

os significados e 

intencións 

comunicativas xerais 

relacionados cos 
mesmos.  
 

B1.7.1. Identifica patróns 

fonéticos e de entoación 

moi básicos e evidentes 

que axudan a entender o 

sentido xeral da mensaxe.  
 

 Bloque 2. Expresión oral   

• a  
• b  
• c  
• e  
• f  
• g  
• i  
• n  
 

 

B2.1. Estratexias de 

produción.  
- Expresión da mensaxe 

con claridade e coherencia 

básica, estruturándoa 

apropiadamente e 

adecuando o texto ao 

destinatario, ao contexto e 

á canle.  
- Activación dos 

coñecementos previos 
sobre modelos e 

secuencias de interacción e 

elementos lingüísticos 

previamente asimilados.  
- mpensación das 

carencias lingüísticas 

mediante procedementos 

lingüísticos e 

paralingüísticos.  
 

B2.1. Coñecer e saber 

aplicar as estratexias 

máis axeitadas para 

producir monólogos ou 

diálogos breves e de 

estrutura simple e 

clara, empregando, 

entre outros, fórmulas 

ou xestos simples para 

tomar ou ceder a 

quenda de palabra, 
procedementos como a 

adaptación da mensaxe 

a patróns da primeira 

lingua, ou o uso de 

elementos léxicos 

aproximados se non se 

dispón doutros máis 

precisos.  
 

B2.1.1. Emprega 

estratexias de 

comunicación básicas 

para producir textos orais 

breves e para participar en 

conversas, amosando 

interese e comprensión e 

empregando estratexias de 

compensación para suplir 

as carencias na lingua 

estranxeira.  
 

• CCL  
• CAA  
• CSC  
• CCEC  
• CD 
 

 

B2.2. Aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos.  
– Uso de convencións 

sociais básicas, normas de 

cortesía e rexistros 

informal e estándar, e da 

linguaxe non verbal 

elemental na cultura 
estranxeira.  
– Achegamento cunha 

actitude receptiva e 

respectuosa a algúns 

aspectos culturais visibles, 

establecendo similitudes e 

diferenzas entre a lingua 

estranxeira e a propia: 

B2.2. Producir textos 

monolóxicos breves e 

comprensibles sobre 

temas cotiáns ou do 

seu interese e sobre 

aspectos socioculturais 

básicos dos países nos 

que se fala a lingua 

estranxeira e 
relacionarse de xeito 

sinxelo en 

intercambios 

claramente 

estruturados, tanto en 

conversacións cara a 

cara como por teléfono 

ou outros medios 

B2.2.3. Participa en 

conversacións informais 

cara a cara, por teléfono 

ou outros medios 

técnicos, nas que 

establece contacto social, 

intercambia información, 

fai invitacións e 

ofrecementos, pide e 
ofrece cousas, pide e dá 

indicacións ou 

instrucións.  
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hábitos, horarios, 

actividades ou 

celebracións; condicións 

de vida; relacións 

interpersoais; música, 

comida, lecer, deportes e 
lugares; costumes e 

valores, a través de 

producións multimedia e 

de manifestacións 

artísticas dos países onde 

se fale a lingua 

estranxeira.  
 

 

técnicos, nun rexistro 

neutro ou informal, 

cunha linguaxe sinxela, 

nos que se dá, se 

solicita e se 

intercambia 
información sobre 

temas de importancia 

na vida cotiá e asuntos 

coñecidos ou de 

interese persoal, e se 

xustifican brevemente 

os motivos de 

determinadas accións e 

plans, aínda que ás 

veces haxa 

interrupcións ou 

vacilacións, resulten 
evidentes as pausas e a 

reformulación para 

organizar o discurso e 

seleccionar expresións 

e estruturas, e o 

interlocutor teña que 

solicitar ás veces que 

se lle repita a mensaxe.  
 

 
B2.3. Funcións 

comunicativas. Produción 

de textos orais onde 

aparezan as seguintes 
funcións comunicativas:  
-Iniciación e mantemento 

de relacións persoais e 

sociais.  
-Descrición de calidades 

físicas de persoas, 

obxectos, lugares e 

actividades.  
-Descrición de estados e 

situacións presentes.  
-Petición e ofrecemento de 
información, indicacións e 

opinións.  
-Expresión da vontade, da 

orde, do coñecemento e a 

certeza, da autorización e a 

prohibición.  
-Expresión do interese, a 

aprobación, o aprecio, a 

simpatía, a satisfacción e 

os seus contrarios.  
-Establecemento e 

mantemento da 
comunicación e a 

organización do discurso.  
 

B2.3. Incorporar á 

produción do texto oral 

monolóxico ou 

dialóxico os 
coñecementos 

socioculturais e 

sociolingüísticos 

básicos,  
concretos e 

significativos 

adquiridos sobre a vida 

cotiá (hábitos, horarios, 

actividades, 

celebracións), as 

condicións de vida 
(vivenda, contorna), as 

relacións interpersoais 

(familiares, de 

amizade, académicas), 

o comportamento 

(xestos habituais, uso 

da voz, contacto físico) 

e as convencións 

sociais (normas de 

cortesía, costumes e 

tradicións) dos países 

onde se fala a lingua 
estranxeira, 

respectando as 

convencións 

comunicativas máis 

elementais e 

identificando 

diferenzas e 

B2.3.1. Na propia lingua, 

identifica aspectos 

socioculturais básicos dos 

países nos que se fala a 
lingua estranxeira, 

analizándoos 

comparativamente coas 

diversas culturas, se é o 

caso, do resto do  
alumnado, evitando 

estereotipos e valoracións 

etnocéntricas. 
 

 



35 
 

semellanzas nos 

aspectos culturais  
 

 
B2.4. Estruturas sintáctico-

discursivas.*  
 

B2.4. Levar a cabo as 

funcións demandadas 

polo propósito 

comunicativo, 

empregando un 
repertorio limitado dos 

seus expoñentes máis 

comúns e dos patróns 

discursivos de uso máis 

frecuente para 

organizar o texto de 

xeito sinxelo.  
 

B2.4.1. Emprega un 

repertorio limitado dos 

expoñentes máis comúns 

e habituais propios do seu 

nivel para realizar as 
funcións comunicativas 

demandadas, así como os 

patróns discursivos máis 

frecuentes para o 

propósito comunicativo.  
 

B2.5. Léxico oral moi 

básico de uso común 

(produción) relativo á 

identificación persoal; 

vivenda, fogar e contorna 

persoal; actividades da 

vida diaria; familia e 

amizades; traballo e 

ocupacións; tempo libre, 

lecer e deporte; viaxes e 

vacacións; saúde e 
coidados físicos; 

educación e estudo; 

compras e actividades 

comerciais; alimentación e 

restauración; transporte; 

lingua e comunicación; 

medio ambiente, clima e 

contorna natural; e 

tecnoloxías da información 

e a comunicación.  
 

 

B2.5. Mostrar control 

sobre un repertorio 

limitado de estruturas 

sintácticas básicas de 

uso habitual, aínda que 

se sigan cometendo 

erros básicos de xeito 

sistemático, p.e., nos 

tempos verbais ou na 

concordancia.  
 

B2.5.1. Comunica con 

eficacia, empregando 

adecuadamente estruturas 

morfosintácticas básicas e 

de escasa complexidade 

para realizar as funcións 

comunicativas propias do 

seu nivel.  
 

B2.6. Patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de 
entoación moi básicos:  
- Uso de patróns moi 

básicos de ritmo, 

entoación e acentuación de 

palabras e frases.  
- Pronunciación e 

entoación aceptables, que 

aínda contendo erros e 

imprecisións, non impidan 

a comunicación ou a 

comprensión, en 

interaccións orais, 
dramatizacións e lectura 

en voz alta.  
 

 

B2.6. Coñecer e 

utilizar un repertorio 
limitado de léxico oral 

suficiente para 

comunicar información 

en situacións cotiás e 

habituais.  
 

B2.6.1. Emprega un 

vocabulario oral básico e 
suficiente para producir 

textos sinxelos propios do 

seu nivel educativo.  
 

B2.7. Pronunciar e 

entoar de xeito 
intelixible, pero con 

evidente influencia da 

primeira lingua, aínda 

que se cometan erros 

de pronunciación 

sempre que non 

interrompan a 

comunicación, e os 

interlocutores teñan 

que solicitar 

repeticións de cando en 

B2.7.1. Exprésase con 

certa claridade, aínda que 
con clara influencia da 

lingua materna, usando 

unha entoación e 

pronuncia comprensible, 

aceptándose as pausas e 

vacilacións frecuentes. 
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vez.  
 

 

 

 Bloque 3. Comprensión escrita   

• a  
• b  
• c  
• e  
• f  
• g  
• i  
• n  
 

 

B3.1. Estratexias de 

comprensión:  
– Mobilización da 

información previa sobre o 

tipo de tarefa e o tema, a 

partir da información 

superficial: imaxes, 

organización na páxina, 
títulos de cabeceira, etc.  
– Identificación do tipo de 

lectura demandada pola 

tarefa (en superficie ou 

oceánica, selectiva, 

intensiva ou extensiva).  
– Identificación do tipo 

textual básico (narrativo, 

descritivo ou explicativo), 

adaptando a comprensión 

a el.  
– Distinción de tipos de 

comprensión necesarios 

para a realización da tarefa 

(sentido xeral, información 

esencial e puntos 

principais).  
– Formulación de 

hipóteses sobre o contido e 

o contexto.  
– Uso de técnicas como 

subliñar ou tomar notas 

para lograr unha mellor 
comprensión do contido e 

da estrutura do texto.  
– Uso progresivo de 

dicionarios (en  
papel e dixitais) e das 

tecnoloxías da información 

e comunicación como 

medio de consulta e 

aprendizaxe.  
 

B3.1. Coñecer e saber 

aplicar as estratexias 

máis adecuadas 

(identificación do tema 

dun texto coa axuda de 

elementos textuais e 

non textuais, uso dos 

coñecementos previos 
sobre o tema, 

inferencia de 

significados polo 

contexto e polo apoio 

visual, por 

comparación de 

palabras ou frases 

similares nas linguas 

que xa coñecen, etc.), 

para a comprensión do 

sentido xeral, a 
información esencial, 

os puntos e as ideas 

principais, ou os 

detalles relevantes do 

texto.  
 

B3.1.1. Aplica estratexias 

de lectura comprensiva, 

recoñecendo os trazos 

básicos e o contido global 

do texto, sen necesidade 

de entender todos os 

elementos do mesmo.  
 

• CCL  
• CAA  
• CSC  
• CCEC  
• CD 
 

 

B3.2. Aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos.  
– Recoñecemento e uso de 

convencións sociais 

básicas, normas de cortesía 

e rexistros informal e 

estándar, e da linguaxe non 

verbal elemental na cultura 
estranxeira.  
– Achegamento cunha 

actitude receptiva e 

respectuosa a algúns 

aspectos culturais visibles, 

B3.2. Identificar o 

tema, o sentido xeral, 

as ideas principais e 

información específica 

en textos, tanto en 

formato impreso como 

en soporte dixital, 

breves e ben 

estruturados, escritos 
en lingua estándar ou 

nun rexistro informal, 

que traten de asuntos 

cotiáns ou do seu 

interese e de aspectos 

B3.2.1. Capta a 

información esencial e 

localiza información 

específica en material 

informativo sinxelo e 

breve como notas e carteis 

en lugares públicos, 

menús, horarios, 

catálogos, listas de 
prezos, anuncios, 

publicidade, folletos 

turísticos, programas 

culturais ou de eventos, 

presentacións escritas ou 
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establecendo similitudes e 

diferenzas entre a lingua 

estranxeira e a propia: 

hábitos, horarios, 

actividades ou 

celebracións; condicións 
de vida; relacións 

interpersoais; música, 

comida, lecer, deportes e 

lugares; costumes e 

valores, a través de 

producións multimedia e 

de manifestacións 

artísticas dos países onde 

se fale a lingua 

estranxeira.  
 

socioculturais básicos 

dos países nos que se 

fala a lingua 

estranxeira, e que 

conteñan estruturas 

sinxelas e un léxico de 
uso común.  
 

proxectos, etc.  
 

B3.2.2. Comprende 

correspondencia persoal 

breve e sinxela, en 

calquera formato, na que 

se fala dun mesmo; se 

describen persoas, 

obxectos e lugares; se 

narran acontecementos 

presentes e se expresan 
sentimentos e desexos 

sobre temas xerais, 

coñecidos ou do seu 

interese. 
 
B3.2.3. Entende o 

esencial e os puntos 
principais de noticias e 

artigos breves en xornais 

e revistas, en páxinas web 

e noutros materiais de 

referencia previamente 

seleccionados, que traten 

temas adecuados ao seu 

nivel, que lle sexan 

familiares ou sexan do seu 

interese e nos que os 

números, os nomes, as 

ilustracións e os títulos 
compoñen grande parte da 

mensaxe.  
 
B3.2.4. Comprende o 

esencial de historias 

breves, sinxelas, ben 

estruturadas e adecuadas 
ao seu nivel e identifica 

aos personaxes principais, 

a condición de que a 

imaxe e a acción 

conduzan gran parte do 

argumento (cómics, 

relatos breves ou lecturas 

adaptadas).  
 

B3.3. Funcións 

comunicativas. 

Comprensión de textos 

escritos onde aparezan as 

seguintes funcións 

comunicativas:  
-Iniciación e mantemento 

de relacións persoais e 

sociais.  
-Descrición de calidades 
físicas de persoas, 

obxectos, lugares e 

actividades.  

B3.3. Incorporar á 

comprensión do texto 

os coñecementos  
socioculturais e 

sociolingüísticos 

básicos, concretos e 

significativos 

adquiridos sobre a vida 

cotiá (hábitos, horarios, 

actividades, 
celebracións), as 

condicións de vida 

(vivenda, contorna), as 

B3.3.1. Na propia lingua, 

identifica aspectos 

socioculturais básicos dos 

países nos que se fala a 

lingua estranxeira, 

analizándoos 

comparativamente coas 

diversas culturas, se é o 

caso, do resto do 

alumnado, evitando 
estereotipos e valoracións 

etnocéntricas.  
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-Descrición de estados e 

situacións presentes.  
-Petición e ofrecemento de 

información, indicacións e 

opinións.  
-Expresión da vontade, da 
orde, do coñecemento e a 

certeza, da autorización e a 

prohibición.  
-Expresión do interese, a 

aprobación, o aprecio, a 

simpatía, a satisfacción e 

os seus contrarios.  
-Establecemento e 

mantemento da 

comunicación e a 

organización do discurso.  
 

 

relacións interpersoais 

(familiares, de 

amizade, académicas) e 

as convencións sociais 

(normas de cortesía, 

costumes e tradicións) 
dos países onde se fala 

a lingua estranxeira, 

identificando 

diferenzas e 

semellanzas nos 

aspectos culturais máis 

visibles dos devanditos 

países e da propia 

cultura.  
 

 

B3.4. Estruturas sintáctico-
discursivas.*  

 

B3.4. Distinguir a 
función ou funcións 

comunicativas máis  
relevantes do texto e 

un repertorio dos seus 

expoñentes máis 

comúns, así como dos 

patróns discursivos de 

uso frecuente relativos 

á organización textual 

(introdución do tema, 

desenvolvemento e 

cambio temático, e 
peche do texto).  
 

 

B3.4.1. Identifica un 
repertorio limitado dos 

expoñentes máis comúns 

propios do seu nivel e dos 

patróns discursivos 

básicos para entender as 

funcións comunicativas 

das mensaxes escritas en 

calquera formato.  
 

 

B3.5. Léxico escrito moi 

básico de uso común 

(recepción) relativo á 

identificación persoal; 

vivenda, fogar e contorno 

persoal; actividades da 

vida diaria; familia e 

amigos; traballo e 

ocupacións; tempo libre, 

lecer e deporte; viaxes e 

vacacións; saúde e 
coidados físicos; 

educación e estudo; 

compras e actividades 

comerciais; alimentación e 

restauración; transporte; 

lingua e comunicación; 

medio ambiente, clima e 

contorna natural; e 

tecnoloxías da información 

e da comunicación.  
 

B3.5. Aplicar á 

comprensión do texto o 

coñecemento dos 

constituíntes e as 

estruturas sintácticas 

básicas propias da 

comunicación escrita, 

así como os seus 

significados asociados.  
 

B3.5.1. Recoñece e 

comprende as estruturas 

morfosintácticas básicas 

asociadas ás funcións 

comunicativas propias do 

seu nivel. 
 

B3.6. Patróns gráficos e 

convencións ortográficas 

básicas:  
-Observación e análise 

B3.6. Recoñecer un 

repertorio limitado de 

léxico escrito de uso 

común relativo a 

B3.6.1. Recoñece un 

vocabulario escrito básico 

e suficiente para 

comprender textos 
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progresiva da ortografía e 

a puntuación, así como do 

coidado na presentación 

dos textos.  
-Valoración da súa 

importancia na 
comunicación escrita.  

asuntos cotiáns e temas 

habituais e concretos 

relacionados cos 

propios intereses, 

experiencias, estudos e 

ocupacións.  
 

sinxelos propios do seu 

nivel educativo.  
 

B3.6. Recoñecer un 

repertorio limitado de 

léxico escrito de uso 

común relativo a 

asuntos cotiáns e temas 

habituais e concretos 

relacionados cos 
propios intereses, 

experiencias, estudos e 

ocupacións.  
 

B3.7.1. Recoñece 

algunhas das 

características e 

convencións propias da 

linguaxe escrita, 

discrimina o uso e 

significado da ortografía e 
a puntuación e distingue o 

significado e a utilidade 

dos símbolos de uso 

común. 
 

 Bloque 4. Expresión escrita  

• a  
• b  
• c  
• e  
• f  
• g  
• i  
• n  
 

4.1. Estratexias de 

produción.  
- Activación dos 

coñecementos previos 

sobre modelos de texto e 

elementos lingüísticos 

previamente asimilados.  
- Uso axeitado de recursos 

lingüísticos ou temáticos 
(uso dun dicionario ou 

gramática, obtención de 

axuda, etc.).  
- Expresión da mensaxe 

con claridade axustándose 

aos modelos e fórmulas de 

cada tipo de texto, 

mediante a elaboración 

previa dun borrador para 

unha correcta estruturación 

do contido do texto en 
parágrafos, unha posterior 

revisión, na que se 

identificarán erros e 

problemas e unha 

reescritura definitiva, na 

que se coidará a 

presentación do texto.  

4.1. Coñecer e aplicar 

as estratexias básicas 

adecuadas para 

elaborar textos escritos 

breves e de estrutura 

simple (por exemplo, 

copiando formatos, 

fórmulas e modelos 

convencionais propios 
de cada tipo de texto, 

identificando as ideas 

pertinentes e 

necesarias, pondo unha 

idea principal en cada 

parágrafo, etc.).  
 

4.1.1. Desenvolve 

estratexias estruturadas de 

composición, seguindo 

modelos propios de cada 

tipo de texto, elaborando 

un borrador previo, 

empregando dicionarios 

impresos ou online e 

correctores ortográficos e 
realizando unha revisión 

final.  
 

• CCL  
• CAA  
• CSC  
• CCEC  
• CD  
 

4.2. Aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos.  
– Uso de convencións 

sociais básicas, normas de 

cortesía e rexistros 
informal e estándar, e da 

linguaxe non verbal 

(símbolos, iconas) 

elemental na cultura 

estranxeira.  
– Achegamento cunha 

actitude receptiva e 

respectuosa a algúns 

4.2. Elaborar, en papel 

ou en soporte 

electrónico, textos 

breves, sinxelos e de 

estrutura clara sobre 

temas cotiáns ou de 
interese persoal e sobre 

aspectos socioculturais 

básicos dos países nos 

que se fala a lingua 

estranxeira, nun 

rexistro informal e 

estándar.  
 

4.2.1. Completa un 

cuestionario  
sinxelo con información 

persoal e relativa á súa 

formación, ocupación, 

intereses ou afeccións (p. 
e. para inscribirse nun 

ximnasio, matricularse 

nun obradoiro ou curso).  
 
4.2.2. Escribe notas e 

mensaxes (SMS, 

WhatsApp, chats), nos 
que se fan breves 
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aspectos culturais visibles, 

establecendo similitudes e 

diferenzas entre a lingua 

estranxeira e a propia: 

hábitos, horarios, 

actividades ou 
celebracións; condicións 

de vida; relacións 

interpersoais; música, 

comida, lecer, deportes e 

lugares; costumes e 

valores, a través de 

producións multimedia e 

de manifestacións 

artísticas dos países onde 

se fale a lingua 

estranxeira.  
 
 

 comentarios ou se dan 

instrucións e indicacións 

relacionadas con 

actividades e situacións 

da vida cotiá e do seu 

interese.  
 

4.2.3. Escribe notas, 

anuncios e mensaxes 

breves (p.e. en Twitter ou 

Facebook) relacionados 

con actividades e 

situacións da vida cotiá, 

do seu interese persoal, 

respectando as 

convencións e normas de 

cortesía e da “netiqueta”. 
 

4.2.4. Elabora textos e 

presentacións ou 
proxectos breves e 

sinxelos (en formato 

dixital ou papel), sobre 

temas cotiáns ou do seu 

interese ou sobre aspectos 

socioculturais básicos dos 

países da lingua 

estranxeira, usando 

estruturas doadas e 

básicas.  
 

4.2.5. Escribe 
correspondencia persoal 

na que se establece e 

mantén o contacto social 

(p. e., con amizades e 

colegas de traballo 

noutros países), se 

intercambia información, 

se fala de temas cotiáns 

ou do seu interese ou se 

dan instrucións e 

indicacións. 
4.3. Funcións 
comunicativas. Produción 

de textos escritos onde 

aparezan as seguintes 

funcións comunicativas:  
-Iniciación e mantemento 

de relacións  
persoais e sociais.  
-Descrición de calidades 

físicas de persoas, 

obxectos, lugares e 

actividades.  
-Descrición de estados e 
situacións presentes.  
-Petición e ofrecemento de 

información, indicacións e 

opinións.  
-Expresión da vontade, da 

orde, do coñecemento e a 

4.3. Incorporar á 
produción do texto 

escrito os 

coñecementos 

socioculturais e  
sociolingüísticos 

básicos dos países onde 

se fala a lingua 

estranxeira adquiridos 

(p. e. as convencións 

sobre o inicio e o peche 

dunha carta a persoas 

coñecidas), 
identificando 

diferenzas e 

semellanzas nos 

aspectos culturais máis 

visibles dos devanditos 

países e da propia 

4.3.1. Na propia lingua, 
identifica aspectos 

socioculturais básicos dos 

países nos que se fala a 

lingua estranxeira, 

analizándoos  
comparativamente coas 

diversas culturas, se é o 

caso, do resto do 

alumnado, evitando 

estereotipos e valoracións 

etnocéntricas.  
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certeza, da autorización e a 

prohibición.  
-Expresión do interese, a 

aprobación, o aprecio, a 

simpatía, a satisfacción e 

os seus contrarios.  
-Establecemento e 

mantemento da 

comunicación e a 

organización do discurso.  

cultura.  
 

 

4.4. Estruturas sintáctico-

discursivas.*  
 

4.4. Levar a cabo as 

funcións demandadas 

polo propósito 

comunicativo, 

empregando un 

repertorio limitado dos 

seus expoñentes e dos 

patróns discursivos de 

uso máis frecuente para 
organizar o texto de 

xeito sinxelo.  
 

 

4.4.1. Emprega un 

repertorio limitado dos 

expoñentes máis comúns 

e habituais propios do seu 

nivel para realizar as 

funcións comunicativas 

demandadas, así como os 

patróns discursivos 

básicos máis frecuentes 
para o propósito 

comunicativo.  
 

 
4.5. Léxico escrito moi 

básico de uso común 

(produción) relativo á 

identificación persoal; 

vivenda, fogar e contorno 

persoal; actividades da 

vida diaria; familia e 

amigos; traballo e 

ocupacións; tempo libre, 

lecer e deporte; viaxes e 
vacacións; saúde e 

coidados físicos; 

educación e estudo; 

compras e actividades 

comerciais; alimentación e 

restauración; transporte; 

lingua e comunicación; 

medio ambiente, clima e 

contorna natural; e 

tecnoloxías da información 

e a comunicación.  
 

4.5. Mostrar control 

sobre un repertorio 

limitado de estruturas 

sintácticas de uso 

habitual.  
 

4.5.1. Elabora textos 

breves e sinxelos, 

empregando 

adecuadamente as 

estruturas 

morfosintácticas básicas 

para realizar as funcións 

comunicativas propias do 

seu nivel.  
 

4.6. Patróns gráficos e 

convencións ortográficas 

básicas:  
-Corrección progresiva na 

ortografía e na puntuación 

e coidado na presentación 

dos textos.  
-Valoración da súa 

importancia na 

comunicación escrita.  

4.6. Coñecer e utilizar 

repertorio limitado de 

léxico oral suficiente 

para comunicar 

información en 

situacións cotiás e 

habituais.  
 

 

4.6.1. Emprega un 

vocabulario escrito básico 

e suficiente para producir 

textos sinxelos propios do 

seu nivel educativo. 
 

4.7. Aplicar patróns 
gráficos e convencións 

ortográficas básicas 

para escribir con 

razoable corrección 

palabras ou frases 

curtas que se empregan 

4.7.1. Amosa interese pola 
boa presentación dos 

textos escritos e aplica, de 

xeito elemental e con 

posibilidade de erros que 

non impidan a 

comprensión, os signos de 



42 
 

regularmente ao falar 

pero non 

necesariamente cunha 

ortografía totalmente 

normalizada.  
 

puntuación básicos, as 

regras ortográficas 

básicas, así como as 

convencións ortográficas 

máis habituais na 

redacción de textos en 
soporte electrónico.  
 

   

 

   

Estruturas sintáctico- discursivas no idioma inglés 
-Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and); disxunción (or); oposición (but); causa (because); comparación 

(as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); resultado (so…).  
- Afirmación (affirmative sentences; tags).  
- Exclamación (What + Art+ Adj. + Noun), e. g. What a wonderful holiday!; (How + Adj.), e. g. How interesting!).  
- Negación (Negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; negative tags)  
- Interrogación (Wh- questions).  
- Expresión do tempo: presente (simple and continuous).  
- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually).  
- Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade/posibilidade/permiso (can); obriga 
(imperative); intención (present continuous); ofrecementos e invitacións (would).  
- Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the), some, any).  
- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and 

arrangement).  
- Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (early; late) of time; 

duration (from…to; during; until).  
posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last);; frequency (e. g. often, usually)).  
- Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

 

 

 

 
 

     

 ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 3  
Lingua estranxeira  

 

Obxectivos 
 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
 

Competencias 

clave 

 Bloque 1. Comprensión oral   

• a  
• b  
• c  
• e  
• f  
• g  
• i  
• n  
 

B1.1. Estratexias de 

comprensión.  
– Identificación do tipo 

textual, adaptando a súa 
comprensión ao mesmo.  
– Uso do contexto verbal e 

non verbal e dos 

coñecementos previos 

sobre a situación que dan 

lugar a inferencias do 

significado baseadas no 

contexto.  
– Uso dos coñecementos 

referenciais sobre o tema.  
– Identificación de 

palabras chave.  
– Adaptación da escoita á 

súa finalidade (global e/ou 

específica).  
– Identificación dos 

recursos lingüísticos ou 

temáticos adquiridos.  
– Inferencia do significado 

probable das palabras ou 

B1.1. Coñecer e saber 

aplicar as estratexias 

máis adecuadas para a 

comprensión do 
sentido xeral, a 

información esencial, 

os puntos e ideas 

principais ou os 

detalles relevantes do 

texto.  
 

B1.1.1. Aplica de forma 

sistemática estratexias de 

escoita activa para a 

comprensión das ideas 
xerais e información máis 

relevante sobre temas 

habituais e do seu 

interese.  
 

• CCL  
• CAA  
• CSC  
• CCEC  
• CD 
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das frases que descoñece.  
– Perseveranza no logro da 

comprensión oral, 

reescoitando o texto 

gravado ou solicitando 

repetición ou 
reformulacións do dito.  
 

 

B1.2. Aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos.  
– Recoñecemento de 

convencións sociais 

básicas, normas de cortesía 

e rexistros informal e 

estándar, e da linguaxe non 

verbal elemental na cultura 

estranxeira.  
 

– Achegamento cunha 

actitude receptiva e 

respectuosa a algúns 

aspectos culturais visibles, 

establecendo similitudes e 

diferenzas entre a lingua 

estranxeira e a propia: 

hábitos, horarios, 

actividades ou 

celebracións; condicións 
de vida; relacións 

interpersoais; música, 

comida, lecer, deportes e 

lugares; costumes e 

valores, a través de 

producións multimedia e 

de manifestacións 

artísticas dos países onde 

se fale a lingua 

estranxeira.  

B1.2. Identificar a 

información esencial, 

os puntos principais e 

os detalles máis 

relevantes en textos 

orais breves e ben 

estruturados, 

transmitidos de viva 

voz ou por medios 

técnicos e articulados a 
velocidade lenta ou 

media, nun rexistro 

informal, e que versen 

sobre asuntos cotiáns 

en situacións habituais, 

sobre temas do propio 

campo de interese nos 

ámbitos persoal, 

público e educativo ou 

sobre aspectos 

socioculturais do país 
onde se fala a lingua 

estranxeira, sempre que 

as condicións acústicas 

non distorsionen a 

mensaxe e se poida 

volver escoitar.  
 

 

B1.2.1. Distingue, co 

apoio da imaxe, as ideas 

principais e a información 

relevante en presentacións 

orais e proxectos 

socioculturais de pouca 

extensión, claros e 

estruturados, relativos a 

temas e aspectos 

concretos, frecuentes e 
cotiáns do ámbito persoal 

e do seu interese.  
 
B1.2.2. Capta os puntos 

principais e detalles 

relevantes de indicacións, 

anuncios, mensaxes e 
comunicados breves e 

articulados de maneira 

lenta e clara (p.e. cambio 

de porta de embarque nun 

aeroporto, información 

sobre actividades nun 

hotel, ou nun contestador 

automático nun 

campamento de verán…), 

sempre que as condicións 

acústicas sexan boas e o 

son non estea 
distorsionado.  
 
B1.2.3. Entende o que se 

lle di en transaccións e 

xestións cotiáns e 

estruturadas (p.e. en 

bancos, tendas, hoteis, 
restaurantes, transportes, 

centros educativos, 

lugares de traballo), ou 

menos habituais (p.e. 

nunha farmacia, un 

hospital, nunha comisaría 

ou un organismo público).  
 
B1.2.4. Identifica o 

sentido xeral e os puntos 

principais dunha 

conversación informal 

entre dous ou máis 

interlocutores que ten 

lugar na súa presenza, 

cando o tema lle resulta 

coñecido e o discurso está 
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articulado con claridade, a 

velocidade media e nunha 

variedade estándar da 

lingua. 
 
B1.2.5. Comprende, 

nunha conversación 

informal na que participa, 

descricións, narracións, 

puntos de vista e opinións 

sobre asuntos prácticos da 

vida diaria, cando se lle 

fala con claridade, amodo 

e directamente e se o 
interlocutor está disposto 

a repetir ou reformular o 

dito.  
 

B1.3. Funcións 

comunicativas. 

Comprensión de textos 
orais onde aparezan as 

seguintes funcións 

comunicativas:  
- Iniciación e mantemento 

de relacións persoais e 

sociais.  
- Descrición de calidades 

físicas e abstractas de 

persoas, obxectos, lugares 

e actividades.  
- Narración de 

acontecementos pasados 
puntuais e habituais, 

descrición de estados e 

situacións presentes.  
- Petición e ofrecemento 

de información,  
indicacións, opinións e 

puntos de vista, consellos, 

advertencias e avisos.  
- Expresión do 

coñecemento, a certeza e a 

dúbida.  
- Expresión da vontade, a 

intención, a decisión, a 

promesa, a orde, a 

autorización e a 

prohibición.  
- Expresión do interese, a 

aprobación, o aprecio, a 

simpatía, a satisfacción e 

os seus contrarios.  
- Formulación de 

suxestións e desexos.  
- Establecemento e 
mantemento da 

comunicación e 

organización do discurso.  

B1.3. Coñecer e 

utilizar para a 

comprensión do texto 
os aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos 

relativos á vida cotiá 

(hábitos de estudo e de 

traballo, actividades de 

lecer), relacións 

interpersoais (entre 

homes e mulleres, no 

traballo, no centro 

educativo, nas 

institucións), 
comportamento 

(xestos, expresións 

faciais, uso da voz, 

contacto visual), e 

convencións sociais 

(costumes, tradicións), 

identificando 

diferenzas e 

semellanzas nos 

aspectos culturais máis 

visibles dos países 
onde se fala a lingua 

estranxeira e da propia 

cultura, e coas diversas 

culturas, se é o caso, do 

resto do alumnado, e 

amosar curiosidade e 

respecto ante as 

diferenzas.  
 

 

B1.3.1. Identifica na 

propia lingua aspectos 

socioculturais básicos dos 
países onde se fala a 

lingua estranxeira, 

analizándoos coas 

diversas culturas do 

alumnado evitando 

estereotipos.  
 

B1.4. Estruturas sintáctico-

discursivas.*  
 

B1.4. Distinguir a 

función ou funcións 

comunicativas máis 

B1.4.1. Identifica os 

expoñentes máis comúns 

propios do seu nivel para 
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relevantes do texto e 

un repertorio dos seus 

expoñentes máis 

comúns, así como 

patróns discursivos de 

uso frecuente relativos 
á organización textual 

(introdución do tema, 

desenvolvemento e 

cambio temático, e 

peche textual).  
 

 

entender as funcións 

comunicativas así como 

os patróns discursivos de 

uso máis frecuente para o 

propósito comunicativo.  
 

 

B1.5. Léxico oral de uso 

común (recepción) relativo 

á identificación persoal; 

vivenda, fogar e contorno 

persoal; actividades da 

vida diaria; familia e 
amizades; traballo e 

ocupacións; tempo libre, 

lecer e deporte; viaxes e 

vacacións; saúde e 

coidados físicos; 

educación e estudo; 

compras e actividades 

comerciais; alimentación e 

restauración; transporte; 

lingua e comunicación; 

medio ambiente, clima e 
contorna natural; e 

tecnoloxías da información 

e da comunicación.  
 

B1.5 Aplicar á 

comprensión do texto 

os coñecementos sobre 

os constituíntes e a 

rganización de patróns 

sintácticos e 
discursivos de uso 

frecuente na 

comunicación oral, así 

como os seus 

significados asociados 

(p.e. estrutura 

interrogativa para facer 

unha suxestión).  
 

B1.5.1. Recoñece e 

comprende as estruturas 

morfosintácticas e 

discursivas máis habituais 

e de relativa dificultade, 

para identificar as 
funcións comunicativas 

propias do seu nivel. 
 

B1.6. Recoñecemento de 

patróns sonoros e 

acentuais básicos de 

palabras e do ritmo e a 
entoación de frases.  
 

B1.6. Recoñecer léxico 

oral de uso común 

relativo a asuntos 

cotiáns ou temas 
relacionados cos 

propios intereses, 

estudos e ocupacións, e 

inferir do contexto, con 

apoio visual, os 

significados de 

palabras e expresións 

de uso menos frecuente 

ou máis específico.  
 

B1.6.1. Identifica o 

vocabulario oral básico e 

suficiente para 

comprender textos 
sinxelos en rexistro 

estándar propio do seu 

nivel.  
 

B1.7. Discriminar 

patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de 

entoación de uso 

común, e recoñecer os 

significados e 

intencións 

comunicativas xerais 

relacionados cos 
mesmos.  
 

B1.7.1. Discrimina trazos 

fonéticos e de entoación 

que axudan a entender o 

sentido global e as ideas 

principais e secundarias e 

as intencións 

comunicativas xerais 

relacionados cos mesmos. 
 

 Bloque 2. Expresión oral   

• a  B2.1. Estratexias de B2.1. Coñecer e saber B2.1.1. Emprega • CCL  
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• b  
• c  
• e  
• f  
• g  
• i  
• n  
 

produción.  
- Expresión da mensaxe 

con claridade e coherencia 

básica, estruturándoa 

adecuadamente, 

adecuando o texto ao 
destinatario, ao contexto e 

á canle.  
- Activación dos 

coñecementos previos 

sobre modelos e 

secuencias de interacción e 

elementos lingüísticos 

previamente asimilados.  
- Compensación das 

carencias lingüísticas 

mediante procedementos 

lingüísticos e 
paralingüísticos.  
 

aplicar as estratexias 

máis adecuadas para 

producir textos orais 

monolóxicos ou 

dialóxicos breves e de 

estrutura simple e 
clara, utilizando, entre 

outros, procedementos 

como a adaptación da 

mensaxe a patróns da 

primeira lingua ou 

outras, ou o uso de 

elementos léxicos 

aproximados se non se 

dispón doutros máis 

precisos.  
 

estratexias de produción 

para relacionarse e facerse 

entender con perseveranza 

na lingua estranxeira as 

estratexias de 

compensación para suplir 
carencias na lingua 

estranxeira (parafrasear, 

linguaxe corporal, axudas 

audiovisuais…).  
 

• CAA  
• CSC  
• CCEC  
• CD 
 

B2.2. Aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos.  
– Uso de convencións 

sociais básicas, normas de 

cortesía e rexistros 

informal e estándar, e da 

linguaxe non verbal 

elemental na cultura 

estranxeira.  
– Achegamento cunha 

actitude receptiva e 

respectuosa a algúns 

aspectos culturais visibles, 

establecendo similitudes e 

diferenzas entre a lingua 

estranxeira e a propia: 

hábitos, horarios, 

actividades ou 

celebracións; condicións 

de vida; relacións 
interpersoais; música, 

comida, lecer, deportes e 

lugares; costumes e 

valores, a través de 

producións multimedia e 

de manifestacións 

artísticas dos países onde 

se fale a lingua estranxeira  
 

B2.2. Producir textos 

orais breves e 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a 

cara como por teléfono 

ou outros medios 

técnicos, nun rexistro 

neutro ou informal, 

cunha linguaxe sinxela, 

nos que se dá, se 
solicita e se 

intercambia 

información sobre 

temas de importancia 

na vida cotiá, sobre 

asuntos coñecidos ou 

de interese persoal ou 

educativo e sobre 

aspectos socioculturais 

do país onde se fala a 

lingua estranxeira e se 
xustifican brevemente 

os motivos de 

determinadas accións e 

plans, aínda que ás 

veces haxa 

interrupcións ou 

vacilacións, resulten 

evidentes as pausas e a 

reformulación para 

organizar o discurso e 

seleccionar expresións 

e estruturas, e o 
interlocutor teña que 

solicitar ás veces que 

se lle repita o dito.  
 

B2.2. Producir textos 

orais breves e 

comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara 

como por teléfono ou 

outros medios técnicos, 

nun rexistro neutro ou 

informal, cunha linguaxe 

sinxela, nos que se dá, se 

solicita e se intercambia 
información sobre temas 

de importancia na vida 

cotiá, sobre asuntos 

coñecidos ou de interese 

persoal ou educativo e 

sobre aspectos 

socioculturais do país 

onde se fala a lingua 

estranxeira e se xustifican 

brevemente os motivos de 

determinadas accións e 
plans, aínda que ás veces 

haxa interrupcións ou 

vacilacións, resulten 

evidentes as pausas e a 

reformulación para 

organizar o discurso e 

seleccionar expresións e 

estruturas, e o interlocutor 

teña que solicitar ás veces 

que se lle repita o dito.  
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B2.3. Funcións 

comunicativas. Produción 

de textos orais onde 

aparezan as seguintes 

funcións comunicativas:  
- Iniciación e mantemento 
de relacións persoais e 

sociais.  
- Descrición de calidades 

físicas e abstractas de 

persoas, obxectos, lugares 

e actividades.  
- Narración de 

acontecementos pasados  
puntuais e habituais, 

descrición de estados e 

situacións presentes.  
- Petición e ofrecemento 
de información, 

indicacións, opinións e 

puntos de vista, consellos, 

advertencias e avisos.  
- Expresión do 

coñecemento, a certeza e a 

dúbida.  
- Expresión da vontade, a 

intención, a decisión, a 

promesa, a orde, a 

autorización e a 
prohibición.  
- Expresión do interese, a 

aprobación, o aprecio, a 

simpatía, a satisfacción e 

os seus contrarios.  
- Formulación de 

suxestións e desexos.  
- Establecemento e 

mantemento da 

comunicación e 

organización do discurso.  
 

B2.3. Relacionarse de 

maneira sinxela en 

conversas básicas 

sobre temas predicibles 

nas que se establece 

contacto social 
manexando frases 

curtas, grupos de 

palabras e fórmulas 

para desenvolverse de 

maneira suficiente en 

breves intercambios en 

situacións 

comunicativas 

habituais e cotiás con 

propósitos 

comunicativos propios 

da súa idade (invitar, 
ofrecer axuda, propor, 

aceptar ou denegar 

invitacións e 

propostas…..).  
 

B2.3.1. Desenvólvese con 

expresións básicas en 

xestións e transaccións 

cotiáns e estruturadas 

(p.e. en bancos, tendas, 

hoteis, restaurantes, 
transportes, centros 

educativos, lugares de 

traballo), ou menos 

habituais (p.e. nunha 

farmacia, un hospital, 

nunha comisaría ou un 

organismo público).  
 
B2.3.2. Participa en 

conversacións informais 

cara a cara ou por 

teléfono ou outros medios 

técnicos, nas que 

establece contacto social, 

intercambia información e 

expresa opinións e puntos 

de vista, fai invitacións e 

ofrecementos, pide e 

ofrece cousas, pide e dá 
indicacións ou 

instrucións.  
 

B2.4. Estruturas sintáctico-

discursivas.*  
 

2.4. Incorporar á 

produción do texto oral 

monolóxico ou  
dialóxicos 

coñecementos 

socioculturais e 

sociolingüísticos 
adquiridos sobre a vida 

cotiá (hábitos de estudo 

e de traballo, 

actividades de lecer), 

as manifestacións 

artísticas, as relacións 

interpersoais (no 

traballo, no centro 

educativo…), o 

comportamento 

(xestos, expresións 

faciais, uso da voz, 
contacto visual) e as 

convencións sociais 

2.4.1. Identifica na propia 

lingua, aspectos 

socioculturais básicos dos 

países nos que se fala a 

lingua estranxeira, 

analizándoos 

comparativamente coas 
diversas culturas, se é o 

caso, do resto do 

alumnado, evitando 

estereotipos e valoracións 

etnocéntricas. 
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(costumes e 

tradicións), 

respectando as 

convencións 

comunicativas máis 

elementais e 
identificando 

diferenzas e 

semellanzas nos 

aspectos culturais máis 

visibles dos países 

onde se fala a lingua 

estranxeira e da propia 

cultura, e coas diversas 

culturas, se é o caso, do 

resto do alumnado, e 

amosar curiosidade e 

respecto ante as 
diferenzas.  
 

B2.5. Léxico oral de uso 

común (produción) 

relativo á identificación 

persoal; vivenda, fogar e 

contorna persoal; 
actividades da vida diaria; 

familia e amigos; traballo 

e ocupacións; tempo libre, 

lecer e deporte; viaxes e 

vacacións; saúde e 

coidados físicos; 

educación e estudo; 

compras e actividades 

comerciais; alimentación e 

restauración; transporte; 

lingua e comunicación; 

medio ambiente, clima e 
contorna natural; e 

tecnoloxías da información 

e a comunicación.  
 

B2.5. Levar a cabo as 

funcións demandadas 

polo propósito 

comunicativo, 

empregando os 
expoñentes máis 

comúns das devanditas 

funcións e os patróns 

discursivos de uso máis 

frecuente para 

organizar o texto de 

xeito sinxelo.  
 

B2.5.1. Usa os expoñentes 

máis comúns propios do 

seu nivel para realizar as 

funcións comunicativas 

así como os patróns 
discursivos de uso máis 

frecuente para o propósito 

comunicativo.  
 

B2.6. Patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de 

entoación.  
- Uso de patróns básicos 

de ritmo, entoación e 

acentuación de palabras e 

frases.  
- Pronunciación e 

entoación aceptables, que 

aínda contendo erros e 

imprecisións, non impidan 

a comunicación en 

interaccións orais, 

dramatizacións e lectura 

en voz alta.  
 

B2.6. Mostrar control 

sobre un repertorio 

limitado de estruturas 
sintácticas de uso 

habitual.  
 

B2.6.1. Usa as estruturas 

morfosintácticas e 

discursivas máis habituais 
e de relativa dificultade 

para comprender as 

funcións comunicativas 

propias do seu nivel.  
 

B2.7. Coñecer e 

utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente 
para comunicar 

información, opinións 

e puntos de vista 

breves, simples e 

directos en situacións 

habituais e cotiáns.  

B2.7.1. Emprega un 

vocabulario oral básico e 

suficiente para 
comprender textos 

sinxelos en rexistro 

estándar propio do seu 

nivel.  
 

 Bloque 3. Comprensión escrita   

• a  
• b  

B3.1. Estratexias de 
comprensión:  

B3.1. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 

B3.1.1. Aplica estratexias 
de lectura comprensiva 

• CCL  
• CAA  
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• c  
• e  
• f  
• g  
• i  
• n  
 

– Mobilización da 

información previa sobre o 

tipo de tarefa e o tema, a 

partir da información 

superficial: imaxes, 

organización na páxina, 
títulos de cabeceira, etc.  
– Identificaciónen 

superficie ou oceánica, 

selectiva, intensiva ou 

extensiva).  
– Identificación do tipo 

textual básico (narrativo, 

descritivo ou do tipo de 

lectura demandado pola 

tarefa (explicativo), 

adaptando a comprensión 

a el.  
– Distinción de tipos de 

comprensión necesarios 

para a realización da tarefa 

(sentido xeral, información 

esencial e puntos 

principais).  
– Formulación de 

hipóteses sobre o contido e 

o contexto.  
– Uso de técnicas como 

subliñar ou tomar notas 
para lograr unha mellor 

comprensión do contido e 

da estrutura do texto.  
– Uso progresivo de 

dicionarios (en papel e 

dixitais) e das TIC como 

medio de consulta e 

aprendizaxe.  

máis adecuadas para a 

comprensión do 

sentido xeral, a 

información esencial, 

os puntos e ideas 

principais ou os 
detalles relevantes do 

texto.  
 

recoñecendo os trazos 

esenciais do xénero e a 

súa estrutura, e 

interpretando o seu 

contido global e 

específico, sen necesidade 
de entender todos os 

elementos do mesmo.  
 

• CSC  
• CCEC  
• CD 
 

B3.2. Aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos.  
– Recoñecemento de 
convencións sociais 

básicas, normas de cortesía 

e rexistros informal e 

estándar, e da linguaxe non 

verbal elemental na cultura 

estranxeira.  
– Achegamento cunha 

actitude receptiva e 

respectuosa a algúns 

aspectos culturais visibles, 

establecendo similitudes e 

diferenzas entre a lingua 
estranxeira e a propia: 

hábitos, horarios, 

actividades ou 

celebracións; condicións 

de vida; relacións 

interpersoais; música, 

comida, lecer, deportes e 

lugares; costumes e 

valores, a través de 

B3.2. Identificar a 

información esencial, 

os puntos máis 

relevantes e detalles 
importantes en textos, 

tanto en formato 

impreso como en 

soporte dixital, breve e 

ben estruturado, 

escritos nun rexistro 

informal, que traten de 

asuntos cotiáns, temas 

de interese ou 

relevantes para os 

propios estudos e 

ocupacións ou sobre 
aspectos socioculturais 

do país onde se fala a 

lingua estranxeira e 

que conteñan estruturas 

sinxelas e un léxico de 

uso común.  
 

B3.2.1. Entende as ideas 

principais dun texto 

escrito breve e ben 

estruturado en 
presentacións breves e 

sinxelas e en proxectos 

socioculturais do país 

onde se fala a lingua 

estranxeira.  
 
B3.2.2. Entende os puntos 

principais de anuncios e 
material publicitario de 

revistas ou Internet 

formulados de maneira 

simple e clara, e 

relacionados con asuntos 

do seu interese.  
 
B3.2.3. Comprende 
correspondencia persoal 

breve e sinxela en 

calquera formato na que 

se fala dun mesmo; 

descríbense persoas, 
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producións multimedia e 

de manifestacións 

artísticas dos países onde 

se fale a lingua 

estranxeira. 
 

obxectos e lugares; 

nárranse acontecementos 

pasados e presentes, reais 

ou imaxinarios, e 

exprésanse sentimentos e 

desexos e opinións sobre 
temas xerais, coñecidos 

ou do seu interese.  
 

B3.2.4. Entende con 

axuda de dicionarios 

impresos e online, 

información específica 

esencial en páxinas web e 

outros materiais de 

referencia ou consulta 

claramente estruturados 

sobre asuntos do seu 

interese (por exemplo. 
sobre un curso de 

idiomas, unha viaxe, unha 

compra por Internet).  
 
B3.2.5. Comprende o 

esencial de lecturas 

adaptadas breves e ben 
estruturadas e faise unha 

idea do carácter dos 

distintos personaxes, as 

súas relacións e do 

argumento  
B3.3. Funcións 

comunicativas. 

Comprensión de textos 

escritos onde aparezan as 

seguintes funcións 

comunicativas:  
– Iniciación e mantemento 

de relacións persoais e 
sociais.  
– Descrición de calidades 

físicas e abstractas de 

persoas, obxectos, lugares 

e actividades.  
– Narración de 

acontecementos pasados 

puntuais e habituais, 

descrición de estados e 

situacións presentes.  
– Petición e ofrecemento 
de información, 

indicacións, opinións e 

puntos de vista, consellos, 

advertencias e avisos.  
– Expresión do 

coñecemento, a certeza e. 

a dúbida.  
– Expresión da vontade, a 

intención, a decisión, a 

promesa, a orde, a 

autorización e a 
prohibición.  

B3.3. Coñecer, e 

utilizar para a 

comprensión do texto, 

os aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos 

relativos á vida cotiá 

(hábitos de estudo e de  
traballo, actividades de 

lecer, incluídas 

manifestacións 

artísticas como a 

música ou o cinema), 

condicións de vida 

(contorna, estrutura 

social), relacións 

interpersoais (entre 

homes e mulleres, no 

traballo, no centro 
educativo, nas 

institucións), e 

convencións sociais 

(costumes, tradicións) 

e identificando 

diferenzas e 

semellanzas nos 

aspectos culturais máis 

visibles dos países 

onde se fala a lingua 

estranxeira e da propia 
cultura, e coas diversas 

B3.3.1. Na propia lingua, 

identifica aspectos 

socioculturais básicos dos 

países nos que se fala a 

lingua estranxeira, 

analizándoos 

comparativamente coas 

diversas culturas, se é o 
caso, do resto do 

alumnado, evitando 

estereotipos. 
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– Expresión do interese, a 

aprobación, o aprecio, a 

simpatía, a satisfacción e 

os seus contrarios.  
– Formulación de 

suxestións e desexos.  
– Establecemento e 

mantemento da 

comunicación e 

organización do discurso.  

culturas, se é o caso, do 

resto do alumnado, e 

amosar curiosidade e 

respecto ante as 

diferenzas.  
 

 

 

B3.4. Estruturas sintáctico-

discursivas.*  
 

B3.4. Distinguir a 

función ou funcións 

comunicativas máis 

relevantes do texto e 

un repertorio dos seus 

expoñentes máis 

comúns, así como 

patróns discursivos de 

uso frecuente relativos 
á organización textual 

(introdución do tema, 

desenvolvemento e 

cambio temático, e 

peche textual).  
 

B3.4.1. Identifica os 

expoñentes máis comúns 

propios do seu nivel para 

entender as función 

comunicativas así como 

os patróns discursivos de 

uso máis frecuente para o 

propósito comunicativo.  
 

B3.5. Léxico escrito de 
uso común (recepción) 

relativo á identificación 

persoal; vivenda, fogar e 

contorna persoal; 

actividades da vida diaria; 

familia e amizades; 

traballo e ocupacións; 

tempo libre, lecer e 

deporte; viaxes e 

vacacións; saúde e 

coidados físicos; 

educación e estudo; 
compras e actividades 

comerciais; alimentación e 

restauración; transporte; 

lingua e comunicación; 

medio ambiente, clima e 

contorna natural; e 

tecnoloxías da información 

e da comunicación. 
 

 

B3.5. Aplicar á 
comprensión do texto 

os coñecementos sobre 

os constituíntes e a 

organización de 

patróns sintácticos e 

discursivos de uso 

frecuente na 

comunicación escrita, 

así como os seus 

significados asociados. 
 

 

B3.5.1. Recoñece e 
comprende as estruturas 

morfosintácticas básicas 

asociadas ás funcións 

comunicativas propias do 

seu nivel. 
 

B3.6. Patróns gráficos e 

convencións ortográficas: 
– Observación e análise 

progresiva da ortografía e 
a puntuación, así como do 

coidado na presentación 

dos textos. 
– Valoración da súa 

importancia na 

comunicación escrita. 

B3.6. Recoñecer léxico 

escrito de uso común 

relativo a asuntos 

cotiáns e a temas xerais 
ou relacionados cos 

propios intereses, 

estudos e ocupacións, e 

inferir do contexto e do 

contexto, con apoio 

visual, os significados 

de palabras e 

expresións de uso 

menos frecuente ou 

máis específico. 

B3.6.1. Recoñece un 

vocabulario escrito básico 

e suficiente para 

comprender textos 
sinxelos propios do seu 

nivel educativo.  
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B3.7. Recoñecer as 

principais convencións 

ortográficas, 

tipográficas e de 

puntuación, así como 

abreviaturas e símbolos 

de uso común (p. e.&, 

%), e os seus 

significados asociados. 
 

B3.7.1. Recoñece 

algunhas das 

características e 

convencións propias da 

linguaxe escrita, 

discrimina o uso e 

significado da ortografía e 

a puntuación e distingue o 

significado e a utilidade 
dos símbolos de uso 

común.  
 

 

 Bloque 4. Expresión escrita   

• a  
• b  
• c  
• e  
• f  
• g  
• i  
• n  
 

B4.1. Estratexias de 

produción.  
- Activación dos 

coñecementos previos 

sobre modelos de texto e 
elementos lingüísticos 

previamente asimilados.  
- Uso axeitado de recursos 

lingüísticos ou temáticos 

(uso dun dicionario ou 

gramática, obtención de 

axuda, etc.).  
- Expresión da mensaxe 

con claridade axustándose 

aos modelos e fórmulas de 

cada tipo de texto, 
mediante a elaboración 

previa dun borrador para 

unha correcta estruturación 

do contido do texto en 

parágrafos, unha posterior 

revisión, na que se 

identificarán erros e 

problemas e unha 

reescritura definitiva, na 

que se coidará a 

presentación do texto.  
 

B4.1. Coñecer e aplicar 

estratexias adecuadas 

para elaborar textos 

escritos breves e de 

estrutura simple, p.e. 
copiando formatos, 

fórmulas e modelos 

convencionais propios 

de cada tipo de texto.  
 

B4.1.1. Desenvolve 

estratexias sistemáticas de 

composición seguindo un 

modelo e usando 

dicionarios impresos e 
online e correctores 

ortográficos dos 

procesadores de textos na 

composición dos mesmos.  
 

• CCL  
• CAA  
• CSC  
• CCEC  
• CD 
 

B4.2. Aspectos 
socioculturais e 

sociolingüísticos.  
– Uso de convencións 

sociais básicas, normas de 

cortesía e rexistros 

informal e estándar, e da 

linguaxe non verbal 

(símbolos, iconas) 

elemental na cultura 

estranxeira.  
– Achegamento cunha 
actitude receptiva e 

B4.2. Escribir, en papel 
ou en soporte 

electrónico, textos 

breves, sinxelos e de 

estrutura clara sobre 

temas cotiáns ou de 

interese persoal ou 

sobre aspectos 

socioculturais do país 

onde se fala a lingua 

estranxeira nun rexistro 

informal, utilizando 
adecuadamente os 

B4.2.1. Escribe textos 
breves en distintos 

formatos, seguindo un 

modelo estruturado, con 

información sinxela e 

relevante sobre feitos 

habituais e do seu interese 

e sobre aspectos 

socioculturais do país 

onde se fala a lingua 

estranxeira para 

incorporalos a proxectos.  
 



53 
 

respectuosa a algúns 

aspectos culturais visibles, 

establecendo similitudes e 

diferenzas entre a lingua 

estranxeira e a propia: 

hábitos, horarios, 
actividades ou 

celebracións; condicións 

de vida; relacións 

interpersoais; música, 

comida, lecer, deportes e 

lugares; costumes e 

valores, a través de 

producións multimedia e 

de manifestacións 

artísticas dos países onde 

se fale a lingua 

estranxeira.  
 

recursos básicos de 

cohesión, as 

convencións 

ortográficas básicas e 

os signos de 

puntuación máis 
comúns, cun control 

razoable de expresións 

e estruturas sinxelas e 

un léxico de uso 

frecuente.  
 

 

B4.2.2. Escribe 

correspondencia persoal 

sinxela na que se 

establece e mantén o 

contacto social (p.e., con 

amigos), intercámbiase 
información, descríbense 

en termos sinxelos 

sucesos importantes e 

experiencias persoais; 

danse instrucións, fanse e 

acéptanse ofrecementos e 

suxestións (p. e. 

cancélanse, confirman ou 

modifican unha invitación 

ou uns plans).  
 
B4.2.3. Completa un 

cuestionario sinxelo con 

información persoal e 

relativa á súa formación, 

ocupación, intereses ou 

afeccións (p.e. para 

subscribirse a unha 

publicación dixital, 
matricularse nun 

obradoiro, ou curso).  
 
B4.2.4. Escribe notas e 

mensaxes (SMS, 

WhatsApp, chats), nos 

que se fan breves 

comentarios ou se dan 
instrucións e indicacións 

relacionadas con 

actividades e situacións 

da vida cotiá e do seu 

interese.  
 
B4.2.5. Escribe notas, 
anuncios e mensaxes 

breves (p.e. en Twitter ou 

Facebook) relacionados 

con actividades e 

situacións da vida cotiá, 

do seu interese persoal 

respectando as 

convencións e normas de 

cortesía e da etiqueta.  
 

B4.3. Funcións 

comunicativas. Produción 

de textos escritos onde 

aparezan as seguintes 

funcións comunicativas:  
–Iniciación e mantemento 

de relacións persoais e 

sociais.  
–Descrición de cualidades 

físicas e abstractas de 
persoas, obxectos, lugares 

e actividades.  

B4.3. Coñecer aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos 

básicos concretos e 

significativos (p. e. as 

convencións sobre o 

inicio e o peche dunha 

carta a persoas 

coñecidas) e aplicar os 

coñecementos 
adquiridos sobre os 

mesmos a unha 

B4.3.1. Na propia lingua, 

identifica aspectos 

socioculturais básicos dos 

países nos que se fala a 

lingua estranxeira, 

analizándoos 

comparativamente coas 

diversas culturas, se é o 

caso, do resto do 

alumnado, evitando 
estereotipos e valoracións 

etnocéntricas. 
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–Narración de 

acontecementos pasados 

puntuais e habituais, 

descrición de estados e 

situacións presentes.  
–Petición e ofrecemento 
de información, 

indicacións, opinións e 

puntos de vista, consellos, 

advertencias e avisos.  
–Expresión do 

coñecemento, a certeza e a 

dúbida.  
– Expresión da vontade, a 

intención, a decisión, a 

promesa, a orde, a 

autorización e a 

prohibición. –Expresión 
do interese, a aprobación, 

o aprecio, a simpatía, a 

satisfacción e os seus 

contrarios. 
–Formulación de 

suxestións e desexos.  
–Establecemento e 

mantemento da 

comunicación e 

organización do discurso.  

produción escrita 

adecuada ao contexto, 

respectando as normas 

de cortesía básicas, 

identificando na propia 

lingua, diferenzas e 
semellanzas nos 

aspectos culturais máis 

visibles dos países 

onde se fala a lingua 

estranxeira e da propia 

cultura, e coas diversas 

culturas, se é o caso, do 

resto do alumnado, e 

amosar curiosidade e 

respecto ante as 

diferenzas.  
 

 

 

B4.4. Estruturas sintáctico-

discursivas.*  
 

B4.4. Levar a cabo as 

funcións demandadas 
polo propósito 

comunicativo, 

empregando os 

expoñentes máis 

comúns das devanditas 

funcións e os patróns 

discursivos de uso máis 

frecuente para 

organizar o texto de 

xeito sinxelo.  
 

B4.4.1. Usa os expoñentes 

máis comúns propios do 
seu nivel para realizar as 

funcións comunicativas 

así como os patróns 

discursivos de uso máis 

frecuente para o propósito 

comunicativo.  
 

B4.5. Léxico escrito de 

uso común (produción) 

relativo á identificación 

persoal; vivenda, fogar e 

contorno persoal; 

actividades da vida diaria; 

familia e amizades; 

traballo e ocupacións; 
tempo libre, lecer e 

deporte; viaxes e 

vacacións; saúde e 

coidados físicos; 

educación e estudo; 

compras e actividades 

comerciais; alimentación e 

restauración; transporte; 

lingua e comunicación; 

medio ambiente, clima e 

contorna natural; e 

tecnoloxías da información 
e da comunicación.  

B4.5 Mostrar control 

sobre un repertorio 

limitado de estruturas 

sintácticas de uso 

habitual.  
 

B4.5.1 Emprega 

adecuadamente as 

estruturas 

morfosintácticas básicas 

para realizar as funcións 

comunicativas propias do 

seu nivel. 
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B4.6. Patróns gráficos e 

convencións ortográficas:  
– Corrección progresiva na 

ortografía e na puntuación 

e coidado na presentación 

dos textos.  
– Valoración da súa 
importancia na 

comunicación escrita.  

B4.6. Coñecer e 

utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente 

para comunicar 

información en 

situacións cotiás e 

habituais.  
 

B4.6.1. Emprega un 

vocabulario escrito básico 

e suficiente para producir 

textos sinxelos propios do 

seu nivel educativo.  
 

 B4.7. Aplicar patróns 

gráficos e convencións 

ortográficas básicas 

para escribir con 

razoable corrección 

palabras ou frases 

curtas que se empregan 

regularmente ao falar, 

pero non 

necesariamente cunha 
ortografía totalmente 

normalizada.  
 

B4.7.1. Aplica, de xeito 

elemental e con 

posibilidade de erros que 

non impidan a 

comprensión, os signos de 

puntuación básicos, as 

regras ortográficas 

básicas, así como as 

convencións ortográficas 

máis habituais na 
redacción de textos en 

soporte electrónico. 
 

 

 

 

Estruturas sintáctico-discursivas no idioma inglés 
- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); finalidade (to- 

infinitive;for); resultado (so…).  
- Afirmación (affirmative sentences; tags).  
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g .How interesting!).  
- Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; negative tags).  
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; tags).  
- Expresión do tempo: pasado (past simple; presente:simple and continuous).  
- Expresión dol aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple ); habitual (simple tenses (+ Adv., e. 

g. usually).  
- Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade, posibilidade e permiso (can, could); 

intención (present continuous).  
- Expresión da entidade: count/uncount nouns; pronouns and determiners.  
- Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the). Degree: e. g. really; 

quite; so; a little).  
- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and 

arrangement).  
- Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications (ago; early; late) of 

time; duration (from…to; during; until; ; anteriority/posteriority (before,afterwards; later); sequence (first, next, 

last);frequency (e. g. often, usually).  
- Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

 

 

 

 

 

 

 

 ÁMBITO DA COMUNICACIÓN MÓDULO 4 
Lingua estranxeira 

 

Obxectivos 
 

Contidos 
 

Criterios de avaliación 
 

Estándares de aprendizaxe 
 

Competencias 

clave 

 Bloque 1. Comprensión oral • CCL  
• CAA  
• CSC  

• a  
• b  

B1.1. Estratexias de 

comprensión.  
B1.1. Estratexias de 

comprensión.  
B1.1.1. Aplica de forma 

sistemática estratexias de 
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• c  
• e  
• f  
• g  
• i  
• n  
 

– Identificación do tipo 

textual, adaptando a súa 

comprensión ao mesmo.  
– Uso do contexto verbal e 

non verbal e dos 

coñecementos previos 
sobre a situación que dan 

lugar a inferencias do 

significado baseadas no 

contexto.  
– Uso dos coñecementos 

referenciais sobre o tema.  
– Identificación de 

palabras chave.  
– Adaptación da escoita á 

súa finalidade (global e/ou 

específica).  
– Identificación dos 
recursos lingüísticos ou 

temáticos adquiridos.  
– Inferencia do significado 

probable das palabras ou 

das frases que descoñece.  
– Perseveranza no logro da 

comprensión oral, 

reescoitando o texto 

gravado ou solicitando 

repetición ou 

reformulacións do dito.  
 

– Identificación do tipo 

textual, adaptando a 

súa comprensión ao 

mesmo.  
– Uso do contexto 

verbal e non verbal e 
dos coñecementos 

previos sobre a 

situación que dan lugar 

a inferencias do 

significado baseadas 

no contexto.  
– Uso dos 

coñecementos 

referenciais sobre o 

tema.  
– Identificación de 

palabras chave.  
– Adaptación da 

escoita á súa finalidade 

(global e/ou 

específica).  
– Identificación dos 

recursos lingüísticos ou 

temáticos adquiridos.  
– Inferencia do 

significado probable 

das palabras ou das 

frases que descoñece.  
– Perseveranza no 

logro da comprensión 

oral, reescoitando o 

texto gravado ou 

solicitando repetición 

ou reformulacións do 

dito.  
 

escoita activa para a 

comprensión das ideas 

xerais e información máis 

relevante sobre temas 

habituais e do seu interese  
 

• CCEC  
• CD  
 

B1.2. Aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos.  
– Recoñecemento de 
convencións sociais, 

normas de cortesía e 

rexistros informal e  
estándar, e da linguaxe non 

verbal elemental na cultura 

estranxeira.  
– Achegamento cunha 

actitude receptiva e 

respectuosa a algúns 

aspectos culturais visibles, 

establecendo similitudes e 

diferenzas entre a lingua 
estranxeira e a propia: 

hábitos, horarios, 

actividades ou 

celebracións; condicións 

de vida; relacións 

interpersoais; música, 

comida, lecer, deportes e 

lugares; costumes e 

valores, a través de 

B1.2. Identificar o 

sentido xeral, a 

información esencial, 

os puntos principais e 
os detalles  
máis relevantes en 

textos orais breves ou 

de lonxitude media, 

claramente 

estruturados, e 

transmitidos de viva 

voz ou por medios 

técnicos e articulados a 

unha velocidade media, 

nun rexistro informal 

ou neutro, e que traten 
sobre asuntos cotiáns 

en situación habituais, 

ou sobre os propios 

intereses nos ámbitos 

persoal, público, 

educativo e 

ocupacional ou sobre 

aspectos socioculturais 

do país onde se fala a 

B1.2.1. Capta os puntos 

principais e detalles 

relevantes de mensaxes 

gravadas ou de viva voz, 
articuladas de maneira 

lenta e clara, que 

conteñan instrucións, 

indicacións ou outra 

información (p.e. en 

contestadores 

automáticos…)  
 

 
B1.2.2. Entende o que se 

lle di en transaccións e 

xestións cotiás e 

estruturadas (p.e. en 

bancos, tendas, hoteis, 

restaurantes, transportes, 
centros educativos, 

lugares de traballo), ou 

menos habituais (p.e. 

nunha farmacia, un 

hospital, nunha comisaría 

ou un organismo público), 
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producións multimedia e 

de manifestacións 

artísticas dos países onde 

se fale a lingua 

estranxeira.  
 

lingua estranxeira, 

sempre que as 

condicións acústicas 

non distorsionen a 

mensaxe e se poida 

volver escoitar o dito.  
 

 

se pode pedir 

confirmación dalgúns 

detalles.  
 

B1.2.3. Identifica as ideas 

principais e detalles 

relevantes dunha 
conversación de certa 

duración entre dúas ou 

máis interlocutores que 

ten lugar na súa presenza 

e na que se tratan temas 

coñecidos ou cotiáns, 

cando o discurso está 

articulado con claridade e 

nunha variedade estándar 

da lingua.  
 

B1.2.4. Comprende, 

nunha conversación 
informal na que participa, 

explicacións ou 

xustificacións de puntos 

de vista e opinións sobre 

diversos asuntos de 

interese persoal, cotiáns e 

sobre asuntos prácticos 

relativos a actividades 

académicas ou 

ocupacionais de carácter 

habitual e predicible, 
sempre que poida pedir 

que se lle repita, ou que se 

reformule, aclare ou 

elabore, algo do que se lle 

dixo.  
 

B1.2.5. Distingue, con 

apoio visual ou escrito, as 

ideas principais e 

información relevante en 

presentacións e proxectos 

socioculturais de 
extensión media, ben 

estruturados e de 

exposición clara sobre 

temas coñecidos ou do 

seu interese relacionados 

co ámbito educativo ou 

ocupacional ou con 

aspectos socioculturais do 

país onde se fala a lingua 

estranxeira.  
 

B1.3. Funcións 

comunicativas. 
Comprensión de textos 

orais onde aparezan as 

seguintes funcións 

comunicativas:  
- Iniciación e mantemento 

de relacións persoais e 

B1.3. Coñecer e 

utilizar para a 
comprensión do texto 

os aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos 

relativos á vida cotiá 

(hábitos de estudo e de 

culturais xerais que 

permitan comprender 
información e ideas 

presentes no texto, 

identificando diferenzas e 

semellanzas nos aspectos 

culturais máis visibles dos 

países onde se fala a 
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sociais.  
- Descrición de calidades 

físicas e abstractas de 

persoas, obxectos, lugares 

e actividades.  
- Narración de 
acontecementos pasados 

puntuais e habituais, 

descrición de estados e 

situacións presentes e 

expresión de sucesos 

futuros.  
- Petición e ofrecemento 

de información, 

indicacións, opinións e 

puntos de vista, consellos, 

advertencias e avisos.  
- Expresión do 
coñecemento, a certeza, a 

dúbida e a conxectura.  
- Expresión da vontade, a 

intención, a decisión, a 

promesa, a orde, a 

autorización e a 

prohibición.  
- Expresión do interese, a 

aprobación, o aprecio, a 

simpatía, a satisfacción e 

os seus contrarios.  
- Formulación de 

suxestións e desexos.  
- Establecemento e 

mantemento da 

comunicación e 

organización do discurso.  

traballo, actividades de 

lecer), relacións 

interpersoais (entre 

homes e mulleres, no 

traballo, no centro 

educativo, nas 
institucións), 

comportamento 

(xestos, expresións 

faciais, uso da voz, 

contacto visual), e 

convencións sociais 

(costumes, tradicións) 

así como os aspectos 

culturais xerais que 

permitan comprender 

información e ideas 

presentes no texto, 
identificando 

diferenzas e 

semellanzas nos 

aspectos culturais máis 

visibles dos países 

onde se fala a lingua 

estranxeira e da propia 

cultura, e coas diversas 

culturas, se é o caso, do 

resto do alumnado, e 

amosar curiosidade e 
respecto ante as 

diferenzas.  
 

lingua estranxeira e da 

propia cultura, e coas 

diversas culturas, se é o 

caso, do resto do 

alumnado, e amosar 

curiosidade e respecto 
ante as diferenzas.  
 

B1.4. Estruturas sintáctico-

discursivas.*  
 

B1.4. Distinguir a 

función ou funcións 

comunicativas máis 

relevantes do texto e 

un repertorio dos seus 

expoñentes máis 
comúns, así como 

patróns discursivos de 

uso frecuente relativos 

á organización textual 

(introdución do tema, 

desenvolvemento e 

cambio temático, e 

peche textual).  
 

 

B1.4.1. Identifica os 

expoñentes máis comúns 

propios do seu nivel para 

realizar as funcións 

comunicativas, así como 

os patróns discursivos de 
uso máis frecuente para o 

propósito comunicativo.  
 

B1.5. Léxico oral de uso 

común (recepción) relativo 

á identificación persoal; 

vivenda, fogar e contorna 

persoal; actividades da 
vida diaria; familia e 

amigos; traballo e 

ocupacións; tempo libre, 

lecer e deporte; viaxes e 

vacacións; saúde e 

coidados físicos; 

B1.5. Aplicar á 

comprensión do texto 

os coñecementos sobre 

os constituíntes e a 

organización de 
patróns sintácticos e 

discursivos de uso 

frecuente na 

comunicación oral, así 

como os seus 

significados asociados.  

B1.5.1. Recoñece as 

estruturas 

morfosintácticas e 

discursivas máis habituais 

para comprender as 
funcións comunicativas 

propias do seu nivel. 
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educación e estudo; 

compras e actividades 

comerciais; alimentación e 

restauración; transporte; 

lingua e comunicación; 

medio ambiente, clima e 
contorna natural; e 

tecnoloxías da información 

e a comunicación.  
 

 

B1.6. Recoñecemento de 

patróns sonoros e 

acentuais básicos de 

palabras e do ritmo e a 
entoación de frases.  
 

B1.6. Recoñecer e 

aplicar á comprensión 

do texto léxico oral de 

uso común relativo a 
asuntos cotiáns e ou 

relacionados cos 

propios intereses, 

estudos e ocupacións, 

cando o contexto ou o 

apoio visual facilitan a 

comprensión.  
 

B1.6.1. Identifica o 

vocabulario oral básico e 

suficiente para 

comprender textos 
sinxelos en rexistro 

estándar propio do seu 

nivel.  
 

B1.7. Discriminar 

patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de 

entoación de uso 

común, e recoñecer os 

significados e 

intencións 

comunicativas xerais 

relacionados cos 

mesmos.  

B1.7.1. Discrimina trazos 

fonéticos e de entoación 

que axudan a entender o 

sentido global e as ideas 

principais e secundarias e 

as intencións 

comunicativas xerais 

relacionados cos mesmos.  
 

 Bloque 2. Expresión oral   

• a  
• b  
• c  
• e  
• f  
• g  
• i  
• n  
 

B2.1. Estratexias de 

produción.  
- Expresión da mensaxe 

con claridade, distinguindo 

a súa idea ou ideas 

principais e a súa estrutura 

básica, adecuando o texto 

ao destinatario, ao 
contexto e á canle.  
- Activación dos 

coñecementos previos 

sobre modelos e 

secuencias de interacción e 

elementos lingüísticos 

previamente asimilados.  
- Compensación das 

carencias lingüísticas 

mediante procedementos 

lingüísticos e 

paralingüísticos.  
 

B2.1. Coñecer e saber 

aplicar as estratexias 

adecuadas para a 

comprensión do 

sentido xeral, a 

información esencial, 

os puntos e ideas 

principais ou os 
detalles relevantes do 

texto.  
 

B2.1.1 Usa de forma 

sistemática estratexias de 

escoita activa para 

comunicar información 

oral, para a comprensión 

global e específica de 

textos/mensaxes recibidos 

e para entender e facerse 
entender.  
 

• CCL  
• CAA  
• CSC  
• CCEC  
• CD  
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B2.2. Aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos:  
- Uso de convencións 

sociais, normas de cortesía 

e rexistros informal e 
estándar, e da linguaxe non 

verbal elemental na cultura 

estranxeira.  
- Achegamento cunha 

actitude receptiva e 

respectuosa a algúns 

aspectos culturais visibles, 

establecendo similitudes e 

diferenzas entre a lingua 

estranxeira e a propia: 

hábitos, horarios, 

actividades ou 
celebracións; condicións 

de vida; relacións 

interpersoais; música, 

comida, lecer,  
deportes e lugares; 

costumes e valores, a 

través de producións 

multimedia e de 

manifestacións artísticas 

dos países onde se fale a 

lingua estranxeira.  
 

B2.2. Producir textos 

breves ou de lonxitude 

media, tanto en 

conversación cara a 

cara como por teléfono 

ou outros medios 
técnicos, nun rexistro 

neutro ou informal, nos 

que se intercambian 

información, ideas e 

opinión sobre temas 

cotiáns, sobre asuntos 

de interese persoal, 

educativo ou 

ocupacional ou sobre 

aspectos socioculturais 

do país onde se fala a 

lingua estranxeira, e se 
xustifican de maneira 

simple pero suficiente 

os motivos de accións 

e plans aínda que ás 

veces haxa vacilacións 

para buscar expresións, 

pausas para reformular 

e organizar o discurso 

e sexa necesario repetir 

o dito para axudar ao 

interlocutor a 
comprender algúns 

detalles.  
 

 

B2.2.1. Fai presentacións 

breves e participa en 

proxectos ben 

estruturados, ensaiados 

previamente e con apoio 

visual, sobre aspectos 
concretos de temas de 

interese persoal ou 

ocupacionais do seu 

interese ou sobre aspectos 

socioculturais do país da 

lingua estranxeira, 

organizando a 

información básica de 

maneira coherente, 

explicando as ideas 

principais brevemente e 

con claridade e 
respondendo a preguntas 

sinxelas dos oíntes 

articuladas de maneira 

clara e a velocidade 

media.  
 

 
B2.2.2. Desenvólvese 

adecuadamente en 

situacións cotiáns que 

poden xurdir durante unha 

viaxe ou estancia noutros 

países por motivos 

persoais, educativos ou 
ocupacionais (transporte, 

aloxamento, comidas, 

compras, estudos, 

traballo, relacións coas 

autoridades, saúde, lecer), 

e sabe solicitar atención, 

información, axuda ou 

explicacións.  
 

B2.3. Funcións 

comunicativas. Produción:  
– Iniciación e mantemento 

de relacións persoais e 

sociais.  
– Descrición de calidades 

físicas e abstractas de 

persoas, obxectos, lugares 

e actividades.  
– Narración de 
acontecementos pasados 

puntuais e habituais, 

descrición de estados e 

situacións presentes e 

expresión de sucesos 

futuros.  
– Petición e ofrecemento 

de información, 

indicacións, opinións e 

puntos de vista, consellos, 

advertencias e avisos.  

B2.3. Relacionarse de 

maneira sinxela pero 

efectiva en 

intercambios 

claramente 

estruturados, utilizando 

fórmulas ou 

indicacións habituais 

para tomar ou ceder a 

quenda de palabra, 
aínda que se poida 

necesitar a axuda do 

interlocutor.  
 

 

B2.3.1. Participa en 

conversacións informais 

cara a cara ou por 

teléfono ou outros medios 

técnicos, sobre asuntos 

cotiáns nas que 

intercambia informacións 

expresa e xustifica 

brevemente opinións e 

puntos de vista; narra e 
describe de forma 

coherente feitos ocorridos 

no pasado ou plans de 

futuro reais ou 

inventados; fai suxestións; 

pide e dá indicacións ou 

instrucións con certo 

detalle; expresa e 

xustifica sentimentos.  
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– Expresión do 

coñecemento, a certeza, a  
 

 

B2.4. Estruturas sintáctico-

discursivas.*  
 

B2.4. Coñecer e 

utilizar para a 

produción do texto os 

aspectos socioculturais 

e sociolingüísticos 

relativos á vida cotiá 

(hábitos de estudo e de 

traballo, actividades de 

lecer), relacións 

interpersoais (entre 

homes e mulleres, no 
traballo, no centro 

educativo, nas 

institucións), 

comportamento 

(xestos, expresións 

faciais, uso da voz, 

contacto visual), e 

convencións sociais 

(costumes, tradicións) 

así como os aspectos 

culturais xerais que 
permitan comprender 

información e ideas 

presentes no texto, 

identificando 

diferenzas e 

semellanzas nos 

aspectos culturais máis 

visibles dos países 

onde se fala a lingua 

estranxeira e da propia 

cultura, e coas diversas 

culturas, se é o caso, do 
resto do alumnado, e 

amosar curiosidade e 

respecto ante as 

diferenzas.  
 

 

 

B2.4.1. Recoñece os 

elementos culturais máis 

relevantes dos países onde 

se fala a lingua 

estranxeira e establece 

relación entre aspectos da 

propia cultura e da allea, 

comparándoas e evitando 

estereotipos e valoracións 

etnocéntricas. 
 

B2.5. Léxico oral de uso 

común (produción) 
relativo á identificación 

persoal; vivenda, fogar e 

contorna persoal; 

actividades da vida diaria; 

familia e amigos; traballo 

e ocupacións; tempo libre, 

lecer e deporte; viaxes e 

vacacións; saúde e 

coidados físicos; 

educación e estudo; 

compras e actividades 

comerciais; alimentación e 
restauración; transporte; 

lingua e comunicación; 

medio ambiente, clima e 

contorna natural; e 

B2.5. Levar a cabo as 

funcións requiridas 
polo propósito 

comunicativo, 

utilizando un repertorio 

de expoñentes comúns 

das devanditas 

funcións e os patróns 

discursivos habituais 

para iniciar e concluír 

o texto adecuadamente, 

organizar a 

información de 

maneira clara, ampliala 
con exemplos ou 

resumila.  
 

B2.5.1. Usa os expoñentes 

máis comúns propios do 
seu nivel para realizar as 

funcións comunicativas 

así como os patróns 

discursivos de uso máis 

frecuente para o propósito 

comunicativo.  
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tecnoloxías da información 

e a comunicación.  
 

 

B2.6. Patróns sonoros, 

acentuais, rítmicos e de 

entoación.  
– Uso de patróns básicos 

de ritmo, entoación e 

acentuación de palabras e 

frases.  
– Pronunciación e 

entoación aceptables, que 

aínda contendo erros e 

imprecisións, non impidan 
a comunicación ou a 

comprensión, en 

interaccións orais, 

dramatizacións e lectura 

en voz alta.  
 

B2.6. Mostrar control 

sobre un repertorio 

limitado de estruturas 

sintácticas de uso 

habitual.  
 

B2.6.1. Usa as estruturas 

gramaticais de relativa 

complexidade para 

realizar as funcións 

comunicativas así como 

os marcadores de discurso 

para iniciar, enlazar, 

ordenar y finalizar o 

discurso, en situacións 

habituais e frecuentes. 
 

B2.7. Recoñecer e 

aplicar á produción do 

texto léxico oral de uso 

común relativo a 

asuntos cotiáns e 

relacionados cos 

propios intereses, 
estudos e ocupacións, e 

inferir do contexto, con 

apoio visual, os 

significados de 

palabras e expresións 

de uso menos frecuente 

ou máis específico.  
 

B2.6.1. Usa as estruturas 

gramaticais de relativa 

complexidade para 

realizar as funcións 

comunicativas así como 

os marcadores de discurso 

para iniciar, enlazar, 
ordenar y finalizar o 

discurso, en situacións 

habituais e frecuentes. 
 

B2.8. Pronunciar e 

entoar de maneira 

intelixible, aínda que 

se cometan erros de 

pronuncia sempre que 

non interrompan a 

comunicación, e os 

interlocutores teñan 

que solicitar 

repeticións de cando en 

vez.  
 

B2.6.1. Usa as estruturas 

gramaticais de relativa 

complexidade para 

realizar as funcións 

comunicativas así como 

os marcadores de discurso 

para iniciar, enlazar, 

ordenar y finalizar o 

discurso, en situacións 

habituais e frecuentes. 
 

 Bloque 3. Comprensión escrita   

• a  
• b  
• c  
• e  
• f  
• g  
• i  
• n  
 

B3.1. Estratexias de 

comprensión:  
– Mobilización da 

información previa sobre o 

tipo de tarefa e o tema, a 

partir da información 

superficial: 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 básico (narrativo, 

descritivo ou explicativo), 

adaptando a comprensión 

a el.  

B3.1. Coñecer e saber 

aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a 

comprensión do 

sentido xeral, a 

información esencial, 

os puntos e ideas 

principais ou os 

detalles relevantes do 

texto.  
 

B3.1.1. Aplica estratexias 

de lectura comprensiva 
recoñecendo os trazos 

esenciais do xénero e a 

súa estrutura, e 

interpretando o seu 

contido global e 

específico, sen necesidade 

de entender todos os 

elementos do mesmo.  
 

• CCL  
• CAA  
• CSC  
• CCEC  
• CD 
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– Distinción de tipos de 

comprensión necesarios 

para a realización da tarefa 

(sentido xeral, información 

esencial e puntos 

principais).  
– Formulación de 

hipóteses sobre o contido e 

o contexto.  
– Uso de técnicas como 

subliñar ou tomar notas 

para lograr unha mellor 

comprensión do contido e 

da estrutura do texto.  
– Uso progresivo de 

dicionarios (en papel e 

dixitais) e das Tecnoloxías 

da Información e 
Comunicación, como 

medio de consulta e 

aprendizaxe.  
 

B3.2. Aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos:  
– Recoñecemento de 

convencións sociais 

básicas, normas de cortesía 

e rexistros informal e 

estándar, e da linguaxe non 
verbal elemental na cultura 

estranxeira.  
– Achegamento cunha 

actitude receptiva e 

respectuosa a algúns 

aspectos culturais visibles, 

establecendo similitudes e 

diferenzas entre a lingua 

estranxeira e a propia: 

hábitos, horarios, 

actividades ou 
celebracións; condicións 

de vida; relacións 

interpersoais; música, 

comida, lecer, deportes e 

lugares; costumes e 

valores, a través de 

producións multimedia e 

de manifestacións 

artísticas dos países onde 

se fale a lingua 

estranxeira.  
 

B3.2. Identificar a 

información esencial, 

os puntos máis 

relevantes e detalles 

importantes en textos, 

tanto en formato 

impreso como en 

soporte dixital, breve e 
ben estruturado, 

escritos nun rexistro 

informal, que traten de 

asuntos cotiáns, temas 

de interese ou 

relevantes para os 

propios estudos e 

ocupacións ou sobre 

aspectos socioculturais 

do país onde se fala a 

lingua estranxeira e 
que conteñan estruturas 

sinxelas e un léxico de 

uso común.  
 

B3.2.1. Entende as ideas 

principais dun texto 

escrito breve e ben 

estruturado en 

presentacións breves e 

sinxelas e en proxectos 

socioculturais do país 

onde se fala a lingua 
estranxeira.  
 
B3.2.2. Entende os puntos 

principais de anuncios e 

material publicitario de 

revistas ou Internet 

formulados de maneira 

simple e clara, e 
relacionados con asuntos 

do seu interese.  
 
B3.2.3. Comprende 

correspondencia persoal 

breve e sinxela en 

calquera formato na que 
se fala dun mesmo; 

descríbense persoas, 

obxectos e lugares; 

nárranse acontecementos 

pasados e presentes, reais 

ou imaxinarios, e 

exprésanse sentimentos e 

desexos e opinións sobre 

temas xerais, coñecidos 

ou do seu interese.  
 
B3.2.4. Entende con 

axuda de dicionarios 

impresos e online, 

información específica 

esencial en páxinas Web e 

outros materiais de 
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referencia ou consulta 

claramente estruturados 

sobre asuntos do seu 

interese (por exemplo. 

sobre un curso de 

idiomas, unha viaxe, unha 
compra por Internet).  
 
B3.2.5. Comprende o 

esencial de lecturas 

adaptadas breves e ben 

estruturadas e faise unha 

idea do carácter dos 

distintos personaxes, as 
súas relacións e do 

argumento. 
 

B3.3. Funcións 

comunicativas. 

Comprensión de textos 

escritos onde aparezan as 
seguintes funcións 

comunicativas:  
- Iniciación e mantemento 

de relacións persoais e 

sociais.  
- Descrición de calidades 

físicas e abstractas de 

persoas, obxectos, lugares 

e actividades.  
- Narración de 

acontecementos pasados 

puntuais e habituais, 
descrición de estados e 

situacións presentes.  
- Petición e ofrecemento 

de información, 

indicacións, opinións e 

puntos de vista, consellos, 

advertencias e avisos.  
- Expresión do 

coñecemento, a certeza e. 

a dúbida.  
- Expresión da vontade, a 
intención, a decisión, a 

promesa, a orde, a 

autorización e a 

prohibición.  
- Expresión do interese, a 

aprobación, o aprecio, a 

simpatía, a satisfacción e 

os seus contrarios.  
-Formulación de 

suxestións e desexos.  
-Establecemento e 

mantemento da 
comunicación e 

organización do discurso.  

B3.3. Coñecer, e 

utilizar para a 

comprensión do texto, 

os aspectos 
socioculturais e 

sociolingüísticos 

relativos á vida cotiá 

(hábitos de estudo e de 

traballo, actividades de 

lecer, incluídas 

manifestacións 

artísticas como a 

música ou o cinema), 

condicións de vida 

(contorna, estrutura 

social), relacións 
interpersoais (entre 

homes e mulleres, no 

traballo, no centro 

educativo, nas 

institucións), e 

convencións sociais 

(costumes, tradicións) 

e identificando 

diferenzas e 

semellanzas nos 

aspectos culturais máis 
visibles dos países 

onde se fala a lingua 

estranxeira e da propia 

cultura, e coas diversas 

culturas, se é o caso, do 

resto do alumnado, e 

amosar curiosidade e 

respecto ante as 

diferenzas.  
 

B3.3.1. Na propia lingua, 

identifica aspectos 

socioculturais básicos dos 

países nos que se fala a 
lingua estranxeira, 

analizándoos 

comparativamente coas 

diversas culturas, se é o 

caso, do resto do 

alumnado, evitando 

estereotipos. 
 

B3.4. Estruturas sintáctico-

discursivas.*  
 

B3.4. Distinguir a 

función ou funcións 

comunicativas máis 

relevantes do texto e 

B3.4.1. Identifica os 

expoñentes máis comúns 

propios do seu nivel para 

entender as función 
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un repertorio dos seus 

expoñentes máis 

comúns, así como 

patróns discursivos de 

uso frecuente relativos 

á organización textual 
(introdución do tema, 

desenvolvemento e 

cambio temático, e 

peche textual).  
 

comunicativas así como 

os patróns discursivos de 

uso máis frecuente para o 

propósito comunicativo. 
 

B3.5. Léxico escrito de 

uso común (recepción) 

relativo á identificación 
persoal; vivenda, fogar e 

contorno persoal; 

actividades da vida diaria; 

familia e amizades; 

traballo e ocupacións; 

tempo libre, lecer e 

deporte; viaxes e 

vacacións; saúde e 

coidados físicos; 

educación e estudo; 

compras e actividades 
comerciais; alimentación e 

restauración; transporte; 

lingua e comunicación; 

medio ambiente, clima e 

contorna natural; e 

tecnoloxías da información 

e da comunicación.  
 

B3.5. Aplicar á 

comprensión do texto 

os coñecementos sobre 
os constituíntes e a 

organización de 

patróns sintácticos e 

discursivos de uso 

frecuente na 

comunicación escrita, 

así como os seus 

significados asociados.  
 

B3.5.1. Recoñece e 

comprende as estruturas 

morfosintácticas básicas 
asociadas ás funcións 

comunicativas propias do 

seu nivel.  
 

B3.6. Patróns gráficos e 

convencións ortográficas:  
-Observación e análise 

progresiva da ortografía e 

a puntuación, así como do 

coidado na presentación 

dos textos.  
-Valoración da 

súa importancia na 

comunicación escrita.  

B3.6. Recoñecer léxico 

escrito de uso común 

relativo a asuntos 

cotiáns e a temas xerais 

ou relacionados cos 

propios intereses, 

estudos e ocupacións, e 

inferir do contexto e do 

contexto, con apoio 

visual, os significados 

de palabras e 
expresións de uso 

menos frecuente ou 

máis específico.  
 

 

B3.6.1 Recoñece un 

vocabulario escrito básico 

e suficiente para 

comprender textos 

sinxelos propios do seu 

nivel educativo. 
 

B3.7. Recoñecer as 

principais convencións 

ortográficas, 

tipográficas e de 

puntuación, así como 

abreviaturas e símbolos 

de uso común (p. e. &, 

%,), e os seus 

significados asociados  
 

B3.7.1 Recoñece algunhas 

das características e 

convencións propias da 

linguaxe escrita, 

discrimina o uso e 

significado da ortografía e 

a puntuación e distingue o 

significado e a utilidade 

dos símbolos de uso 

común. 
 

 Bloque 4. Expresión escrita   
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• a  
• b  
• c  
• e  
• f  
• g  
• i  
• n  
 

B4.1. Estratexias de 

produción:  
- Activación dos 

coñecementos previos 

sobre modelos de texto e 

elementos lingüísticos 
previamente asimilados.  
- Uso axeitado de recursos 

lingüísticos ou temáticos 

(uso dun dicionario ou 

gramática, obtención de 

axuda, etc.).  
- Expresión da mensaxe 

con claridade axustándose 

aos modelos e fórmulas de 

cada tipo de texto, 

mediante a elaboración 

previa dun borrador para 
unha correcta estruturación 

do contido do texto en 

parágrafos, unha posterior 

revisión, na que se 

identificarán erros e 

problemas e unha 

reescritura definitiva, na 

que se coidará a 

presentación do texto.  

B4.1. Coñecer, 

seleccionar e aplicar as 

estratexias máis 

adecuadas para 

elaborar textos escritos 

breves ou de media 
lonxitude, p. e. 

refraseando estruturas 

a partir doutros textos 

de características e 

propósitos 

comunicativos 

similares, ou 

redactando borradores 

previos.  
 

B4.1.1. Desenvolve 

estratexias sistemáticas de 

composición seguindo un 

modelo e usando 

dicionarios impresos e 

online e correctores 
ortográficos dos 

procesadores de textos na 

composición dos mesmos.  
 

• CCL  
• CAA  
• CSC  
• CCEC  
• CD  
 

B4.2. Aspectos 

socioculturais e 

sociolingüísticos:  
– Uso de convencións 

sociais básicas, normas de 

cortesía e rexistros 

informal e estándar, e da 

linguaxe non verbal 

(símbolos, iconas) 

elemental na cultura 

estranxeira.  
– Achegamento cunha 

actitude receptiva e 

respectuosa a algúns 
aspectos culturais visibles, 

establecendo similitudes e 

diferenzas entre a lingua 

estranxeira e a propia: 

hábitos, horarios, 

actividades ou 

celebracións; condicións 

de vida; relacións 

interpersoais; música, 

comida, lecer, deportes e 

lugares; costumes e 

valores, a través de 
producións multimedia e 

de manifestacións 

artísticas dos países onde 

se fale a lingua 

estranxeira.  
 

 

B4.2. Escribir, en papel 

ou en soporte 

electrónico, textos de 
estrutura clara, sobre 

temas de interese 

persoal, ou asuntos 

cotiáns ou habituais ou 

sobre aspectos 

socioculturais do país 

onde se fala a lingua 

estranxeira nun rexistro 

neutro ou informal.  
 

 

B4.2.1. Escribe, en 

distintos formatos e con 

axuda dun dicionario, 
textos breves e sinxelos 

nos que dá e solicita 

información e opinións 

sinxelas esencial sobre un 

tema académico, 

ocupacional, describindo 

brevemente situacións, 

persoas, obxectos e 

lugares; narrando 

acontecementos nunha 

clara secuencia lineal, e 
explicando de maneira 

sinxela os motivos de 

certas accións.  
 

B4.2.2. Participa en 

proxectos socioculturais 

escribindo textos sinxelos 

en formato impreso ou 

soporte dixital.  
 

B4.2.3. Completa un 

cuestionario detallado con 

información persoal, 

académica ou laboral (p.e. 
para facerse membro 

dunha asociación, ou para 

inscribirse nun ximnasio 

ou nun curso).  
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B4.2.4. Escribe o seu 

curriculum vitae en 

formato electrónico, 

seguindo un modelo, p.e., 

o modelo Europass e coa 

axuda dun dicionario. 
B4.2.5. Escribe 
correspondencia persoal 

sinxela e participa nos que 

describe experiencias, 

narra feitos relacionados 

co seu ámbito de interese 

e sobre actividades e 

experiencias pasadas (p.e. 

sobre unha viaxe, un 

acontecemento 

importante).  
 

B4.3. Funcións 

comunicativas. Produción 

de textos escritos onde 

aparezan as seguintes 

funcións comunicativas:  
– Iniciación e mantemento 

de relacións persoais e 

sociais.  
– Descrición de cualidades 

físicas e abstractas de 

persoas, obxectos, lugares 

e actividades.  
– Narración de 

acontecementos pasados 

puntuais e habituais, 

descrición de estados e 

situacións presentes e 

expresión de sucesos 

futuros.  
– Petición e ofrecemento 
de información, 

indicacións, opinións e 

puntos de vista, consellos, 

advertencias e avisos.  
– Expresión do 

coñecemento, a certeza, a 

dúbida e a conxectura.  
– Expresión da vontade, a 

intención, a decisión, a 

promesa, a orde, a 

autorización e a 
prohibición.  
– Expresión do interese, a 

aprobación, o aprecio, a 

simpatía, a satisfacción e 

os seus contrarios.  
– Formulación de 

suxestións e desexos.  
– Establecemento e 

mantemento da 

comunicación e 

organización do discurso.  
 

B4.3. Coñecer e 

utilizar para a 

produción do texto os 

aspectos socioculturais 

e sociolingüísticos 

relativos á vida cotiá 

(hábitos de estudo e de 

traballo, actividades de 
lecer), relacións 

interpersoais (entre 

homes e mulleres, no 

traballo, no centro 

educativo, nas 

institucións), 

comportamento 

(xestos, expresións 

faciais, uso da voz, 

contacto visual), e  
convencións sociais 

(costumes, tradicións) 
así como os aspectos 

culturais xerais que 

permitan comprender 

información e ideas 

presentes no texto, 

identificando 

diferenzas e 

semellanzas nos 

aspectos culturais máis 

visibles dos países 

onde se fala a lingua 
estranxeira e da propia 

cultura, e coas diversas 

culturas, se é o caso, do 

resto do alumnado, e 

amosar curiosidade e 

respecto ante as 

diferenzas.  
 

 

B4.3.1. Recoñece os 

elementos culturais máis 

relevantes dos países onde 

se fala a lingua 

estranxeira e establece 

relación entre aspectos da 

propia cultura e da allea, 

comparándoas e evitando 
estereotipos e valoracións 

etnocéntricas. 
 

B4.5. Léxico escrito de B4.5. Mostrar control B4.5.1. Comunica con 
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uso común (produción) 

relativo á identificación 

persoal; vivenda, fogar e 

contorno persoal; 

actividades da vida diaria; 

familia e amizades; 
traballo e ocupacións; 

tempo libre, lecer e 

deporte; viaxes e 

vacacións; saúde e 

coidados físicos; 

educación e estudo; 

compras e actividades 

comerciais; alimentación e 

restauración; transporte; 

lingua e comunicación; 

medio ambiente, clima e 

contorna natural; e 
tecnoloxías da información 

e da comunicación.  
 

sobre un repertorio 

limitado de estruturas 

sintácticas de uso 

habitual.  
 

eficacia, empregando 

adecuadamente as 

estruturas 

morfosintácticas básicas 

para realizar as funcións 

comunicativas propias do 
seu nivel.  
 

B4.6. Patróns gráficos e 

convencións ortográficas:  
– Corrección progresiva na 

ortografía e na puntuación 
e coidado na  
presentación dos textos.  
– Valoración da súa 

importancia na 

comunicación escrita.  

B4.6. Coñecer e 

utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente 

para comunicar 
información en 

situacións cotiás e 

habituais.  
 

B4.6.1. Emprega un 

vocabulario escrito básico 

e suficiente para producir 

textos sinxelos propios do 
seu nivel educativo. 
 

B4.7. Utilizar as 

principais convencións 

de formato, 

ortográficas, 
tipográficas e de 

puntuación, e de uso de 

maiúsculas ou 

minúsculas, así como 

abreviaturas e símbolos 

de uso común; saber 

manexar os recursos 

básicos de 

procesamento de textos 

para corrixir os erros 

ortográficos dos textos 
que se producen en 

formato electrónico e 

adaptarse ás 

convencións comúns 

da escritura de textos 

en internet ou en chats 

telefónicos.  
 

B4.7.1. Produce textos 

escritos breves en 

diferentes soportes con 

posibles erros ortográficos 
e de puntuación que non 

impidan a comprensión e 

utiliza o corrector 

informático para detectar 

e corrixir erros 

tipográficos e 

ortográficos. 
 

 

 
 

Estruturas sintáctico-discursivas no idioma inglés 
- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, also too); disxunción (or); oposición/concesión ((not…) but;); 

causa (because (of); as); finalidade (to- infinitive); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than);the 

highest in the world); resultado (so; so that); .  
- Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so).  
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, 

that’s my bike!).  
- Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; negative tags).  
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- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; tags).  
- Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous); presente (simple and continuous present); futuro (going 

to; will; present simple and continuous).  
- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple;); habitual (simple tenses (+ Adv., e. 

g. every Sunday morning).  
- Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can); posibilidade/probabilidade (may; 
perhaps); necesidade (must; need; have (got) to); obriga (have (got) to; must; imperative); permiso (may; could ;); 

intención (present continuous).  
- Expresión da entidade (count/uncount nouns; pronouns (relative, reflexive/ one(s); determiners).  
- Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. lots (of). Degree: e.g. 

absolutely;a (little)bit). 
- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and 

arrangement).  
- Expresión do tempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; early; late) of time; 

duration (from…to; during; until;) anteriority, posteriority (before,afterwards; later); sequence (first, second, after 

that, finally); simultaneousness (just when); frequency (e. g. twice/four times a week; daily)).  
- Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry).  

 

 

 

 
3.5.2 Secuenciación e temporalización 

Tendo en conta que imos utilizar distintos materiais na ESA presencial e na semipresencial, a secuenciación 

e temporalización será lixeiramente distinta en ambalas dúas:  
 

Ensino Presencial 
NIVEL I – MÓDULO 1 
1º ESAME: A Unidade introductoria e as Unidades 1 e 2 do libro de referencia English for Adults Today 1. 
2º ESAME: As Unidades 3 e 4 do libro de referencia English for Adults Today 1. 
NIVEL I – MÓDULO 2  
1º ESAME: As Unidades 5 e 6 do libro de referencia English for Adults Today 1. 
2º ESAME: As Unidades 7 e 8 do libro de referencia English for Adults Today 1. 
NIVEL II – MÓDULO 3 
1º ESAME: A Unidade introductoria e as Unidades 1 e 2 do libro de referencia English for  Adults 2. 
2º ESAME: As Unidades 3 e 4 do libro de referencia English for Adults 2. 
NIVEL II – MÓDULO 4 
1º ESAME: As Unidades 5 e 6 do libro de referencia English for  Adults 2. 
2º ESAME: As Unidades 7 e 8 do libro de referencia English for Adults 2. 
 

 

Ensino Semipresencial 
NIVEL I – MÓDULO 1 
1º ESAME: As Unidades 1 e 2 do material colgado na páxina web da Consellería de Educación da Xunta de 

Galicia. 
2º ESAME: As Unidades 3 e 4 do material colgado na páxina web da Consellería de Educación da Xunta de 
Galicia. 
NIVEL I – MÓDULO 2 
1º ESAME: As Unidades 5 e 6 do material colgado na páxina web da Consellería de Educación da Xunta de 
Galicia 
2º ESAME: As Unidades 7 e 8 do material colgado na páxina web da Consellería de Educación da Xunta de 

Galicia. 
NIVEL II – MÓDULO 3 
1º ESAME: As Unidades 8 e 10 do material colgado na páxina web da Consellería de Educación da Xunta 

de Galicia 
2º ESAME: As Unidades 11 e 12 do material colgado na páxina web da Consellería de Educación da Xunta 
de Galicia. 
NIVEL II – MÓDULO 4 
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1º ESAME: As Unidades 13 e 14 do material colgado na páxina web da Consellería de Educación da Xunta 
de Galicia 
2º ESAME: As Unidades 15 e 16 do material colgado na páxina web da Consellería de Educación da Xunta 

de Galicia. 
 
 

 

A temporalización dos contidos dependerá en gran medida do ritmo de aprendizaxe dos distintos 

grupos polo que é responsabilidade do alumno poñerse en contacto cas profesoras correspondentes para 

saber cal é a materia que entra nos distintos exames. 

 

 

3.5.3 Contidos mínimos 
 

NIVEL I- MÓDULO 1 
 

Bloque 1. Escoitar, falar e conversar. 

 

 Comprensión de mensaxes orais sinxelas e básicas para realizar actividades de aula. 

 Comprensión de textos orais sinxelos gravados ou en diferentes soportes multimedia, conectados 

cos seus intereses e apoiados con imaxes, sons e xestos.  

 Produción de mensaxes orais curtas, con estrutura lóxica e con pronuncia que non impida a 

comunicación (saúdo, despedida, presentacións, felicitación ás persoas da aula nos seus 

aniversarios....).  

 Participación en conversas breves e sinxelas controladas dentro da aula, en simulacións 

relacionadas con experiencias e intereses persoais. 

 Uso de respostas axeitadas ás cuestións requiridas polo profesor/a e os compañeiros/as nas 

actividades de aula. 

 Valoración da lingua estranxeira como instrumento para comunicarse e para achegarse a persoas 

doutras culturas. 

 Valoración positiva das intervencións orais propias e alleas e da cooperación no traballo. 

 

 Bloque 2. Ler e escribir. 

 

 Comprensión de instrucións básicas para a resolución de actividades presentadas por escrito. 

 Comprensión xeral e identificación de informacións específicas en diferentes tipos de textos 

sinxelos auténticos e adaptados, en soporte papel e dixital, sobre diversos temas axeitados á súa 

idade e relacionados con contidos doutras materias do currículo.  

 Uso de estratexias básicas de comprensión lectora: identificación do tema dun texto coa axuda de 

elementos textuais e non textuais, uso dos coñecementos previos sobre o tema, inferencia de 



71 
 

significados polo contexto, por comparación de palabras ou frases similares nas linguas que xa 

coñecen.  

 Desenvolvemento da expresión escrita de forma guiada, como por exemplo completando ou 

modificando frases e parágrafos sinxelos. 

 Composición de textos curtos sinxelos, coñecidos previamente en producións orais, con elementos 

básicos de intencións comunicativas a partir de modelos e utilizando cohesión e con diversas 

estratexias como a planificación, textualización e revisión do texto.  

 Valoración positiva dos textos escritos propios e os do resto das persoas da aula, colaborando na súa 

produción e exposición e integrándoas na rutina da aula.  

 Uso de distintas fontes, en soporte papel, dixital ou multimedia, para obter información e realizar 

tarefas individuais ou en grupo.  

 

Bloque 3. Coñecementos da lingua. Coñecementos lingüísticos.  

 

 Identificación de elementos morfolóxicos básicos e habituais no uso da lingua como o substantivo, 

o verbo, o adxectivo, o adverbio ou a preposición e conectores básicos de adición, enumeración e 

ordenación. 

 Identificación e uso de expresións comúns, de frases feitas sinxelas e de léxico relativo a contextos 

concretos e cotiáns e a contidos doutras materias do currículo.  

 Identificación de antónimos básicos e de uso habitual.  

 Uso de estruturas e funcións básicas relacionadas coas situacións cotiás máis predicibles.  

 Recoñecemento e produción de patróns básicos de ritmo, entoación e acentuación de palabras e 

frases. Reflexión sobre a aprendizaxe. 

 Aplicación de estratexias básicas para organizar, adquirir, recordar e utilizar léxico.  

 Uso progresivo de recursos para a aprendizaxe como dicionarios, libros de consulta, bibliotecas e 

tecnoloxías da información e a comunicación. 

 Reflexión guiada sobre o uso e o significado das formas gramaticais axeitadas a distintas intencións 

comunicativas 

 . * Iniciación nas estratexias de autoavaliación e autocorrección das producións orais e escritas 

propias.  

 Aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe e ter unha actitude positiva para 

superalo.  

 Organización do traballo persoal como estratexia para progresar na aprendizaxe. 

 Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e fóra dela. 

 Participación activa e cooperativa en actividades e traballos grupais.  
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Bloque 4. Aspectos socioculturais e consciencia intercultural.  

 

 Recoñecemento e valoración da lingua estranxeira como instrumento de comunicación na aula, ou 

con persoas doutras culturas.  

 Identificación dos principais costumes e trazos da vida cotiá propios doutros países e culturas onde 

se fala a lingua estranxeira. Comparación cos patróns culturais existentes en Galicia, evitando os 

estereotipos.  

 Uso de fórmulas de cortesía axeitadas nos intercambios sociais. 

 Interese e iniciativa na comunicación con falantes ou aprendices da lingua estranxeira, utilizando 

soporte papel ou medios dixitais.  

 Valoración do enriquecemento persoal que supón a relación con persoas pertencentes a outras 

culturas. 

 

 

NIVEL II. MÓDULO 2 

 

Bloque 1. Escoitar, falar e conversar.  

 

 Escoita e comprensión de mensaxes orais, de progresiva dificultade, emitidas dentro da aula, 

relacionados coas actividades habituais.  

 Obtención de información xeral e específica de textos orais sobre asuntos cotiáns e predicibles 

procedentes de diferentes medios audiovisuais e con apoio de elementos verbais e non verbais.  

 Uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais: uso do contexto verbal e non verbal e dos 

coñecementos previos sobre a situación, así como identificación de palabras clave. 

 Produción de mensaxes orais breves e coherentes sobre temas de interese persoal e cunha pronuncia 

que non dificulte a comunicación. 

 Participación en situacións reais ou simuladas de comunicación (conversas telefónicas, peticións, 

autopresentacións, identificación de obxectos, lugares ou persoas) en todo tipo de interaccións 

(parellas, grupos, equipos) dentro da aula, con pronuncia e entoación axeitadas para conseguir a 

comunicación.  

 Resposta axeitada a situacións de comunicación na aula.  

 Valoración positiva das intervencións orais propias e alleas na lingua estranxeira como instrumento 

para comunicarse e coñecer outras culturas. 

Bloque 2. Ler e escribir.  
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 Asociación de grafía, pronuncia e significado a partir de modelos escritos e expresións orais 

coñecidas e consolidación das asociacións grafía-son das mensaxes empregadas en situacións 

funcionais de comunicación. 

 Comprensión da información xeral e específica en diferentes tipos de textos, en soporte papel e 

dixital, auténticos e adaptados, sobre asuntos familiares e relacionados con contidos doutras áreas 

do currículo. 

 Iniciativa para ler de xeito autónomo textos de certa extensión. 

 Uso de estratexias de comprensión lectora: anticipación do contido antes e durante a lectura, 

identificación do tema dun texto coa axuda de elementos textuais e non textuais, emprego dos 

coñecementos previos sobre un tema, inferencia de significados polo contexto, por elementos 

visuais, por comparación de palabras ou frases similares nas linguas que coñecen.  

 Recoñecemento e iniciación no uso dalgunhas fórmulas que diferencian a linguaxe formal e 

informal nas comunicacións escritas.  

 Composición de distintos textos coa axuda de modelos, atendendo a elementos básicos de cohesión 

e utilizando estratexias elementais no proceso de composición escrita (planificación, textualización 

e revisión). 

 

Bloque 3. Coñecemento da lingua. Coñecementos lingüísticos. 

  

 Identificación de elementos morfolóxicos no uso da lingua: substantivo, verbo, adxectivo, adverbio, 

preposición, etc.  

 Ampliación de expresións comúns, de frases feitas e de léxico apropiado a contextos concretos, 

cotiáns e a contidos doutras materias do currículo.  

 Uso das estruturas e funcións máis habituais. 

 Recoñecemento e produción de patróns básicos de ritmo, entoación e acentuación de palabras e 

frases. Reflexión sobre a aprendizaxe.  

 Ampliación de estratexias para organizar, adquirir, lembrar e utilizar léxico. 

 Uso de recursos para a aprendizaxe como dicionarios, libros de consulta, bibliotecas ou tecnoloxías 

da información e da comunicación. 

 Reflexión sobre o uso e o significado das formas gramaticais axeitadas a distintas intencións 

comunicativas.  

 Participación en actividades de avaliación compartida, na avaliación da propia aprendizaxe e uso de 

estratexias de autocorrección.  

 Organización do traballo persoal como estratexia para progresar na aprendizaxe. 

 Interese por aproveitar as oportunidades da aprendizaxe creadas no contexto da aula e fóra dela.  

 Participación activa en actividades e traballos grupais. 
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Bloque 4. Aspectos socioculturais e consciencia intercultural.  

 

 Recoñecemento e valoración da lingua estranxeira como instrumento de comunicación 

internacional.  

 Identificación e respecto cara aos costumes e trazos da vida cotiá propios doutros países e culturas 

onde se fala a lingua estranxeira respecto a patróns culturais existentes en Galicia. 

 Ampliación de fórmulas de cortesía axeitadas nos intercambios sociais.  

 Coñecemento dos acontecementos culturais diversos de tipo histórico, aspectos xeográficos ou 

literarios, obtendo a información por diferentes medios, entre eles a biblioteca, a internet e outras 

tecnoloxías da información e comunicación.  

 Interese e iniciativa na realización de intercambios comunicativos con falantes ou aprendices da 

lingua estranxeira, utilizando soporte papel ou medios dixitais. 

 Valoración do enriquecemento persoal que supón a relación con persoas pertencentes a outras 

culturas. 

 Respecto pola cultura da lingua estranxeira en comparación coa galega, acadando unha consciencia 

intercultural que supere os estereotipos. 

 

 

 

 

NIVEL II- MÓDULO 3 

 

Bloque 1. Escoitar, falar e conversar.  

 

 Comprensión de instrucións en contextos reais e simulados 

 Comprensión global e específica de textos orais de progresiva complexidade, relacionados con 

actividades propias da aula, cos intereses das alumnas e dos alumnos, cos seus sentimentos, 

desexos e gustos.  

 Escoita, identificación e comprensión de información xeral e específica de mensaxes sinxelas, 

de progresiva dificultade, cara a cara ou emitidas por medios audiovisuais sobre temas 

concretos e coñecidos, pronunciados con lentitude e claridade.  

 Uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais: uso do contexto verbal e non verbal e 

dos coñecementos previos sobre a situación, identificación de palabras clave e identificación da 

intención do falante.  

 Produción oral de descricións, narracións e explicacións breves sobre acontecementos, 

experiencias e coñecementos diversos.  
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 Participación en conversas e simulacións sobre temas cotiás e de interese persoal con diversos 

fins comunicativos.  

 Emprego de respostas espontáneas a situacións de comunicación na aula. 

 Uso progresivamente autónomo das convencións máis habituais e propias da conversa en 

actividades de comunicación reais e simuladas. 

 

 Bloque 2. Ler e escribir.  

 

 Comprensión da información xeral e específica de textos auténticos, en soporte papel e dixital, 

sobre temas cotiás de interese xeral. 

 Uso de distintas fontes, en soporte papel, dixital ou multimedia, para obter información co fin 

de realizar tarefas individuais ou en grupo.  

 Uso de diferentes estratexias de lectura como a identificación do contido dun texto escrito coa 

axuda de elementos textuais e non textuais, uso do contexto, de dicionarios ou aplicación de 

regras de formación de palabras para inferir significados. 

 Produción guiada de textos sinxelos e estruturados, con algúns elementos de cohesión para 

marcar con claridade a relación entre ideas e utilizando estratexias básicas no proceso de 

composición escrita (planificación, textualización e revisión de borradores) que axuden á 

reflexión sobre o proceso de escritura.  

 Interese pola presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital, utilizando 

adecuadamente a ortografía e os signos de puntuación. 

 

Bloque 3. Coñecemento da lingua. Coñecementos lingüísticos.  

 

 Uso progresivamente autónomo de expresións comúns, frases feitas e léxico sobre temas de 

interese persoal e xeral, temas cotiás e temas relacionados con contidos doutras áreas do 

currículo.  

 Uso, con progresiva autonomía, de expresións fixas, enunciados e léxico sobre temas de 

interese persoal.  

 Uso de estruturas e funcións asociadas a diferentes situacións de comunicación. Reflexión 

sobre a aprendizaxe.  

 Aplicación de diferentes estratexias para organizar, adquirir, lembrar e utilizar léxico.  

 Organización e uso, cada vez máis autónomo, de recursos para a aprendizaxe como dicionarios, 

libros de consulta, bibliotecas ou tecnoloxías da información e da comunicación.  

 Análise e reflexión sobre o uso e o significado de diferentes formas gramaticais mediante 

comparación e contraste coas linguas que coñece.  

 Participación na avaliación da propia aprendizaxe e uso de estratexias de autocorrección. 
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 Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e fóra dela.  

 Participación activa en actividades e traballos grupais.  

 

Bloque 4. Aspectos socioculturais e consciencia intercultural.  

 

 Valoración do uso da lingua estranxeira como medio para comunicarse con persoas de 

procedencias diversas.  

 Identificación dos trazos comúns e das diferenzas máis significativas que existen entre os 

costumes, usos, actitudes e valores da sociedade cuxa lingua se estuda respecto a patróns 

culturais existentes en Galicia.  

 Coñecemento dos elementos culturais máis significativos dos países onde se fala a lingua 

estranxeira: literatura, arte, música, cine, obtendo a información por diferentes medios, entre 

eles a biblioteca, a prensa, a Internet e outras tecnoloxías da información e da comunicación. 

 Interese e iniciativa por comunicarse con falantes ou aprendices da lingua estranxeira utilizando 

soporte papel ou medios dixitais.  

 Valoración do enriquecemento persoal que supón a relación con persoas pertencentes a outras 

culturas. 

 

 

 

NIVEL II- MÓDULO 4 

 

Bloque 1. Escoitar, falar e conversar.  

 

 Escoita, identificación e comprensión do significado xeral e específico de conversas 

interpersoais sinxelas sobre temas coñecidos presentados de forma clara e organizada co fin de 

contestar no momento a preguntas ou cuestións sobre temas coñecidos.  

 Uso de estratexias de comprensión das mensaxes orais: uso do contexto verbal e non verbal e 

dos coñecementos previos sobre a situación, identificación de palabras clave e identificación da 

actitude e intención do falante.  

 Produción oral de descricións, narracións e explicacións sobre experiencias, acontecementos e 

contidos diversos 

 . * Participación activa en conversas e simulacións sobre temas cotiáns e de interese persoal con 

diversos fins comunicativos.  

 Uso de estratexias de cooperación na interacción e no traballo con outras persoas, colaborando, 

verificando a comprensión e cooperando activamente na realización das tarefas de 

comunicación.  
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 Emprego de respostas espontáneas e precisas a situacións de comunicación na aula.  

 Uso de convencións propias da conversa en actividades de comunicación reais e simuladas.  

 Valoración das linguas como medio para comunicarse e relacionarse con compañeiras e 

compañeiros doutros países, como recurso de acceso á información e como instrumento de 

enriquecemento persoal ao coñecer culturas e maneiras de vivir diferentes.  

 

Bloque 2. Ler e escribir.  

 

 Identificación da intención do emisor da mensaxe.  

 Comprensión de instrucións e indicacións sinxelas e de comentarios básicos aos seus traballos 

escritos.  

 Obtención de información xeral de textos que conteñan vocabulario relativo a lugares, persoas, 

obxectos, acontecementos e accións ligados a temas de conversa habituais na idade das alumnas 

e alumnos.  

 Comprensión xeral e específica de diversos tipos de texto, en soporte papel e dixital, de interese 

xeral ou referidos a contidos doutras materias do currículo. 

 Uso de distintas fontes, en soporte papel, dixital ou multimedia, para obter información co fin 

de realizar tarefas específicas.  

 Consolidación de estratexias de lectura xa utilizadas como a identificación do tema dun texto 

escrito co apoio contextual que este conteña. 

 Composición de textos diversos, con léxico axeitado ao tema e ao contexto, cos elementos 

necesarios de cohesión para marcar con claridade a relación entre as ideas e utilizando con 

autonomía estratexias básicas no proceso de composición escrita como a planificación, 

textualización e revisión do texto. 

 Presentación coidada dos textos escritos, en soporte papel e dixital utilizando correctamente a 

ortografía e os signos de puntuación.  

 

Bloque 3. Coñecementos da lingua. Coñecementos lingüísticos. 

 

 Uso de expresións comúns, frases feitas e léxico sobre temas de interese persoal e xeral, temas 

cotiáns e temas relacionados con contidos doutras materias do currículo.  

 Recoñecemento de antónimos, sinónimos e «falsos amigos» e formación de palabras a partir de 

prefixos e sufixos. 

 Consolidación e uso de estruturas e funcións asociadas a diferentes situacións de comunicación.  

 Recoñecemento de diferentes patróns de ritmo, entoación e acentuación de palabras e frases. 

Reflexión sobre a aprendizaxe.  

 Aplicación de estratexias para organizar, adquirir, lembrar e utilizar o léxico.  
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 Organización e uso, cada vez máis autónomo, de recursos para a aprendizaxe como dicionarios, 

libros de consulta, bibliotecas ou recursos dixitais e informáticos.  

  Análise e reflexión sobre o uso e o significado de diferentes formas gramaticais mediante 

comparación e contraste coas linguas que coñece.  

 Participación na avaliación da propia aprendizaxe e uso de estratexias de autocorrección.  

 Organización do traballo persoal como estratexia para progresar na aprendizaxe.   

 Interese por aproveitar as oportunidades de aprendizaxe creadas no contexto da aula e fóra dela.  

 Participación activa e cooperativa en actividades e traballos grupais.  

 

Bloque 4. Aspectos socioculturais e consciencia intercultural. 

 

 Valoración da importancia da lingua estranxeira en todos os eidos das relacións internacionais. 

 Identificación das características máis significativas dos costumes, normas, actitudes e valores da 

sociedade cuxa lingua se estuda e respecto a patróns culturais distintos aos existentes en Galicia.  

 Coñecemento dos elementos culturais máis relevantes dos países onde se fala a lingua estranxeira 

obtendo a información por diferentes medios, entre eles a biblioteca, a prensa, a internet e outras 

tecnoloxías da información e comunicación.  

  Interese por comunicarse con falantes ou aprendices da lingua estranxeira utilizando soporte papel 

ou medios dixitais. 

 Uso apropiado, desde o punto de vista sociocultural, de fórmulas lingüísticas en situacións 

concretas de comunicación para expresar matices semánticos, como cortesía, acordo, discrepancia... 

 Valoración do enriquecemento persoal que supón a relación con persoas pertencentes a outras 

culturas. 

 

 

 

 

3.6. 1º BACHARELATO 

 
Iste curso académico implántase a LOMLOE e ten que presentarse a través da aplicación PROENS, 

polo que ahí está refrexada. 

 
 

 
3.7 2º BACH 

 
3.7.1 Táboas de contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe 
 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis 
Bloque 1. Comprensión de textos orais 



79 
 

 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 comúns: verificadores, 

expresivos, apelativos e fáticos. 

B1.1. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias adecuadas para 

comprender o sentido xeral; a 

información esencial; os puntos 

principais; os detalles relevantes; 
información, ideas e opinións tanto 

implícitas como explicitas do 

texto, formuladas de maneira clara; 
e matices como a ironía ou o 

humor, ou o uso poético ou estético 

da lingua cando a imaxe facilita a 

comprensión.  
 

 B1.2. Distinguir e aplicar á 

comprensión do texto oral as 
funcións e os significados 

específicos xeralmente asociados a 

diversas estruturas sintácticas de 
uso común segundo o contexto de 

comunicación (por exemplo, 

estrutura interrogativa para 

expresar admiración).  
 

 B1.3. Comprender o esencial de 

conversas ou debates sobre temas 
educativos ou profesionais da súa 

área de interese, desenvolvidos 

nunha linguaxe sen usos 
idiomáticos, e extraer información 

específica relevante aínda que non 

se comprenda a totalidade dos 

textos. 
 

  B1.4. Recoñecer os significados e 

intencións comunicativas expresas 
de patróns sonoros, acentuais, 

rítmicos e de entoación de uso 

común e máis específicos, así 

como algunhas de carácter 
implícito (incluíndo a ironía e o 

humor), cando a articulación é 

clara. 
 

  B1.5. Ientificar as ideas 

principais, información detallada e 
implicacións xerais de textos de 

certa lonxitude, ben organizados e 

lingüisticamente complexos, nunha 

variedade de lingua estándar e 
articulados a velocidade normal, 

que traten temas tanto concretos 

como abstractos, incluso se son de 
carácter técnico cando estean 

dentro do propio campo de 

especialización ou de interese nos 
ámbitos persoal, público, educativo 

e laboral/profesional, sempre que 

PLEB1.1. Comprende instrucións, 
anuncios, de claracións e 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).  
 
PLEB1.2. Identifica as ideas principais, 

os detalles relevantes e as implicacións 

xerais de conversas e debates 

relativamente extensos e animados 
entre varias persoas interlocutoras que 

teñen lugar na súa presenza, sobre 

temas xerais, de actualidade ou do seu 
interese, sempre que o discurso estea 

estruturado e non se faga un uso moi 

idiomático da lingua.  
 

PLEB1.3. 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.  
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.  
 

PLEB1.5. Comprende a liña 

argumental, as ideas principais, os 
detalles relevantes e as 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 

estruturen o discurso e guíen a 

comprensión.  
 

 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 
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as condicións acústicas sexan boas 
e se poidan confirmar certos 

detalles.   
 

B1.6. Comprender as ideas 
principais e as específicas máis 

relevantes de textos gravados ou 

audiovisuais emitidos en lingua 
estándar, con claridade na fala, e 

sen condicións externas que 

dificulten a comprensión. 

variedade de lingua estándar e a 
velocidade normal. 

 

 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis 
Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción  

B2.1. Estratexias de produción: 

Planificación:  

- Identificar o contexto, o 

destinatario e a finalidadee e 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 

B2.1. Coñecer, seleccionar con 

coidado e saber aplicar 

eficazmente e con certa 
naturalidade as estratexias 

adecuadas para producir textos 

orais de diversos tipos e de certa 

lonxitude, planificando o discurso 
segundo o propósito, a situación, 

os interlocutores e a canle de 

comunicación; recorrendo á 
paráfrase ou a circunloquios cando 

non se atopa a expresión precisa, e 

identificando e corrixindo os erros 
que poidan provocar unha 

interrupción da comunicación.   

 

B2.2. Construír textos claros e 

co detalle suficiente, ben 
organizados e adecuados ao 

interlocutor e ao propósito 

comunicativo, sobre temas 
diversos, xerais e máis específicos 

dentro do propio campo de 

especialidade ou de interese, e 

defender un punto de vista sobre 
temas xerais ou relacionados coa 

propia especialidade, indicando os 

proles e os contras das opcións, así 
como tomar parte activa en 

conversas formais ou informais de 

certa lonxitude, desenvolvéndose 
cun grao de corrección e fluidez 

que permita manter a 

comunicación.  

 

 B2.3. Utilizar correctamente, 

sen erros que conduzan a 

malentendidos, as estruturas 

morfosintácticas, os patróns 
discursivos e os elementos de 

coherencia e de cohesión de uso 

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.).  
 
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 preguntas do 

auditorio formuladas con claridade e a 

velocidade normal. 
 
 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 opinións e 

proxectos 
 

 PLEB 2.4. Toma parte adecuadamente 
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"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. 

común e máis específico, 
seleccionándoos en función do 

propósito comunicativo no 

contexto concreto (por exemplo, o 

uso da voz pasiva en presentacións 
de carácter educativo, ou de frases 

de relativo para facer unha 

descrición detallada).   

B2.4. Ler en voz alta con énfase 

expresiva de xeito que poidan 
recoñecerse as ideas clave, 

utilizando o ritmo e as pautas para 

facer a lectura comunicativa, 

engadindo algún comentario 
persoal ao texto (aclaración de 

palabras, algún novo exemplo, 

unha alusión a experiencias 
compartidas, etc.) e corrixíndose 

con naturalidade no caso dalgunha 

equivocación.  

 

 B2.5. Planificar e articular o 

texto oral segundo a función ou as 

funcións comunicativas principais 

e secundarias en cada caso, 
seleccionando os expoñentes das 

devanditas funcións segundo os 

seus matices de significación, e os 
patróns discursivos dos que se 

dispón para presentar e organizar a 

información, deixando claro o que 

se considera importante (por 
exemplo, mediante estruturas 

enfáticas), ou os contrastes ou as 

digresións con respecto ao tema 
principal. 

 

  B2.6. Expresarse con relativa 

facilidade e naturalidade, e cun 

grao de fluidez que permita 
desenvolver o discurso sen moita 

axuda do interlocutor, aínda que 

poidan darse algúns problemas de 
formulación que retarden algo o 

discurso ou que requiran expor de 

maneira distinta o que se quere 
dicir.  

 

 B2.7. Xestionar a interacción de 

maneira eficaz en situacións 

habituais, respectando e tomando 
a quenda de palabra con 

amabilidade e cando se desexa, e 

axustando a propia contribución á 
dos interlocutores, percibindo as 

en conversas formais, entrevistas, 
reunións e debates de carácter 

educativo ou ocupacional, achegando e 

pedindo 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. 
 

 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.  
 
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. 
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súas reaccións, e defenderse en 
situacións menos rutineiras, e 

mesmo difíciles (por exemplo, 

cando a persoa interlocutora 

acapara a quenda de palabra, ou 
cando a súa contribución é escasa 

e hai que encher as lagoas 

comunicativas ou animala a 
participar). 

 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

B3.1. Estratexias de 

comprensión: - Mobilización de 

información previa sobre o tipo 
de tarefa e o tema 

(coñecementos previos sobre o 

contido de que se trate) a partir 
da información superficial e 

paratextual: proveniencia do 

texto, imaxes, organización na 

páxina, títuos 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). 
 - Identificación do tipo 

textual, adaptando a 

comprensión a el. 
 - 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. 

 B3.1. Uso de diferentes 
estratexias de lectura 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 e a organización da 

información e o tipo de texto. 

 

  B3.2. Coñecer e saber aplicar 

as estratexias adecuadas para 

comprender o sentido xeral, a 

información esencial, os puntos 
principais, os detalles relevantes; 

información, ideas e opinións 

tanto implícitas como explícitas 
do texto, se están claramente 

sinalizadas; e matices como a 

ironía ou o humor, ou o uso 

poético ou estético da lingua, 
formulados de xeito claro. 

  B3.3. Seguir instrucións de 

certa complexidade e extensión 

tanto do ámbito público como do 

propio da especialidade, aínda que 
sexa necesario apoiarse para a 

comprensión en soportes visuais 

como debuxos, bosquexos e 
outros.  

 B3.4. Identificar as ideas 

principais, información detallada e 

implicacións xerais de textos de 

certa lonxitude, ben organizados e 
lingüisticamente complexos, 

nunha variedade de lingua 

estándar e que traten de temas 

tanto concretos como abstractos, 
mesmo se son de carácter técnico, 

cando estean dentro do propio 

campo de especialización ou de 

 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).    

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.  

 

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).  

 

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 de 
interese ou a súa especialidade. 

 

 PLEB3.5. Entende, en textos de 
referencia e consulta, en soporte tanto 

impreso como dixital, información 

detallada sobre temas da súa 
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interese, nos ámbitos persoal, 
público, educativo e laboral ou 

profesional, sempre que se poidan 

reler as seccións difíciles.   

B3.5. Recoñecer globalmente e 

con detalle a liña argumental no 

tratamento do asunto presentado 
en xornais, revistas, guías, páxinas 

web e novelas, e distinguir entre 

información, opinión e persuasión, 
así como comprender en textos 

literarios as relacións entre os 

personaxes e os motivos que os 
impulsan a actuar.  

 B3.6. Ler con fluidez textos de 

ficción e literarios 

contemporáneos e relacionados 

cos propios intereses e as 
necesidades nos ámbitos persoal, 

público, educativo e laboral ou 

profesional, ben estruturados, en 

rexistro estándar da lingua e 
escritos sen modismos pouco 

frecuentes. 

 

especialidade nos ámbitos educativo 
ou ocupacional, así como información 

concreta relacionada con cuestións 

prácticas en textos informativos 

oficiais, institucionais ou corporativos.  

 

PLEB3.6. Comprende a información, 

as ideas e as opinións implícitas en 
noticias e artigos xornalísticos e de 

opinión ben estruturados e de certa 

lonxitude que tratan dunha variedade 
de temas de actualidade ou máis 

especializados, tanto concretos como 

abstractos, dentro da súa área de 

interese, e localiza con facilidade 
detalles relevantes neses textos. 

  PLEB3.7. Comprende os aspectos 

principais, detalles  relevantes, 

algunhas ideas implícitas e o uso 

poético da lingua en textos literarios 
que presenten unha estrutura accesible 

e unha linguaxe non moi idiomática, e 

nos que o desenvolvemento do tema ou 
da historia, os personaxes centrais e as 

súas relacións, ou o motivo poético, 

estean claramente sinalizados con 
marcadores lingüísticos doadamente 

recoñecibles. 

 

   

 

 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis 
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. 

B4.1. Utilizar estratexias que 

faciliten un estilo de escritura 
sinxelo e fluído, evitando o uso de 

palabras ou estruturas das que non 

se estea seguro e seguindo 
adecuadamente o proceso de 

escritura: planificación do texto, 

selección das ideas pertinentes ao 
propósito comunicativo, 

presentación das ideas segundo o 

tipo de texto, organización 

adecuada en parágrafos, e revisión 
da coherencia, a cohesión, a 

ortografía, a puntuación e as 

concordancias.  

 

 B4.2. Coñecer, seleccionar e 

aplicar as estratexias máis 

adecuadas para elaborar textos 

escritos ben estruturados e de certa 

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, unhas 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 conclusións xustificadas.  
 

PLEB4.2. Describe un tema, un 

texto, un suceso ou un evento dando 

unha idea xeral que permita recoñecelo 
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 - 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.). so. 

lonxitude; por exemplo, 
integrando de maneira apropiada 

información relevante procedente 

de fontes diversas, ou reaxustando 

o rexistro ou o estilo (incluíndo 
léxico, estruturas sintácticas e 

patróns discursivos) para adaptar o 

texto ao destinatario e ao contexto 
específicos. 

 

  B4.3. Escribir, en calquera 

soporte, textos ben estruturados 

sobre unha ampla serie de temas 
relacionados cos propios intereses 

ou a especialidade, facendo 

descricións claras e detalladas; 
sintetizando información e 

argumentos extraídos de diversas 

fontes e organizándoos de maneira 
lóxica; e defendendo un punto de 

vista sobre temas xerais, ou máis 

específico, indicando os proles e 

os contras das opcións, utilizando 
para iso os elementos lingüísticos 

adecuados para dotar o texto de 

cohesión e coherencia, e 
manexando un léxico adaptado ao 

contexto e ao propósito 

comunicativo que se persegue. 

 

  B4.4. Planificar e articular o 

texto escrito segundo a función ou 

as funcións comunicativas 

principais e secundarias en cada 
caso, seleccionando os expoñentes 

das devanditas funcións segundo 

os seus matices de significación, e 
os patróns discursivos dos que se 

dispón para presentar e organizar a 

información, deixando claro o que 

se considera importante (por 
exemplo, mediante estruturas 

enfáticas), ou os contrastes ou as 

digresións con respecto ao tema 
principal. 

 

  B4.5. Elaborar resumos e notas 

recapitulativas, con claridade, 

exactitude, coherencia e fidelidade 
ao texto orixinal.  

 

 B4.6. Presentar os textos 

escritos de maneira coidadosa 
(con atención a marxes, 

riscaduras, liñas dereitas, letra 

con claridade, explicando as súas 
partes ou circunstancias, e ofrecendo 

unha opinión persoal argumentada. 
 

  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).  
 

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. 
 

 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 

estruturado.  
 
  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. 

 

 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. 

 

  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, 
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clara, letras maiúsculas e 
minúsculas cando corresponda, 

etc.), en soporte impreso e dixital, 

adecuados aos fins funcionais e 

valorando a importancia da 
presentación nas comunicacións 

escritas. 

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 textos. 

 

 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis 
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 de 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 

B5.5. Coñecer e saber 

seleccionar e utilizar léxico oral e 

escrito común e expresións e 
modismos de uso habitual, e máis 

especializado segundo os propios 

intereses e as necesidades no 
ámbito persoal, público, educativo 

e laboral ou profesional, así como 

un reducido repertorio de palabras 

e expresións, e as connotacións 
máis discernibles, que permita un 

uso humorístico, poético ou 

estético sinxelo do idioma. 

  B5.6. Coñecer coa 

profundidade debida e aplicar 
eficazmente á comprensión do 

texto os coñecementos 

sociolingüísticos relativos á 

estruturación social, ás relacións 
interpersoais en diversos contextos 

(desde informal ata institucional) e 

as convencións sociais (incluíndo 
crenzas e estereotipos) 

predominantes nas culturas en que 

se utiliza a lingua meta, así como 
os coñecementos culturais máis 

relevantes (por exemplo, 

históricos, xeográficos, literarios 

ou artísticos), que permitan captar 
as alusións máis directas sobre 

estes aspectos que poida conter o 

texto.  

 

 B5.7. Resumir ou parafrasear 

un texto para facelo  intelixible a 

quen necesite desta mediación por 

descoñecemento ou coñecemento 
insuficiente da lingua meta. 

 

  B5.8. Utilizar o coñecemento 

sociocultural sobre o modo de 
vida da comunidade que é obxecto 

de estudo e as diferenzas esenciais 

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.  

 

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.  
 

PLEB5.8. Explica valores e 

comportamentos propios dunha cultura 
a membros doutra diferente, 

consciente da importancia desta 

actividade de mediación intercultural. 
 

  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 
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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 

entre as prácticas, os valores e as 
crenzas desa comunidade e as 

propias, para facer un texto 

comprensible a unha persoa 

interlocutora que descoñece a 
lingua estranxeira, e resolver 

posibles malentendidos e conflitos 

interculturais. 

 

  B5.9. Participar en proxectos 

(elaboración de  materiais 

multimedia, folletos, carteis, 

recensión de libros e películas, 
etc.) nos que se utilicen varias 

linguas, tanto curriculares como 

outras presentes no centro, 
relacionados cos elementos 

transversais, evitando estereotipos 

lingüísticos ou culturais. 
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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".   

 

 

Contidos sintáctico-discursivos  

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (neither…nor); disxunción (either…or); 

oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of + NP/VP/sentence); causa because (of); due 

to; as; since); finalidade (so as to); comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more 

convenient (than); the best by far); resultado/correlación(such…that); condición (if; unless; in case; 

supposing); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes, 

warnings).  

– Relacións temporais ((just) as; while; once (we have finished). 
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-  Afirmación (emphatic affirmative sentences / the dummy do, e. g. I do love classic music; tags, e. g. I  

should have). 

-Exclamación (What + noun + sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. How 

very  extraordinary!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is freezing!). 

-Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have). 

-  Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who? Why on earth did she say that?; tags). 

-  Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous; past 

perfect simple and continuous); presente (present simple and continuous); futuro (present simple and 

continuous + Adv.; will be + verb+ ing; will + perfect tense (simple and continuous)).   

-Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and future 

continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; would); incoativo (start/begin by +verb+ing); 

terminativo (cease +verb+ing).  

- Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (it takes/holds/serves…); 

posibilidade/probabilidade (will; likely; should; ought to); necesidade (want; take); obriga (need/needn’t); 

permiso (may; could; allow) intención (be thinking of +verb+ing).   

-Expresión da existencia (e. g. there must have been); a entidade (count/uncount/collective/compound  

nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); a cualidade (e. g. bluish; nice to look 

at).   

-Expresión da cantidade: Number (e. g. some twenty people; thirty something). Quantity: e. g. twice as 

many; piles of newspapers; mountains of things. Degree: e. g. extremely; so (suddenly).  

- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin 

and  arrangement).   

-Expresión do tempo (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight), and 

indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time; duration (e. g. through(out) the winter; over 

Christmas); anteriority (already; (not) yet; long/shortly before); posteriority (e. g. later (on); long/shortly 

after); sequence (to begin with, besides, to conclude); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. 

rarely; on a weekly basis).   

-Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; upside down, in a mess). 

- Uso de conectores. 

- Have/get causative. 

-Phrasal verbs. 

- Gerund and infinitive 

 

3.7.2 Secuenciación e temporalización 

 

1ª Avaliación Starter Unit 
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Unit 1 Aiming High 

Unit 2 Get envolved! 

2ª Avaliación Unit 3 Out and About 

Unit 4 The Green Scene 

3ª Avaliación Unit 5 Animalia 

Unit 6 Making a Living 

 

A temporalización dos contidos dependerá en gran medida do ritmo de aprendizaxe dos distintos 

grupos polo que é responsabilidade do alumno poñerse en contacto cas profesoras correspondentes para 

saber cal é a materia que entra nos distintos exames. 

 

STARTER UNIT 

 

a) Obxectivos 

 

• Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre un centro educativo especial. 

• Repasar vocabulario variado visto no nivel anterior. 

• Repasar o Present Simple, o Present Continuous, o Past Simple, o Past Continuous, o Present 

Perfect Simple, o Past Perfect Simple, o Future Simple (will), be going to, o Future Continuous e o 

Future Perfect Simple. 

• Comprender a información clave dunha conversación entre dous estudantes sobre as vacacións de 

verán. 

• Facer e responder preguntas de modo oral sobre as vacacións de verán. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Reading 

• Comprensión dun texto sobre un centro educativo especial para prepararse para a universidade. 

• Realización de diferentes exercicios para demostrar que se entendeu o texto. 

 

Vocabulary 

• Realización de varias actividades para repasar palabras e expresións de todo tipo, aprendidas no 

nivel anterior. 

 

Grammar 
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• Repaso do Present Simple, o Present Continuous, o Past Simple, o Past Continuous, o Present 

Perfect Simple, o Past Perfect Simple, o Future Simple (will), be going to, o Future Continuous e o 

Future Perfect Simple. 

• Uso correcto da gramática que se repasou ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

 

Communication 

• Listening: comprensión oral dunha conversación entre dous estudantes sobre as vacacións de verán, 

para repasar as expresións típicas que se utilizan nesas situacións. 

• Speaking: traballo en parellas para a expresión oral de preguntas e respostas sobre as vacacións de 

verán, co fin de practicar as estruturas aprendidas previamente na sección. 

 

UNIT 1 – Aiming High 

 

a) Obxectivos 

 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre a educación esixente dalgúns países. 

 Aprender vocabulario novo relacionado co crecemento e a educación, así como palabras formadas 

con sufixos, os usos de free e diferenzas entre o vocabulario en inglés británico e en inglés 

americano. 

 Repasar o Present Perfect Simple, o Present Perfect Continuous, o Past Perfect Simple e o Past 

Perfect Continuous. 

 Comprender a información clave dun diálogo entre adolescentes sobre as súas familias, dun 

monólogo curto sobre aprender utilizando a tecnoloxía e dunha conversación para pedir 

información sobre os cursos dunha academia online. 

 Facer e responder preguntas de modo oral sobre a familia e para pedir información sobre un curso. 

 Redactar un texto argumentativo, prestando especial atención ás conxuncións copulativas e 

adversativas. 

 Pronunciar correctamente os sons similares aos contidos en allow, role e spoil e as letras mudas. 

 Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Getting Started 

• Familiarizarse co tema da fama a través dunha serie de fotografías, para responder varias preguntas. 

 

Topic Vocabulary 
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• Realización de varias actividades para aprender e traballar con palabras e expresións relacionadas 

co crecemento. 

• Pronunciar correctamente os sons similares aos contidos en allow, role e spoil. 

 

 Listening 

• Comprensión oral dun diálogo entre adolescentes sobre as súas familias. 

 

 Speaking 

• Traballo en parellas para facer e responder preguntas sobre a familia. 

 

Trends 

• Apartado especial e destacado no que se fala do uso dos teléfonos intelixentes para controlar os 

fillos. 

 

Reading 

• Introdución do tema dos pais controladores co fin de contestar a varias preguntas. 

• Identificación dos feitos e das opinións nun texto. 

• Comprensión dun texto sobre a educación esixente e controladora dalgúns pais, para realizar 

diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

• false friends destacados no texto. 

• Identificación no texto de palabras sinónimas ás que se dan. 

• Common Words: explicación e práctica sobre os diferentes significados de “free”. 

• Práctica oral do aprendido sobre a educación esixente e controladora dalgúns pais, contestando a 

varias preguntas que se expoñen. 

• Trends: tendencia dalgúns educadores a defender a formación do carácter como clave para ter unha 

educación completa. 

 

Topic Vocabulary 

• Realización de varias actividades para aprender e traballar con máis palabras e expresións 

relacionadas coa educación. 

• Sufixos para formar substantivos e adxectivos: explicación con exemplos e actividades para 

practicalos. 

 

 Listening 

• Comprensión oral dun monólogo curto sobre a aprendizaxe, utilizando a tecnoloxía para 

realizar diferentes actividades. 

• Realización de varios exercicios de comprensión. 

Grammar 
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• Expresión de accións presentes, pasadas e futuras en tempo perfecto con distintas referencias temporais, 

a través do Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous, Past Perfect Simple e Past Perfect 

Continuous. Uso e formación. Expresións temporais. 

• Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

• Grammar Challenge: actividade para volver escribir frases co fin de practicar máis as estruturas 

gramaticais vistas na sección. 

 

Communication 

• Lectura da páxina web dunha academia, para contestar a varias preguntas. 

• Trends: datos sobre os cursos que ofrecen a través de Internet prestixiosas universidades con gran 

historia. 

• Listening: comprensión oral dunha conversación para pedir información sobre os cursos dunha 

academia online. 

• Speaking: traballo en parellas para solicitar información, co fin de practicar as estruturas aprendidas 

previamente na sección. 

• Pronunciar correctamente as letras mudas. 

• Speaking Strategy: presenta consellos e frases para mellorar a expresión oral para pedir 

información. 

• Task: traballo en parellas para facer unha representación na que se practiquen as estruturas 

aprendidas previamente na sección. 

 

Writing 

 Análise da estrutura de texto argumentativo a través de distintas explicacións e actividades. 

 Estudo e práctica das conxuncións copulativas e adversativas. 

 Produción dun texto argumentativo seguindo os pasos facilitados nos apartados Task e Getting 

Organised, con axuda do apartado Useful Expressions. 

 

 

Think Back 

 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en 

práctica a gramática, a escritura e o vocabulario vistos ao longo da unidade, ao estilo dos 

exames para o FCE. 

 

 

c) Competencias clave 

 

• Comunicación lingüística: 
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- Topic Vocabulary, SB, páxs. 11 e 14-15; Think Back, SB, páx. 22; Vocabulary Builder, WB, páxs. 58-59: 

uso de vocabulario relacionado co crecemento e a educación; os sufixos para formar substantivos ou 

adxectivos; diferenzas de vocabulario entre inglés británico e inglés americano; Common Words, SB, páxs. 

13: diferentes usos da palabra free. 

- Reading, SB, páxs. 12-13; Extra Trends Today, SB, páx. 23; Extra Reading, WB, páx. 12: comprensión 

escrita de varios textos sobre diferentes temas presentados na unidade e aprendizaxe da estratexia de lectura 

baseada na distinción entre feito e opinión; false friends, SB, páx. 13: identificación de false friends no 

texto. 

- Grammar, SB, páxs. 16-17; Think Back, SB, p. 22; Grammar Rules and Basic Practice, SB, páx. 127: 

repaso do Present Perfect Simple, o Present Perfect Continuous, o Past Perfect Simple e o Past Perfect 

Continuous; Writing, SB, páxs. 20-21: os conectores de adición e contraste. 

- Listening, SB, páxs. 11, 15 e 18: comprensión oral de diferentes situacións relacionadas cos temas 

presentados na unidade. 

- Speaking, SB, páxs. 11 e 19: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a sobre 

diferentes temas presentados na unidade. 

- Pronunciation, SB, páxs. 11 e 19; Pronunciation Practice, SB, páx. 133: pronunciación das formas débiles 

dos ditongos incluídos en palabras como allow, role e spoil, e as letras mudas. 

- Writing, SB, páxs. 20-21; Writing; WB, páx. 14: expresión escrita dun texto argumentativo, utilizando as 

expresións e vocabulario adecuados. 

 

• Competencia dixital: 

- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends2interactive: práctica das actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, comprensión oral e das actividades web correspondentes á unidade 1. 

- Digital Teacher’s Resources: 

   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona dez exames listos para usar en cada comunidade 

autónoma e exames para facer un mesmo/a, baseados en textos con versión longa e curta. 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, gravacións do mesmo e traducións, e 

ligazóns a páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión. 

   + Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 1. 

 

• Aprender a aprender: 

- Think Back, SB, p. 22; Check Your Progress, WB, páx. 15; Student Learning Record, WB, páx. 97; 

Vocabulary Builder, páxs. 58-59: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender 

e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

• Competencias sociais e cívicas: 

- Trends, SB, páxs. 11, 13 e 18: apuntamentos e datos curiosos sobre temas de interese e importancia actual 

e práctica da expresión oral para expresar a opinión persoal sobre os mesmos. 

http://www.burlingtonbooks.es/trends2interactive
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- Communication, SB, páx. 18: lectura dunha web de formación online e ser capaz de solicitar información. 

- Listening, SB, páx. 11: comprender conversacións sobre familias; Listening, SB, páx. 18: comprender 

unha conversación na que se solicita información. 

- Grammar, SB, páx. 17: lectura dun texto sobre un home que se encargou de custear a educación dun 

indixente. 

- Speaking, SB, páx. 19: capacidade para manter un diálogo co fin de solicitar información. 

 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 11 e 19; Trends, SB, páxs. 11, 13 e 18: uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos orais a partir de modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 20-21; Writing, WB, páx. 14: uso da creatividade persoal á hora de producir textos 

escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 97: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

 

• Conciencia e expresións culturais: 

- Reading, SB, páxs. 12-13: lectura dun texto sobre un tipo concreto de crianza típico da cultura chinesa. 

- Grammar, SB, páx. 16: realización dun exercicio sobre datos acerca da educación no Reino Unido. 

- Writing, SB, páx. 20: lectura dun modelo de texto sobre os pros e contras de estudar no estranxeiro. 

- Extra Trends Today, SB, páx. 23: lectura dunha cronoloxía sobre a tecnoloxía nos centros educativos, 

desde os anos 20 do s. XX até o futuro. 

 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

• Lingua e literatura: 

 Vocabulario relacionado co crecemento e a educación. 

 False friends. 

 Formación de palabras por sufixación. 

 Diferenzas entre o vocabulario en inglés británico e en inglés americano 

 Os tempos perfectos. 

 A familia. 

 O texto argumentativo. 

 O uso de conxuncións copulativas e adversativas. 

 

• Cultura audiovisual: 

 Famosos coñecidos en diferentes ámbitos coma o deporte, a política, a música, etc. 
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• Psicoloxía: 

 Saber tratar e educar os fillos para sacar o seu maior potencial. 

 Comportamento dos pais que tenden á máxima esixencia á hora de educar os seus fillos. 

 

• Relixión: 

 Importancia da educación en todos os campos para o desenvolvemento dos nenos. 

 Axuda aos máis necesitados, dándolles oportunidade de formarse para un futuro mellor. 

 

• Tecnoloxías da información e da comunicación: 

 Uso de Internet como medio para comunicarse e solicitar información sobre cursos. 

 Internet como alternativa para recibir cursos de formación. 

 

 

 

 

UNIT 2 – Get involved! 

 

a) Obxectivos 

 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre a implicación das persoas á hora de decidir 

axudar ou non a alguén nunha situación complicada. 

 Aprender vocabulario novo relacionado con asuntos sociais e a resolución de problemas sociais, así 

como as verb collocations, expresións comúns cos pronomes indefinidos e os nomes compostos. 

 Utilizar o estilo indirecto correctamente. 

 Comprender a información clave dunha conversación sobre o tipo de país idóneo para vivir, dunha 

presentación dun estudante sobre unha nena que loitou pola súa educación nun país no que as 

mulleres teñen problemas para formarse e dunha conversación sobre como recadar diñeiro para un 

centro de xente sen fogar. 

 Falar de problemas sociais e expresar opinións. 

 Redactar un texto de opinión, prestando especial atención ás conxuncións causais e consecutivas, e 

á estrutura das oracións. 

 Pronunciar correctamente os sons similares aos contidos en behave e fair e practicar o ritmo á hora 

de falar. 

 Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

 

b) Contidos didácticos 
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Getting Started 

• Familiarizarse co tema dos asuntos sociais a través dunha serie de viñetas para responder varias 

preguntas. 

 

Topic Vocabulary 

• Realización de varias actividades para aprender e traballar con palabras e expresións relacionadas 

con asuntos sociais. 

• Pronuncia correcta dos sons similares aos contidos en behave e fair. 

 

 Listening 

1. Comprensión oral dunha conversación sobre o tipo de país idóneo para vivir. 

 

 Speaking 

 Traballo en parellas para falar de problemas sociais, utilizando como base dúas afirmacións que se 

expoñen. 

 

Trends 

• Apartado especial e destacado no que se fala das mellores cidades para vivir a xuventude. 

 

Reading 

• Introdución do tema de correr riscos para axudar a outras persoas, co fin de contestar a varias 

preguntas. 

• Comprender o obxectivo dun autor á hora de escribir un texto concreto. 

• Comprensión dun texto sobre a implicación das persoas á hora de decidir axudar ou non a alguén 

nunha situación complicada, para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas e 

relacionadas coas da PAU. 

• False friends destacados no texto. 

• Identificación no texto de palabras sinónimas ás que se dan. 

• Common Words: explicación e práctica sobre os pronomes indefinidos anything, something, 

everyone e no one. 

• Práctica oral do aprendido sobre as preguntas para pedir opinión, contestando a varias preguntas 

que se expoñen. 

• Trends: explicación dos usos que se fai das gravacións das cámaras de seguridade. 

 

Topic Vocabulary 

• Realización de varias actividades para aprender e traballar con palabras e expresións relacionadas 

coa resolución de problemas sociais. 
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• Verb collocations: explicación con exemplos e actividades para practicalos. 

 

 Listening 

 Comprensión oral da presentación dun estudante sobre unha nena, Malala, que loitou pola súa 

educación nun país no que as mulleres teñen problemas para formarse. 

 

Grammar 

• Expresión de frases en estilo indirecto. Uso e formación. Cambios que se producen nos verbos, 

adverbios, pronomes, etc. Formulación de afirmacións, preguntas, ordes e suxestións en estilo indirecto.  

• Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades. 

• Grammar Challenge: actividade para reescribir frases que se dan, de tal maneira que, aínda que cambie 

a estrutura, teñan o mesmo significado. 

 

Communication 

• Lectura dunha páxina web solidaria para contestar a varias preguntas. 

• Trends: comentario sobre o uso dos medios sociais para concienciar as persoas sobre causas ou 

problemas. 

• Listening: comprensión oral dunha conversación sobre como recadar diñeiro para un centro de 

xente sen fogar. 

• Speaking: traballo en parellas para a expresión oral de opinións, co fin de practicar as estruturas 

aprendidas previamente na sección. 

• Ritmo correcto á hora de falar. 

• Speaking Strategy: presenta consellos e frases para axudar a introducir un tema ou a pasar a un novo 

nunha conversación. 

• Task: traballo en parellas para expoñer tres métodos diferentes de recadar diñeiro para fins 

benéficos, co fin de practicar as estruturas aprendidas previamente na sección. 

 

Writing 

 Análise da estrutura dun texto de opinión a través de distintas explicacións e actividades. 

 Estudo e práctica das conxuncións causais e consecutivas, e da estrutura das oracións. 

 Produción dun texto de opinión seguindo os pasos facilitados nos apartados Task e Getting 

Organised, con axuda do apartado Useful Expressions. 

 

Think Back 

 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en 

práctica a gramática, a escritura e o vocabulario vistos ao longo da unidade, ao estilo dos 

exames para o FCE. 
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c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Topic Vocabulary, SB, páxs. 25 e 28-29; Think Back, SB, páx. 36; Vocabulary Builder, WB, páxs. 60-61: 

uso de vocabulario relacionado con asuntos sociais e a resolución de problemas sociais; as verb 

collocations; Common Words, SB, páxs. 27: os usos dos pronomes indefinidos. 

- Reading, SB, páxs. 26-27; Extra CLIL, SB, páx. 37; Extra Reading, WB, páx. 20: comprensión escrita de 

varios textos sobre diferentes temas presentados na unidade e aprendizaxe da estratexia de lectura baseada 

na comprensión da finalidade do autor á hora de escribir un texto; false friends, SB, páx. 27: identificación 

de false friends no texto. 

- Grammar, SB, páxs. 30-31; Think Back, SB, p. 36; Grammar Rules and Basic Practice, SB, páx. 128: o 

estilo indirecto; Writing, SB, páxs. 34-35: os conectores de causa e efecto. 

- Listening, SB, páxs. 25, 29 e 32: comprensión oral de diferentes situacións relacionadas cos temas 

presentados na unidade. 

- Speaking, SB, páxs. 25 e 33: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a sobre 

diferentes temas presentados na unidade. 

- Pronunciation, SB, páxs. 25 e 33; Pronunciation Practice, SB, páx. 133: pronunciación das formas débiles 

dos ditongos incluídos en palabras como behave e fair, e o ritmo das palabras na frase. 

- Writing, SB, páxs. 34-35; Writing; WB, páx. 22: expresión escrita dun texto de opinión, utilizando as 

expresións e vocabulario adecuados. 

 

 Competencia dixital: 

- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends2interactive: práctica das actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, comprensión oral e actividades web correspondentes á unidade 2. 

- Digital Teacher’s Resources: 

   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona dez exames listos para usar en cada comunidade 

autónoma e exames para facer un mesmo/a, baseados en textos con versión longa e curta. 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, gravacións do mesmo e traducións, e 

ligazóns a páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión. 

   + Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 2. 

 

 Aprender a aprender: 

- Think Back, SB, p. 36; Check Your Progress, WB, páx. 23; Student Learning Record, WB, páx. 97; 

Vocabulary Builder, páxs. 60-61: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender 

e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

http://www.burlingtonbooks.es/trends2interactive
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- Trends, SB, páxs. 25, 27 e 32: apuntamentos e datos curiosos sobre temas de interese e importancia actual 

e práctica da expresión oral para expresar a opinión persoal sobre os mesmos. 

- Reading, SB, páx. 26-27: lectura dun texto que convida a reflexionar sobre o xeito de actuar que se ten 

ante un feito que ocorre diante de nós, nun lugar público, que requiriría a intervención de alguén. 

- Communication, SB, páx. 32: lectura dunha web dun centro para indixentes e ser capaz de expresar 

opinións. 

- Listening, SB, páx. 25: comprender conversacións sobre asuntos sociais; Listening, SB, páx. 29: 

comprender unha charla sobre unha nena que loitou pola súa educación; Listening, SB, páx. 32: comprender 

conversacións sobre como recadar diñeiro para un centro de indixentes. 

- Grammar, SB, páx. 31: lectura dun texto sobre un concerto benéfico. 

- Speaking, SB, páx. 32: capacidade para dar a opinión persoal. 

- Writing, SB, páx. 34: lectura dun modelo de texto sobre servizos á comunidade, como un programa 

educativo en escolas de secundaria. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 25 e 33; Trends, SB, páxs. 25, 27 e 32: uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos orais a partir de modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 34-35; Writing, WB, páx. 22: uso da creatividade persoal á hora de producir textos 

escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 97: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

- Getting Started, SB, páx. 24: lectura e comprensión de viñetas para reflectir problemas sociais. 

- Grammar, SB, páx. 31: realización dun exercicio sobre un texto acerca do uso da música e de artistas 

internacionais para recadar fondos para causas sociais. 

 

 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

• Lingua e literatura: 

 Vocabulario relacionado con asuntos sociais e a resolución de problemas sociais. 

 False friends. 

 Verb collocations. 

 Expresións comúns cos pronomes indefinidos. 

 Nomes compostos 

 O estilo indirecto. 
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 O texto de opinión. 

 O uso de conxuncións causais e consecutivas. 

 

• Relixión: 

 Implicación nos problemas sociais. 

 Importancia do dereito á educación universal en todo o mundo. 

 Recadación de diñeiro para causas sociais a través de actos benéficos como concertos. 

 Explicación do chamado “efecto espectador”. 

 

• Técnicas de expresión gráfico-plástica: 

 Uso de viñetas cómicas para reflectir os problemas sociais máis estendidos. 

 

• Artes escénicas: 

 Uso da música e de grandes estrelas da canción para a recadación de diñeiro para obras benéficas. 

 

• Tecnoloxías da información e da comunicación: 

 Uso de páxinas web para fins benéficos, como recadar diñeiro para un centro de xente sen 

fogar. 

 

 

 

 

UNIT 3 – Out and about 

 

a) Obxectivos 

 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre como, grazas a Google Earth, un mozo da 

India se reencontrou coa súa familia anos despois de perderse e acabar en Australia. 

 Aprender vocabulario novo relacionado coas viaxes e os preparativos para as mesmas, así como 

noun collocations, diferenzas entre wander e wonder, frases idiomáticas e expresións feitas con 

dous substantivos. 

 Utilizar os verbos modais e os modais perfectos. 

 Comprender a información clave dunha conversación sobre que lugares amosar a alguén que vai de 

visita a Río de Janeiro, dunha conversación sobre viaxar a Guatemala e dun monólogo no que se 

comparan dúas fotografías. 

 Facer plans e comparar fotografías. 
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 Redactar un texto narrativo, prestando especial atención aos conectores de secuencia, ás expresións 

temporais e ao uso do clímax. 

 Pronunciar correctamente as formas contraídas dos modais en negativa e os sons contidos en 

palabras como winter / show e you / city. 

 Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Getting Started 

• Familiarizarse co tema das viaxes de aventura a través dunha serie de fotografías para responder 

varias preguntas. 

 

Topic Vocabulary 

• Realización de varias actividades para aprender e traballar con palabras e expresións relacionadas 

coas viaxes. 

• Common Words: explicación e práctica sobre a diferente pronuncia de wander / wonder. 

 

 Listening 

• Comprensión oral dunha conversación sobre que lugares amosar a alguén que vai de visita a Río de 

Janeiro. 

 

 Speaking 

• Traballo en parellas para facer plans sobre a visita dun amigo a outro. 

 

Trends 

• Apartado especial e destacado no que se fala de como a xuventude actual viaxa máis ao estranxeiro. 

 

Reading 

• Introdución do tema dos extravíos de obxectos, co fin de contestar a varias preguntas. 

• Comprensión dos pronomes empregados nun texto para evitar a repetición de palabras. 

• Comprensión dun texto sobre como, grazas a Google Earth, un mozo da India se reencontrou coa 

súa familia, anos despois de perderse e acabar en Australia, co fin de realizar diferentes actividades 

de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

• False friends destacados no texto. 

• Identificación no texto de palabras sinónimas e antónimas ás que se dan. 

• Práctica oral do aprendido sobre as aplicacións de xeolocalización, contestando a varias preguntas 

que se expoñen. 
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• Trends: a utilidade de Google Earth e Google Street View para coñecer lugares nos que nunca se 

estivo. 

 

Topic Vocabulary 

• Realización de varias actividades para aprender e traballar con palabras e expresións relacionadas 

cos preparativos de viaxes. 

• Collocations nominais: explicación con exemplos e actividades para practicalos. 

 

 Listening 

 Comprensión oral dunha conversación sobre viaxar a Guatemala, para realizar diferentes 

actividades. 

 

Grammar 

• Os verbos modais e os modais perfectos. Uso e formación. 

• Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades.  

• Pronuncia correcta das formas contraídas dos modais en negativa. 

• Grammar Challenge: actividade para reescribir frases que se dan, de tal xeito que, aínda que cambie a 

estrutura, teñan o mesmo significado. 

 

Communication 

• Lectura de varios pés de foto que hai nun blog de viaxes, para contestar a varias preguntas. 

• Trends: información sobre un novo xogo en Internet que combina mapas e entretemento. 

• Listening: comprensión oral dun monólogo no que se comparan dúas fotografías. 

• Speaking: traballo en parellas para a expresión oral de preguntas e respostas, comparando 

fotografías co fin de practicar as estruturas aprendidas previamente na sección. 

• Pronuncia correcta dos sons contidos en palabras como winter / show e you / city. 

• Speaking Strategy: presenta os conectores de frecuencia e de adición para conectar frases cando se 

fala. 

• Task: traballo en parellas para comparar e contrastar fotografías, co fin de practicar as estruturas 

aprendidas previamente na sección. 

 

Writing 

 Análise da estrutura dun texto narrativo a través de distintas explicacións e actividades. 

 Estudo e práctica dos conectores de secuencia e das expresións temporais. 

 Uso do clímax nunha narración. 

 Produción dun texto narrativo seguindo os pasos facilitados nos apartados Task e Getting 

Organised, con axuda do apartado Useful Expressions. 
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Think Back 

 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en práctica a 

gramática, a escritura e o vocabulario vistos ao longo da unidade, ao estilo dos exames para o FCE. 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Topic Vocabulary, SB, páxs. 39 e 42-43; Think Back, SB, páx. 50; Vocabulary Builder, WB, páxs. 62-63: 

uso de vocabulario relacionado coas viaxes e cos preparativos para as mesmas; as noun collocations; 

diferenzas entre wander e wonder; Idioms SB, páxs. 41: frases idiomáticas e expresións feitas con dous 

substantivos 

- Reading, SB, páxs. 40-41; Extra Literature, SB, páx. 51; Extra Reading, WB, páx. 28: comprensión 

escrita de varios textos sobre diferentes temas presentados na unidade e aprendizaxe da estratexia de lectura 

baseada na comprensión dos pronomes empregados nun texto para evitar a repetición de palabras; false 

friends, SB, páx. 41: identificación de false friends no texto. 

- Grammar, SB, páxs. 44-45; Think Back, SB, p. 50; Grammar Rules and Basic Practice, SB, páx. 129: os 

modais e os modais perfectos; Writing, SB, páxs. 48-49: os conectores de secuencia e as expresións 

temporais. 

- Listening, SB, páxs. 39, 43 e 46: comprensión oral de diferentes situacións relacionadas cos temas 

presentados na unidade. 

- Speaking, SB, páxs. 39 e 47: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a sobre 

diferentes temas presentados na unidade. 

- Pronunciation, SB, páxs. 45 e 47; Pronunciation Practice, SB, páx. 134: pronunciación das formas 

contraídas dos modais en negativa e os sons contidos en palabras como winter / show e you / city 

- Writing, SB, páxs. 48-49; Writing; WB, páx. 30: expresión escrita dun texto narrativo, utilizando as 

expresións e vocabulario adecuados. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Reading, SB, páx. 40-41: lectura dun texto que trata sobre, como grazas á tecnoloxía de Google Earth, un 

mozo da India se reencontrou coa súa familia anos despois de perderse e acabar en Australia. 

 

 Competencia dixital: 

- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends2interactive: práctica das actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, comprensión oral e actividades web correspondentes á unidade 3. 

- Digital Teacher’s Resources: 

   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona dez exames listos para usar en cada comunidade 

autónoma e exames para facer un mesmo/a, baseados en textos con versión longa e curta. 

http://www.burlingtonbooks.es/trends2interactive
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   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, gravacións do mesmo e traducións, e 

ligazóns a páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión. 

   + Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 3. 

 

 

 Aprender a aprender: 

- Think Back, SB, p. 50; Check Your Progress, WB, páx. 31; Student Learning Record, WB, páx. 97; 

Vocabulary Builder, páxs. 62-63: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender 

e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

- Trends, SB, páxs. 39, 41 e 46: apuntamentos e datos curiosos sobre temas de interese e importancia actual 

e práctica da expresión oral, para expresar a opinión persoal sobre os mesmos. 

- Communication, SB, páx. 46: lectura dun blog sobre alguén que utiliza diferentes medios de transporte e 

ser capaz de comparar fotografías. 

- Listening, SB, páx. 39: comprender conversacións sobre que lugares amosar a alguén que vai de visita a 

Río de Janeiro; Listening, SB, páx. 43: comprender unha charla sobre viaxar a Guatemala; Listening, SB, 

páx. 46: comprender conversacións nas que se comparan fotografías. 

- Grammar, SB, páx. 45: lectura dun texto sobre dúas irmás xemelgas que se reencontraron. 

- Speaking, SB, páx. 39: capacidade para facer plans; Speaking, SB, páx. 39: capacidade para comparar 

fotografías. 

- Writing, SB, páx. 48: lectura dun modelo de texto sobre unha viaxe a un lugar distinto ao que se pretendía 

ir por un erro ortográfico. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 39 e 47; Trends, SB, páxs. 39, 41 e 46: uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos orais a partir de modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 48-49; Writing, WB, páx. 30: uso da creatividade persoal á hora de producir textos 

escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 97: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

 

 Conciencia e expresións culturais: 

- Getting Started, SB, páx. 38: identificación de lugares emblemáticos da cidade de Nova York, a través de 

varias fotografías. 

- Listening, SB, páx. 43: comprensión oral dunha conversación sobre unha viaxe a Guatemala e algúns 

aspectos culturais típicos do país. 
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- Writing, SB, páx. 48: dificultades e malentendidos á hora de viaxar por non coñecer o idioma nin a cultura 

do lugar no que se está. 

- Extra Literature, SB, páx. 51: lectura de dous poemas para contestar a varias preguntas de comprensión. 

 

 

 

 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

• Lingua e literatura: 

• Vocabulario relacionado coas viaxes e cos preparativos para as mesmas. 

• False friends. 

• Noun collocations. 

• Frases idiomáticas e expresións feitas con dous substantivos. 

• Os verbos modais e os modais perfectos. 

• O texto narrativo. 

• O uso de conectores de secuencia e as expresións temporais. 

 

• Xeografía: 

Identificación da cidade de Nova York. 

Localización da India e de Australia. 

Localización de Guatemala. 

Localización de Istambul e Berlín. 

 

• Tecnoloxía industrial: 

 Uso de Google Maps como método de localización. 

 

• Tecnoloxías da información e da comunicación: 

 Uso dun blog para dar a coñecer diferentes experiencias ao redor do mundo. 

 

 

UNIT 4 – The Green Scene 

 

a) Obxectivos 
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 Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre a carne que comemos e o pouco ecolóxica 

que é a industria que a produce. 

 Aprender vocabulario novo relacionado co ambiente e os problemas ambientais, así como prefixos, 

os usos de about e os linking verbs con adxectivos. 

 Utilizar correctamente o condicional e as oracións desiderativas. 

 Comprender a información clave dunha conversación sobre problemas ambientais e as súas 

solucións, dunha entrevista sobre edificios ecolóxicos e dunha conversación para chegar a un 

acordo sobre que plans se levarán a cabo nun evento sobre concienciación ambiental. 

 Falar sobre problemas ambientais e chegar a acordos. 

 Redactar un resumo, prestando especial atención á paráfrase. 

 Pronunciar correctamente os sons contidos en palabras como urban e features. e os contidos en 

palabras como architecture, brochure e choice. 

 Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Getting Started 

• Familiarizarse co tema do ambiente a través dunha serie de fotografías, para responder varias 

preguntas. 

 

Topic Vocabulary 

• Realización de varias actividades para aprender e traballar con palabras e expresións relacionadas 

co ambiente. 

 

 Listening 

 Comprensión oral dunha conversación sobre problemas ambientais. 

 

 Speaking 

 Traballo en parellas para falar sobre problemas ambientais. 

 

Trends 

• Apartado especial e destacado no que se fala dos datos dunha enquisa sobre as preocupacións 

ambientais dos españois. 

 

Reading 

• Introdución do tema do consumo de alimentos no futuro, co fin de contestar a varias preguntas. 
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• Identificación da idea principal dun parágrafo para axudar a comprender mellor a idea global dun 

texto. 

• Comprensión dun texto sobre a carne que comemos e o pouco ecolóxica que é a industria que a 

produce, para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

• False friends destacados no texto. 

• Identificación no texto de palabras sinónimas ás que se dan. 

• Common Words: explicación e práctica sobre os diferentes significados de “about”. 

• Práctica oral do aprendido sobre a carne de laboratorio, contestando a varias preguntas que se 

expoñen. 

• Trends: datos sobre o consumo de carne en España. 

 

Topic Vocabulary 

• Realización de varias actividades para aprender e traballar con palabras e expresións relacionadas 

cos problemas ambientais. 

• Prefixos para formar novas palabras. 

 

 Listening 

• Comprensión oral dunha entrevista sobre edificios ecolóxicos para realizar diferentes 

actividades. 

 

Grammar 

• Expresión de frases en condicional (cero, primeiro, segundo e terceiro). Uso e formación. 

• As oracións desiderativas. Uso e formación. 

• Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades.  

• Time Clauses: palabras e expresións máis frecuentes nas oracións temporais. 

• Grammar Challenge: actividade para reescribir frases que se dan, de tal xeito que, aínda que cambie a 

estrutura, teñan o mesmo significado. 

 

Communication 

• Lectura dun texto online sobre as viaxes ecolóxicas, para contestar a varias preguntas. 

• Trends: explicación sobre o que é un eco-tour. 

• Listening: comprensión oral dunha conversación para chegar a un acordo sobre que plans se levarán 

a cabo nun evento sobre concienciación ambiental. 

• Speaking: traballo en parellas para a expresión oral de preguntas e respostas, para chegar a acordos 

co fin de practicar as estruturas aprendidas previamente na sección. 

• Speaking Strategy: consellos e frases para alcanzar acordos. 

• Pronuncia correcta dos sons contidos en palabras como architecture, brochure e choice. 
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• Task: traballo en parellas para chegar a un acordo para facer unha viaxe, co fin de practicar as 

estruturas aprendidas previamente na sección. 

 

Writing 

 Análise da estrutura dun resumo a través de distintas explicacións e actividades. 

 Estudo e práctica da orde da paráfrase. 

 Produción dun resumo seguindo os pasos facilitados nos apartados Task e Getting Organised, con 

axuda do apartado Useful Expressions. 

 

Think Back 

 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en 

práctica a gramática, a escritura e o vocabulario vistos ao longo da unidade, ao estilo dos exames 

para o FCE. 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Topic Vocabulary, SB, páxs. 53 e 56-57; Think Back, SB, páx. 64; Vocabulary Builder, WB, páxs. 64-65: 

uso de vocabulario relacionado co ambiente e cos problemas ambientais; os prefixos; os linking verbs con 

adxectivos; Common Words, SB, páxs. 55: os usos de about . 

- Reading, SB, páxs. 54-55; Extra Trends Today, SB, páx. 65; Extra Reading, WB, páx. 36: comprensión 

escrita de varios textos sobre diferentes temas presentados na unidade e aprendizaxe da estratexia de lectura 

baseada na identificación da idea principal dun parágrafo; false friends, SB, páx. 55: identificación de false 

friends no texto. 

- Grammar, SB, páxs. 58-59; Think Back, SB, p. 64; Grammar Rules and Basic Practice, SB, páx. 130: o 

condicional e as oracións desiderativas; Writing, SB, páxs. 62-63: a paráfrase. 

- Listening, SB, páxs. 53, 57 e 60: comprensión oral de diferentes situacións relacionadas cos temas 

presentados na unidade. 

- Speaking, SB, páxs. 53 e 61 participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a sobre 

diferentes temas presentados na unidade. 

- Pronunciation, SB, páxs. 56 e 61; Pronunciation Practice, SB, páx. 134: pronunciación dos sons contidos 

en palabras como urban e features, e os contidos en palabras como architecture, brochure e choice. 

- Writing, SB, páxs. 62-63; Writing; WB, páx. 38: redacción dun resumo utilizando as expresións e 

vocabulario adecuados. 

 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Listening, SB, páxs. 53 e 57: comprensión oral dunha conversación sobre problemas ambientais e as súas 

solucións e dunha entrevista sobre edificios ecolóxicos. 
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- Reading, SB, páx. 54-55: lectura dun texto que trata sobre carne creada en laboratorio. 

- Topic Vocabulary, SB, páx. 56: lectura de varias frases sobre datos ambientais para a realización dun 

exercicio. 

- Communication, SB, páx. 60: lectura dun folleto sobre visitas ecolóxicas en Londres. 

- Writing, SB, páx. 62-63: lectura dun modelo de texto sobre os aeroxeradores como forma sustentábel de 

xerar enerxía a través da enerxía eólica. 

- Extra Trends Today, SB, páx. 65: infografía sobre diversos temas ambientais que afectan a Europa (datos 

sobre refugallos e reciclaxe, enerxía, contaminación e medidas adoptadas pola poboación). 

 

 Competencia dixital: 

- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends2interactive: práctica das actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, comprensión oral e actividades web correspondentes á unidade 4. 

- Digital Teacher’s Resources: 

   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona dez exames listos para usar en cada comunidade 

autónoma e exames para facer un mesmo/a, baseados en textos con versión longa e curta. 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, gravacións do mesmo e traducións, e 

ligazóns a páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión. 

   + Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 4. 

 

 Aprender a aprender: 

- Think Back, SB, p. 64; Check Your Progress, WB, páx. 39; Student Learning Record, WB, páx. 97; 

Vocabulary Builder, páxs. 64-65: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender 

e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

- Trends, SB, páxs. 53, 55 e 60: apuntamentos e datos curiosos sobre temas de interese e importancia actual 

e práctica da expresión oral para expresar a opinión persoal sobre os mesmos. 

- Communication, SB, páx. 46: lectura dun folleto para ser capaz de alcanzar acordos. 

- Speaking, SB, páx. 53: capacidade para falar sobre problemas ambientais; Speaking, SB, páx. 61: 

capacidade para chegar a acordos. 

- Grammar, SB, páx. 59: lectura dun texto sobre o desperdicio de comida e as súas consecuencias. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 53 e 61; Trends, SB, páxs. 53, 55 e 60: uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos orais a partir de modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 62-63; Writing, WB, páx. 38: uso da creatividade persoal á hora de producir textos 

escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

http://www.burlingtonbooks.es/trends2interactive
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- Student Learning Record, WB, páx. 97: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

 

 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

• Lingua e literatura: 

 Vocabulario relacionado co ambiente e cos problemas ambientais. 

 False friends. 

 Os prefixos. 

 Os linking verbs 

 Acordos 

 Os verbos modais e os modais perfectos. 

 O resumo. 

 O uso da paráfrase. 

 

 

 

• Ciencias da terra e do ambiente: 

 Importancia da conservación ambiental para os animais e os humanos. 

 Correcto tratamento de refugallos e verteduras. 

 Os problemas ambientais provocados polas industrias. 

 Visitas ecolóxicas de diferentes lugares de Londres. 

 

• Tecnoloxía industrial: 

 As enerxías renovábeis. 

 Creación e construción de edificios respectuosos co ambiente. 

 Os aeroxeradores para crear enerxía eólica. 

 

• Química: 

 Creación de carne en laboratorios. 

 

• Deseño: 

 Deseño e arquitectura de edificios respectuosos co ambiente. 
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UNIT 5 – Animalia 

 

a) Obxectivos 

 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre formas de engano na natureza. 

 Aprender vocabulario novo relacionado cos animais e a relación do home cos animais, así como 

adxectivos seguidos de preposición, expresións con go e familias de palabras. 

 Utilizar correctamente a pasiva e o causativo. 

 Comprender a información clave dun diálogo para contestar a un cuestionario, dunha clase sobre 

bacterias e dunha conversación para falar dunha fotografía. 

 Falar sobre animais e falar dunha fotografía. 

 Redactar unha biografía, prestando especial atención aos conectores de finalidade e ás citas. 

 Pronunciar correctamente a terminación -ed dos verbos, e os sons incluídos en palabras como seen 

e ring. 

 Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Getting Started 

• Familiarizarse co tema dos animais a través dunha serie de fotografías, para responder varias 

preguntas. 

 

Topic Vocabulary 

• Realización de varias actividades para aprender e traballar con palabras e expresións relacionadas 

cos animais. 

 

 Listening 

 Comprensión oral dun diálogo para contestar a un cuestionario. 

 

 Speaking 

 Traballo en parellas para falar sobre animais.   

 

Trends 

• Apartado especial e destacado no que se fala dos actuais métodos de deseño para crear produtos 

máis ecolóxicos e eficientes. 

 

Reading 



112 
 

• Introdución do tema dos enganos co fin de contestar a varias preguntas. 

• Dedución do significado de palabras que se descoñecen a partir do contexto no que aparecen. 

• Comprensión dun texto sobre os enganos dalgúns animais co fin de sobrevivir, para realizar 

diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

• False friends destacados no texto. 

• Identificación no texto de palabras e expresións sinónimas ás que se dan. 

• Common Words: diferentes significados e usos do verbo go. 

• Práctica oral do aprendido sobre os animais, contestando a varias preguntas que se expoñen. 

• Trends: datos curiosos sobre técnicas de supervivencia en animais. 

 

Topic Vocabulary 

• Realización de varias actividades para aprender e traballar con palabras e expresións relacionadas 

coa relación do home cos animais. 

• Pronuncia correcta da terminación -ed dos verbos. 

• Adxectivos seguidos de preposición. 

 

 Listening 

 Comprensión oral dunha clase sobre bacterias, para realizar diferentes actividades. 

 

Grammar 

• Expresión de frases en pasiva. Uso e formación. 

• Impersonal passive. Uso e formación. 

• O causativo. Uso e formación. 

• Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades.  

• Expresións con dous complementos. 

• Grammar Challenge: actividade para reescribir frases que se dan, de tal xeito que, aínda que cambie a 

estrutura, teñan o mesmo significado. 

 

Communication 

• Lectura dunha páxina web sobre protección dos dereitos dos animais, para contestar a varias 

preguntas. 

• Trends: prohibición en moitos lugares do emprego de animais en circos itinerantes. 

• Listening: comprensión oral dunha conversación para falar dunha fotografía. 

• Speaking: traballo en parellas para a expresión oral de preguntas e respostas falando dunha 

fotografía, co fin de practicar as estruturas aprendidas previamente na sección. 

• Speaking Strategy: presenta consellos e frases para suscitar unha reacción no interlocutor (tag 

questions). 

• Pronuncia correcta dos sons incluídos en palabras como seen e ring. 
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• Task: traballo en parellas para falar dunha fotografía, co fin de practicar as estruturas aprendidas 

previamente na sección. 

 

Writing 

 Análise da estrutura dunha biografía a través de distintas explicacións e actividades. 

 Estudo e práctica dos conectores de finalidade . 

 Estudo de como incluír citas nun texto. 

 Produción dunha biografía seguindo os pasos facilitados nos apartados Task e Getting Organised, 

con axuda do apartado Useful Expressions. 

 

Think Back 

 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en 

práctica a gramática, a escritura e o vocabulario vistos ao longo da unidade, ao estilo dos exames 

para o FCE. 

 

 

 

c) Competencias clave 

 

 Comunicación lingüística: 

- Topic Vocabulary, SB, páxs. 67 e 70-71; Think Back, SB, páx. 78; Vocabulary Builder, WB, páxs. 66-67: 

uso de vocabulario relacionado cos animais e a relación do home cos animais; adxectivos seguidos de 

preposición; familias de palabras; Common Words, SB, páxs. 69: expresións con go . 

- Reading, SB, páxs. 68-69; Extra Culture, SB, páx. 79; Extra Reading, WB, páx. 44: comprensión escrita 

de varios textos sobre diferentes temas presentados na unidade e aprendizaxe da estratexia de lectura 

baseada na dedución do significado dunha palabra polo contexto en que aparece; false friends, SB, páx. 69: 

identificación de false friends no texto. 

- Grammar, SB, páxs. 72-73; Think Back, SB, p. 78; Grammar Rules and Basic Practice, SB, páx. 131: a 

pasiva e o causativo; Writing, SB, páxs. 76-77: os conectores de finalidade. 

- Listening, SB, páxs. 67, 71 e 74: comprensión oral de diferentes situacións relacionadas cos temas 

presentados na unidade. 

- Speaking, SB, páxs. 67 e 75: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a sobre 

diferentes temas presentados na unidade. 

- Pronunciation, SB, páxs. 70 e 75; Pronunciation Practice, SB, páx. 135: pronunciación da terminación -

ed dos verbos, e os sons incluídos en palabras como seen e ring. 

- Writing, SB, páxs. 76-77; Writing; WB, páx. 46: redacción dunha biografía utilizando as expresións e 

vocabulario adecuados. 
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 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Getting Started, SB, páx. 66: identificación de diferentes seres vivos a través de varias imaxes. 

- Topic Vocabulary, SB, páx. 67 e 70-71: vocabulario relacionado cos animais. 

- Reading, SB, páx. 68-69: lectura dun texto que trata sobre sobre os enganos dalgúns animais co fin de 

sobrevivir. 

- Listening, SB, páx. 71: comprensión oral dunha clase sobre bacterias. 

- Writing, SB, páx. 76: lectura dun modelo de texto sobre un cazador de crocodilos. 

 Competencia dixital: 

- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends2interactive: práctica das actividades interactivas de 

vocabulario, gramática, comprensión oral e actividades web correspondentes á unidade 5. 

- Digital Teacher’s Resources: 

   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona dez exames listos para usar en cada comunidade 

autónoma e exames para facer un mesmo/a, baseados en textos con versión longa e curta. 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, gravacións do mesmo e traducións, e 

ligazóns a páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión. 

   + Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 5. 

 

 Aprender a aprender: 

- Think Back, SB, p. 78; Check Your Progress, WB, páx. 47; Student Learning Record, WB, páx. 98; 

Vocabulary Builder, páxs. 66-67: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender 

e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 

 Competencias sociais e cívicas: 

- Trends, SB, páxs. 67, 69 e 74: apuntamentos e datos curiosos sobre temas de interese e importancia actual 

e práctica da expresión oral para expresar a opinión persoal sobre os mesmos. 

- Speaking, SB, páx. 67: capacidade para falar sobre animais; Speaking, SB, páx. 75: capacidade para falar 

dunha fotografía. 

- Grammar, SB, páx. 73: lectura dun texto sobre un experimento nun escaparate. 

- Communication, SB, páx. 74: lectura dunha páxina web para ser capaz de falar de fotografías. 

 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páxs. 67 e 75; Trends, SB, páxs. 67, 69 e 74: uso da creatividade persoal á hora de producir 

textos orais a partir de modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 76-77; Writing; WB, páx. 46: uso da creatividade persoal á hora de producir textos 

escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 98: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos obxectivos da 

unidade. 

 

http://www.burlingtonbooks.es/trends2interactive
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 Conciencia e expresións culturais: 

-  Extra Culture, SB, páx. 79: texto sobre o que significan os símbolos de animais que representan a 

Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda do Norte. 

 

 

 

d) Temas interdisciplinares 

 

• Lingua e literatura: 

 Vocabulario relacionado cos animais e a relación do home con eles. 

 False friends. 

 Os adxectivos seguidos de preposición. 

 As familias de palabras. 

 La pasiva e o causativo. 

 A biografía. 

 O uso dos conectores de finalidade e as citas. 

 

• Bioloxía: 

 Identificación de animais pouco comúns. 

 Técnicas instintivas de supervivencia dalgúns animais. 

 Animais que utilizan o engano para sobrevivir. 

 

• Deseño: 

 Deseño e construción de estruturas respectuosas co ambiente e eficientes mediante a observación 

das formas da natureza. 

 

• Artes escénicas: 

 Uso dun escaparate no que se representa a utilización de humanos para experimentos nun 

laboratorio como fórmula de concienciación da xente ante o uso de animais nos laboratorios. 

 

• Tecnoloxías da información e da comunicación: 

 Uso dunha páxina web para estender na sociedade a cultura da loita polos dereitos dos animais. 

 Uso da televisión para a difusión da vida salvaxe e o respecto pola mesma. 

 

 

UNIT 6 – Making a Living 
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a) Obxectivos 

 

 Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre o negocio da chatarra. 

 Aprender vocabulario novo relacionado co traballo e as calidades das persoas a nivel laboral, así 

como os phrasal verbs, os sufixos -er e -ee, o uso de just e collocations con work . 

 Utilizar correctamente as oracións de relativo especificativas e explicativas, así como as estruturas 

formal e informal das mesmas. 

 Comprender a información clave dunha conversación sobre tipos de traballo, dunha conversación 

sobre a aprendizaxe de habilidades novas a través de Internet e dunha entrevista de traballo. 

 Falar sobre traballos e facer unha entrevista de traballo. 

 Redactar un correo electrónico formal, prestando especial atención a todas as destrezas de expresión 

escrita aprendidas. 

 Pronunciar correctamente o acento dos phrasal verbs e das palabras en xeral. 

 Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 

 

b) Contidos didácticos 

 

Getting Started 

• Familiarizarse co tema do traballo a través dunha serie de fotografías, para responder varias 

preguntas. 

 

Topic Vocabulary 

• Realización de varias actividades para aprender e traballar con palabras e expresións relacionadas 

co traballo. 

• Common Words: diferentes significados e usos de just. 

 

 Listening 

• Comprensión oral dunha conversación sobre tipos de traballo. 

 

 Speaking 

• Tarefa en parellas para falar sobre traballos. 

 

Trends 

• Apartado especial e destacado no que se fala da tendencia actual de contratar adolescentes en hoteis 

para ofrecer consellos e información turística a adolescentes que se aloxan cos pais nos hoteis. 

 

Reading 
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• Introdución do tema da chatarra, co fin de contestar a varias preguntas. 

• Procura de palabras clave nun texto para identificar a idea principal do mesmo. 

• Comprensión dun texto sobre o negocio da chatarra, para realizar diferentes actividades de 

comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

• False friends destacados no texto. 

• Identificación no texto de palabras e expresións sinónimas ás que se dan. 

• Common Words: explicación e práctica sobre os diferentes significados de just . 

• Práctica oral do aprendido sobre o negocio da chatarra nos programas de televisión, contestando á 

pregunta que se expón. 

• Trends: creación de emprego grazas á chatarra. 

 

Topic Vocabulary 

• Realización de varias actividades para aprender e traballar con palabras e expresións relacionadas 

coas calidades das persoas a nivel laboral. 

• Trends: uso das redes sociais para investigar aos candidatos a un posto de traballo. 

• Diferenzas entre résumé e CV. 

• Phrasal Verbs. 

• Pronuncia correcta do acento dos phrasal verbs. 

 

 Listening 

-Comprensión oral dunha conversación sobre aprender habilidades novas a través de Internet, co fin 

de realizar diferentes actividades. 

 

Grammar 

• As oracións de relativo especificativas e explicativas. Os pronomes relativos. 

• Estruturas formal e informal. Uso e formación. 

• Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas actividades.  

• Grammar Challenge: actividade para reescribir frases que se dan, de tal xeito que, aínda que cambie a 

estrutura, teñan o mesmo significado. 

 

Communication 

• Lectura e análise dunha web con anuncios de emprego, para contestar a varias preguntas. 

• Trends: aumento das empresas que utilizan a última tecnoloxía de Internet para realizar entrevistas 

de traballo. 

• Listening: comprensión oral dunha entrevista de traballo. 

• Speaking: traballo en parellas para a expresión oral de preguntas e respostas nunha entrevista de 

traballo, co fin de practicar as estruturas aprendidas previamente na sección. 
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• Speaking Strategy: presenta consellos e frases para poñer énfase nos puntos fortes que se teñen, 

durante unha entrevista de traballo. 

• Pronuncia correcta do acento das palabras. 

• Task: traballo en parellas para representar unha entrevista de traballo, co fin de practicar as 

estruturas aprendidas previamente na sección. 

 

Writing 

 Análise da estrutura dun correo electrónico formal a través de distintas explicacións e actividades. 

 Estudo e práctica das destrezas de expresión escrita aprendidas ao longo do curso. 

 Produción dun correo electrónico formal seguindo os pasos facilitados nos apartados Task e Getting 

Organised, con axuda do apartado Useful Expressions. 

 

Think Back 

 Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios que poñen en 

práctica a gramática, a escritura e o vocabulario vistos ao longo da unidade, ao estilo dos exames 

para o FCE. 

c) Competencias clave 
 

 Comunicación lingüística: 
- Topic Vocabulary, SB, páxs. 81 e 84-85; Think Back, SB, páx. 92; Vocabulary Builder, WB, 

páxs. 68-69: uso de vocabulario relacionado co traballo e as calidades das persoas a nivel 

laboral; os phrasal verbs; os sufixos -er e –ee; collocations con work ; Common Words, 

SB, páxs. 83: os usos de just . 
- Reading, SB, páxs. 82-83; Extra Literature, SB, páx. 93; Extra Reading, WB, páx. 52: 

comprensión escrita de varios textos sobre diferentes temas presentados na unidade e 

aprendizaxe da estratexia de lectura baseada na procura de palabras clave nun texto para 
identificar a idea principal do mesmo; false friends, SB, páx. 83: identificación de false 

friends no texto. 
- Grammar, SB, páxs. 86-87; Think Back, SB, p. 92; Grammar Rules and Basic Practice, 

SB, páx. 132: as oracións de relativo especificativas e explicativas e as estruturas formal e 
informal das mesmas; Writing, SB, páxs. 90-91: repaso de todas as destrezas de expresión 

escrita aprendidas ao longo de todas as unidades. 
- Listening, SB, páxs. 81, 85 e 88: comprensión oral de diferentes situacións relacionadas cos 

temas presentados na unidade. 
- Speaking, SB, páxs. 81 e 89: participación en conversacións e simulacións co compañeiro/a 

sobre diferentes temas presentados na unidade. 
- Pronunciation, SB, páxs. 84 e 89; Pronunciation Practice, SB, páx. 135: pronunciación do 

acento dos phrasal verbs e das palabras en xeral. 
- Writing, SB, páxs. 90-91; Writing; WB, páx. 54: redacción dun correo electrónico formal 

utilizando as expresións e vocabulario adecuados. 
 

 Competencia dixital: 
- Trends Interactive, www.burlingtonbooks.es/trends2interactive: práctica das actividades 

interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral e actividades web correspondentes 

á unidade 6. 
- Digital Teacher’s Resources: 
   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona dez exames listos para usar en cada 

comunidade autónoma e exames para facer un mesmo/a, baseados en textos con versión 

http://www.burlingtonbooks.es/trends2interactive
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longa e curta. 
   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, gravacións do mesmo e 

traducións, e ligazóns a páxinas webs que inclúen preguntas de comprensión. 
   + Test Factory and Other Resources: realización do exame correspondente á unidade 6. 
 

 Aprender a aprender: 
- Think Back, SB, p. 92; Check Your Progress, WB, páx. 55; Student Learning Record, WB, 

páx. 98; Vocabulary Builder, páxs. 68-69: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo 

intelectual para aprender e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. 

Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 
 

 Competencias sociais e cívicas: 
- Trends, SB, páxs. 81, 83, 84 e 90: apuntamentos e datos curiosos sobre temas de interese e 

importancia actual e práctica da expresión oral para expresar a opinión persoal sobre os 

mesmos. 
- Topic Vocabulary, SB, páxs. 81 e 84-85: vocabulario relacionado co traballo e as calidades 

das persoas a nivel laboral. 
- Speaking, SB, páxs. 81 e 89: falar sobre traballos e facer unha entrevista de traballo. 
- Reading, SB, páxs. 82-83: lectura dun texto sobre o negocio da chatarra. 
- Grammar, SB, páx. 86: lectura dun texto sobre unha muller cuxa profesión é conducir 

camións a través dos lagos xeados de Alaska. 
- Communication, SB, páx. 88: lectura dunha páxina web con ofertas de traballo para ser 

capaz de realizar unha entrevista de traballo. 
- Writing, SB, páxs. 90-91: capacidade para escribir un correo electrónico formal co fin de 

solicitar un posto de traballo. 
-  Extra Literature, SB, páx. 93: lectura dun texto que convida á reflexión sobre o que farías 

en primeiro lugar se alguén che deixase un millón de dólares. 
 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
- Speaking, SB, páxs. 81 e 89; Trends, SB, páxs. 81, 83, 84 e 90: uso da creatividade persoal 

á hora de producir textos orais a partir de modelos dados. Fomento do traballo cooperativo 

na aula. 
- Writing, SB, páxs. 90-91; Writing; WB, páx. 54: uso da creatividade persoal á hora de 

producir textos escritos a partir de modelos propostos. Capacidade de organización para 

presentar un traballo escrito. 
- Student Learning Record, WB, páx. 98: autonomía á hora de valorar o nivel de éxito dos 

obxectivos da unidade. 
 

 Conciencia e expresións culturais: 
-  Extra Literature, SB, páx. 93: lectura dun texto adaptado a partir dunha historia de 

Dotrothy Parker. 
 

 

 

d) Temas interdisciplinares 
 

• Lingua e literatura: 
 Vocabulario relacionado co traballo e as calidades das persoas a nivel laboral. 
 False friends. 
 Os phrasal verbs. 
 Collocations. 
 As oracións de relativo especificativas e explicativas, as estruturas formal e informal das mesmas. 
 O electrónico formal. 
 Diferentes destrezas de expresión escrita. 

 
• Economía da empresa: 
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 As persoas e as súas calidades como activos para as empresas. 

 O traballo das persoas como fundamentos do funcionamento empresarial. 

 Rendibilidade do negocio da chatarra. 
 

• Psicoloxía: 

 O trato entre persoas no ambiente de traballo. 

 Afrontar unha entrevista de traballo. 
 

• Técnicas de expresión gráfico-plástica: 

 Elaboración dun CV. 
 
• Fundamentos de administración e xestión: 

 Selección de CV e entrevistas de traballo como métodos para seleccionar persoal dunha empresa. 

 Publicación de ofertas de traballo en medios de comunicación como medio para a contratación de 
persoal. 

 

• Tecnoloxías da información e da comunicación: 

 Uso dunhas páxinas web para a publicación de ofertas de emprego. 

 Uso de Internet como medio para estabelecer comunicación entre candidatos a un posto e 

empresarios. 
 

 

3.7.3. Contidos mínimos 

Os contidos mínimos esixibles serán aqueles que representen a asimilación por parte dos alumnos do 50 % 

dos contidos practicados no curso. A  modo orientativo serían os seguintes: 

 

Bloque 1 Escoitar, falar e conversar   

-Escoitar un texto de audio ou audio-visual, sobre una situación cotidiá e ser capaz de entender a súa 

mensaxe, e facer e responder preguntas sobre o tema. 

- Ser capaz de identificar información correcta e diferenciala da incorrecta, nun texto de audio ou audio-

visual.   

- Emitir mensaxes orais en situación cotidiás de conversación. 

- Saber usar convencións propias de conversación. 

Bloque 2 Escribir e ler  

- Ler de xeito autónomo textos diversos e complexos na lingua estranxeira.   

-Ser capaz de identificar mensaxes xerais e especificas en distintos tipos de texto.   

-Saber extraer información de textos escritos de dificultade media alta. 

- Producir textos escritos de distinto tipos (argumentativos, descriptivos, epistolares, etc.) que conteñan 

elementos para dar cohesión e coherencia, e o uso dun rexistro axeitado.   

-Saber estructurar e organizar en parágrafos as ideas que se desexen transmitir, usando os debidos signos de 

puntuación e conectores- Saber extraer a información máis importante dun texto, oral ou escrito, e facer un 

resume.  

Bloque 3 Coñecemento da lingua 

 a Coñecemento lingüístico  
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a.1 Funcións da lingua e gramática 

 - Facer preguntas, verbos con preposición e colocación dos adverbios.  -Phrasal verbs   

-Question formation. Question tags 

-  Position of adverbs 

-Formulación de hipótesis: Zero, first, second and third conditionals –  

-Distintas formas de formular o futuro 

-Futuro Simple 

-Futuro Continuo 

- Futuro Perfecto 

- Going to 

-Present Continuous as future 

 -Expresar diferentes modalidades temporais: 

 - Present Simple / Present Continuous / Present Perfect /     Present Perfect Continuous / 

Past Simple / Past Continuous / Past Perfect / Present Perfect + Yet / already / just  

 -Past Perfect Continuous 

- Used to + infinitive, Be used to, usually 

-  Expresar obrigación, ausencia de obrigación, prohibición, necesidade, capacidade, posibilidade, dar e 

pedir permiso ou consello   

-Must / Mustn’t / Should 

-Might 

- Need / Needn’t 

- Have to / Don’t have to 

-Can / Be able / Could 

- Can / Could / May 

-  Ought to 

-Formas perfectas dos verbos anteriores 

- Orden dos adxectivos e formas comparativas e superlativas  --   

-Oracións de relativo  

-Cuantificadores 

- All, Any, Every (one, body etc.), no, none 

-  Reproducir o que outro dixo, preguntou, pediu ou ordenou: 

- estilo indirecto: oracións enunciativas, interrogativas, imperativas, peticións e  

suxerencias. Distintos verbos usados no estilo indirecto.  

- A voz pasiva 

- Gerunds and infinitives 

- Cláusulas de contraste: although, though, despite, etc. 

- Énfase: So+adj. / adv., 

- Such a(n)+adj.+noun 
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-Expresar desexo 

-  wish+past simple / past perfect 

-  would+infinitive 

- Uso causativo de Have / Get: have/Get something done 

a.2.Léxico  

 -relacionado cos temas vistos no libro de texto e nos textos traballados en clase, e o  

adquirido anteriormente.  

- Identificar False Friends e as palabras polisémicas que poden resultar confusas.  

- Saber traballar con sufixos e prefixos na formación de palabras 

- Saber recoñecer e empregar os Multiword verbs máis común. 

b- Reflexión sobre a aprendizaxe  

- Adquirir técnicas ou estratexias para facilitar a comprensión de textos auditivos,  

audiovisuais e escritos.  

- Aprender a usar parafrases para facerse entender. 

- Aplicar mecanismos de autoavaliación e de autocorrección que reforcen a autonomía  

na aprendizaxe 

Bloque 4 Aspectos socioculturais e conciencia intercultural  

- Valorar o uso da lingua estranxeira como ferramenta de comunicación con xentes de distintos lugares.  

-Identificar e ser consciente das diferencias máis relevantes entre os costumes, hábitos, actitudes e valores 

de sociedade galega e os da sociedade da lingua estranxeira que estudamos.  -Coñecer os elementos 

culturais máis importantes dos países nos que se fala a lingua estranxeira (literatura, arte, música, cinema. . 

.)   

-Amosar interese e desexo de comunicarse con falantes ou estudantes da lingua estranxeira, tanto de xeito 

oral como escrito e por medios dixitais. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

3.8. Avaliación 

  
3.8.1 Procedementos de avaliación 

É preciso levar a cabo varios tipos de avaliación: individual, continua, final, autoavaliación, etc.;  

A avaliación individual permite pescudar os coñecementos de inglés que teñen os alumnos/as. Faise un test 

de diagnóstico ao comezo do curso e utilízanse as follas de autoavaliación para seguir o progreso de cada 

quen na lingua, o modo en que aprendeu, a súa experiencia anterior, etc.  
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A avaliación dos coñecementos previos pódese realizar antes de comezar cada unidade pedíndolles aos 

alumnos/as que adiviñen de que tratan, a partir do título e mirando os obxectivos primordiais.  

Tamén se debe avaliar o progreso dos alumnos/as nun período de tempo, é dicir, facer unha avaliación 

formativa. Se un alumno/a que ten un nivel baixo ve como progresa e que o seu esforzo é tido en conta a 

pesar de non chegar ao aprobado, sentirase máis motivado a continuar traballando para tratar de conseguilo. 

Isto faise aínda máis patente nas clases heteroxéneas onde os alumnos/as de máis baixo nivel sempre 

obteñen notas baixas, especialmente se son constantemente comparados con alumnos/as máis avantaxados. 

Se a nota final inclúe un compoñente de progreso, será un factor especialmente motivador.  

As ferramentas de avaliación formativa poden ser as tarefas, o comportamento e a actitude en xeral, o 

traballo en parellas e en grupos, o caderno, o progreso en listening, speaking, reading e writing. Tamén se 

terán en conta, á hora de avaliar, os aspectos de presentación en xeral (en libretas, cadernos de exercicios, 

traballos, proxectos, etc.) Recoméndase comparar os resultados da avaliación formativa cos da 

autoavaliación que os alumnos/as fixeron.  

A autoavaliación é un bo modo de que o alumno/a sexa consciente tanto do seu progreso coma das súas 

carencias ou necesidades, contribuíndo así a desenvolver a súa autonomía e a responsabilidade da súa 

aprendizaxe. No Workbook incluense as páxinas Check Your Progress e a sección Self Evaluation, para que 

poñan en práctica o vocabulario, a gramática, as destrezas de escritura, e de tradución dunhas frases á lingua 

propia, co fin de poder avaliar o seu progreso. Tamén é aconsellábel que se autoavalíen noutros aspectos 

importantes da súa aprendizaxe como son as actividades de listening, o seu grao de cumprimento das 

normas e calquera outro aspecto que se considere importante.  

Con alumnos/as desta idade, as follas de avaliación deben ser planificadas con coidado e discutidas na clase 

antes de seren cubertas, xa que deben saber por que e como facelo de forma correcta, é dicir que trataremos 

de que sexan responsábeis e sinceros. Tamén hai que tratar de evitar darlles follas de autoavaliación con 

excesiva frecuencia ou que sexan demasiado longas, senón os alumnos/as cansarán rapidamente.  

O seu interese pola autoavaliación decaerá se non lle ven utilidade. É necesario que aprendan a reflexionar e 

que saquen conclusións da súa propia valoración pero non a realizarán seriamente se o profesor/a non a ten 

en conta. O profesor ten a última palabra sobre a nota, pero pode pactar cos alumnos unha forma de incluír 

a súa propia valoración na avaliación global. Se conseguimos que a tomen en serio, a autoavaliación pode 

ser un elemento moi motivador.  

 

 

 

   
3.8.2 Instrumentos de avaliación 

 

 Para avaliar o grao de consecución dos obxectivos adquiridos, empregaranse os instrumentos de avaliación 

que a continuación se indican: 

 

 Instrumentos de avaliación 
         
Serán fundamentalmente: 
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- Exames que avalíen tanto a adquisición de coñecementos como as destrezas propias do 

área. 

- A observación directa das intervencións e exposicións; a capacidade de análisis, de 

expresión e redacción nos diversas actividades realizadas, tanto orais como escritas. 

- A entrega por parte do alumno/a de traballos orixinaís solicitados polo profesor/a.    

 

A selección dos instrumentos ha de estar en función de cada tipo de contido e de cada situación de 

aprendizaxe. Así, escolleranse diferentes tipos de probas para as catro destrezas básicas : Probas 

escritas:“writing”, “reading”. E probas orais:“listening” , “speaking”.  

 

 

 Exames ESA 
 

  Realizaránse dous exames por cuadrimestre, aínda que poderá haber máis se o profesor o considera 

necesario para que os alumnos alcancen os obxectivos previstos.  

 

 Exames Bachalerato 

Haberá tres trimestres e as datas dos exames oficiais débense consultar na páxina web do centro ou 

solicitar a información ós profesores de cada curso. Éstes poden ademáis realizar distintos controis ó longo 

do curso cando o estimen convinte. 

 

O profesor ten a facultade de poder excluir da realización do exame aos alumnos que 

leven a cabo calquer actuación de tipo fraudulento durante a realización dos mesmos. 

 

      
3.8.3 Criterios de cualificación  
 

A información obtida cos diferentes procedimentos e instrumentos de avaliación, aos que se fixo 

referencia anteriormente serán tidos en conta, para a calificación final do alumno.  

A distribución porcentual de cada un será a seguinte:  

 

ESA 
 

80% Probas escritas: Avalíase aquí preferentemente a comprensión e expresión escrita, a comprensión oral 

e a reflexión sobre a lingua. As probas terán as seguintes partes có porcentaxe que se detalla a continuación: 

 Grammar and vocabulary: 45% 

 Writing: 20% 

 Reading: 20% 

 Oral work (listening and/or pronunciation): 15% 
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20% Traballos: Os traballos orixináis realizados polo alumno ou probas que requira a súa profesora. No 

caso de non asistir a clase con regularidade e non entregar traballos, a cualificación do alumno será 

exclusivamente a do exame. 

 

 

BACHARELATO 

80% Probas escritas: Avalíase aquí preferentemente a comprensión e expresión escrita, a comprensión oral 

e a reflexión sobre a lingua. As probas terán as seguintes partes có porcentaxe que se detalla a continuación: 

 Grammar and vocabulary: 45% 

 Writing: 20% 

 Reading: 20% 

 Oral work (listening and/or pronunciation): 15%  *Debido ó escaso tempo de traballo 

na aula, non avaliaremos ós alumnos de Bach da parte de speaking, xa que 

consideramos que non podemos ofrecer suficiente práctica para que os alumnos 

poidan realizar este tipo de probas satisfactoriamente. 

O aprobado está no 5, ter menos de un 2 en calquera das partes implicará un suspenso na 

avaliación. 

 

 

 

 

 

3.8.4 Calificación final e promoción 
 

ESA 
 

  Unha vez realizados os exames correspondentes dos submódulos de Lingua Galega, Castelá e 

Lingua Estranxeira, considerarase aprobado aquel alumno que acade un 5 sobre 10. (70% da cualificación: 

Lingua Galega e Castelá, 30%, Lingua Estranxeira).  

Ademáis, os alumnos que teñan exención de galego, obterán a nota final facendo a media do 50% da 

asignatura de Lingua Castelá e Lingua Estranxeira. 

 

BACHARELATO 
 

Considerarase aprobado aquel alumno que acade un 5 sobre 10. Cada profesor fará unha valoración 

propia tendo en conta o resultado das tres avaliacións, a evolución do alumno/a ó longo do curso académico 

e sopesando que ó tratarse dunha avaliación continua a terceira avaliación terá máis peso na nota final do 

alumno/a. 
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Non presentarse ou deixar en branco unha das partes do exame pode supor un suspenso na 

materia, tanto na ESA coma en BACHARELATO. 

 

Convocatoria extraordinaria 

Os contidos e exames da proba extraordinaria rexiranse polos mesmos criterios de avaliación e 

contidos mínimos das probas ordinarias. 

 

 

 Titulación ESO e BAC. (LOMLOE. Lei Orgánica 3/2020, de 29 de decembro) 
 

A avaliació&n  da  aprendizaxe  do  alumnado  será ácontinua   e  diferenciada  segundo  as 

materias. 

O profesorado de  cada  materia  decidirá& ,  ao  remate  do  curso,  se  o  alumno/a  acadou  os obxectivos e 

grao axeitado de adquisició&n das competencias correspondentes. 

 

Para obter  o  título  de  Bacharelato  será necesaria  a  avaliació&n  positiva  en  todas  as materias dos 

dous cursos de bacharelato. 

 

Para que, excepcionalmente, un alumno/a poda obter o título cando teñaaa unha materia suspensa, 

han  de  cumplirse  os  seguintes  requisitos  na materia suspensa: 

 a) Que  o equipo docente considere que a alumna ou o alumno acadou as competencias e os obxectivos 

vinculados a ese título.  

 b) Que non se produciu un abandono da materia por parte da alumna ou do alumno, conforme os criterios 

establecidos por parte dos centros no marco do disposto pola consellería con competencias en materia de educación. 

Considérase abandono da materia deixar os exames en branco. Asistencia regular a clase (só poderá ter a porcentaxe de 

faltas permitida segundo a lexislación para a avaliación continua). 

 c) Que a alumna ou o alumno se presentou a todas as probas e realizou todas as actividades necesarias para a súa 

avaliación, incluídas as da convocatoria extraordinaria. Deberá responder a todas as partes que compoñen cada unha das 

probas. 

 d) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias da etapa sexa igual ou superior a cinco.  

 
 

3.8.5.Actividades de seguemento, recuperación e avaliación das materias pendentes  
 

Da propia materia durante o curso   

  

Non se establecerán datas de recuperacións. É avaliación continua, polo que non se farán probas de 

recuperación, se non que en todos os exames entrará a materia vista anteriormente.  
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De materias pendentes de cursos anteriores 

          
No Ensino Secundario e no Bacharelato para persoas adultas non se contempla o concepto de curso 

académico como no ensino ordinario. O alumno pode matricularse dun ámbito, dous... do mesmo nivel ou 

de niveis diferentes, por iso o concepto de materias pendentes non  é de aplicación neste tipo de ensino. 

 

 

3.9  Elementos transversais  

A nosa Programación incorpora e desenvolve o conxunto de elementos transversais recollidos pola LOMCE 

e polo Decreto 86/2015, de 25 de xuño, polo que se establece o currículo na Comunidade Autónoma de 

Galicia.  

Como é de esperar, na materia da lingua inglesa trabállanse principalmente a comprensión lectora e oral e a 

expresión oral e escrita en tódas as unidades, pero tamén se traballan en maior ou menor medida todos os 

elementos transversais recollidos na lexislación vixente.  

Podemos destacar a comunicación audiovisual e as TIC para a busca e contraste de información relacionada 

coa aprendizaxe da lingua mediante o uso de internet, podcasts, documentais en video ou do libro dixital 

entre outras ferramentas.  

Polo que respecta á educación cívica e constitucional, en todos os cursos se leva a cabo o desenvolvemento 

de actividades que promoven tanto o traballo cooperativo como colaborador. Exemplo do desenvolvemento 

das devanditas destrezas son debates sobre temas que suscitan controversia ou conversacións entre o 

alumnado sobre diversos temas que se formulan en cada unidade. Debido á lealdade á realidade das 

actividades, os/as alumnos/as conseguen unha comunicación máis satisfactoria e séntense máis 

motivados/as para participar. O nivel de interactuación na aula entre o alumnado é moi alto debido a que a 

maioría das actividades dirixe os alumnos a unha forma de traballo cooperativo no que a comunicación 

entre eles é esencial, especialmente nas aulas da ESA. 

Finalmente, o emprendimento é outro elemento que se ten en conta en todos os cursos, debido a que en 

todas as unidades o alumnado se encontrará con actividades que lle esixirán ser asertivo á hora de dar a súa 

opinión, flexible e cooperativo. Todas as unidades favorecen o desenvolvemento de calidades como a 

imaxinación, creatividade, confianza en si mesmo ou o sentido crítico. O alumnado adquire autonomía a 

medida que avanza no coñecemento da lingua.  

Xa que logo, podemos afirmar que as linguas estranxeiras son un vehículo privilexiado para o 

desenvolvemento dos elementos transversais. 

 

 

4. AVALIACIÓN 

 

 

4.1. Avaliación da propia programación 
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Esta é unha programación que se fai ó inicio de curso, sen coñecer por tanto as características do alumnado 

a quen vai dirixida.  Isto demostra que a programación será revisada ó longo de todo o curso, tratando de 

adaptala cantas veces sexan necesarias, aínda que mantendo o contidos mínimos do currículo.  

Está previsto que, ao longo do curso, a través do desenrolo do traballo diario en cada grupo e mediante o 

seguimiento da programación, cada profesor vaia determinando os casos nos que sexa preciso modificar 

métodos, recursos didácticos o técnicas de traballo para adecualos á realidade de cada grupo. Asimesmo, os 

resultados das probas parciais de cada evaluación permitirán a cada profesor detectar progresos e 

deficiencias dos alumnos, progresos e deficiencias que han indicar ó profesor a necesidade de modificar 

métodos, materiais ou actividades concretas para adecualas ás necesidades do grupo, e a plantexar as probas 

de avaliación e as actividades de recuperación en función de aquelas. Consideramos a programación como 

un instrumento flexible e como tal suxeito a adaptacións a realidade escolar, se for necesario. Nas reunións 

de departamento levarase a cabo unha valoración crítica de todos os aspectos que se recollen nela para 

apreciar o seu grao de cumprimento e a eficacia daquelas actividades propostas para a consecucion dos 

obxectivos polo menos unha vez ao trimestre. Reflexionaremos en conxunto sobre as propostas 

metodolóxicas tratando de mellorar naqueles aspectos que se consideren susceptibles de mellora. Das 

modificacións feitas na programación de cada grupo tomarase nota e faranse constar na Memoria de fin de 

curso. 

 

 4.2. Avaliación da práctica docente 

 O profesorado avalía a súa propia práctica docente en relación ao grao de adquisición das competencias por 

parte do alumnado. Cos datos obtidos ao longo do curso, na memoria académica procuraranse identificar as 

dimensións das competencias que mellor adquirise o alumnado e detectar aquelas que rexistraron un menor 

grao de adquisición. Estas conclusións poderán servir para propor melloras da organización dos contidos, da 

súa secuenciación, das actividades de aprendizaxe ou de avaliación ou dos aspectos metodolóxicos. Así 

mesmo, os resultados das probas parciais de cada avaliación permitirán a cada profesor detectar progresos e 

deficiencias dos alumnos, progresos e deficiencias que indicarán ao profesor a necesidade de modificar 

métodos, materiais ou actividades concretas para adecualas ás necesidades do grupo, e a expor as probas de 

avaliación e as actividades de recuperación en función daquelas. De consideralo oportuno, o profesorado 

pasará unhas enquisas evaluativas aos alumnos. 

 

5. ANEXO 

5.1 Metodoloxía en caso de confinamento 

Este curso, no centro se indicou repetidamente aos alumnos que se rexistrasen na Aula Virtual e se 

automatricularan nas materias que están cursando; polo tanto, en caso de confinamento, utilizarase a Aula 

Virtual do centro e o correo corporatvo para contactar cos alumnos e continuar có curso. 
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Á Aula Virtual subiranse materiais para axundar á comprensión dos contidos e pautarase o rítmo de traballo. 

Tamén se tentarán utilizar outros medios telemáticos (como clases por videoconferencia), según a 

formación e os coñecementos de cada docente. 


	2.2 O departamento de inglés
	2.2.1 Cursos que imparte o departamento :
	Da propia materia durante o curso
	De materias pendentes de cursos anteriores


