
1. HABILIDADES COMUNICATIVAS: 

Comprensión oral
• Comprende  o  significado  xeral  e  especifico  de  mensaxes  sobre  temas  concretos  ou

abstractos similares aos tratados nas unidades e emitidos tanto na lingua estandar como por
falantes con distintos acentos.

• Comprende a comunicación interpersoal, diálogos sobre temas de uso cotian, de interese
xeral e temas abstractos, co fin de contestar no momento a preguntar abertas o de multiple-
choice,verdadeiro o falso.

• Escoita discusions informais sobre temas de interese e temas tratados nas unidades e extrae a
información basica e relevante

• Utiliza  estratexias  para  comprender  e  inferir  significados non explicitos,  captar  as  ideas
principais e comproba a comprensión usando claves contextuais .

• E consciente da importancia de comprender globalmente unha mensaxe, sin necesidade de
entender todos  e cada unos dos elementos da mesma.

Expresión oral
• Produce mensaxes diversos sobre asuntos relacionados cos seus intereses e presentacións

preparadas  previamente  sobre  temas  xerais  o  de  seu  interese  con  razoable  corrección
gramatical e cunha adecuada pronunciacion, ritmo e entoación.

• Expresa os seus puntos de vista sobre un tema coñecido, participa en discusións e debates
sobre temas actuais, utilizando exemplos axeitados, defendendo os seus puntos de vista con
claridade e amosando unha actitude respetuosa e critica ante as aportacions alleas

• Fala sobre fotos, compara-as e as usa para falar da situacion que describen
• Amosa  acordo  ou  desacordo  con  respecto  aos  puntos  de  vista  dos  outros  na  forma

respectuosa. Expresase oralmente con claridade suficiente
• Non comete erros gramaticais que impidan a comprensión
• Utiliza vocabulario minimamente axeitado para comunicar as ideas

Comprensión escrita:
• Extrae de forma autónoma e sen axuda do diccionario información contida en textos escritos

sobre temas relacionados cos presentados na clase e dunha dificultade similar.
• Comprende o vocabulario clave dun texto para entender su significado´.
• Infire polo contexto o significado do vocabulario
• Identifica se unha afirmación e verdadera ou falsa con respecto a un texto e pode xustificar a

súa elección 
• E capaz de facer un resumo dun texto lido sen sobrepasar o número de palabras.
• Comprende a mensaxe basica xeral  do texto e responde a preguntas de caracter  xeral o

especifico  sobre  o  mesmo,  anque  cometa  erros  de  expresión  que  non  dificulten  a
comprensión.

• Le  coa  axuda  do  diccionario  e  outros  libros  de  consulta  as  lecturas  propostas  polo
departamento e

• sabe falar , aínda que de maneira escueta, sobre eles.

 Tipos de textos:
.- Instrucions de lectura, sinais, carteis, fichas de información, etc
.- cartas, correos electrónicos, blogs, tarxetas postais
.- descricións persoais , opinións persoais , expresion de sentimentos, desexos
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.- cartas, e-mails, faxes, etc dunha natureza formal

.- textos argumentativos

.- artigos de xornais, revistas, paxinas web, etc

.- textos informativos sobre o tema principal das unidades

.- un comentario, unha biografía, un informe, unha enquisa, un resumo, etc

.- historias, libros de lectura simplificados, fragmentos de novelas, ensaios, contos, etc

Expresión escrita:
• Presenta o escrito de forma clara e ordeada
• Utiliza unha estructura axeitada seguindo os modelos vistos na clase
• Redacta de forma intelixible
• No comete erros gramaticais que impidan a comprensión
• Utiliza vocabulario axeitado as funcións comunicativas e expresión de ideas.
• Planifica, escribe un borrador , o revisa e participa nun proceso de reescritura.
• Escribe con certa correción gramatical , cohesion e coherencia, uso axeitado do vocabulario

e estructura axeitada  seguindo os modelos dados:

Tipos de textos: 
• un email informal , cartas, correos electrónicos, blogs, tarxetas postais, etc. con información

persoal,descricións de persoas, lugares, sentimentos.
• unha  narracion:  historias  ficticias,  narrativas,  incluindo  información  detallada  ;  Narra

eventos e experiencias persoais
• un ensaio de opinión, as suas propias opinións
• un  ensaio  a  favor  e  en  contra  ;  analiza  e  describe  as  vantaxes  e  desvantaxes  dunha

circunstancia particular.
• Un sumario
• unha carta formal , correos electrónicos formais.
•

II.-COÑECEMENTO  DA  LINGUA  E  CONSCIENCIA  PLURILINGÜE  E
INTERCULTURAL
.- Identifica sons basicos, e produce patrons moi basicos de ritmo, entoación de palabras e frases.
.-.  Utiliza  a  lingua estranxeira  na  maioria  das  suas  intervencions  nas  actividades  de aula,  e  na
participación en simulacións
.- Na propia lingua, identifica aspectos socioculturais basicos dos países nos que se fala a lingua
estranxeira,analizándoos comparativamente
.-  .  Comunica  con  certa  eficacia,  comprendendo  e  utilizando  de  maneira  bastante  adecuada  as
estruturas morfosintácticas basicas para realizar as funcións comunicativas propias do seu nivel

II-1-Vocabulario
Entende e usa correctamente o vocabulario relativo a :

• moda, o vocabulario que define pezas de vestir, e Phrasal Verbs relacionados.
• medios de comunicación, a xente nos medios de comunicación,
• os nomes compostos
• xerundios e infinitivos e verbos con e sen  cambio de significado
• crime e procesos legais
•  adxectivos con preposicions e adxectivos compostos
• collocations e Phrasal verbs relativos a saude, os estilos de vida saudables e as 

enfermidades, e os
• adxectivos e os sufixos sustantivos



• compras, Phrasal verbs e sufixos sustantivos
• Phrasal verbs e compound nouns relativo as viaxes e as vacacions, prefixos e verbos con 

preposicions
•  os adxectivos sobre xente que traballa, sinonimos e antonimos relativos ao traballo, 

Phrasal verbs
• e palabras que se confunden facilmente

II-2- Estructuras gramáticais

Comprende e utiliza correctamente:

• as formas simples e continuas e os tempos de presente e pasado, used to e would, formas 
futuras,time clauses e futuro continuo e perfecto

• os tempos narrativos: past simple, present perfect simple, present perfect continuous, past 
perfect simple e past perfect continuous

• modos de obrigacion e necesidade, posibilidade e certeza

• as formas pasivas do pasado, presente e futuro, modal verbs e reporting verbs

• first, second e third conditionals, as long as, providing / provided that, unless e even if 
como alternativas a if , e I wish e If only para desexos sobre o presente, lamentacions sobre 
o pasado e queixas.

•  reported speech para informar de declaracións, preguntas, ordes, solicitudes e suxestions 
e  reporting verbs

• pronomes en defining e non-defining relative clauses, incluindo a omisión dos pronomes 
relativos e a puntuacion correcta, e relative clauses con preposicións

•  Oracións subordinadas temporais (when, as soon as, while, as, the the time...), 
consecutivas o de resultado ( so...that, such...that), causales (as, since, because, because of)
, de contraste ( although, though, despite, in spite of ) e finalidade introducidas por 
so(that), (in order) to, in order not to, so as to, so as not to.

III: COMPETENCIAS
.

• .Recolle no Portfolio todas as actividades escritas coas correccións e melloras a sua escritura
• .Utiliza os recursos dixitais do curso para consolidar os coñecementos adquiridos na unidade
• .Completa actividades de avaliacion e auto-avaliacion (check lists)
• .Mostra unha actitud positiva frente as aprendizaxes
• .Asiste puntualmente a clase
• .Realiza as tarefas a diario no seu caderno de clase
• . Participa activamente nas actividades propostas en clase


