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1. Contexto 

 DESCRICIÓN DA IDENTIDADE DO INSTITUTO 

  

O 12 de Outubro é un instituto de ensinanza secundaria que consta de duas vías de ESO, dous 

bacharelatos: Científico-Tecnolóxico, e Humanidades e Ciencias Sociais, ciclos medios e superiores das 

ramas de Metal, Electricidade, i Estética, un ciclo medio de  Perrucaría, e dous cursos de PCPI 

(Programas de Cualificación Profesional Inicial) 

         Está situado no barrio da Ponte, un dos barrios mais numeroso da cidade,  é acolle alumnos do 

Colexio da Ponte, e de Casardomato. Hai outros dous institutos preto do noso, e tres centros públicos de 

Educación Primaria que fan a ESO nun dos tres institutos da zona. Os nosos alumnos proceden dun 

estrato social moi diverso, en xreal de nivel medio- baixo, e exceptuando algún caso puntual, hai boa 

convivencia e compañerismo entre todos eles.  

          O instituto conta con dúas aulas de audiovisuais, un laboratorios de ciencias, outro de física e 

química, biblioteca, bar, salón de actos, e dúas aulas de informática. Un edificio anexo onde se ubican os 

talleres de perruquería, estética e electricidade, e os talleres de metal emprazados na primitiva ala do 

instituto. As aulas están dotadas de ordenadores e canóns, e as aulas Abalar posúen ordenadores 

persoais para cada alumno. 
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2. Obxectivos: 

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 madurez persoal e social que lle permita actuar de forma responsable 

e autónoma e a desenvolver o seu espírito crítico. Ser capaz 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. 

f Expresarse con fluidez e corrección nunha lingua estranxeira. 

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

traballo en equipo, confianza nun/a mesmo/a e sentido crítico. 

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

de formación e enriquecemento cultural. 

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

súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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3.Descrición dos contidos 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

Bloque Contido 

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

B1.2 
Recoñecemento dos marcadores conversacionais máis habituais: verificadores, expresivos, apelativos 
e fácticos. 

 

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Bloque Contido 

B2.1 

Estratexias de produción: 
– Planificación: 

– Identificación do contexto, do destinatario e da finalidade da produción ou da interacción. 
– Percepción da mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea ou ideas principais e a súa 
estrutura básica. 
– Adecuación do texto ao destinatario, ao contexto e á canle, aplicando o rexistro e a 
estrutura de discurso adecuados a cada caso, e escollendo os expoñentes lingüísticos 
necesarios para lograr a intención comunicativa. 
– Activación dos coñecementos previos sobre modelos e secuencias de interacción, e 
elementos lingüísticos previamente asimilados e memorizados. 

– Execución: 
– Expresión da mensaxe con claridade e coherencia, estruturándoa adecuadamente e 
axustándose, de ser o caso, aos modelos e ás fórmulas de cada tipo de texto. 
– Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis modesta desta) ou da mensaxe (facer 
concesións no que realmente lle gustaría expresar), tras valorar as dificultades e os recursos 
lingüísticos dispoñibles. 
– Aproveitamento dos coñecementos previos sacándolle o maior partido (utilizar linguaxe 
"prefabricada", etc.). 
– Cooperación na interacción con outras persoas, verificando a comprensión propia e das 
demais persoas, e cooperando activamente na realización das tarefas de comunicación. 
– Compensación das carencias lingüíst                                           
               : 

– Lingüísticos: 
– Modificación de palabras de significado parecido. 
– Definición ou paráfrase dun termo ou dunha expresión. 
– Produción de autocorrección, falsos comezos, repeticións e 
circunloquios. 

–                . 
– 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 
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faciais, posturas, contacto visual ou corporal, e proxémica). 
–                                                                  . 
– Uso dos elementos prosódicos (pausas, ritmo e entoación) como 
substitutos dos marcadores discursivos para indicarlle á persoa 
destinataria ou oínte as partes do discurso que deben ser 
cointerpretadas. 

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

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Bloque Contido 

B3.1 

Estratexias de comprensión: 
– Mobilización de información previa sobre o tipo de tarefa e o tema a partir da información 
superficial e paratextual: proveniencia do texto, imaxes, organización na páxina, títulos de cabeceira, 
etc. 
– Identificación do tipo de lectura demandado pola tarefa (en superficie ou oceánica, selectiva, 
intensiva ou extensiva). 
– Identificación do tipo textual, adaptando a comprensión a el. 
– Distinción de tipos de comprensión (sentido xeral, información esencial, puntos principais, detalles 
relevantes e implicacións). 
– Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto. 
– Inferencia e formulación de hipóteses sobre significados a partir da c                        
                                        . 
– Reformulación de hipóteses a partir da comprensión de novos elementos. 

 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Bloque Contido 

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 l                       (uso dun dicionario ou 
dunha gramática, obtención de axuda, etc.) 

– Execución: 
– Elaboración dun borrador. 
– Estruturación do contido do texto. 
– Organización do texto en parágrafos abordando en cada un unha idea principal, 
conformando entre todos o seu significado ou a idea global. 
– Discriminación das propiedades textuais de coherencia, cohesión e adecuación. 
– Expresión da mensaxe con claridade axustándose aos modelos e ás fórmulas de cada tipo 
de texto. 
– Reaxuste da tarefa (emprender unha versión máis modesta desta) ou da mensaxe (facer 
concesións no que realmente lle gustaría expresar), tras valorar as dificultades e os recursos 
dispoñibles. 
– Aproveitamento dos coñecementos previos sacándolles o maior partido (utilizar linguaxe 
"prefabricada", etc.). 

– Revisión: 
– Identificación de problemas, erros e repeticións. 
– Verificación da progresión e da coherencia. 
– Atención ás convencións ortográficas e aos signos de puntuación. 
– Reescritura definitiva. 
– Presentación coidada do texto (marxes, limpeza, tamaño da letra adecuado, uso 
normativo de maiúsculas e minúsculas, etc.). 

 

BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE E 
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INTERCULTURAL 

Bloque Contido 

B5.1 

Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: 
– Discriminación e uso dos trazos fonéticos que distinguen fonemas (trazos distintivos como 
sonoridade, nasalidade e apertura de vogais). 
– Recoñecemento e produción de unidades maiores do nivel fónico (secuencia acentual das palabras). 
– Recoñecemento e uso comprensible dos elementos prosódicos (acento, ritmo e entoación das 
oracións). 
– Recoñecemento de palabras e frases de uso coloquial común emitidas con procedementos básicos 
da redución fonética. 

B5.2 Patróns gráficos e convencións ortográficas. 

B5.3 

Aspect                                    : 
– 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 resp                                                                          
outra lingua e teñen unha cultura diferente á propia. 

B5.4 

              : 
–                                                                                           , 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 situación 
presentes, e expresión de predicións e de sucesos futuros a curto, a medio e a longo prazo. 
– Intercambio de información, indicacións, opinións, crenzas e puntos de vista, consellos, 
advertencias e avisos. 
– Expresión da curiosidade, o coñecemento, a certeza, a confirmación, a dúbida, a conxectura, o 
escepticismo e a incredulidade. 
– Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a prohibición, a 
exención e a obxección. 
– Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, o eloxio, a admiración, a satisfacción, a esperanza, a 
confianza e a sorpresa, así como os seus contrarios. 
– Formulación de suxestións, desexos, condicións e hipóteses. 
– Establecemento e xestión da comunicación e organización do discurso. 

B5.6 

Léxico: 
– Recoñecemento e uso de léxico oral e escrito común e máis especializado dentro das propias áreas 
de interese nos ámbitos persoal, público, educativo e ocupacional, relativo á descrición de persoas e 
obxectos, tempo e espazo, estados, eventos e acontecementos, actividades, procedementos e 
procesos; relacións persoais, sociais, educativas e profesionais; educación e estudo; traballo e 
emprendemento; bens e servizos; lingua e comunicación intercultural; ciencia e tecnoloxía; historia e 
cultura. 
– Recoñecemento e uso de expresións fixas frecuentes (locucións idiomáticas, esquemas 
fraseolóxicos, colocacións, frases feitas e léxico propio de temas relativos a feitos de actualidade). 
– Recoñecemento e uso de antónimos, sinónimos e de procedementos de formación de palabras 
mediante recursos de derivación e de composición, e recoñecemento de "falsos amigos". 

B5.7 Estruturas sintáctico-discursivas propias de cada idioma. 
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4 . Descrición dos estándares de aprendizaxe avaliables 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

PLEB 1.1 Comprende instrucións, anuncios, declaracións 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).  

PLEB 1.2 
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. 

PLEB 1.3 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. 

PLEB 1.4 
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. 

PLEB 1.5 
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. 

PLEB 1.6 Comprende o contido da información da maioría do material gravado ou retransmitido nos medios de comunicación, relativo a temas de interese persoal, identificando o 
estado de ánimo, o ton e mesmo o humor do falante, sempre que o discurso estea articulado con claridade, nunha variedade de lingua estándar e a velocidade normal. 

 

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

PLEB 2.1 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.). 

PLEB 2.2 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 
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demostrando seguridade á hora de contestar preguntas do auditorio formuladas con claridade e a velocidade normal. 

PLEB 2.3 
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 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. 

PLEB 2.5 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. 

PLEB 2.6 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. 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

PLEB 3.1 Entende detalles relevantes e implicacións de anuncios e material de carácter publicitario sobre asuntos do seu interese persoal (por exemplo, carteis, folletos, pancartas 
ou graffiti), educativo (por exemplo, carteis científicos) ou profesional (por exemplo, boletíns informativos ou documentos oficiais). 

PLEB 3.2 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. 

PLEB 3.3 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). 

PLEB 3.4 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. 

PLEB 3.5 Entende, en textos de referencia e consulta, en soporte tanto impreso como dixital, información detallada sobre temas da súa especialidade nos ámbitos educativo ou 
ocupacional, así como información concreta relacionada con cuestións prácticas en textos informativos oficiais, institucionais ou corporativos. 

PLEB 3.6 
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. 
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PLEB 3.7 
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. 

 

BLOQUE 4. PRODUCION DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

PLEB 4.1 
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. 

PLEB 4.2 Describe un tema, un texto, un suceso ou un evento dando unha idea xeral que permita recoñecelo con claridade, explicando as súas partes ou circunstancias, e ofrecendo 
unha opinión persoal argumentada. 

PLEB 4.3 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). 

PLEB 4.4 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).  

PLEB 4.5 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. 

PLEB 4.6 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. 

PLEB 4.7 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.  

PLEB 4.8 
Escribe, en calquera soporte, cartas formais de carácter educativo ou profesional dirixidas a institucións públicas ou privadas e a empresas, nas que dá e solicita 
información, describe a súa traxectoria educativa ou profesional e as súas competencias, e explica e xustifica co suficiente detalle os motivos das súas accións e dos seus 
plans (por exemplo, carta de motivación para matricularse nunha universidade estranxeira, ou para solicitar un posto de traballo), respectando as convencións formais e 
de cortesía propias deste tipo de textos. 
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BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE E INTERCULTURAL 

PLEB 5.1 Comprende e faise comprender con certa confianza e fluidez en situacións de comunicación informais e formais habituais, con matices como a ironía e o humor, sempre 
que as persoas interlocutoras pronuncien con claridade e eviten un uso moi idiomático. 

PLEB 5.2 
Relaciónase oralmente e por escrito comunicando con eficacia información, noticias, ideas e puntos de vista sobre temas tanto abstractos como concretos; ou solicitando 
ou transmitindo información relacionada con servizos ou outros ámbitos das relacións sociais, adaptando a súa expresión e os medios de expresalo á situación de 
comunicación.  

PLEB 5.3 Intervén oralmente con distintos propósitos comunicativos, con eficacia intercultural. 

PLEB 5.4 
Entende os detalles do que se lle di en transaccións e xestións que xorden mentres viaxa, organiza a viaxe ou trata coas autoridades, así como en situacións menos 
habituais en hoteis, tendas, axencias de viaxes, centros de saúde, traballo ou estudos (por exemplo, para recibir asistencia sanitaria como turista ou como residente, 
cambiar unha reserva de hotel, anular billetes ou cambiar un artigo defectuoso), sempre que poida pedir confirmación.  

PLEB 5.5 Desenvólvese con seguridade en transaccións e xestións cotiás e menos habituais, cara a cara, por teléfono ou por outros medios técnicos, solicitando información 
detallada, ofrecendo explicacións claras e detalladas, e desenvolvendo a súa argumentación de xeito satisfactorio na resolución dos problemas que xurdan.  

PLEB 5.6 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. 

PLEB 5.7 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. 

PLEB 5.8 Explica valores e comportamentos propios dunha cultura a membros doutra diferente, consciente da importancia desta actividade de mediación intercultural. 

PLEB 5.9 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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De seguido incluímos unha táboa de equivalencias para consultar os niveis de adquisición de cada un dos estándares de aprendizaxe de cada bloque 
lingüístico: 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 

Estándar 4 - Conségueo 3 – Non o consegue totalmente 2 – Conségueo con dificultade 1 – Non o consegue 

PLEB 1.1 

Comprende instrucións e mensaxes 
detalladas, dados cara a cara ou por 
outros medios, sobre temas concretos, 
en linguaxe estándar e a velocidade 
normal. 

Comprende algunhas instrucións e 
mensaxes detalladas, dados cara a cara 
ou por outros medios, sobre temas 
concretos, en linguaxe estándar e a 
velocidade normal. 

Non sempre comprende instrucións e 
mensaxes detalladas, dados cara a cara 
ou por outros medios, sobre temas 
concretos, en linguaxe estándar e a 
velocidade normal. 

Non comprende instrucións e mensaxes 
detalladas, dados cara a cara ou por 
outros medios, sobre temas concretos, 
en linguaxe estándar e a velocidade 
normal. 

PLEB 1.2 

Identifica as ideas principais de 
conversas e debates relativamente 
extensos entre varias persoas que teñen 
lugar na súa presenza. 

Identifica algunhas das ideas principais 
de conversas e debates relativamente 
extensos entre varias persoas que teñen 
lugar na súa presenza. 

Non sempre identifica as ideas 
principais de conversas e debates 
relativamente extensos entre varias 
persoas que teñen lugar na súa 
presenza. 

Non identifica as ideas principais de 
conversas e debates relativamente 
extensos entre varias persoas que teñen 
lugar na súa presenza. 

PLEB 1.3 

Comprende, en conversas informais 
sobre temas habituais, o punto de vista 
das persoas interlocutoras, así como a 
ironía ou o humor. 

Ás veces comprende, en conversas 
informais sobre temas habituais, o 
punto de vista das persoas 
interlocutoras, así como a ironía ou o 
humor. 

Non sempre comprende, en conversas 
informais sobre temas habituais, o 
punto de vista das persoas 
interlocutoras, así como a ironía ou o 
humor. 

Non comprende, en conversas informais 
sobre temas habituais, o punto de vista 
das persoas interlocutoras, así como a 
ironía ou o humor. 

PLEB 1.4 

Comprende, nunha conversa formal, no 
ámbito educativo ou ocupacional, 
información detallada  e opinións sobre 
temas da súa especialidade, sempre que 
poida confirmar o que o interlocutor 
quixo dicir. 

Ás veces comprende, nunha conversa 
formal, no ámbito educativo ou 
ocupacional, información detallada  e 
opinións sobre temas da súa 
especialidade, sempre que poida 
confirmar o que o interlocutor quixo 
dicir. 

Non sempre comprende, nunha 
conversa formal, no ámbito educativo 
ou ocupacional, información detallada  e 
opinións sobre temas da súa 
especialidade, sempre que poida 
confirmar o que o interlocutor quixo 
dicir. 

Non comprende, nunha conversa 
formal, no ámbito educativo ou 
ocupacional, información detallada  e 
opinións sobre temas da súa 
especialidade, sempre que poida 
confirmar o que o interlocutor quixo 
dicir. 

PLEB 1.5 

Comprende as ideas principais e as 
implicacións xerais en presentacións, 
conferencias ou seminarios de certa 
extensión e complexidade sobre temas 
da súa área de interese. 

Comprende algunhas das ideas 
principais e as implicacións xerais en 
presentacións, conferencias ou 
seminarios de certa extensión e 
complexidade sobre temas da súa área 

Non sempre comprende as ideas 
principais e as implicacións xerais en 
presentacións, conferencias ou 
seminarios de certa extensión e 
complexidade sobre temas da súa área 

Non comprende as ideas principais e as 
implicacións xerais en presentacións, 
conferencias ou seminarios de certa 
extensión e complexidade sobre temas 
da súa área de interese. 
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de interese. de interese. 

PLEB 1.6 

Comprende o contido da información da 
maioría do material retransmitido nos 
medios de comunicación, relativo a 
temas de interese persoal, sempre que 
o discurso estea articulado con 
claridade. 

Comprende parte do contido da 
información da maioría do material 
retransmitido nos medios de 
comunicación, relativo a temas de 
interese persoal, sempre que o discurso 
estea articulado con claridade. 

Non sempre comprende o contido da 
información da maioría do material 
retransmitido nos medios de 
comunicación, relativo a temas de 
interese persoal, aínda que o discurso 
estea articulado con claridade. 

Non comprende o contido da 
información da maioría do material 
retransmitido nos medios de 
comunicación, relativo a temas de 
interese persoal, aínda que o discurso 
estea articulado con claridade. 

 

Bloque 2. Produción de textos orais: expresión e interacción 

Estándar 4 - Conségueo 3 – Non o consegue totalmente 2 – Conségueo con dificultade 1 – Non o consegue 

PLEB 2.1 

Diferencia a produción do texto oral 
espontáneo do planificado, e considera 
as características que este comparte coa 
lingua escrita. 

Ás veces diferencia a produción do texto 
oral espontáneo do planificado, e 
considera as características que este 
comparte coa lingua escrita. 

En certas ocasións diferencia a 
produción do texto oral espontáneo do 
planificado, e raras veces considera as 
características que este comparte coa 
lingua escrita. 

Non diferencia a produción do texto oral 
espontáneo do planificado, nin 
considera as características que este 
comparte coa lingua escrita. 

PLEB 2.2 

Fai presentacións de certa duración 
sobre temas do seu interese educativo 
ou relacionados coa súa especialidade, 
cunha estrutura clara, e demostrando 
seguridade á hora de contestar 
preguntas. 

Ás veces fai presentacións de certa 
duración sobre temas do seu interese 
educativo ou relacionados coa súa 
especialidade, cunha estrutura clara, e 
demostrando, en certas ocasións, 
seguridade á hora de contestar 
preguntas. 

En certas ocasións fai presentacións de 
certa duración sobre temas do seu 
interese educativo ou relacionados coa 
súa especialidade, non sempre cunha 
estrutura clara, nin demostrando 
seguridade á hora de contestar 
preguntas. 

Non fai presentacións de certa duración 
sobre temas do seu interese educativo 
ou relacionados coa súa especialidade, 
cunha estrutura clara, e demostrando 
seguridade á hora de contestar 
preguntas. 

PLEB 2.3 

Participa con soltura en conversas 
informais cara a cara ou por teléfono, 
ou por outros medios técnicos, e 
responde adecuadamente aos seus 
interlocutores; describe con detalle 
experiencias persoais e as súas 
reaccións ante elas. 

Participa con soltura en algunhas 
conversas informais cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros medios técnicos, 
e ás veces responde adecuadamente 
aos seus interlocutores; (en certas 
ocasións) describe con detalle 
experiencias persoais e as súas 
reaccións ante elas. 

Raras veces participa con soltura en 
conversas informais cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros medios técnicos, 
e non sempre responde adecuadamente 
aos seus interlocutores; ás veces 
describe con detalle experiencias 
persoais e as súas reaccións ante elas. 

Non participa con soltura en conversas 
informais cara a cara ou por teléfono, ou 
por outros medios técnicos, e non 
responde adecuadamente aos seus 
interlocutores; nin describe con detalle 
experiencias persoais e as súas 
reaccións ante elas. 

PLEB 2.4 
Toma parte adecuadamente en 
conversas formais, entrevistas, reunións 
e debates de carácter educativo ou 
ocupacional. 

Ás veces toma parte adecuadamente en 
conversas formais, entrevistas, reunións 
e debates de carácter educativo ou 
ocupacional. 

Non sempre toma parte 
adecuadamente en conversas formais, 
entrevistas, reunións e debates de 
carácter educativo ou ocupacional. 

Non toma parte adecuadamente en 
conversas formais, entrevistas, reunións 
e debates de carácter educativo ou 
ocupacional. 
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PLEB 2.5 
Participa na interacción verificando a 
comprensión propia e das demais 
persoas, cun bo grao de fluidez e 
claridade. 

Ás veces participa na interacción 
verificando a comprensión propia e das 
demais persoas, cun bo grao de fluidez e 
claridade. 

Non sempre participa na interacción 
verificando a comprensión propia e das 
demais persoas, cun bo grao de fluidez e 
claridade. 

Non participa na interacción verificando 
a comprensión propia e das demais 
persoas, cun bo grao de fluidez e 
claridade. 

PLEB 2.6 

Realiza unha entrevista cun patrón 
estruturado de preguntas, e interactua 
para pedir repeticións e confirmar a 
comprensión mutua. 

Realiza unha entrevista cun patrón 
estruturado de preguntas, pero non 
sempre interactua para pedir 
repeticións e confirmar a comprensión 
mutua. 

Realiza unha entrevista cun patrón 
estruturado de preguntas, pero raras 
veces interactua para pedir repeticións e 
confirmar a comprensión mutua. 

Non realiza unha entrevista cun patrón 
estruturado de preguntas,  nin 
interactua para pedir repeticións e 
confirmar a comprensión mutua. 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Estándar 4 - Conségueo 3 – Non o consegue totalmente 2 – Conségueo con dificultade 1 – Non o consegue 

PLEB 3.1 

Entende detalles relevantes de anuncios 
e material de carácter publicitario sobre 
asuntos do seu interese persoal, 
educativo  ou profesional. 

Ás veces entende detalles relevantes de 
anuncios e material de carácter 
publicitario sobre asuntos do seu 
interese persoal, educativo  ou 
profesional. 

Non sempre entende detalles relevantes 
de anuncios e material de carácter 
publicitario sobre asuntos do seu 
interese persoal, educativo  ou 
profesional. 

Non entende detalles relevantes de 
anuncios e material de carácter 
publicitario sobre asuntos do seu 
interese persoal, educativo  ou 
profesional. 

PLEB 3.2 
Comprende a información, a intención e 
as implicacións de notas e 
correspondencia persoal en calquera 
soporte. 

En certas ocasións comprende a 
información, a intención e as 
implicacións de notas e correspondencia 
persoal en calquera soporte. 

Non sempre comprende a información, 
a intención e as implicacións de notas e 
correspondencia persoal en calquera 
soporte. 

Non comprende a información, a 
intención e as implicacións de notas e 
correspondencia persoal en calquera 
soporte. 

PLEB 3.3 
Comprende instrucións extensas e 
complexas dentro da súa área de 
interese ou a súa especialidade. 

Comprende algunhas instrucións 
extensas e complexas dentro da súa 
área de interese ou a súa especialidade. 

Non sempre comprende instrucións 
extensas e complexas dentro da súa 
área de interese ou a súa especialidade. 

Non comprende instrucións extensas e 
complexas dentro da súa área de 
interese ou a súa especialidade. 

PLEB 3.4 
Comprende os detalles relevantes e as 
implicacións de correspondencia formal 
de institucións públicas ou entidades 
privadas. 

Comprende algúns detalles relevantes e 
as implicacións de correspondencia 
formal de institucións públicas ou 
entidades privadas. 

Raras veces comprende os detalles 
relevantes e as implicacións de 
correspondencia formal de institucións 
públicas ou entidades privadas. 

Non comprende os detalles relevantes e 
as implicacións de correspondencia 
formal de institucións públicas ou 
entidades privadas. 

PLEB 3.5 

Entende, en textos de referencia e 
consulta, información detallada sobre 
temas da súa especialidade nos ámbitos 
educativo ou ocupacional. 

Ás veces entende, en textos de 
referencia e consulta, información 
detallada sobre temas da súa 
especialidade nos ámbitos educativo ou 
ocupacional. 

Non sempre entende, en textos de 
referencia e consulta, información 
detallada sobre temas da súa 
especialidade nos ámbitos educativo ou 
ocupacional. 

Non entende, en textos de referencia e 
consulta, información detallada sobre 
temas da súa especialidade nos ámbitos 
educativo ou ocupacional. 
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PLEB 3.6 

Comprende a información, as ideas e as 
opinións implícitas en noticias e artigos 
xornalísticos e de opinión ben 
estruturados e de certa lonxitude. 

En algúns casos comprende a 
información, as ideas e as opinións 
implícitas en noticias e artigos 
xornalísticos e de opinión ben 
estruturados e de certa lonxitude. 

Raras veces comprende a información, 
as ideas e as opinións implícitas en 
noticias e artigos xornalísticos e de 
opinión ben estruturados e de certa 
lonxitude. 

Non comprende a información, as ideas 
e as opinións implícitas en noticias e 
artigos xornalísticos e de opinión ben 
estruturados e de certa lonxitude. 

PLEB 3.7 
Comprende os aspectos principais, 
detalles relevantes, algunhas ideas 
implícitas e o uso poético da lingua en 
textos literarios. 

Comprende algúns dos aspectos 
principais, detalles relevantes, algunhas 
ideas implícitas e o uso poético da 
lingua en textos literarios. 

Comprende parte dos aspectos 
principais, detalles relevantes, algunhas 
ideas implícitas e o uso poético da 
lingua en textos literarios. 

Non comprende os aspectos principais, 
detalles relevantes, algunhas ideas 
implícitas e o uso poético da lingua en 
textos literarios. 

 

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

Estándar 4 - Conségueo 3 – Non o consegue totalmente 2 – Conségueo con dificultade 1 – Non o consegue 

PLEB 4.1 

Escribe informes en formato 
convencional e de estrutura clara 
relacionados coa súa especialidade, 
desenvolvendo un argumento e 
achegando conclusións xustificadas. 

Ás veces escribe informes en formato 
convencional e de estrutura clara 
relacionados coa súa especialidade, 
desenvolvendo un argumento e 
achegando conclusións xustificadas en 
certas ocasións. 

Non sempre escribe informes en 
formato convencional e de estrutura 
clara relacionados coa súa 
especialidade, desenvolvendo un 
argumento e achegando conclusións 
xustificadas. 

Non escribe informes en formato 
convencional e de estrutura clara 
relacionados coa súa especialidade, 
desenvolvendo un argumento e 
achegando conclusións xustificadas. 

PLEB 4.2 
Describe un tema, dando unha idea 
xeral e ofrecendo unha opinión persoal 
argumentada. 

Describe un tema, dando algunha idea 
xeral e ofrecendo en ocasións unha 
opinión persoal argumentada. 

Non sempre describe un tema, dando 
unha idea xeral nin ofrecendo unha 
opinión persoal argumentada. 

Non describe un tema, dando unha idea 
xeral nin ofrecendo unha opinión 
persoal argumentada. 

PLEB 4.3 
Completa un cuestionario detallado con 
información persoal, educativa ou 
laboral. 

Ás veces non é quen de completar un 
cuestionario detallado con información 
persoal, educativa ou laboral. 

Non sempre completa un cuestionario 
detallado con información persoal, 
educativa ou laboral. 

Non é quen de completar un 
cuestionario detallado con información 
persoal, educativa ou laboral. 

PLEB 4.4 
Escribe, en calquera soporte ou 
formato, un currículo detallado, xunto 
cunha carta de motivación. 

Ás veces é quen de escribir, en calquera 
soporte ou formato, un currículo 
detallado, xunto cunha carta de 
motivación. 

Non sempre escribe, en calquera 
soporte ou formato, un currículo 
detallado, xunto cunha carta de 
motivación. 

Non escribe, en calquera soporte ou 
formato, un currículo detallado, xunto 
cunha carta de motivación. 

PLEB 4.5 
Toma notas durante unha conferencia, e 
elabora un resumo con información 
relevante e as conclusións adecuadas. 

Toma algunhas notas durante unha 
conferencia, e ás veces elabora un 
resumo con información relevante e as 
conclusións adecuadas. 

Toma algunhas notas durante unha 
conferencia, pero non sempre elabora 
un resumo con información relevante e 
as conclusións adecuadas. 

Non toma notas durante unha 
conferencia, nin elabora un resumo con 
información relevante e as conclusións 
adecuadas. 
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PLEB 4.6 
Escribe notas, anuncios, mensaxes e 
comentarios, en calquera soporte, nos 
que transmite e solicita información. 

Escribe algunhas notas, anuncios, 
mensaxes e comentarios, en calquera 
soporte, nos que transmite e solicita 
información. 

Non sempre escribe notas, anuncios, 
mensaxes e comentarios, en calquera 
soporte, nos que transmite e solicita 
información. 

Non escribe notas, anuncios, mensaxes 
e comentarios, en calquera soporte, nos 
que transmite e solicita información. 

PLEB 4.7 
Escribe correspondencia persoal, en 
calquera soporte, e comunícase con 
seguridade en foros e blogs.  

Ás veces é quen de escribir 
correspondencia persoal, en calquera 
soporte, e comunícase con seguridade 
en foros e blogs. 

Non sempre escribe correspondencia 
persoal, en calquera soporte, e 
comunícase con seguridade en foros e 
blogs en raras ocasións. 

Non escribe correspondencia persoal, 
en calquera soporte, nin se comunica 
con seguridade en foros e blogs. 

PLEB 4.8 

Escribe cartas formais de carácter 
educativo ou profesional dirixidas a 
institucións públicas ou privadas e a 
empresas, nas que dá e solicita 
información, respectando as 
convencións formais  propias deste tipo 
de textos. 

En raras ocasións é quen de escribir 
cartas formais de carácter educativo ou 
profesional dirixidas a institucións 
públicas ou privadas e a empresas, nas 
que dá e solicita información, 
respectando as convencións formais  
propias deste tipo de textos. 

Non sempre é quen de escribir cartas 
formais de carácter educativo ou 
profesional dirixidas a institucións 
públicas ou privadas e a empresas, nas 
que dá e solicita información, 
respectando ás veces as convencións 
formais  propias deste tipo de textos. 

Non escribe cartas formais de carácter 
educativo ou profesional dirixidas a 
institucións públicas ou privadas e a 
empresas, nas que dá e solicita 
información, nin respecta as 
convencións formais  propias deste tipo 
de textos. 

 

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural 

Estándar 4 - Conségueo 3 – Non o consegue totalmente 2 – Conségueo con dificultade 1 – Non o consegue 

PLEB 5.1 
Comprende e faise comprender con 
certa confianza e fluidez en situacións 
de comunicación informais e formais 
habituais. 

Ás veces comprende e faise comprender 
con certa confianza e fluidez en 
situacións de comunicación informais e 
formais habituais. 

En raras ocasións comprende e faise 
comprender con certa confianza e 
fluidez en situacións de comunicación 
informais e formais habituais. 

Non comprende nin faise comprender 
con certa confianza e fluidez en 
situacións de comunicación informais e 
formais habituais. 

PLEB 5.2 

Relaciónase oralmente e por escrito 
comunicando con eficacia información, 
noticias, ideas e puntos de vista sobre 
temas tanto abstractos como concretos. 

Ás veces relaciónase oralmente e por 
escrito comunicando con eficacia 
información, noticias, ideas e puntos de 
vista sobre temas tanto abstractos como 
concretos. 

Non sempre se relaciona oralmente e 
por escrito, e raras veces comunica con 
eficacia información, noticias, ideas e 
puntos de vista sobre temas tanto 
abstractos como concretos. 

Non se relaciona oralmente e por 
escrito  nin  comunica con eficacia 
información, noticias, ideas e puntos de 
vista sobre temas tanto abstractos como 
concretos. 

PLEB 5.3 
Intervén oralmente con distintos 
propósitos comunicativos, con eficacia 
intercultural. 

En certas ocasións intervén oralmente 
con distintos propósitos comunicativos, 
con eficacia intercultural. 

Non sempre intervén oralmente con 
distintos propósitos comunicativos, con 
eficacia intercultural. 

Non intervén oralmente con distintos 
propósitos comunicativos, nin con 
eficacia intercultural. 

PLEB 5.4 
Entende os detalles do que se lle di en 
transaccións e xestións que xorden 
mentres viaxa, organiza a viaxe ou trata 

Ás veces entende os detalles do que se 
lle di en transaccións e xestións que 
xorden mentres viaxa, organiza a viaxe 

Non sempre entende os detalles do que 
se lle di en transaccións e xestións que 
xorden mentres viaxa, organiza a viaxe 

Non entende os detalles do que se lle di 
en transaccións e xestións que xorden 
mentres viaxa, organiza a viaxe ou trata 
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coas autoridades, sempre que poida 
pedir confirmación. 

ou trata coas autoridades, sempre que 
poida pedir confirmación. 

ou trata coas autoridades, aínda que 
poida pedir confirmación. 

coas autoridades, aínda que poida pedir 
confirmación. 

PLEB 5.5 

Desenvólvese con seguridade en 
transaccións e xestións cotiás e menos 
habituais, cara a cara, por teléfono ou 
por outros medios técnicos. 

En ocasións se desenvolve con 
seguridade en transaccións e xestións 
cotiás e menos habituais, cara a cara, 
por teléfono ou por outros medios 
técnicos. 

Non sempre se desenvolve con 
seguridade en transaccións e xestións 
cotiás e menos habituais, cara a cara, 
por teléfono ou por outros medios 
técnicos. 

Non se desenvolve con seguridade en 
transaccións e xestións cotiás e menos 
habituais, cara a cara, por teléfono ou 
por outros medios técnicos. 

PLEB 5.6 

Exprésase oralmente e por escrito, en 
diferentes soportes, con certa 
densidade léxica, e recoñece un léxico 
máis especializado se conta con apoio 
visual ou contextual. 

En ocasións é quen de expresarse 
oralmente e por escrito, en diferentes 
soportes, con certa densidade léxica, e 
recoñece un léxico máis especializado se 
conta con apoio visual ou contextual. 

Non sempre se expresa oralmente e por 
escrito, en diferentes soportes, con 
certa densidade léxica, nin recoñece un 
léxico máis especializado se conta con 
apoio visual ou contextual. 

Non se expresa oralmente nin por 
escrito, en diferentes soportes, con 
certa densidade léxica, nin recoñece un 
léxico máis especializado aínda 
contando con apoio visual ou 
contextual. 

PLEB 5.7 

Comprende textos extensos en lingua 
estándar transmitidos por canles, 
entendendo os matices de sentido e de 
opinión ante puntos de vista . 

Ás veces comprende textos extensos en 
lingua estándar transmitidos por canles, 
entendendo os matices de sentido e de 
opinión ante puntos de vista . 

En raras ocasións comprende textos 
extensos en lingua estándar 
transmitidos por canles, entendendo 
algúns dos matices de sentido e de 
opinión ante puntos de vista . 

Non comprende textos extensos en 
lingua estándar transmitidos por canles, 
nin entende os matices de sentido e de 
opinión ante puntos de vista . 

PLEB 5.8 
Explica valores e comportamentos 
propios dunha cultura a membros 
doutra diferente. 

En ocasións é quen de explicar valores e 
comportamentos propios dunha cultura 
a membros doutra diferente. 

Non sempre é quen de explicar valores e 
comportamentos propios dunha cultura 
a membros doutra diferente. 

Non é quen de explicar valores e 
comportamentos propios dunha cultura 
a membros doutra diferente. 

PLEB 5.9 

Participa en proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, folletos, carteis, 
recensión de libros e películas, etc.) nos 
que se utilizan varias linguas. 

Ás veces participa en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se utilizan varias 
linguas. 

Raras veces participa en proxectos 
(elaboración de materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión de libros e 
películas, etc.) nos que se utilizan varias 
linguas. 

Non participa en proxectos (elaboración 
de materiais multimedia, folletos, 
carteis, recensión de libros e películas, 
etc.) nos que se utilizan varias linguas. 
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5.COMPETENCIAS CLAVE 

5. A) DESCRICIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE  

 

As orientacións da Unión Europea insisten na necesidade da adquisición das competencias 

Clave  por parte da cidadanía como condición indispensable para lograr que os individuos 

alcancen un pleno desenvolvemento persoal, social e profesional que se axuste ás demandas 

dun mundo globalizado e faga posible o desenvolvemento económico, vinculado ao 

coñecemento. 

 

As Competencias Clave  do currículo son as seguintes: 

 

 A COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL), é o resultado da acción 
comunicativa dentro de prácticas sociais determinadas, nas cales o individuo actúa con 
outros interlocutores e a través de textos en múltiples modalidades, formatos e 
soportes. Estas situacións e prácticas poden implicar o uso dunha ou varias linguas, en 
diversos ámbitos e de maneira individual ou colectiva. 
 

Para o adecuado desenvolvemento desta competencia débese atender ao cinco 

compoñentes que a constitúen e ás dimensións nas que se concretan: 

 

- O compoñente lingüístico comprende diversas dimensións: a léxica, a gramatical, a 

semántica, a fonolóxica, a ortográfica e a ortoépica, entendida esta como a 

articulación correcta do son a partir da representación gráfica da lingua. 

 

- O compoñente pragmático-discursivo contempla tres dimensións: a  sociolingüística 

(vinculada coa adecuada produción e recepción de mensaxes en diferentes contextos 

sociais); a pragmática (que inclúe as ti comunicativas e os esquemas de interacción); e 

a discursiva (que inclúe as macrofuncións textuais e as cuestións relacionadas cos 

xéneros discursivos). 

 

- O compoñente socio-cultural inclúe dúas dimensións: a que se refire ao 

coñecemento do mundo e a dimensión intercultural. 

 

- O compoñente estratéxico permite ao individuo superar as dificultades e resolver os 

problemas que xorden no acto comunicativo. Inclúe tanto destrezas e estratexias 

comunicativas para a lectura, a escritura, a fala, escóitaa e a conversación, como 

destrezas vinculadas co tratamento da información, a lectura multimodal e a 

produción de textos electrónicos en diferentes formatos; así mesmo, tamén forman 

parte deste compoñente  as estratexias xerais de carácter cognitivo, metacognitivo e 
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socioafectivas que o individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos 

fundamentais na aprendizaxe das linguas estranxeiras. 

 

-  Por último, a competencia en comunicación lingüística inclúe un compoñente 

persoal que intervén na interacción comunicativa en tres dimensións: a actitude, a 

motivación e os trazos de personalidade. 

 

 

 A COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E 
TECNOLOXÍA (CMCT), inducen e fortalecen algúns aspectos esenciais da formación das 
persoas que resultan fundamentais para a vida. 
Nunha sociedade onde o impacto das matemáticas, as ciencias e as tecnoloxías é 

determinante, a consecución e sustentabilidade do benestar social esixe condutas e 

toma de decisións persoais estreitamente vinculadas á capacidade crítica e visión 

razoada e razoable das persoas. A iso contribúen a competencia matemática e 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

 

a) A competencia matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento 

matemático e as súas ferramentas para describir, interpretar e predicir distintos 

fenómenos no seu contexto.  

 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia matemática resulta necesario 

abordar catro áreas relativas aos números, a álxebra, a xeometría e a estatística, 

interrelacionadas de formas diversas. 

 

b) As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un 

achegamento ao mundo físico e á interacción responsable con el desde accións, tanto 

individuais como colectivas, orientadas á conservación e mellora do medio natural, 

decisivas para a protección e mantemento da calidade de vida e o progreso dos pobos. 

Estas competencias contribúen ao desenvolvemento do pensamento científico, pois 

inclúen a aplicación dos métodos propios da racionalidade científica e as destrezas 

tecnolóxicas, que conducen á adquisición de coñecementos, a contrastación de ideas e 

a aplicación dos descubrimentos ao benestar social. 

 

Para o adecuado desenvolvemento das competencias en ciencia e tecnoloxía resulta 

necesario abordar os saberes ou coñecementos científicos relativos á física, a química, 

a bioloxía, a xeoloxía, as matemáticas e a tecnoloxía, os cales se derivan de conceptos, 

procesos e situacións interconectadas 
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 A COMPETENCIA DIXITAL (CD) é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro das 
tecnoloxías da información e a comunicación para alcanzar os obxectivos relacionados 
co traballo, a empregabilidade , a aprendizaxe, o uso do tempo libre, a inclusión e 
participación na sociedade. 
 

Esta competencia supón, ademais da adecuación aos cambios que introducen as novas 

tecnoloxías na alfabetización, a lectura e a escritura, un conxunto novo de 

coñecementos, habilidades e actitudes necesarias hoxe en día para ser competente 

nunha contorna dixital. 

 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia dixital resulta necesario abordar: A 

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

problemas. 

 A COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER (CAA) é fundamental para a aprendizaxe 
permanente que se produce ao longo da vida e que ten lugar en distintos contextos 
formais, non formais e informais.  
 

Esta competencia caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir na 

aprendizaxe. Isto esixe, en primeiro lugar, a capacidade para motivarse por aprender, e 

en segundo lugar, o fomento da organización e a xestión da aprendizaxe. 

 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia de aprender a aprender requírese 

dunha reflexión que favoreza un coñecemento dos procesos mentais aos que se 

entregan as persoas cando aprenden, un coñecemento sobre os propios procesos de 

aprendizaxe, así como o desenvolvemento da destreza de regular e controlar a propia 

aprendizaxe que leva a cabo. 

 

 As COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC) implican a habilidade e capacidade para 
utilizar os coñecementos e actitudes sobre a sociedade –entendida desde as diferentes 
perspectivas, na súa concepción dinámica, cambiante e complexa–, para interpretar 
fenómenos e problemas sociais en contextos cada vez máis diversificados; para 
elaborar respostas, tomar decisións e resolver conflitos, así como para interactuar con 
outras persoas e grupos conforme a normas baseadas no respecto mutuo e en 
conviccións democráticas. Ademais de incluír accións a un nivel máis próximo e 
mediato ao individuo como parte dunha implicación cívica e social. 

 

a)  A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo. 

b) A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de 

democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e dereitos civís, así como do seu formulación 

na Constitución española, a Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea e en 

declaracións internacionais, e da súa aplicación por parte de diversas institucións a 

escala local, rexional, nacional, europea e internacional. 
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Adquirir estas competencias supón ser capaz de pórse no lugar do outro, aceptar as 

diferenzas, ser tolerante e respectar os valores, as crenzas, as culturas e a historia 

persoal e colectiva dos outros; é dicir, axuntar o individual e o social, o privado e o 

público en pos de solucións construtivas dos conflitos e problemas da sociedade 

democrática. 

 

 

 A competencia SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (SIE), implica a 
capacidade de transformar as ideas en actos. Iso significa adquirir conciencia da 
situación a intervir ou resolver, e saber elixir, planificar e xestionar os coñecementos, 
destrezas ou habilidades e actitudes necesarios con criterio propio, co fin de alcanzar o 
obxectivo previsto. 

 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia sentido da iniciativa e espírito 

emprendedor resulta necesario abordar:  

 

- A capacidade creadora e de innovación.  

- A capacidade pro-activa para xestionar proxectos. 

- A capacidade de asunción e xestión de riscos e manexo da incerteza. 

- As calidades de liderado e traballo individual e en equipo. 

- Sentido crítico e da responsabilidade. 
 

 A COMPETENCIA EN CONCIENCIA E EXPRESIÓN CULTURAL (CCEC), implica coñecer, 
comprender, apreciar e valorar con espírito crítico, cunha actitude aberta e 
respectuosa, as diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte 
de enriquecemento e goce persoal e consideralas como parte da riqueza e patrimonio 
dos pobos.  

 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia para a conciencia e expresión 

cultural resulta necesario abordar: 

 

- O coñecemento, estudo e comprensión dos distintos estilos e xéneros artísticos e 
das principais obras e producións do patrimonio cultural e artístico.  

- A aprendizaxe das técnicas e recursos das diferentes linguaxes artísticas.  

- A capacidade de percibir, comprender e enriquecerse coas producións do mundo 
da arte e da cultura. 

- A potenciación da iniciativa, a creatividade e a imaxinación propias de cada 
individuo de face á expresión das propias ideas e sentimentos. 

- O interese, aprecio, respecto, goce e valoración crítica das obras artísticas e 
culturais.  

- A promoción da participación na vida e a actividade cultural da sociedade. 
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- O desenvolvemento da capacidade de esforzo, constancia e disciplina como 
requisitos necesarios para a creación de calquera produción artística de calidade, 
así como habilidades de cooperación que permitan a realización de traballos 
colectivos. 

5.B)   CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

Lenda das competencias clave: CCL: Comunicación lingüística; CAA: Competencia aprender a 
aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; CCEC: Competencia en conciencia e expresións 
culturais; CD: Competencia Dixital; CSIEE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor; 
CMCCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

 

UNIDADE GETTING STARTED 

CCL 

- Reading, SB, páx. 4: comprensión escrita do contido dun blog sobre a candidatura dunha estudante á presidencia 

escolar nunha clase de EE. UU.  

- Vocabulary, SB, páx. 5: repaso do vocabulario aprendido no nivel anterior a través de diversas actividades. 

- Grammar, SB, páxs. 6-7; Grammar Basics, páxs. 94-95: repaso dos tempos verbais presentes, pasados, perfectos e 

futuros.  

- Listening, SB, páx. 8: comprensión oral dunha conversación. 

- Speaking, SB, páx. 8: interacción oral co compañeiro/a para falar das vacacións de verán, utilizando as expresións 

aprendidas. 

CD 

- Interactive Student, Interactive Classroom, SB, páxs. 4, 5, 6, 7: uso de material dixital para facilitar a aprendizaxe 

independente e aumentar o aproveitamento do tempo na clase. 

- Digital Teacher’s Resources: 

   + Burlington ABAU 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 introdutoria. 

CSC 
- Listening, SB, páx. 8: uso correcto de expresións informais nunha conversación. 

- Speaking, SB, páx. 8: uso correcto das expresións aprendidas e respecto polo compañeiro/a. 

SIEE - Speaking, SB, páx. 8: capacidade para manter unha conversación sobre as vacacións de verán co compañeiro/a. 

CCEC - Reading, SB, páx. 4: adquisición de coñecementos sobre a presidencia escolar nas escolas de EE. UU. 

 

UNIDADE 1 

CCL 

- Vocabulary, SB, páxs. 10 e 16: uso de vocabulario relacionado coas viaxes; uso de sintagmas preposicionais; 

Vocabulary Builder, SB, páx. 103: repaso e ampliación do vocabulario visto na unidade. 

- Listening, SB, páxs. 11 e 16: comprensión oral dunha conferencia sobre o travel hacking e dunha entrevista sobre o 

Concorde. 

- Speaking, SB, páxs. 11 e 17: co compañeiro/a, utilizando as expresións aprendidas, descrición da súa viaxe ideal e 

conversación para decidir unha opción de viaxe. 

- Reading, SB, páxs. 12-13: comprensión escrita dunha reportaxe especial e uso de adxectivos compostos; Culture 

Vídeos, SB, páx. 88: comprensión escrita dun texto sobre o Museo do Distrito Seis en Cidade do Cabo. 

- Pronunciation, SB, páx. 13; Pronunciation Practice, SB, páx. 109: pronuncia correcta dos sons /dʒ/, /j/ e /g/. 

- Grammar, SB, páxs. 14-15; Grammar Basics, páx. 97: uso correcto do Present Perfect Continuous e do Past Perfect 

Continuous. 

- Writing, SB, páxs. 18-19: redacción dun texto descritivo sobre un lugar no que estivesen ou no que lles gustaría 

visitar e aprendizaxe do uso dos adxectivos e distintos tipos de adverbios. 

- Life Skills Extra, SB, páx. 20: recomendacións. 

CD 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, páxs. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 88: uso de material 

dixital para promocionar a aprendizaxe independente e aumentar o aproveitamento do tempo na clase. 

- Techno Task, SB, páx. 15: creación dun folleto en liña sobre os lugares máis emblemáticos de Granada (país) ou 

Granada (cidade). 

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

CAA 
- Reading Strategies, SB, páx. 12; Answering Techniques, SB, p. 12; Writing Guide, SB, pp. 18-19: uso de estratexias, 

recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. 

CSC 

- Speaking, SB, páx. 17, ex. 5: respecto polas quendas de palabra e polo compañeiro/a, e capacidade para utilizar 

correctamente as expresións e fórmulas aprendidas ao longo da unidade. 

- Listening, SB, páxs. 11, 16: respecto polas conversacións ou entrevistas alleas e as opinións das persoas que 

participan nas mesmas. 

SIEE 

- Speaking, SB, páxs. 11, 17: capacidade para iniciar unha conversación, analizar as vantaxes e desvantaxes de 

distintos tipos de viaxe e tomar decisións. 

- Techno Task, SB, páx. 15: capacidade para crear un folleto en liña sobre os lugares máis emblemáticos de Granada 

(país) ou Granada (cidade). 

- Writing, páxs. 18-19: capacidade para facer unha descrición dun lugar no que estivesen ou que lles gustaría visitar. 

CCEC 

- Vocabulary, SB, páx. 10, ex. 1: información de interese sobre Tailandia: lugares emblemáticos, gastronomía, etc.  

- Reading, SB, páxs. 12-13: coñecemento de aspectos relacionados con diferentes culturas a través da lectura de 

varios blogs de viaxeiros. 

- Writing, SB, páx. 18, ex. 1: información de interese sobre a illa de Santorini. 

- Life Skills Extra, SB, páx. 20: coñecemento de empresas que ofrecen paseos en barca/góndola por varias cidades, a 

través de dúas páxinas web. 

- Culture Vídeos, páx. 88: información de interese sobre Cidade do Cabo e o Distrito Seis en Cidade do Cabo. 

 

UNIDADE 2 

CCL 

- Vocabulary, SB, páxs. 22-23 e 28: uso de vocabulario relacionado coa saúde; phrasal verbs; Vocabulary Builder, SB, 

páx. 104: repaso e ampliación do vocabulario visto na unidade. 

- Listening, SB, páxs. 23 e 28: comprensión oral dun programa de radio sobre temas relacionados coa saúde e sobre o 

que din cinco persoas acerca dos seus traballos; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 34: comprensión oral 

dunha conversación entre un estudante e un químico. 

- Speaking, SB, páxs. 23 e 29: utilizando as expresións aprendidas, dar consellos relacionados coa saúde e describir 

fotografías co compañeiro/a ; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 34: suxerir lugares de interese nunha vila 

ou cidade. 

- Reading, SB, páxs. 24-25: comprensión escrita dunha entrevista a unha doutora sobre descubrimentos médicos e 

aprendizaxe de substantivos seguidos de preposición; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 33: comprensión 

escrita dun editorial sobre volunturismo; Culture Vídeos, SB, páx. 89: texto sobre a Gran Mazá. 

- Pronunciation, SB, páx. 25; Pronunciation Practice, SB, páx. 109: pronuncia correcta dos sons /n/ e /ŋ/. 

- Grammar, SB, páxs. 26-27; Grammar Basics, páx. 98: uso correcto das oracións condicionais, as temporais e as 

desiderativas. 

- Writing, SB, páxs. 30-31: redacción dun ensaio de opinión sobre o vexetarianismo e aprendizaxe do uso dos 

conectores de causa, consecutivos e de finalidade; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 34: redacción dunha 

entrada nunha rede social sobre unha viaxe que se estea planeando. 

- Life Skills Extra, SB, páx. 32: comprensión escrita dunha páxina web que ofrece información sobre distintos tipos de 

billetes e a través da cal se poden comprar. 

CD 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, páxs. 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 89: uso de material 

dixital para promocionar a aprendizaxe independente e aumentar o aproveitamento do tempo na clase. 

- Techno Task, SB, páx. 28: gravación falada para describir o traballo dos seus soños e explicar por que ese é o 

traballo que máis lles gustaría facer. 

- Dixital 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. 

CAA 

- Reading Strategies, SB, páx. 24; Answering Techniques, SB, p. 24; Writing Guide, SB, pp. 30-31; Tick, SB, pp. 33-34: 

uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias 

capacidades e coñecementos. 

CMCCT 

- Vocabulary, SB, páxs. 22-23: aprendizaxe de vocabulario relacionado coa saúde. 

- Listening, SB, páx. 23: entendemento e reflexión sobre o que se di nun programa de radio relacionado coa saúde. 

- Speaking, SB, páx. 23: capacidade para dar consellos relacionados coa saúde das persoas. 

- Reading, SB, páx. 25: reflexión sobre os descubrimentos médicos que se mencionan no texto e o avance que 

supoñen para a sociedade actual. 

- Writing, SB, páx. 31: capacidade para valorar se o vexetarianismo é o estilo de vida que todas as persoas deberían 

seguir ou non e por que. 

CSC 

- Speaking, SB, páxs. 23, 29; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 34: respecto polas quendas de palabra e 

polo compañeiro/a, e capacidade para utilizar correctamente as expresións e fórmulas aprendidas ao longo da 

unidade. 
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- Listening, SB, páxs. 23, 28; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 34: interese por obter información de 

conversacións relacionadas coa saúde nun programa de radio e respecto polos puntos de vista de diferentes persoas 

que falan sobre os seus traballos. 

SIEE 

- Understanding the Author’s Purpose, SB, p. 24: capacidade para pescudar a intención comunicativa dos ensaios de 

opinión. 

- Speaking, SB, páxs. 23, 29 e 34; From Grammar to Speaking, SB, páx. 27: capacidade para traballar en equipo. 

- Reading, SB, páxs. 25 e 33: capacidade para reflexionar sobre o propósito e o contido dun texto. 

- Techno Task, SB, páx. 28: capacidade para usar correctamente dispositivos electrónicos e desenvolver unha 

declaración na que expliquen como sería o traballo dos seus soños. 

- Writing, SB, páx. 31, Prepare for the Task e Do the Task: capacidade de analizar os pros e os contras do 

vexetarianismo, e de redactar un ensaio de opinión dando o seu punto de vista sobre o tema. 

- Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 33: reflexión sobre a conveniencia de practicar o volunturismo. 

CCEC 
- Writing, SB, páx. 30: coñecemento sobre o imposto do azucre no Reino Unido e capacidade para valoralo.  

- Culture Vídeos     . 89:                   N    Y  k                          “  G    M   ”. 

 

UNIDADE 3 

CCL 

- Vocabulary, SB, páxs. 36-37 e 42: uso correcto de vocabulario relacionado co cine; uso correcto do xerundio e do 

infinitivo; Vocabulary Builder, SB, páx. 105: repaso e ampliación do vocabulario visto na unidade. 

- Listening, SB, páxs. 37 e 42: comprensión oral e reflexión sobre o contido dunha reportaxe de radio sobre o cine e 

dunha conferencia sobre os efectos especiais nas películas. 

- Speaking, SB, páxs. 37 e 43: capacidade para falar de plans de fin de semana e practicar unha entrevista co 

compañeiro/a .. 

- Reading, SB, páxs. 38-39: comprensión escrita e reflexión sobre o contido dun blog que fala do papel da muller no 

cine ao longo dos tempos e uso correcto de collocations  de verbos con substantivos; Culture Vídeos, SB, páx. 90: 

interese pola información que se dá no texto sobre a ponte de Sídney. 

- Pronunciation, SB, páx. 39; Pronunciation Practice, SB, páx. 109: pronuncia correcta dos sons /eə/ e /ɪə/. 

- Grammar, SB, páxs. 40-41; Grammar Basics, páx. 99: uso correcto da causativa e da voz pasiva. 

- Writing, SB, páxs. 44-45: capacidade para redactar correctamente unha crítica cinematográfica con frases dunha 

lonxitude adecuada. 

- Life Skills Extra, SB, páx. 48: capacidade para buscar de forma autónoma aloxamento por Internet. 

CD 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, páxs. 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 90: uso de material 

dixital para promocionar a aprendizaxe independente e aumentar o aproveitamento do tempo na clase. 

- Techno Task, SB, páx. 43: capacidade de utilizar Internet co obxectivo de atopar as técnicas que se utilizaron para 

crear os efectos especiais dunha película da súa elección. 

- Dixital 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 3. 

CAA 
- Reading Strategies, SB, páx. 38; Answering Techniques, SB, p. 38: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo 

intelectual para aprender e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. 

CMCCT 

- Vocabulary, SB, páx. 36: capacidade de análise dos datos e cifras que se mostran nunha infografía sobre o mundo 

do cine. 

- Listening, SB, páx. 37: capacidade de análise dun gráfico sobre as vendas de entradas de cine entre 1946 e 2016 no 

Reino Unido. 

CSC 

- Speaking, SB, páxs. 37, 43: respecto polas quendas de palabra e polo compañeiro/a, e capacidade para utilizar 

correctamente as expresións e fórmulas aprendidas ao longo da unidade. 

- Listening, SB, páxs. 37, 42: interese por aprender datos sobre as vendas dos cines do Reino Unido nos últimos 

setenta anos, análises dos pros e os contras de ir ver películas ao cine e respecto polas opinións do compañeiro/a e 

polas quendas de palabra ao practicar unha entrevista co/a mesmo/a. 

SIEE 

- Vocabulary, SB, páx. 36: capacidade para analizar os datos dunha infografía. 

- Listening, SB, páxs. 37, 42: capacidade para analizar os datos dun diagrama e as técnicas utilizadas para facer 

efectos especiais a través dos fotogramas de dúas películas. 

- Speaking, SB, páx. 37, 43: capacidade para tomar decisións sobre que plans facer durante a fin de semana, elaborar 

preguntas en entrevistas e traballar en equipo. 

- Techno Task, SB, p. 43: capacidade de análise de técnicas para crear efectos especiais en películas. 

- Reading, SB, páxs. 38-39: capacidade para analizar a situación de desigualdade da muller en diversos campos e 

profesións, e en particular, no ámbito cinematográfico, ao longo da historia. 

- Life Skills Extra, SB, páx. 46: capacidade para buscar aloxamento por Internet. 

CCEC 

- Vocabulary, SB, páx. 36: coñecemento de vocabulario relacionado co mundo do cine e análise dunha infografía que 

mostra datos e cifras relevantes sobre a industria cinematográfica: popularidade dos distintos xéneros, beneficios da 

industria, papel da muller e linguas faladas nas películas. 
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- Listening, SB, páxs. 37, 42: capacidade de análise dos pros e os contras de ir ver películas ao cine, e dos ingresos 

que recada esta industria; reflexión sobre o antes e o despois da introdución de efectos especiais nas películas e o 

seu efecto nos espectadores. 

- Reading, SB, páxs. 38-39: reflexión sobre o papel da muller ao longo dos anos nas películas: a desigualdade de 

xénero no cine. 

- Grammar, SB, páxs. 40-41: reflexión sobre os avances da tecnoloxía e a súa pegada na industria cinematográfica: 

tecnoloxía 4DX; reflexión sobre a popularidade do cine chinés no mundo occidental. 

- Writing, SB, páx. 44; Reading, SB, páx. 39: reflexión sobre a aparición de heroínas no cine: a muller guerreira e 

independente.  

- Culture Vídeos, páx. 90: información sobre Sídney. 

 

UNIDADE 4 

CCL 

- Vocabulary, SB, páxs. 48-49 e 54: uso correcto de vocabulario relacionado co traballo e as profesións; Common 

Expressions, SB, páx. 54; Vocabulary Builder, SB, páx. 106: repaso e ampliación do vocabulario visto na unidade. 

- Listening, SB, páxs. 49 e 54: comprensión oral e reflexión sobre o contido dunha conversación entre dous 

estudantes que falan de plans para o verán e dunha entrevista de radio na que se menciona unha nova forma de 

gañar diñeiro; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 60: comprensión oral de instrucións para cubrir un 

formulario, co fin de comprar entradas para un festival de cine. 

- Speaking, SB, páxs. 49 e 55: capacidade para falar de plans de futuro relacionados coa súa carreira profesional, 

práctica dunha entrevista de traballo co compañeiro/a e respecto polas quendas de palabra; Make the Grade 

Standard Assessment, SB, p. 60: conversación sobre as vantaxes e as desvantaxes de organizar un festival de cine e 

facer unha presentación coas conclusións acadadas. 

- Reading, SB, páxs. 50-51: comprensión escrita e reflexión sobre o contido dun relato ou narración breve sobre o 

traballo nunha oficina dos anos 40 na India e os seus efectos negativos sobre a vida familiar dun empregado; uso 

correcto de expresións comúns en inglés; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 59: comprensión escrita do 

material promocional dunha escola de cine; Culture Vídeos, SB, páx. 91: interese por comprender a información 

sobre o festival da cerdeira de Washington D. C. 

- Pronunciation, SB, páx. 51; Pronunciation Practice, SB, páx. 110: pronuncia correcta dos sons /ɜː/ e /ʊə/. 

- Grammar, SB, páxs. 52-53; Grammar Basics, páx. 100: uso correcto das oracións de relativo explicativas e das 

oracións de relativo especificativas. 

- Writing, SB, páxs. 56-57: capacidade para redactar correctamente unha carta formal empregando a linguaxe 

formal; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 60: redacción dun currículo e dunha carta de presentación. 

- Life Skills Extra, SB, páx. 58: capacidade para preparar unha presentación oral. 

CD 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, páxs. 48, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 91: uso de material dixital 

para promocionar a aprendizaxe independente e aumentar o aproveitamento do tempo na clase. 

- Techno Task, SB, páx. 49: capacidade para escoitar a canción A Hard Day’s Night dos Beatles por medios dixitais. 

- Dixital 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. 

CAA 

- Reading Strategies, SB, páx. 50; Answering Techniques, SB, p. 50; Writing Guide, SB, p. 57; Tick, SB, pp. 59-60: uso 

de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias capacidades e 

coñecementos. 

CSC 

- Speaking, SB, páxs. 49, 55; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 60: respecto polas quendas de palabra e 

polo compañeiro/a, e capacidade para utilizar correctamente as expresións e fórmulas aprendidas ao longo da 

unidade. 

- Listening, SB, páxs. 49, 54: interese e respecto polos plans e opinións doutras persoas. 

SIEE 

- Speaking, SB, páxs. 49, 55; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 60: capacidade para tomar decisións sobre 

o seu futuro profesional, levar a cabo unha entrevista e traballar en equipo. 

- Techno Task, SB, p. 49: capacidade para escoitar unha canción co fin de comprender o significado dunha expresión 

utilizada para dicir working very hard. 

- Reading, SB, páxs. 50-51: capacidade para analizar os conflitos entre dous valores diferentes na vida das persoas, 

na actualidade e no pasado, e fomento do pensamento crítico a través da análise dos devanditos conflitos. 

- Writing, SB, páxs. 56-57: capacidade para escribir unha solicitude de emprego cunha linguaxe formal. 

- Life Skills Extra, SB, páx. 58: capacidade para preparar unha presentación oral. 

- Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 60: capacidade de completar un formulario para comprar entradas e 

redacción dun currículo e dunha carta de presentación. 

CCEC 

- Reading, SB, páxs. 50-51: reflexión sobre os conflitos entre diferentes valores na vida das persoas na India, durante 

os anos 40 e contraste coa sociedade actual. 

- Grammar, SB, páx. 52: reflexión sobre a existencia de traballos insólitos noutras culturas, coma o de abrazar osos 

panda na China. 
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- Culture Vídeos, páx. 91: interese por coñecer Washington D. C. 

 

UNIDADE 5 

CCL 

- Vocabulary, SB, páxs. 62-63 e 68: uso correcto de vocabulario relacionado coas leis e a orde pública; uso correcto 

de modismos ou frases feitas propias da lingua inglesa; Vocabulary Builder, SB, páx. 107: repaso e ampliación do 

vocabulario visto na unidade. 

- Listening, SB, páxs. 63 e 68: comprensión oral e reflexión sobre o contido dunha entrevista na que se fala dun heroe 

fóra do común e dunha conversación na que varias persoas falan de delitos. 

- Speaking, SB, páxs. 63 e 69: capacidade para expresar as súas opinións sobre as normas do seu colexio ou país e de 

comparar imaxes co compañeiro/a . 

- Reading, SB, páxs. 64-65: comprensión escrita e reflexión sobre o contido dunha revista en liña que fala sobre 

varias leis que produciron o efecto contrario ao esperado, e uso correcto de frases feitas ou modismos propios da 

lingua inglesa; Culture Vídeos, SB, páx. 92: interese pola información que se dá sobre o mercado Chandni Chowk. 

- Pronunciation, SB, páx. 65; Pronunciation Practice, SB, páx. 110: pronuncia correcta das diferentes formas de son 

do conxunto de letras ough dentro de diferentes palabras. 

- Grammar, SB, páxs. 66-67; Grammar Basics, páx. 101: uso correcto dos verbos modais e dos modais perfectos. 

- Writing, SB, páxs. 70-71: capacidade para redactar correctamente un ensaio argumentativo con conectores de 

adición, de contraste e cos que introducen exemplos. 

- Life Skills Extra, SB, páx. 72: motivación para poñer en práctica varios consellos á hora de facer compras en liña e 

fomento do pensamento crítico. 

CD 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, páxs. 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 92: uso de material 

dixital para promocionar a aprendizaxe independente e aumentar o aproveitamento do tempo na clase. 

- Techno Task, SB, páx. 62: capacidade para atopar datos sobre a Dama da Xustiza por medios dixitais. 

- Dixital 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. 

CAA 
- Reading Strategies, SB, páx. 64; Answering Techniques, SB, p. 64; Writing Guide, SB, pp. 70-71: uso de estratexias, 

recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. 

CSC 

- Speaking, SB, páxs. 63, 69: respecto das quendas de palabra e capacidade para utilizar correctamente as expresións 

e fórmulas aprendidas ao longo da unidade. Respecto polos/as compañeiros/as. 

- Listening, SB, páxs. 63, 68: respecto polas opinións doutras persoas e polas quendas de palabra. 

SIEE 

- Vocabulary, SB, páx. 68: capacidade para utilizar de forma correcta as frases feitas ou modismos que aprenderon 

na unidade e para determinar a gravidade de varios delitos. 

- Speaking, SB, páx. 63, 69: capacidade para expresar o seu punto de vista sobre as normas do seu colexio ou país, de 

facer conxecturas sobre o ocorrido mediante a observación de dúas fotografías e de traballar en equipo. 

- Techno Task, SB, p. 62: capacidade para atopar datos sobre a Dama da Xustiza a través de medios dixitais. 

- Life Skills Extra, SB, páx. 72: capacidade para facer compras en liña. 

CCEC 

- Vocabulary, SB, páxs. 62-63: coñecemento de actos que poden considerarse delitos ou non, en diferentes lugares 

do mundo. 

- Reading, SB, páxs. 64-65: reflexión e análise de diferentes delitos que produciron o efecto contrario ao esperado, 

ao longo da historia. 

- Grammar, SB, páxs. 66-67: coñecemento de leis sobre o consumo de bebidas alcohólicas en diferentes países e 

reflexión sobre a creación de castigos creativos para determinados delitos por todo o mundo. 

- Writing, SB, páx. 70: reflexión sobre os pros e os contras da existencia dun único xuíz nos tribunais, fronte á 

existencia dun xurado en distintos países.  

- Culture Vídeos, páx. 92: información sobre Delhi. 

 

UNIDADE 6 

CCL 

- Vocabulary, SB, páxs. 74 e 80: uso correcto de vocabulario relacionado co ambiente; uso correcto de expresións 

binomiais; Vocabulary Builder, SB, páx. 108: repaso e ampliación do vocabulario visto na unidade. 

- Listening, SB, páxs. 75 e 80: comprensión oral do que din cinco persoas durante o furacán Harvey e do que din 

varias persoas novas respectuosas co ambiente; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 86: comprensión oral 

dunha entrevista entre un periodista dun xornal escolar e un avogado social. 

- Speaking, SB, páxs. 75 e 81: capacidade para expresar a súa opinión sobre o que deberían levar nunha mochila en 

caso de evacuación por un furacán e reflexión sobre varias cuestións ambientais co compañeiro/a. Respecto polo 

punto de vista do compañeiro/a; Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 86: facer unha entrevista sobre o 

ambiente e a lei. 

- Reading, SB, páxs. 76-77: comprensión escrita e reflexión sobre o contido dun informe acerca dos creadores do 
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parque Plistoceno de Siberia, e uso correcto de verbos seguidos de preposición en inglés; Culture Vídeos, SB, páx. 93: 

información sobre os distintos alcumes de Auckland. 

- Pronunciation, SB, páx. 77; Pronunciation Practice, SB, páx. 110: capacidade para identificar silent letters en 

diferentes palabras, para a súa correcta pronuncia e práctica do ritmo na pronuncia. 

- Grammar, SB, páxs. 78-79; Grammar Basics, páx. 102: uso correcto do estilo indirecto e os reporting verbs en 

diferentes estruturas gramaticais. 

- Writing, SB, páxs. 82-83: capacidade para redactar correctamente un resumo empregando a paráfrase. 

- Life Skills Extra, SB, páx. 84: motivación para poñer en práctica varios consellos á hora de facer entrevistas e 

fomento do pensamento crítico. 

CD 

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, páxs. 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 93: uso de material 

dixital para promocionar a aprendizaxe independente e aumentar o aproveitamento do tempo na clase. 

- Techno Task, SB, páx. 81: capacidade para analizar a magnitude da súa propia pegada de carbono e presentar os 

resultados ante a clase axudándose de medios dixitais. 

- Dixital 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 6. 

CAA 

- Reading Strategies, SB, páx. 76; Answering Techniques, SB, p. 76; Writing Guide, SB, p. 81; Tick, SB, p. 86: uso de 

estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e ser consciente das propias capacidades e 

coñecementos. 

CMCCT 

- Vocabulary, SB, páxs. 74 e 80: capacidade para utilizar correctamente vocabulario relacionado co ambiente, análise 

de datos relacionados co ambiente, mediante un concurso de preguntas e respostas, e uso de expresións binomiais 

para expresar datos ambientais. 

- Listening, SB, páxs. 75 e 80: capacidade para entender diferentes situacións provocadas por desastres naturais, 

comprensión e respecto polo punto de vista das persoas que pasaron por unha situación deste tipo e concienciación 

sobre aspectos relacionados co ambiente a través da comprensión oral do que din varias persoas novas respectuosas 

co mesmo. Reflexión sobre a posibilidade de colaborar coa conservación e mellora do ambiente, 

independentemente da idade que se teña. 

- Speaking, SB, páxs. 75 e 81: capacidade para elixir de forma coherente o que deberían levar nunha mochila como 

equipaxe en caso de evacuación por un furacán e discusión de diferentes cuestións relacionadas co ambiente para a 

concienciación do seu estado actual, a súa conservación e a súa mellora. 

- Reading, SB, páxs. 76-77: coñecemento sobre a existencia dun parque creado co obxectivo de devolver á vida unha 

especie extinguida para axudar á preservación do ambiente. 

- Grammar, SB, páxs. 78-79: lectura dunha enquisa relacionada co ambiente, reflexión sobre a existencia e 

posibilidade de creación de instalacións respectuosas co medio, por exemplo, campos de fútbol coma o de Río de 

Xaneiro. 

- Writing, SB, páxs. 82-83: reflexión sobre a procura e existencia de medios, como a xeoenxeñería, para solucionar 

problemas climáticos. 

CSC 

- Speaking, SB, páxs. 75, 81: respecto das quendas de palabra e capacidade para utilizar correctamente as expresións 

e fórmulas aprendidas ao longo da unidade, e respecto polo/a compañeiro/a; Make the Grade Standard Assessment, 

SB, p. 86: reflexión sobre a conveniencia de facer concordar a natureza coa lei. 

- Listening, SB, páxs. 75, 80: respecto polas opinións doutras persoas e polas quendas de palabra. 

SIEE 

- Vocabulary, SB, páxs. 74, 80: capacidade para utilizar de forma correcta o vocabulario e as expresións binomiais 

aprendidas na unidade á hora de falar de cuestións relacionadas co ambiente. 

- Speaking, SB, páx. 75, 81: capacidade para decidir de forma coherente co compañeiro/a que tipo de equipaxe facer 

en caso de evacuación por un furacán, capacidade de analizar a magnitude da súa propia pegada de carbono e de 

presentar os resultados á clase, mediante a expresión oral; capacidade para traballar en equipo. 

- Reading, SB, pp. 77-78: desenvolvemento do pensamento crítico mediante o coñecemento da existencia de 

parques creados co obxectivo de devolver especies en extinción á vida e de preservar o ambiente, e análise de 

cuestións relacionadas co tema, mediante a comprensión escrita dunha cita.  

- Techno Task, SB, p. 81: capacidade para analizar a magnitude da súa propia pegada de carbono e de presentar os 

resultados á clase. 

- Life Skills Extra, SB, páx. 84: capacidade para analizar os aspectos que se deben ter en conta á hora de facer unha 

entrevista. 

- Make the Grade Standard Assessment, SB, p. 85: reflexión sobre o emprendemento e a mocidade. 

CCEC - Culture Vídeos, páx. 93: información sobre Auckland. 
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6. METODOLOXÍA 

O modelo comunicativo a seguir non só prepara o alumnado para os exames de acceso á 

universidade, senón que tamén lle permite utilizar o inglés de forma competente en situacións 

da vida real.  Os temas son interesantes, variados, presentan aspectos culturais do mundo 

anglosaxón e están pensados para relacionar a materia de inglés con outras áreas do currículo.  

Para lograr unha boa competencia, tanto na expresión oral coma na escrita, os alumnos/as 

necesitan unha boa base lingüística. Se presta especial atención á adquisición de vocabulario, 

proporcionando seccións de vocabulario relacionado con cada tema tratado no Student’s Book, 

así como estudando o léxico que aparece nos textos. A sección Vocabulary Builder repasa o 

vocabulario da unidade, ademais de ampliar a base léxica dos alumnos/as a través de distintas 

actividades, como táboas para a derivación de palabras e textos acumulativos con ocos. 

A serie proporciona exemplos de todas as estruturas gramaticais estudadas con frases 

contextualizadas e fomenta a súa práctica exhaustiva mediante actividades estimulantes. 

Cada vez máis, o alumnado necesita ser quen de utilizar a lingua máis aló do ámbito dun 

exame oficial. Por iso, a serie proporciona seccións para practicar as distintas habilidades 

lingüísticas e fomentar que o alumno/a utilice a lingua inglesa para falar sobre distintas 

cuestións, expresar as súas opinións sobre infinidade de asuntos e describir as súas propias 

experiencias. O método tamén desenvolve de xeito sistemático e práctico a comprensión e a 

expresión orais, para culminar en tarefas reais. Así mesmo, a sección Life Skills Extra, que se 

apoia en vídeos relacionados co tema, ofrece a posibilidade de traballar a lingua inglesa en 

situacións prácticas da vida real. 

IC (Interactive Classroom), IS (Interactive Student) e WordApp son recursos  que posibilitan un 

ensino ininterrompido. IC (Interactive Classroom) inclúe vídeos comunicativos e informativos e 

amplos recursos que lle serven como apoio ao profesor con actividades prácticas de gramática 

e vocabulario, así como tamén ferramentas interactivas para practicar actividades adicionais 

de expresión oral.  

A análise de textos e as recomendacións para facer os exames son de grande utilidade para 

preparar os alumnos ante os diferentes tipos de exercicios que poidan atopar ao realizaren a 

proba de acceso á universidade ou o FCE.  

Por unha banda, IS (Interactive Student) está composto dunha serie de ferramentas para 

facilitar a aprendizaxe dos alumnos/as e ademais, Flipped Classroom ofrece a posibilidade de 

preparar de modo anticipado as leccións de vocabulario e gramática. Por outra parte, a lista de 

palabras ou Wordlist comprende unha ampla listaxe de vocabulario activo con traducións e 

audio, actividades para practicar a ortografía e o vocabulario e tamén xogos.  

IS (Interactive Student) tamén se presenta de forma interactiva con actividades de vocabulario 

autocorrixíbeis e actividades para practicar a gramática, e ademais ten acceso a un vídeo.  

O Sistema de Xestión da Aprendizaxe (LMS) en liña permite que os profesores/as controlen o 

traballo de cada alumno/a.  

Anova WordApp  permite que os alumnos practiquen o vocabulario aprendido ao longo do 

curso cos seus teléfonos móbiles, en calquera momento ou lugar.  
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Se desenvolverán  as competencias lingüísticas descritas no Marco Común Europeo de 

R          ( EFR)                         “                   ”. O               ñ      

materiais que lles permiten avaliar as súas propias habilidades lingüísticas a medida que 

avanzan cos libros. Os alumnos capaces de rematar Make the Grade estarán capacitados na 

maioría de competencias lingüísticas que recolle o nivel B1+ do CEFR. 

Seguindo as recomendacións do Marco Común Europeo de Referencia (MCER), o alumno/a é 

animado a organizar e expresar as súas propias ideas, experiencias e opinións a través de 

tarefas de expresión escrita e oral e a avaliar as súas propias habilidades lingüísticas, segundo 

as vaia traballando ao longo do libro. Polo tanto, o alumno/a será competente na maior parte 

de capacidades lingüísticas expresadas no nivel B1+, é dicir, un usuario independente que: 

• é capaz de entender as ideas principais de textos complexos que traten de temas, 

tanto concretos coma abstractos, mesmo se son de carácter técnico, sempre que estean 

dentro do seu campo de especialización; 

• pode relacionarse con falantes nativos cun grao suficiente de fluidez e naturalidade, de 

modo que a comunicación se realice sen esforzo por parte dos interlocutores; 

• pode producir textos claros e detallados sobre temas diversos, así como defender un 

punto de vista sobre temas xerais, indicando os pros e os contras das distintas opcións. 

No que se refire á comprensión de mensaxes orais e escritas, en Bacharelato o alumnado debe 

ser capaz de comprender a información transmitida polo seu interlocutor/a, 

independentemente do acento que este teña. 

No caso das emisións transmitidas por medios de comunicación ou reprodución mecánica, 

preténdese que comprendan a información global e a específica das mensaxes, que 

interpreten algunhas das ideas principais transmitidas nas mesmas e sexan capaces de realizar 

certos tipos de abstracción dentro do campo de interese xeral do alumno/a. 

Os temas e situacións de comunicación amplían o coñecemento do mundo e as experiencias 

persoais do alumnado, ademais de axudalo a tomar conciencia do valor da lingua inglesa como 

vehículo de comunicación internacional e da súa importancia na sociedade e no mercado 

laboral actual. 

Para estabelecer o grao de dificultade das situacións de comunicación, tivemos en conta o tipo 

de mensaxe e o tema, o interlocutor/a ou interlocutores/as, a canle, grao e tipo de 

comprensión requirida, o uso de estratexias comunicativas (lingüísticas e non lingüísticas) e a 

necesidade de axuda.  

Os niveis de comprensión van graduados desde as habilidades comunicativas receptivas máis 

básicas, como son recoñecer ou identificar determinados elementos e información, até a 

inferencia, é dicir, a interpretación de opinións e a identificación da funcionalidade dun texto, 

pasando pola interpretación de significados apoiándose en claves non lingüísticas, no 

contexto, etc. Preténdese desenvolver unha actitude crítica ante a información transmitida 

nestas mensaxes. 

A secuenciación das habilidades comunicativas receptivas non supón que demos por feito que 

o alumnado non as adquirise na Educación Secundaria Obrigatoria; o que tratamos de 

conseguir é a automatización do seu uso en Bacharelato, grazas ao repaso e á práctica 

continua que se fai delas ao longo das unidades didácticas. 
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Polo que respecta á produción oral, en Bacharelato os interlocutores/as continúan sendo –

como na ESO– profesores/as, compañeiros/as e falantes da lingua inglesa. Os alumnos/as 

participan en conversacións nas que hai que narrar, describir, informar e transmitir ideas e 

opinións de xeito claro e ordenado, utilizando estratexias de comunicación e compensación 

que aprenderon na ESO, e tamén repasan, amplían e profundan nas funcións comunicativas da 

lingua estudadas en cursos precedentes. Ademais, a secuenciación dos contidos fonéticos –

interrelacionada co resto de contidos do curso–, facilita a corrección dos erros de pronuncia 

máis comúns entre os alumnos/as. 

En canto á produción escrita, a complexidade acharase non só na extensión e os conceptos 

expresados, senón tamén nas habilidades comunicativas utilizadas. Por tanto, en Bacharelato 

os textos terán un carácter cada vez máis complexo, aínda que sempre dentro da realidade 

persoal e académica do alumnado. As producións incluirán desde cartas ou correos 

electrónicos informais ou formais até textos narrativos, de opinión, argumentativos, 

informativos e descritivos ou biografías. 

Os alumnos/as deberán progresar na utilización das estruturas gramaticais, mostrando así un 

grao de madurez sintáctica maior que na ESO. Esta madurez leva aparellado o uso correcto 

dalgunhas oracións subordinadas e marcadores do discurso, a ampliación do léxico receptivo e 

produtivo e o desenvolvemento de procesos de autocorrección. 

No referente á lectura comprensiva e autónoma de textos de temática xeral e/ou adecuados 

aos seus intereses, o alumnado utilizará técnicas de aprendizaxe que desenvolvan a súa 

autonomía na lectura comprensiva e no uso dos procedementos adquiridos de modo 

sistemático. Os tipos de texto máis usuais son artigos de revistas, textos informativos, 

narrativos e culturais, extractos de libros, poemas e historias breves. As estratexias de lectura 

centradas en desenvolver a súa autonomía, tales como a utilización de dicionarios (seleccionar 

o adecuado, detectar e buscar as palabras esenciais para a comprensión, identificar a acepción 

apropiada, etc.), o uso de gramáticas e libros de referencia, e o uso de recursos lingüísticos 

tales como a formación de palabras, as categorías gramaticais, a identificación de false friends, 

sinónimos, etc., requiren unha práctica sistemática para alcanzar a automatización no 

desenvolvemento da lectura comprensiva. Os textos iranse especializando aos poucos, con 

temas de interese e actividades de dificultade adecuada ao seu nivel, co obxectivo de 

fomentar nos alumnos/as o aprecio da lectura como fonte de información, pracer, lecer e 

acceso a outras culturas e formas de vida, e fomentar unha actitude receptiva e respectuosa, á 

vez que crítica, ante a información que transmiten os devanditos textos. 

A reflexión sobre o funcionamento do sistema lingüístico non só é importante no noso método 

como elemento facilitador da aprendizaxe, senón tamén como elemento imprescindíbel para a 

autocorrección. Deste xeito,  foméntarase a competencia comunicativa, a través de textos 

orais e escritos, e a reflexión sobre a competencia lingüística propiamente dita, mediante unha 

serie de estratexias de aprendizaxe autónoma para que o alumno/a as poida automatizar coa 

práctica. Para iso, o uso destas estratexias, en todas as seccións que compoñen as unidades, 

fomentan a reflexión de modo organizado e gradual na súa aprendizaxe da lingua inglesa. 

A actitude do alumno/a ante a aprendizaxe da lingua estranxeira é esencial para que recoñeza 

e aprecie o valor comunicativo da mesma e a súa propia capacidade de aprender. A reflexión 

sobre a lingua e a súa aprendizaxe inclúen a consideración da finalidade que para cada 

estudante ten, base fundamental para que recoñeza a súa capacidade persoal de aprender e 
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progresar, e para que adopte as destrezas de estudo necesarias que poderá utilizar ao longo 

da súa vida. 

Para o desenvolvemento do proceso de autoavaliación, é de grande utilidade o material que, 

baseado nos principios do Portfolio Europeo das Linguas para Secundaria, desenvolveu a 

editorial e que anima a reflexionar sobre o propio proceso de aprendizaxe. Este material 

ofrece a posibilidade de volver sobre cada un dos apartados de cada unidade e, de modo 

reflexivo, plasmar o seu grao de consecución en cada un deles. Poden tamén tomar decisións 

sobre o que deben facer para mellorar naquelas destrezas onde a aprendizaxe estea a ser máis 

deficitaria. 

Asimesmo, farase uso dos elementos socioculturais que achega a lingua estranxeira e 

promoverase a súa interpretación e valoración. Con isto preténdese facilitarlle ao alumnado a 

comprensión da cultura anglosaxoa, presentándolle os seus elementos máis significativos, 

valores, normas e estereotipos, sempre resaltando o contraste coa propia cultura e a 

relativización, e buscando os valores comúns que ambas as culturas supoñen. As referencias 

culturais aos países nos que se fala inglés aparecen nas lecturas de cada unidade do Student’s 

Book e do Workbook, así como na sección cultural Culture Videos do Student’s Book. 

Por suposto, o alumnado debe ser consciente da importancia que ten o inglés nas relacións 

internacionais, unha realidade que eles verán patente no panorama social e laboral actual e a 

cuxa comprensión contribuímos desde a nosa área. 

A utilización sistemática de estratexias de autonomía é a finalidade a longo prazo que se busca 

na aprendizaxe de calquera materia educativa. Con todo, cada materia require o seu proceso e 

uns procedementos propios, que irán desde os máis básicos até os máis complexos. 

As estratexias son elementos cruciais para a aprendizaxe e é necesario utilizalas 

constantemente até chegar á súa total automatización, sen necesidade de reflexión.  

As estratexias de aprendizaxe tamén van encamiñadas a mellorar o desenvolvemento dos 

procesos mentais necesarios para realizar as actividades. Estas son as que desenvolvemos en 

cada destreza comunicativa: 

• Reading (comprensión escrita): predición do contido do texto a partir do título, 

subtítulo e ilustracións; lectura da primeira oración de cada parágrafo para atopar a idea 

central; identificación da finalidade do texto (informar, entreter, etc.); procura de información 

específica (scanning); identificación das palabras clave nun texto; inferencia de significados 

non explícitos (ler entre liñas); dedución do significado das palabras polo contexto. 

• Listening (comprensión oral): comprensión de enunciados; anticipación de contidos; 

atención selectiva; identificación de información específica; inferencia de significados; toma de 

notas; seguimento de instrucións; identificación do tema principal; secuenciación de 

información; recoñecemento da pronuncia; distinción de diferentes matices de significado 

segundo o ritmo e a entoación; audición comprensiva de mensaxes emitidas por falantes con 

distintos acentos, etc. 

• Speaking (produción oral): estratexias de elaboración que facilitan a interacción na 

aula, tales como organizar as ideas antes de falar e basear a exposición oral nun guión que dea 

mostras de claridade e estrutura lóxica; estratexias de compensación, clarificación e 

comprobación; estratexias para a práctica como a repetición, a imitación, a aplicación de 
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regras, etc.; estratexias de autocorrección como a identificación de problemas e a súa 

solución, buscando sempre mellorar a pronuncia, o ritmo e a entoación nas producións orais. 

• Writing (expresión escrita): á marxe das estratexias comentadas no apartado anterior, 

inclúense tamén as de transferencia, elaboración e autocorrección; o desenvolvemento da 

imaxinación e a creatividade, e a procura da información en diversas fontes. O alumno/a 

deberá atender tanto ao proceso de escritura coma ao produto, tendo en conta as 

características propias do tipo de texto, utilizando o rexistro idóneo, os marcadores do 

discurso e os signos de puntuación adecuados, ordenando frases e parágrafos en textos 

coherentes mediante o uso de adxectivos, adverbios, expresións temporais, conxuncións e 

conectores, e respectando á vez a estrutura dos mesmos. 
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En resumo, todo o anterior articúlase ao redor dos seguintes principios básicos: 

• E                                                  /                                        

éxito no plano oral e no escrito de xeito natural. 

•                                                                               rontarse 

con éxito a situacións reais de comunicación. 

•                                                                                       

mesmo, comparándoo coa súa lingua materna, para alcanzar un bo nivel de comunicación. 

•                         ético, as funcións gramaticais e o vocabulario de modo que poida 

recoñecelos e empregalos en situacións reais de comunicación. 

• F                                                                                   

comunicación real. 

• D                      e forma integrada as catro destrezas básicas: listening, speaking, 

reading e writing. 

• O                                                                  ñ                   

aspectos socioculturais da lingua inglesa e asimile a cultura da que forma parte, evitando así 

que exprese os seus logros só en termos morfosintácticos e funcionais. 

• E                                                                    ú               

recoñecendo os métodos de estudo e o tipo de organización que máis lle conveñan. 

• Motivalo con temas de interese e ofrecerlle unhas metas claras ao longo do curso. 

• F                                                                                   

eficaz na aprendizaxe.  
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 7. AVALIACIÓN 

Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o logro dos 

obxectivos da etapa, nas avaliacións continua e final das materias dos bloques de materias 

troncais e específicas, serán os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliábeis 

que figuran nos cadros incluídos nos puntos 3 e 4 desta programación, de acordo co real 

decreto 1105/2014. 

A avaliación será: 

•                                                                             

estabeleceranse medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera 

momento do curso, en canto se detecten as dificultades e estarán dirixidas a garantir a 

adquisición das competencias imprescindíbeis para continuar o proceso educativo. 

• F                                                                                  o coma 

dos procesos de aprendizaxe. 

Co fin de facilitarlle ao alumnado a recuperación das materias con avaliación negativa, 

organizaranse probas extraordinarias e programas individualizados en cada un dos cursos. 

Poderase repetir cada un dos cursos de Bacharelato unha soa vez como máximo, salvo 

excepcións indicadas no artigo 32.1 do real decreto 1105/2014. 

Ao finalizaren o Bacharelato, os alumnos/as realizarán unha avaliación individualizada na que 

se comprobará o logro dos obxectivos desta etapa e o grao de adquisición das competencias 

correspondentes en relación, entre outras, coa materia de inglés como primeira lingua 

estranxeira. 

Os alumnos/as que non superasen esta avaliación (cunha cualificación igual ou superior a 5 

puntos sobre 10), ou que desexen elevar a súa cualificación final de Bacharelato, poderán 

repetir a avaliación en convocatorias sucesivas, previa solicitude, tomándose en consideración 

a cualificación máis alta das obtidas nas convocatorias ás que se concorreu. 

Celebraranse polo menos dúas convocatorias anuais, unha ordinaria e outra extraordinaria. 

7.1. Criterios de avaliación  

 

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

 

Con este criterio preténdese avaliar a capacidade do alumnado para comprender e 

interpretar a información sobre temas concretos e máis abstractos, transmitida por 

falantes con diferentes acentos, tendo en conta aspectos tales como o rexistro utilizado, o 

propósito e a actitude do falante, etc. Así mesmo, avalía a capacidade de entender as ideas 

principais e as específicas, previamente requiridas de textos orais máis extensos, emitidos 
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polos medios de comunicación, sempre que se fale claro, en lingua estándar, que a 

mensaxe estea estruturada con claridade e se utilicen marcadores explícitos.  

 

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

 

Trátase de avaliar a capacidade para organizar e expresar as ideas con claridade, sobre 

temas previamente preparados, para realizar descricións e presentacións claras, sobre 

unha variedade de temas coñecidos, relatar feitos reais ou imaxinarios, argumentos de 

libros ou películas, describindo sentimentos e reaccións. Valorarase tamén a capacidade 

para reaccionar adecuadamente, mostrando unha actitude respectuosa, na interacción e 

colaborar na continuación do discurso cun rexistro apropiado á situación e ao propósito da 

comunicación.  

 

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

 

Preténdese avaliar a capacidade para comprender a información relevante, distinguir as 

ideas principais das secundarias, e identificar a información requirida en textos escritos 

auténticos, de interese xeral e de divulgación, que ofrezan suficiente precisión e detalle 

como para poder analizar criticamente a devandita información, aplicando as estratexias 

necesarias para a realización dunha tarefa e captando significados implícitos, posturas e 

puntos de vista. Este criterio avalía, ademais, a capacidade para utilizar de forma 

autónoma recursos dixitais, informáticos e bibliográficos co fin de buscar, comparar e 

contrastar informacións e solucionar problemas de comprensión.  

 

4. Escribir textos claros e detallados con diferentes propósitos, que teñan a corrección 
formal, a cohesión, a coherencia e o rexistro adecuados, valorando a importancia de 
planificar e de revisar o texto.  

 

Con este criterio preténdese avaliar a redacción de textos cunha organización clara e 

enlazando as oracións seguindo secuencias lineais cohesionadas. Tamén se valorará o 

interese en planificar os textos e en revisalos, realizando versións sucesivas ata chegar á 

versión final, con respecto ás normas ortográficas e tipográficas. Así mesmo, avaliarase se 

os textos definitivos mostran a capacidade para planificar e redactar con suficiente 

autonomía, axudándose do material de consulta pertinente, e se se sintetiza e avalía 

información procedente de varias fontes, sempre que sexa sobre temas coñecidos.  
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5. Utilizar de forma consciente os coñecementos lingüísticos, sociolingüísticos, estratéxicos e 
discursivos adquiridos, e aplicar con rigor mecanismos de autoavaliación e de 
autocorrección que reforcen a autonomía na aprendizaxe.  

 

Con este criterio avalíase se alumnos e alumnas manexan as estruturas gramaticais que 

expresan maior grao de madurez sintáctica, se valoran a efectividade das regras que 

coñecen, a partir de procesos indutivo/dedutivos e se son capaces de modificalas cando é 

necesario. Tamén se valora a ampliación de léxico máis especializado, o perfeccionamento 

de características fonolóxicas, a ortografía, así como a análise e a reflexión sobre os 

distintos compoñentes da competencia comunicativa que facilitan a comunicación. 

Ademais, avalíase a capacidade para valorar o seu proceso de aprendizaxe e para corrixir 

ou rectificar as súas propias producións, tanto orais coma escritas e as dos seus propios 

compañeiros.  

 

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

 

Este criterio pretende avaliar a capacidade de aplicar a novas situacións as estratexias e 

destrezas coñecidas e de reflexionar sobre o proceso de aprendizaxe. Valora tamén o 

propio papel na construción de aprendizaxes mediante a toma de decisións, a observación, 

a formulación e o reaxuste de hipóteses e a avaliación dos progresos co máximo de 

autonomía. Avalía igualmente a capacidade de usar as tecnoloxías da información e da 

comunicación como ferramentas de comunicación internacional e de aprendizaxe 

autónoma e a utilización consciente das oportunidades de aprendizaxe na aula e fóra da 

mesma. Así mesmo, preténdese que se identifique o que se sabe facer coa lingua 

estranxeira, é dicir, as habilidades lingüísticas que se posúen, reforzando a confianza en si 

mesmos.  

 

 

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

 

Este criterio avalía os coñecementos culturais que se teñen dos países onde se fala a lingua 

estranxeira e a capacidade para identificar e analizar algúns trazos específicos, 

característicos destes contextos, achegándose á diversidade social e cultural e 

diferenciando entre os grupos dunha mesma comunidade lingüística e entre membros de 

culturas diferentes.  

 

7.2 Procedemento de avaliación  
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Observación directa e sistemática. 

Análisis de tarefas e producción dos estudantes. 

Intercambios e preguntas oraies. 

Probas específicas. 

O peso cualificativo de cada estándar de aprendizaxe e actividades correspondentes 
a cada estándar, ven determinado  polo bloque de contidos o que pertenece ( 
reading/writing/speaking /listening), que ten un porcentaxe determinado, que 
aparece a continuación. 

1º Trimestre 

 

40 % Grammar and Vocabulary 

40% Reading and Writing- PAU 

10% Speaking 

10% Listening 

 

2º Trimestre 

 

30% Grammar and vocabulary  

50% PAU 

10% Speaking 

10% Listening 

 

3º Trimestre 

 

20% Grammar and vocabulary  

60% PAU 

10% Speaking 

10% Listening 

 

O alumno ou alumna deberá obter en cada apartado un mínimo de un 3.5 sobre una 

puntuación de 10, aplicándose logo os porcentaxes sinalados mais arriba. 

A nota mínima para aprobar será dun cinco. 
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Queda a criterio da profesora facer o examen de recuperación final, xa que se segue o 

método de avaliación contínua, entendendo por tal que se efectuará ao longo de todo o 

proceso de ensino - aprendizaxe, e polo tanto xa se tomaron medidas correctoras e 

orientadoras en todalas probas anteriores. 

Na avaliación extraordinaria de setembro, tamén queda a criterio da profesora poñer o 

listening e o speaking. En caso de que non se poña, a nota ben do listening ou do speaking 

suma a parte de gramar & vocabulary. Asimesmo, queda o seu criterio terlle en conta para 

subila nota o traballo de reforzo recomendado para o verán. 

 

No caso de que o alumno copiase nalgunha proba , a súa cualificación  será cero . 

 

O alumno só poderá facer un examen fora das datas establecidas no caso de que presente un 

xustifcante médico ou  do Xulgado ou por algún imprevisto sobrevenido de causa maior . 

 

En canto o libro de lectura, é obrigatorio leelo, e puntuará 0,5 sempre que a proba oral ou 

escrita supere o 8, si a nota é entre un 7 e 8  puntuará un 0,25, si a nota é entre 4 e 5 restará 

0,25 e no caso de que sea inferior a 4, baixará a nota medio punto na avaliación final.  

 

 N                   é “T        S     ”   J       T   k     . F     S      B  k  

 

7.3  TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES O LONGO DO CURSO 

 

Primeira avaliación :unidades Starter, 1, 2 

 

Segunda avaliación: unidades 3, 4  

  

Terceira avaliación: unidades  5, 6 

 

7.4  RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

    Os alumnos/as pendientes daráselles traballo e farán un cuaderno de exercicios que 

entregarán puntualmente e será puntuado ata un máximo de un punto.  

    Farán duas probas, a primeira en xaneiro e a segunda en marzo, si non aprobasen terán 

unha proba global no mes de maio na data que poña a xefatura de estudios.  

    Os contidos son os mesmos do ano anterior. 
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7.5. GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

 

FUNCIÓNS DA LINGUAXE  

         

 Expresar opinión. 
 Falar sobre cine. 
 Conversar sobre relacións de 

parella. 
 Falar sobre actividades deportivas 
 Dar e pedir información. 
 Expresar posibilidade ou certeza. 
 Relatar o que outra persoa dixo. 
 Expresar preferencias 
 Falar sobre os sentidos. 
 Conversar sobre comida. 
 Describir persoas; aspecto físico e 

personalidade. 
 Facer comparacións. 
 Facer críticas ou amosar 

asentimentos 
 Dar e recibir consellos. 
 Comprobar información 
 Conversar sobre afeccións e 

desafeccións.  
 Relatar experiencias.  
 Falar sobre o futuro.  
 Falar sobre o pasado 

 Facer presentacións.  
 Facer comparacións.  
 Relatar novas experiencias. 
 Describir lugares e situacións. 
 Expresar opinión 
 Facer suxestións. 
 Describir obxectos. 
 Falar sobre o futuro. 
 Falar sobre a tecnoloxía. 
 Expresar opinión ou rechazo. 
 Facer descricións. 
 Pedir información. 
 Ofrecer consello. 
 Pedir consello. 
 Facer invitacións e responder. 
 Falar sobre deporte. 
 Expresar dúbida. 
 Mostrar incredulidade. 
 Relatar o que outra persoa dixo. 
 Expresar opinión. 
 Facer plans 
 Falar sobre temas de interese 

xerais. 
 

 

 

ESTRUTURAS-GRAMÁTICA 

 

 Revisión de tempos verbais e diferenciar o seu uso.  
 Used to, be / get used to 
 Oracións de relativo: Especificativas (defining); Explicativas( non-defining), omission do 

pronome relativo, participle clauses. 
 Verbos modais: ability and permission, possibility and certainty, advise and obligation, 

modals + perfect infinitives. 
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 O                        .”                       k   ” 
 Conectores: estudo, uso e revisión. Clarificación, causa e  resultado, tempo, 

secuenciación de ideas, engadir información, condicción e concesión. 
 E               . “R        S     ” 
 Reported commands and requests. Questions and reporting verbs 
 A voz pasiva; transformacións activa-pasiva, verbos con dous obxectos; a pasiva con 

verbos de estilo indirecto.  “                           ”         w     w    j    . 
 Have/ Get something done. 
 Oracións condicionais. First, second and third conditionals; as long as, even if, 

providing that, unless 
 Wishes and regrets.  
 The gerund and the infinitive.  Verbs + gerunds/infinitives 
 Artículos determinado e indeterminado: revisión, uso e omisión.  
 Adjectives, Prepositions and Adverbs. 
 Phrasal and Prepositional verbs 
 Idioms 
 False Friends 

 

 

VOCABULARIO 

 

Traballaráse e vocabulario a través dos temas do libro, completando ou engandindo 

vocabulario adicional, si se considera necesario. 

 O/A alumno/a deberá empregalo correctamente no seu contexto tanto na expresión oral 

como na escrita. Esto faráse cubrindo ocos, substituir por un sinónimo ou antónimo, pola 

mesma categoría gramatical, engadir a palabra ou palabras correctas, adiviñar polo contexto, 

facer frases con palabras, phrasal verbs, idioms ou proverbios dados, distinguir entre falsos 

amigos etc.  

 

O vocabulario cara a selectividade propón repasar os segunites temas:  

 Adolescencia, vida social e afectiva. 
 Saúde: alimentación, adiccións, hábitos saludables. 
 Moda 
 Cartos e consumo 
 Prensa, publicidade e internet 
 Educación 
 Entretenimento: música, cine, televisión. 
 Cultura adolescente e estereotipos 
 Fama e celebridades 

 Ecoloxía 
 Viaxes, turismo e estilos de vida 
 Deportes 
 Temas/tópicos culturais e históricos americanos e británicos 
 Extractos de textos narrativos e biográficos 
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 Cuestións éticas e sociales de actualidade 

 

Repasarase  este vocabulario nas 6 unidades, e nos textos de práctica cara o examen ABAU.  

Resumindo o alumno deberá recoñecer e recordar:  

 

 Vocabulario relacionado coa linguaxe e a comunicación. 
As erratas en carteis e letreiros. 
False friends. 
Formación de palabras por sufixación. 

 Vocabulario relacionado coas finanzas e a publicidade. 
Verb collocations. 
Análise e descrición dos anuncios publicitarios. 

 As redes sociais. 
O uso de carteleiras ou valos publicitarios dixitais. 

 Vocabulario relacionado coa fama e os espectáculos en vivo. 
 Phrasal verbs. 
 A música  
 A fama: pros e contras. 

As manifestacións para lograr obxectivos concretos. 
Os famosos como modelos para a sociedade. 

 Vocabulario relacionado co ambiente e a conciencia ambiental. 
Formación de palabras por prefixación. 

 Activismo dos ecoloxistas. 
Causas da extinción de especies de animais. 
A contaminación do aire e os problemas de saúde que causa. 
A potabilidade da auga. 

 Explotación do solo e os seus recursos. 
Inventos que serven para reducir a contaminación. 

 Vocabulario relacionado co traballo e as características persoais. 
Expresións idiomáticas. 
Utilización de tiras cómicas para ilustrar situacións relacionadas co traballo 

 A escalada de edificios como hobby. 
 Estrutura dunha empresa e como funciona. 
 Actitudes ante o mundo laboral.  

Discusións pai-fillo sobre os estudos e o futuro laboral. 
Novas titulacións para novas perspectivas laborais. 
Características e calidades propicias para atopar traballo. 
Interacción empresario-solicitante nunha entrevista de traballo. 

 Vocabulario relacionado coa condución e a seguridade viaria. 
 As novas tecnoloxías e o perigo do seu uso irresponsable. 
 A rede de estradas de Estados Unidos. 
 Novos dispositivos de seguridade nos coches. 

V                   :   “   w y”. 
 Condución responsábel e seguridade viaria
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READING AND WRITING 

 

  O alumno/a deberá ler con corrección as lecturas do libro, o libro de lectura, e outros 

materiais de apoio que leve a profesora procurando darlle o acento, ritmo e entoación 

precisa.  

 Deberá establecer diferenzas entre palabras con son igual ou parecido son e diferente 

grafías e significado. 

 Leerá a primeira oración de cada parágrafo para atopar a idea central. 

 Identificará a finalidade do texto (informar, entreter, etc.) 

 Atopará información xeral (skimming) e específica (scanning). 

 Deducirá o significado das palabras polo contexto. 

 Identificacará as palabras clave nun texto. 

 Comprenderá as referencias pronominais e adverbiais e inferencia de significados non 

explícitos. 

 Comprensión escrita: predicirá o contido do texto a partir do título, subtítulo e 

ilustracións, e deducirá a idea xeral dun texto. 

 Escribirá a dictado procurando facelo correctamente. 

 Escribirá textos con complexidade crecente e con diferente intencionalidade. Neste 

curso esíxese corrección gramatical e lingüística, e que os escritos teñan coherencia e 

a idea esté clara. Puntuanrase negativamente  aqueles escritos que non garden 

relación co tema e que non se adapten o tipo de texto que se lle pide (opinión, a favor 

ou en contra etc.) En xeral escribirá sobre:   

 seu currículo, o seu entorno, e a ciencia en xeral, o futuro, o pasado, o presente, as 

relacións culturais entre os diferentes países, o mundo da informática, da prensa, 

radio, televisión, o consumo, os medios de transporte, os inventos, unha historia real 

ou ficticia etc.  

 Describirá unha persoa e un lugar real ou ficticio.  

 Un ensaio de opinión 

 Un ensaio discutindo un punto ou datos. 

 Un ensaio a favor e en contra. 

 Un texto narrativo amosando conformidade e disconformidade e dando datos  

precisos. 

 Un resumo. 

 Un e-mail.  

 Unha reportaxe. 

 Sobre una película. 

 Producirá folletos informativos con diferente intencionalidade 

 Unha carta formal e informal. 

 Unha carta pedindo traballo, datos, ou información.     

 Unha narración de diversa temática.     

 Unha biografía. 

 Un diálogo 

 Instruccións e recollida de datos específicos. 
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 O/A alumno/ a deberá coñecer datos de interese relativos a cultura inglesa, e a súa   
relación con outras áreas de currículo. 
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8. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN 

DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELACIÓN COS 

RESULTADOS ACADÉMICOS E OS PROCESOS DE MELLORA. 

Cómpre realizar un seguimento da propia Programación Didáctiva. Esta debe ser un 
documento completo, pero tamén flexible, para servir de ferramenta útil no proceso de 
ensino-aprendizaxe. A súa concreción variará en función de diversas circunstancias, 
especiamente das características e necesidades educativas do alumnado. Para isto levaranse a 
cabo análises e valoracións, así como propostas de mellora en diferentes momentos do curso. 

A principio de curso, a avaliación inicial ofrecerá uns valiosos datos para modificar os aspectos 
da presente Programación Didáctica que se consideren oportunos co obxecto de axustarse á 
realidade do alumnado coa que será traballada.  

Nas reunións de Departamento realizarase un seguimento do desenvolvemento da mesma. 
Para iso teranse en conta tanto a consecución dos obxectivos, como o desenvolvemento das 
actividades.  

Cada trimestre, despois de coñecer os resultados do alumnado e como estes se concretan nas 
cualificacións, é o momento de facer unha valoración do desenvolvemento da programación e 
planificar as accións educativas que se consideren oportunas, co obxectivo de atender de 
maneira especial os aspectos en que o alumnado presente maiores dificultades. 

Outro momento fundamental para a avaliación da presente Programación Didáctica será a 
final do curso. Para esa avaliación terase en conta, en primeiro lugar, o grao de cumprimento 
da propia Programación. En segundo lugar, valoraranse os resultados do alumnado. Para que a 
avaliación sexa máis completa, terase en conta o grao de satisfacción do profesorado coa 
mesma. Deste proceso extraeranse as propostas de modificación e mellora para a 
Programación Didáctica do vindeiro curso. Potenciaranse os aspectos que ofrezan mellores 
resultados e maior satisfacción ao tempo que se atenderán especialmente os aspectos en que 
o alumnado presente maiores carencias ou dificultades. 

 

9.ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Se terá en conta a diversidade existente nas aulas en canto ao nivel de coñecementos e ao 

grao de facilidade para a aprendizaxe que teñen os alumnos/as. Nesta difícil tarefa, 

proporciónalle unha importante axuda ao profesorado, a través das actividades do Student’s 

Book e do Workbook, das valiosas suxestións no Teacher’s Manual  e no material extra 

fotocopiábel. 

Como punto de partida tivemos en conta catro ámbitos de diversidade:  

. A capacidade para aprender  
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Cada alumno/a ten o seu propio ritmo de aprendizaxe. Partimos da base de que todos son 

capaces de alcanzar un nivel mínimo, sempre que sigan un ritmo sostido de traballo, que pode 

ser diferente para cada un. Consideramos este aspecto tanto na investigación inicial coma en 

todo o desenvolvemento do curso, segundo se manifesta nas actividades do Student’s Book e 

do Workbook , ao incluír un repaso continuo de estruturas e de vocabulario. Ambos os dous 

ofrecen tarefas con diferentes niveis de dificultade para poder integrar aos distintos tipos de 

alumnos/as. Por outra banda, o Teacher’s All-in-One Pack inclúe amplas oportunidades de 

reforzo para os alumnos/as con capacidades menos desenvolvidas e á vez, material de 

ampliación para os de nivel máis avanzado. Con este conxunto de material fotocopiábel ao seu 

alcance, o profesorado pode elixir e adecuar as tarefas ao nivel concreto de cada alumno/a.  

. A motivación para aprender  

A motivación do alumno/a para aprender é moi diversa, sobre todo cando se trata dun idioma, 

xa que depende moito do historial de éxito ou de fracaso que tivese até ese momento. En 

moitas ocasións, a motivación está directamente condicionada polo ambiente e polo contexto 

no que os alumnos se desenvolven. 

No noso curso tivemos en conta, tanto este factor coma as diferenzas no ambiente 

sociocultural do que proceden os alumnos/as, xa que todo iso inflúe notabelmente no nivel 

das súas motivacións individuais e tamén na forma máis lóxica e funcional de presentarlles os 

contidos. Para seleccionar os temas incluídos neste curso, realizamos unha ampla 

investigación, abarcando o punto de vista do profesor/a a través de cuestionarios, pero tamén 

o propio punto de vista dos alumnos/as, para adaptalos ás súas idades, experiencias e 

contorna. Seleccionáronse temas que fan posíbel a implicación emocional dos alumnos/as, 

dado o noso convencemento de que cando se apela ao que directamente lles afecta e lles 

interesa, a resposta ante o estimulo está asegurada. 

. Os estilos de aprendizaxe  

Ao longo dos últimos anos leváronse a cabo toda clase de análises sobre os diversos estilos de 

aprendizaxe á hora de estudar un idioma. Como é ben sabido, o alumno/a pode ser reflexivo 

ou impulsivo cando se enfronta ás súas tarefas escolares. Algún alumno/a pode reaccionar moi 

rapidamente e non obstante necesitar varios intentos para asimilar unha idea, mentres que 

outro/a pode traballar máis a conciencia e aprender máis amodo conseguindo o mesmo 

resultado. Este factor foi tido en conta dun modo sistemático. Por exemplo, á hora de ensinar 

as estruturas, incluíronse táboas e exercicios para aprender e repasar a gramática punto por 

punto, e tamén unha ampla repetición e práctica en distintas situacións para aqueles 

alumnos/as que non usen tanto o estilo analítico cando aprenden.  

Pensando nos diferentes estilos e niveis de desenvolvemento das capacidades de aprendizaxe, 

deseñáronse varios tipos de actividades que dan cabida aos distintos estilos de aprendizaxe, 

enmarcadas nunha secuencia de estratexias para que desenvolvan a súa autonomía en cada 

destreza comunicativa. Por iso desde a primeira unidade fomentamos a reflexión dos 

alumnos/as sobre a súa propia aprendizaxe, para que sexan conscientes do seu progreso e 

tamén aprendan de xeito máis efectivo; isto implica unha maior motivación e responsabilidade 

por parte do alumnado.  

Non obstante, no Teacher’s Manual sinalamos o tipo de estratexia que desenvolve cada 

actividade e o procedemento a seguir para sacarlle o máximo rendemento. Ademais, no 

Workbook presentamos diversos tipos de reforzo individualizado: táboas, encrucillados e 
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exercicios para os alumnos/as máis analíticos, e moita e variada práctica para os máis 

impulsivos.  

. Os intereses dos alumnos/as  

Está comprobado que os intereses dos alumnos/as se diversifican moito máis en Bacharelato. 

O seu interese por aprender un idioma varía moito dependendo da súa motivación e/ou 

necesidade de facelo. Por iso incluímos unha gran variedade de temas, intentando que sexan 

de interese para a maioría.  

Ademais, levouse a cabo unha coidadosa selección de funcións, co fin de que as poidan poñer 

en práctica nun futuro próximo, tales como as necesarias para responder un test de cultura 

xeral, manter conversacións informais entre a mocidade, escribir correos electrónicos, 

entender a xente da súa idade doutros países, etc.  

Medidas ordinarias e extraordinarias 

Medidas ordinarias 

 
Organizativas 

 
Curriculares 

• Adecuación para algún alumno/a ou grupo 

da estrutura organizativa do centro e/ou da 
aula. 

a) Tempos diferenciados, horarios 
específicos, etc. 

b) Espazos diferenciados. 
c) Materiais e recursos didácticos 

diferenciados. 

• Desdobramento de grupos. 

• Reforzo educativo e/ou apoio de 

profesorado na aula. 
 
 
 
 

• Adaptacións metodolóxicas para algún 

alumno / grupo, como traballo colaborativo 
en grupos heteroxéneos, titoría entre iguais, 
aprendizaxe por proxectos, etc. 

• Adaptación dos tempos e/ou os 

instrumentos de avaliación para algún 
alumno/a. 

• Programas de reforzo para o alumnado que 

tivo promoción sen superar todas as 
materias. 

• Programa específico para alumnado 

repetidor da materia. 

• Aplicación personalizada dese programa 

específico para repetidores da materia. 

 

Medidas extraordinarias 

 
Organizativas 

 
Curriculares 

• Alumnado que recibe apoio por parte do 

profesorado especialista en PT / AL. 

• De ser o caso, grupos de adquisición das 

linguas (para alumnado estranxeiro). 

• De ser o caso, grupos de adaptación da 

competencia curricular (alumnado 
estranxeiro). 

• Adaptacións curriculares na materia. 

• De ser o caso, agrupamento flexible ou 

específico autorizado na materia. 

• Alumnado con flexibilización na 

escolarización. 

• Descrición do protocolo de coordinación co 

profesorado que comparte co titular da 
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• Outras medidas organizativas: 

escolarización domiciliaria, escolarización 
combinada, etc. 

materia os reforzos, apoios, adaptación, etc. 
(coordinación cos PT / ao / outro profesorado 
de apoio / profesorado do agrupamento / 
etc. 
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 

EXTRAESCOLARES 

 Visualización de películas ou vídeos en inglés con  diferente  temática. 
 

 Viaxe didáctico en colaboración con outros departamentos. 
 

 Intercambio con nenos dun pais de fala inglesa. 
 

 Conferencias ou charlas pedagógicas. 
 

 Lectura de libros. 
 

 Interpretación de cancións de grupos ou cantantes  de interese para o alumnado 
 

 Producción de retallos dalgunha obra de teatro. 
 

 Saída a un campamento dentro do territorio nacional onde se fala únicamente inglés. 
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11.  MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

 

O departamento de inglés conta co seguinte material de apoio: 

 

 Diccionarios bilingües, monolingües, pictóricos, e técnicos. 
 Gramáticas e fonéticas. 
 Libros de exercicios variados de todolos niveis. 
 Libros de lecturas graduadas. 
 Películas, e outro material sonoro (cassetes, CDs) 
 Antena paarabólica. 
 Reproductores de CDs, e cassetes. 
 Material real: folletos, mapas, guías, revistas e periódicos. 
 Un ordenador portátil e outro fixo. 
 Canóns en todalas aulas. 
 Un aula de ordenadores para usar una vez a semana. 
 Ordenadores en todas las aulas con acceso a outro material do libro de texto 

online, e a outros materias de reforzó e expansión de coñecementos. 
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