
3º ESO: MÍNIMOS

Funcións Gramática Vocabulario Destrezas
Pedir axuda ao profesor

Dar información persoal
Falar sobre un mesmo:nome, 
idade, procedencia, familia, 
hobbies, materias, colexio, 
gustos e preferencias

Expresar hábitos e rútinas

Presente Simple
There is/are
Have (got)
like/love/hate + V-ing
Be keen on/ interested in + V-ing
Pronomes interrogativos: who,  
what, where, when. how, why
Adxectivos posesivos e xenitivo 
saxón

Linguaxe de aula (How do you spell...?, What does x mean?,  
How do you say x in English?
Relacións familiares, paises e nacionalidades
Materias
Actividades rutinarias (get up, have breakfast, get dressed…) e 
de tempo libre : (surf the net, play computer games, watch TV,  
read, go shopping, go for a walk, meet friends, dance, swim, do  
voluntary work, relax…)
Expresións temporais con presente: every day, always, usually,  
often, sometimes, hardly ever, never

Escribir un perfil persoal usando os conectores 
because, so , although

Falar dunha forma minimamente comprensible 
sobre estes temas.

Entender  ao  profesor,  compañeiros  ou  unha 
grasbación  con xente falando destes tópicos: a 
súa vida, o colexio, os seus gustos

Falar sobre accións en curso.

Describir a apariencia física 
dunha persoa e algún rasgo do 
seu caracter
 

Presente continuo

Preposicións de lugar : next to,  
opposite, in front of, on, across,  
from, to, in , into, between

.Adxectivos para describir a apariencia física (hair: medium-
length, short, long, fair, dark, wavy straight) e a personalidade: 
( talkative, cautious, adventurous, quiet, patient, cheerful, tidy,  
kind, shy, lazy, hard-working, loud, friendly)

A roupa 

Lectura e comprensión de textos descriptivos
Comprensión dun dialogo onde a xente explica 
o que está a facer nese momento.
Descrición  oral  ou  escrita  dunha  foto  ou  un 
dibuxo onde se explica a apariencia da persoa/s 
e o que esta/n a facer
Descrición dun amigo o persoa coñecida.

Facer e responder preguntas 
sobre acontecementos do pasado 
Falar do que estaba a pasar cando 
algo ocorreu
Narrar feitos ocorridos nalgún 
momento do pasado e de cousas 
que ocorreron ao mesmo tempo

Falar sobre habilidades

Pasado simple
Conectores: Then, after that,  
next, later
 when..., before..., after..., as  
soon as...,.... ago.
Pasado continuo con when e whi-
le
Contraste de tempos de pasado 

Can/could

Actividades do fin de semana: stay at a friend´s house, go for a  
walk, eat out, go out, go for a bike ride 
Verbos  para narrar accións:: : begin, say, take, have, fall, think,  
cry, buy, give, go, talk, tell, come, look, feel, find, want, break,  
know, call,help, do,see, hear,happen, leave can, wait, teach,  
speak…
Verbos irregulares
Verbos de acción e preposicións under, towards, across
Adxectivos  rematados  en  -ed  /  -ing frightened,  frightening;  
bored, boring
Expresións temporais en pasado: Last week..., yesterday, ago
Expresións para falar do tempo

Comprender,  ler  e  escribir  sobre  historias 
acontecidas no pasado.
Identificar os acontecementos principais nunha 
reportaxe dun xornal 
Ordenar accións a partir da lectura dun texto
Describir escenas no pasado a partir de fotos e 
debuxos
Escribir unha descrición dun incidente usando 
os  tempos  verbais  e  as  expresións  temporais 
axeitadas 

Lectura dun reader e comprensión deste. 
Describir e preguntar acerca dun 
lugar
Comparar 

Expresar opinións

Comparativos e superlativos
 

Lugares para visitar: a ruin, a cathedral, a cave 
Lugares  na  cidade  e  no  campo:  Shopping  centre,  factory,  
village, river, farm, flat, car park
Adxectivos  cualificativos:  cheap,  expensive,  trendy,  old-
fashioned, casual, smart, strong, cold, old, new, small, big

Observar  imaxes  de  edificios  e  lugares  e 
responder ás preguntas
Comprender  a  mensaxe xeral  de  textos  sobre 
lugares,  e  identificar  detalles  relevantes  en 
mensaxes orais relacionadas con eles
Escribir  unha  entrada  dunha  guía  de  viaxes 
sobre un lugar especial  usando algún qualifier 



Intercambiar información sobre 
experiencias , feitos que 
acabaron ou non terminaron 
ainda, sobre feitos recentes e 
experiencias pasadas
Falar de accións que comenzaron 
no pasado e ainda continuan
Facer e responder preguntas con 
How long...?

Present perfect
ever, for e since
How long...?

Os participios pasados irregulares máis comúns
Actividades para recadar diñeiro: sell sweets, wash cars 
Accións solidarias: organize, sell

Atopar palabras  nun texto e relacionalas  coas 
definicións correctas 
Comprender alguén falando dunha experiencia. 
Por exemplo. un accidente
Falar de momentos especiais no pasado
Escribir un artigo dunha revista sobre un evento 
para conseguir diñeiro usando os conectores so 
e because

Intercambiar  información  sobre 
experiencias  de  viaxes Facer  e 
responder preguntas

Expresar opinións
Expresar cantidade

Cantidades: a lot of, a few 
Present Perfect con ever e never

Viaxes: send postcards, meet people
Adxectivos extremos: terrifying, amazing

Ler e escoitar un texto e responder ás pregun-
tas.
Ler un texto sobre unha viaxe e poñer en orde 
os acontecementos.
Inferir o  significado polo contexto
Expresar opinións acerca de distintas viaxes
Escribir un e-mail describindo unha viaxe

Falar de plans e intencións de 
futuro
Falar de posibilidades no futuro 
Facer predicións de futuro
Pedir e dar opinións

Going to e presente continuo 
para plans de futuro 

O futuro con will

Condicional I

Vocabulario de películas: director, Stuntman
Expresións  de  tempo  futuro:  next  week,  tomorrow,  in  three  
days...
Expresións para dar opinións: for me, in my opinion, I think... e 
adxectivos para mostrar o que un pensa e sente: be upset,  sur-
prised, nervous, embarrassed, bored, excited, afraid

Comprender a mensaxe xeral de textos sobre 
películas, e identificar detalles relevantes en 
mensaxes orais relacionadas con eles
Expresarse con unha mensaxe comprensible en 
conversacións sobre unha película que lles 
gusta ou que non lles gusta
Escribir a recensión dunha película 
Construir  un  dialogo  explicando  plans  e 
suxerindo ideas
Escribir un texto describindo plans e intencións

Expresar obrigación e 
prohibición
Expresar a ausencia de 
obrigación
Dar consellos
Formular hipótesis

Verbos modales: must / mustn ' t,  
have  to  /  don  '  t  have  to,  
should /shouldn ' t
Condicional II

Facer amigos:  bring a present, be late, be rude, be polite, ar-
rive early, kiss
Collocations de verbos e nomes: give advice, spend time

Falar das obrigas na casa e no colexio
Explicar un problema e dar un breve consello
Escribir  unha  carta  formal  para  pedir  algo 
utilizando nexos de contraste:: however

Explicar procesos A voz pasiva (presente e pasado)
Conectores: First, Then, After  
that, finally...

.Verbos para explicar procesos: write, test, produce, design, do  
effects, create, send, draw, choose, select, form, compose, buy,  
take)
O mundo da música: record, do an interview, have a hit, go on  
tour,,,

 Comprender  un  texto  ou  escribir  dando 
opinións e organizando o texto de forma lóxica
Cuidar de que a ortografía e a puntuación sexan 
correcta
Utilizar  expresións  temporais  para  secuenciar 
os eventos da vida dunha persoa
s
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