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1. DESCRICIÓN DA IDENTIDADE DO CENTRO   
 
 
 INTRODUCCIÓN:  O CENTRO E O SEU ENTORNO 
 
O CONCELLO. 
 
      O Instituto de  Educación Secundaria “Afonso X O Sabio” de A Barcala, 
está situado no Concello de Cambre, municipio da provincia de A Coruña. 
Limita ao norte co municipio de Oleiros, co de Carral ao sul, ao leste cos de 
Bergondo e Abegondo e ao oeste co de Culleredo. Ten, a xaneiro de 2011, 
23.930 habitan- 
tes  e atópase a 12 km. de distancia de A Coruña. As vías de acceso ao mes- 
mo máis comúns son  a estrada  N-550, a autoestrada A-9 e varias estradas 
locais, ademais da liña de ferrocarril con estación en Cambre ( de uso moi res-
trito). 
 
      En canto á morfoloxía, a altitude media do Concello non sobrepasa os 110 
metros; o terreo é ondulado, posúe abundantes fragas e vales. Regan as súas 
veigas a ría do Burgo, formada polo río Mero e os seus afluentes Barcés, 
Brexa 
e Valiña que recorren o Concello. No seu curso existen dous muíños, o da Bar- 
cala e o de Cambre. 
 
     Entre os restos artísticos e arqueolóxicos deste termo cabe destacar os 
cas- 
tros de Cambre, Sigrás e Pravío, así como as igrexas románicas de Santa Má- 
ría de Cambre e Santiago de Sigrás, ámbalas dúas do século XII... 
 
 
ENTORNO  INMEDIATO. 
 
      
      O I.E.S. “ Afonso X O Sabio “ está situado no Concello de Cambre, na 
parroquia de Santa María de Cambre, cunha poboación de 6.982 habitantes 
(xaneiro 2012, o 29% da poboación municipal), e dista 3 km. Da capital do 
Concello. Comunícase pola autoestrada do Atlántico. Alcanza unha altitude 
má- 
xima de 40 m. e está bañada polo río Mero. 
 
     O templo parroquial, do século XII foi bailía dos cabaleiros do Temple. 
 
     Pode accederse mediante transporte público da compañía ASICASA ata a 
rotonda de entrada á urbanización na que está situado. Hai autobuses cada 15 
minutos, na dirección Cambre e na dirección O Burgo-A Coruña (Estación de 
Autobuses). 
 
    A finca que ocupa o edificio está situada no final da Urbanización de A Bar- 
cala  e limita polo norte coa vía do tren e o río Mero, con fincas de uso 
particular polo sul e as vivendas da propia urbanización, construída e habitada 



 

  

dende mediados dos oitenta, de onde procede unha gran parte do alumnado 
do Centro. 
 
 
 
 
TIPO DE ALUMNADO. 
 
 
    Trátase dun Centro semi-urbano que acolle un importante número de alum- 
nos de nacionalidades moi variadas, de coñecimentos moi diversos o que 
dificulta un avance axeitado na asignatura debido ás diferencias de nivel entre 
os mesmos. Asimesmo, un gran número de alumnos presenta problemas de 
aprendizaxe e precisa de apoio e reforzo. Os graves problemas de base que  
se detectan nalgúns deles débense entre outros a factores tan diversos como 
 o descoñecemento da lingua e da cultura da nosa Comunidade, o escaso 
interese polo estudio, a tardía incorporación (ás veces) ó Centro Educativo..., 
e outros problemas varios que son o reflexo dos grandes cambios sociais que 
estamos a vivir. Decir tamén que moitos dos/as alumnos/as dispoñen de 
poucos medios e material didáctico de consulta nas súas casas e o ambiente 
de estudio non é moi favorable. 
 
     En base a esta serie de datos, e a outros mais específicos relacionados co 
seu nivel académico, as necesidades detectadas polo Departamento no 
alumnado, en xeral, gardan relación cunha deficiente expresión (tanto a nivel 
oral como escrito), co pouco hábito lector, e coa falta de relación e 
coñecemen- 
to doutras culturas e formas de vida alleas.  
  



 

  

 
 



 

  

1. DESCRICIÓN DA IDENTIDADE DO CENTRO   
  
 
                         -Variábel sociocultural  

 
  - O barrio amplo 
 
  - O contorno próximo 
  
 
 
 

a) Características do centro  
 

  - Localización 
 
  - Funcionalidade 
 
  - Integración 
 
  - O alumnado 
  
 
 
 Variábel de nacionalidades de procedencia dos alumnos/as 
 
 
 Composición do departamento didáctico  
  
 
 Número de grupos  
 
 
Todolos puntos arriba citados van incluídos ao comenzo da programación 
correspondente de 1ºESO. 



 

  

2. INTRODUCIÓN E METODOLOXÍA 
 
 
2.1. Introdución 
 
Bridges for Bacharelato 1 é o primeiro dun método en dous niveis deseñado para 
solucionar os problemas específicos que adoitan ter os alumnos/as de inglés nesta etapa, 
sen importar a comunidade autónoma onde vivan nin a lingua oficial que falen. En cada 
nivel do curso, os materiais proporcionados supoñen unhas 100 -110 horas de clase, aínda 
que o número de horas dependerá do número de alumnos/as por cada clase e do nivel dos 
estudantes. 
 
A serie foi deseñada para poñer unha énfase especial no desenvolvemento do vocabulario. 
Para lograr este propósito, o vocabulario trabállase de modo extenso ao longo das unidades 
do Student’s Book e da exclusiva e orixinal sección Vocabulary Builder (incluída no 
Workbook). Cada unidade do Student’s Book ten dúas seccións dedicadas ao vocabulario: 
nas páxinas de apertura preséntase o vocabulario clave do tema, tópicos que ás veces lles 
resultarán familiares aos alumnos/as, porque xa os aprenderon na ESO. Unha segunda 
dobre páxina dedicada ao vocabulario amplía o grupo léxico, introduce vocabulario novo e 
expresións idiomáticas, presenta diferenzas idiomáticas relevantes entre o inglés británico 
e o americano, etc. Este xeito de traballar o vocabulario de modo sistemático daralle ao 
alumnado as ferramentas básicas para enfrontarse ás tarefas comunicativas presentes ao 
longo das unidades. 
 
Bridges 1 presenta as estruturas gramaticais nun contexto auténtico e fai que os alumnos/as 
presten atención á formación e aos diferentes usos de cada estrutura. Tamén se anima ao 
alumnado a reflexionar sobre as similitudes e diferenzas entre o inglés e a súa propia 
lingua, para unha mellor comprensión do funcionamento da lingua de estudo. As 
actividades están coidadosamente graduadas en dificultade, de tal xeito que os alumnos/as 
identifiquen a gramática aprendida contextualizada en textos atractivos e reais. Ademais, o 
alumnado ten a oportunidade de comprobar as respostas a estes últimos exercicios a través 
de actividades de comprensión oral. 
 
Bridges ofrece un estruturado programa de escritura no que os alumnos/as analizan e 
practican os diferentes xéneros literarios. Preséntanse notas nas marxes esquerdas que 
definen e trazan o formato de cada modelo e detállanse os pasos a seguir a para facer a 
tarefa de escritura. Ademais, cada unidade céntrase nunha destreza de writing concreta 
para facilitar que os alumnos/as melloren a súa expresión escrita. 
 
As seccións de Listening e Speaking están coidadosamente integradas na unidade, co 
fin de lograr o desenvolvemento da competencia comunicativa. Os alumnos/as atoparán 
actividades centradas en contextos útiles, habituais e cotiáns, así como actividades orais 
propias dos exames de speaking. Ao mesmo tempo, danse consellos útiles que axudan a 
fortalecer e mellorar as destrezas que os alumnos/as necesitan para conseguir 
comunicarse dun modo efectivo. 
 
As tres destrezas comunicativas -writing, listening e speaking– danlles aos alumnos/as 
a oportunidade de practicaren o vocabulario e as estruturas gramaticais que aprenderon 
dun modo guiado e perfectamente pautado. 
 



 

  

Bridges mostra que a linguaxe é fundamental na comunicación entre diferentes culturas 
e nas diferentes áreas de coñecemento do proxecto curricular que os alumnos/as 
estudan. As unidades do Student’s Book inclúen seccións que tratan textos, cancións e 
poemas relacionados con diversos temas culturais e intercurriculares e que contribúen 
ao entretemento dos alumnos/as, así como cadros con información cultural interactiva e 
interesante. Todo isto preséntase en intervalos regulados e perfectamente integrados ao 
longo do libro. 
 
Seguindo as recomendacións do Marco Común Europeo de Referencia (MCER), 
anímase ao alumnado 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 se vaian traballando ao longo do libro. Un alumno/a 
que estude con Bridges 1 será competente na maior parte de capacidades lingüísticas 
expresadas no nivel B1, é dicir, un usuario independente que: 

•  é capaz de comprender os puntos principais de textos claros e en lingua 
estándar, se tratan sobre cuestións que lle son coñecidas, xa sexa en situacións 
de traballo, de estudo ou de lecer; 

•  sábese desenvolver na maior parte das situacións que poden xurdir durante unha 
viaxe por zonas onde se utiliza a lingua; 

•  é capaz de producir textos sinxelos e coherentes sobre temas que lle son 
familiares ou nos que ten un interese persoal; 

•  pode describir experiencias, acontecementos, desexos e aspiracións, así como 
xustificar brevemente as súas opinións ou explicar os seus plans. 

 
No que se refire á comprensión de mensaxes orais e escritas, en Bacharelato os 
alumnos/as deben ser capaces 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 nelas e que sexan 
capaces de realizar certos tipos de abstracción dentro do campo de interese xeral do 
alumno/a. 
 
En Bridges for Bacharelato 1, os temas e situacións de comunicación amplían o 
coñecemento do mundo e as experiencias persoais do alumnado, ademais de axudarlle 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 
cara á 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. 
 
Polo que respecta á produción oral, en Bacharelato os interlocutores/as continúan 
sendo –o mesmo que 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 maneira clara e ordenada, utilizando as 
estratexias de comunicación e de 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–, fomenta 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 nos 
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 informais ou correos electrónicos, até biografías, textos de opinión, textos 
narrativos e argumentativos, cartas formais, críticas cinematográficas e artigos de 
xornal. 
 
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 e narrativos, diarios 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 true e 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 de fomentar unha actitude receptiva e respectuosa, á 
vez que crítica, cara á información que transmiten os mesmos. 
 
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, en Bridges for Bacharelato 1 
foméntase 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 os alumnos/as poidan automatizalas coa práctica. Para 
iso, ademais de tratalas en todas as seccións que compoñen as unidades, creamos outras 
seccións específicas: exercicios concretos que se repiten ao longo das unidades, Bridge 
to Everyday Language, Bridge to Speaking, Bridge to Writing e Looking Back que, 
xunto cos apéndices, fomentan a reflexión de forma organizada e gradual na súa 
aprendizaxe da lingua inglesa. 
 
A actitude do alumno/a cara á 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 inclúe a consideración da 
finalidade que ten para cada estudante, base fundamental para que recoñezan a súa 
capacidade persoal de aprender e progresar e para que adopten as destrezas de estudo 
necesarias que poderán utilizar ao longo da súa vida. Esa actitude positiva cara á 
aprendizaxe e á superación das dificultades persoais, queda patente de forma explícita 
na sección Looking Back. 
 
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 maneira reflexiva, plasmar o seu grao de consecución en cada un deles. Permite 
tamén tomar decisións sobre o que cada quen debe facer para mellorar naquelas destrezas 
onde a aprendizaxe estea a ser máis deficitaria. 
 
En Bridges for Bacharelato 1 facemos uso dos elementos socioculturais que achega a 
lingua estranxeira e promovemos a súa interpretación e valoración. Con isto preténdese 
axudar ao alumnado na 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 
incluíronse nas lecturas de cada unidade do Student’s Book e do Workbook. 

 
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. Por 
iso, en Bacharelato, primeiro identificamos as necesidades da aprendizaxe e despois, en 
consonancia con elas, seleccionamos as actividades, os materiais e os modos de traballo 
apropiados para alcanzar o obxectivo específico que nos marcamos.  
 
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 rápida dun texto para obter a idea xeral; lectura da 
primeira oración de cada parágrafo para atopar a idea central; dedución do significado 
das palabras polo contexto; procura de información específica (scanning); 
comprensión das referencias pronominais e adverbiais; identificación das palabras 
clave nun texto e identificación da finalidade do texto (informar, entreter, etc.). 

 
• 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 de estrutura lóxica; estratexias de compensación, 
clarificación e comprobación; estratexias para a práctica como a repetición, a 
imitación, a aplicación de 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 da creatividade, e a procura da información en diversas fontes. O 
estudante 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 conxuncións e conectores e respectando á 
vez a estrutura dos mesmos, etc. 

 
 
2.2 . Metodoloxía 
 
Bridges for Bacharelato 1 articúlase ao redor dos seguintes principios básicos: 
 
• Ensinar a lingua estranxeira co fin de que o alumno/a logre comunicarse e desenvolverse 

con éxito, no plano oral e no escrito, dun xeito natural. 
 
• Profundar no desenvolvemento das estratexias de aprendizaxe para que poida enfrontarse 

con éxito a situacións reais de comunicación. 
 
• Conseguir que entenda o funcionamento do sistema lingüístico e que reflexione sobre o 

mesmo, comparándoo coa súa lingua materna para alcanzar un bo nivel de comunicación. 
 
• Profundar no sistema fonético, as funcións gramaticais e o vocabulario de forma que 

poida recoñecelos e empregalos en situacións reais de comunicación. 
 



 

  

• Desenvolver e dominar de forma integrada as catro destrezas básicas: listening, speaking, 
reading e writing. 

 
• Ofrecer todas as facilidades posíbeis para ampliar os coñecementos sobre os aspectos 

socioculturais da lingua inglesa e asimilar a cultura da que forman parte, evitando así que 
se expresen os logros só en termos morfosintácticos e funcionais. 

 
• Espertar no alumnado a responsabilidade de conseguir a autonomía na súa aprendizaxe, 

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. 
 
• Fomentar a autoavaliación como ferramenta imprescindíbel para conseguir un progreso 

eficaz na aprendizaxe. 
 
 



 

  

3. COMPETENCIAS CLAVE 
 

a) As competencias clave e a súa descrición 
 
As orientacións da Unión Europea insisten na necesidade da adquisición das 
competencias clave por parte da cidadanía, como condición indispensábel para lograr 
que os individuos alcancen un pleno desenvolvemento persoal, social e profesional que 
se axuste ás demandas dun mundo globalizado e faga posíbel o desenvolvemento 
económico, vinculado ao coñecemento. 
 
As competencias clave son esenciais para o benestar das sociedades europeas, o 
crecemento económico e a innovación, e descríbense os coñecementos, as capacidades 
e as actitudes esenciais vinculadas a cada unha delas. 
 
A proposta de aprendizaxe por competencias favorecerá, por tanto, a vinculación entre 
a formación e o desenvolvemento profesional e ademais facilitará a mobilidade de 
estudantes e profesionais. 
 
As competencias clave no Sistema Educativo Español son as seguintes: 
 

1. Comunicación lingüística 
2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
3. Competencia dixital 
4. Aprender a aprender 
5. Competencias sociais e cívicas 
6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
7. Conciencia e expresións culturais 

 
En cada materia inclúense referencias explícitas acerca da súa contribución a aquelas 
competencias clave ás que se orienta en maior medida. Doutra banda, tanto os 
obxectivos como a propia selección dos contidos buscan asegurar o desenvolvemento 
de todas elas. Os criterios de avaliación serven de referencia para valorar o grao 
progresivo de adquisición. 
 
•  Competencia en comunicación lingüística 
 
Esta competencia refírese á utilización da linguaxe como instrumento de comunicación 
oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da realidade, de 
construción e comunicación do coñecemento e de organización e autorregulación do 
pensamento, as emocións e a conduta. 
 
Con distinto nivel de dominio e formalización -especialmente en lingua escrita-, esta 
competencia significa, no caso das linguas estranxeiras, poder comunicarse nalgunhas 
delas e, con iso, enriquecer as relacións sociais e desenvolverse en contextos distintos 
ao propio. Así mesmo, favorécese o acceso a máis e diversas fontes de información, 
comunicación e aprendizaxe. 
 
En resumo, para o adecuado desenvolvemento desta competencia resulta necesario 
abordar a análise e a consideración dos distintos aspectos que interveñen nela, debido á 
súa complexidade. Para iso, débese atender aos 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 (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 microfuncións 
comunicativas e os esquemas de interacción); e a discursiva (que inclúe as 
macrofuncións textuais e as cuestións relacionadas cos xéneros discursivos). 
– O compoñente sociocultural inclúe dúas dimensións: a que se refire ao 
coñecemento do mundo e a dimensión intercultural. 
– O compoñente estratéxico permítelle 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, a audición e a 
conversación, coma destrezas vinculadas co tratamento da información, a 
lectura multimodal e a produción de textos electrónicos en diferentes formatos; 
tamén forman parte deste compoñente as estratexias xerais de carácter 
cognitivo, metacognitivo e socioafectivas que o individuo utiliza para 
comunicarse eficazmente, aspectos fundamentais na aprendizaxe das linguas 
estranxeiras. 
– O compoñente persoal intervén na interacción comunicativa en tres 
dimensións: a actitude, a motivación e os trazos de personalidade. 

 
•  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 
 
A competencia matemática implica a aplicación do razoamento matemático e as súas 
ferramentas para describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. 
Esta competencia require coñecementos sobre os números, as medidas e as estruturas, 
as operacións e as representacións matemáticas, e a comprensión dos termos e 
conceptos matemáticos. 
O uso de ferramentas matemáticas implica unha serie de destrezas que requiren a 
aplicación dos principios e procesos matemáticos en distintos contextos.  
Trátase da importancia das matemáticas no mundo e de utilizar os conceptos, 
procedementos e ferramentas para aplicalos na resolución dos problemas que poidan 
xurdir nunha situación determinada ao longo da vida.  
A competencia matemática inclúe unha serie de actitudes e valores que se basean no 
rigor, o respecto aos datos e a veracidade. 
Xa que logo, 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, a través da cantidade, o espazo e a 
forma, o cambio e as relacións, e a incerteza e os datos. 
 
As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un 
achegamento ao mundo físico e á interacción responsábel con o para a conservación e 
mellora do medio natural,  a protección e mantemento da calidade de vida e o progreso 
dos pobos. Estas competencias contribúen ao desenvolvemento do pensamento 
científico e capacitan a cidadáns responsábeis  e respectuosos que desenvolven xuízos 
críticos sobre os feitos científicos e tecnolóxicos que se suceden ao longo dos tempos, 
pasados e actuais. Estas competencias han de capacitar para identificar, expor e 



 

  

resolver situacións da vida cotiá, igual que se actúa fronte aos retos e problemas 
propios das actividades científicas e tecnolóxicas. 
Para o adecuado desenvolvemento das competencias en ciencia e tecnoloxía resultan 
necesarios coñecementos científicos relativos á física, a química, a bioloxía, a xeoloxía, 
as matemáticas e a tecnoloxía. Así mesmo, hanse de fomentar as destrezas para utilizar 
e manipular ferramentas e máquinas tecnolóxicas, e utilizar datos e procesos científicos 
para alcanzar un obxectivo. 
Hanse de incluír actitudes e valores relacionados coa asunción de criterios éticos 
asociados á ciencia e á tecnoloxía, o interese pola ciencia, o apoio á investigación 
científica, a valoración do coñecemento científico, e o sentido da responsabilidade en 
relación á conservación dos recursos naturais, ás cuestións ambientais e á adopción 
dunha actitude adecuada para lograr unha vida física e mental saudábel nun contorno 
natural e social. 
 
Os ámbitos que se deben abordar para a adquisición das competencias en ciencias e 
tecnoloxía son  os sistemas físicos, os sistemas biolóxicos, os sistemas da Terra e do 
Espazo, e os sistemas tecnolóxicos. 
Por último, a adquisición das competencias en ciencia e tecnoloxía require a formación 
e práctica na investigación científica e na comunicación da ciencia. 
 
•  Competencia dixital 
 
Esta competencia consiste en dispor de habilidades para buscar, obter, procesar e 
comunicar información, e para transformala en coñecemento. Incorpora diferentes 
habilidades, que van desde o acceso á información até a súa transmisión en distintos 
soportes unha vez tratada, incluíndo a utilización das tecnoloxías da información e da 
comunicación como elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse.  
 
Implica ser unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica e reflexiva ao 
seleccionar, tratar e utilizar a información e as súas fontes, así como as distintas 
ferramentas tecnolóxicas; tamén, ter unha actitude critica e reflexiva na valoración da 
información dispoñíbel, contrastándoa cando é necesario, e respectar as normas de 
conduta socialmente acordadas para regular o uso da información e as súas fontes nos 
distintos soportes. 
 
Para o adecuado desenvolvemento da competencia dixital resulta necesario abordar a 
información, a análise e a interpretación da mesma, a comunicación, a creación de 
contidos, a seguridade e a resolución de problemas, tanto teóricos coma técnicos. 
 
•  Aprender a aprender 
 
Aprender a aprender supón dispor de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e ser 
capaz de continuar aprendendo de maneira cada vez máis eficaz e autónoma, de acordo 
aos propios obxectivos e necesidades. 
 
Aprender a aprender implica a conciencia, xestión e control das propias capacidades e 
coñecementos desde un sentimento de competencia ou eficacia persoal, e inclúe tanto o 
pensamento estratéxico como a capacidade de cooperar, de se autoavaliar, e o manexo 
eficiente dun conxunto de recursos e técnicas de traballo intelectual. Todo iso 
desenvólvese, a través de experiencias de aprendizaxe conscientes e gratificantes, tanto 



 

  

individuais coma colectivas. 
 
•  Competencias sociais e cívicas 
 
Estas competencias implican a habilidade e a capacidade para utilizar os coñecementos 
e actitudes sobre a sociedade, interpretar fenómenos e problemas sociais en contextos 
cada vez máis diversificados, 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. 
 
En concreto, a competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo. Os 
elementos fundamentais desta competencia inclúen o desenvolvemento de certas 
destrezas como a capacidade de se comunicar dunha maneira construtiva en distintos 
contornos sociais e culturais, mostrar tolerancia, expresar e comprender puntos de vista 
diferentes, negociar sabendo inspirar confianza e sentir empatía. 
 
Así mesmo, esta competencia inclúe actitudes e valores como unha forma de 
colaboración, a seguridade nun mesmo e a integridade e honestidade. 
 
A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de democracia, 
xustiza, igualdade, cidadanía e dereitos humanos e civís, así como da súa 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. 
 
As actitudes e valores inherentes a esta competencia son aqueles que se dirixen ao 
pleno respecto dos dereitos humanos e á vontade de participar na toma de decisións 
democráticas a todos os niveis, e implica manifestar o sentido da responsabilidade e 
mostrar comprensión e respecto dos valores compartidos, que son necesarios para 
garantir a cohesión da comunidade, baseándose no respecto dos principios 
democráticos. 
 
Por tanto, para o adecuado desenvolvemento destas competencias é necesario 
comprender o mundo no que se vive, en todos os aspectos sociais, culturais e humanos 
do mesmo. Pero tamén incorporan formas de comportamento individual que capacitan 
ás persoas para convivir en sociedade. 
 
•  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
 
A competencia “sentido de iniciativa e espírito emprendedor” 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. 
 
A adquisición desta competencia é determinante na formación de futuros cidadáns 
emprendedores, contribuíndo así á cultura do emprendemento. 
 
Entre os coñecementos que require a competencia “sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor” inclúese a capacidade de recoñecer as oportunidades existentes para as 
actividades persoais, profesionais e comerciais. 



 

  

 
Para o adecuado desenvolvemento desta competencia, resulta necesario abordar a 
capacidade creadora e de innovación, a capacidade proactiva 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, e por último, o sentido crítico e da 
responsabilidade. 
 
•  Conciencia e expresións culturais  
 
Esta competencia 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. 
 
Incorpora tamén un compoñente expresivo referido á propia capacidade estética e 
creadora e ao dominio daquelas capacidades relacionadas cos diferentes códigos 
artísticos e culturais, para poder utilizalas como medio de comunicación e expresión 
persoal. Implica igualmente manifestar interese pola participación na vida cultural e por 
contribuír á conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da propia comunidade 
coma doutras comunidades. 
 
Por tanto, require de coñecementos que permitan acceder ás distintas manifestacións 
sobre a herdanza cultural a escala local, nacional e europea e o seu lugar no mundo. 
Comprende a concreción da cultura en diferentes autores e obras, xéneros e estilos, 
tanto das belas artes coma doutras manifestacións artístico-culturais da vida cotiá. 
 
Para o adecuado desenvolvemento da competencia para a conciencia e expresión 
cultural resulta necesario abordar o coñecemento, estudo e comprensión de distintos 
estilos e xéneros artísticos e das principais obras e producións culturais e artísticas; a 
aprendizaxe das técnicas e recursos; o desenvolvemento da capacidade e intención de 
expresarse e comunicar ideas, experiencias e emocións propias; 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 na que se vive; e por último, o desenvolvemento da capacidade de 
esforzo, constancia e disciplina para a creación de calquera produción artística de 
calidade. 
 
 
 



 

  

b) Rúbrica de avaliación por competencias clave 
 
A continuación, inclúese un modelo a modo de rúbrica, para poder avaliar as 
competencias que se van adquirindo en cada unidade e, na última, de avaliación global, 
as competencias que se adquiriron ao longo do curso. 
 
Cada competencia desagregouse en distintos indicadores, que permitirán unha 
avaliación moito máis detallada da mesma. 
 
Os instrumentos para avaliar que se especificaron son os máis xerais, pero cada 
profesor/a pode ter as súas propias necesidades e adaptará o modelo segundo conveña. 
 
No apartado para indicar a cualificación, enténdese que as abreviaturas corresponden a: 
IN (Insuficiente); SU (Suficiente); BE (Ben); NT (Notábel); SB (Sobresaliente). 



 

  

 
UNIDADE 1: People 

 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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1. Comunicación lingüística            

Estabelece  vínculos e relacións construtivas cos 
demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 
que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 
resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en 
situacións comunicativas diversas e adapta a 
comunicación ao contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 
utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 
lingüísticas, así como regras propias do intercambio 
comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 
comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 
textos, con intencións comunicativas ou creativas 
diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de 
descubrimento doutros contornos, idiomas e 
culturas, de fantasía e de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 
acordes á situación comunicativa en diferentes 
contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 
e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 
función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas 
á propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 
e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 
contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 
lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 
comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 
amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 
espaciais da realidade, e resolve problemas 
relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 
informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 
situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 
identificando as ideas fundamentais, e estima e 
axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 
informacións. 

           



 

  

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 
de certeza asociado aos resultados derivados dos 
razoamentos correctos. 

           

Identifica situacións que precisan elementos e 
razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 
resolución de problemas e selecciona as técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar a 
realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 
interpretar e producir información, resolve 
problemas provenientes da vida cotiá e toma 
decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 
preserva as condicións de vida propia e dos demais; 
ademais, desenvólvese adecuadamente, con 
autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos 
da vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 
permiten a análise dos fenómenos desde os 
diferentes campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 
desenvolven a vida e a actividade humana e 
interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da 
realidade e na análise das mensaxes informativas e 
publicitarias, así como uns hábitos de consumo 
responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 
outros modos de vida, e adopta unha disposición a 
unha vida física e mental saudábel, nun contorno 
natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 
conclusións baseadas en probas para comprender e 
tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 
cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 
técnicos, e teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, e pon en práctica os procesos e 
actitudes propios da análise sistemática e de 
indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 
actividade investigadora, como construción social do 
coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 
criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 
necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 
con outras formas de coñecemento, e utiliza valores 
e criterios éticos asociados á ciencia e ao 
desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 
o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 
protexe a saúde individual e colectiva como 
elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 
transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación como elemento esencial para 

           



 

  

informarse, aprender e comunicarse. 
Domina linguaxes específicas básicas e as súas 
pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 
distintas situacións e contextos o coñecemento dos 
diferentes tipos de información, as súas fontes, as 
súas posibilidades e a súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza 
e fai inferencias e deducións de distinto nivel de 
complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 
previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación como instrumento de traballo 
intelectual na súa dobre función de transmisoras e 
xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 
complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 
traballa en contornos colaborativos e xera 
producións responsábeis  e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación a partir da comprensión da natureza e 
do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 
efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 
sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software 
e hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 
conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía 
e selecciona novas fontes de información e 
innovacións tecnolóxicas, a medida que van 
aparecendo, en función da súa utilidade para 
acometer tarefas ou obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 
e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 
información e as súas fontes, contrastándoa cando é 
necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 
socialmente para regular o uso da información e as 
súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe 
e continuar aprendendo de xeito cada vez máis 
eficaz e autónomo, de acordo aos propios obxectivos 
e necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 
estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza 
nun mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            
Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 
aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 
satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 
aumentando progresivamente a seguridade para 
afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 
concentración, a memoria, a comprensión e a 
expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 
recollida, selección e tratamento da información, 

           



 

  

incluídos os recursos tecnolóxicos. 
Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 
coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 
coñecemento propio relacionado cos coñecementos 
previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis  a curto, medio e longo 
prazo. 

           

Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 
os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 
capacidades e coñecementos desde un sentimento de 
competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e 
contribúe á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 
en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 
deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 
hora de analizar a realidade social e histórica do 
mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 
da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 
crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 
que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 
mediante unha escala de valores baseada na 
reflexión crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 
vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 
colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 
coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 
responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 
obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor 

           

Adquire valores como a responsabilidade, a 
perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 
autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 
necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 
adiante as accións necesarias para desenvolver as 
opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 
proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 
ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 
de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 
decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 
conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           



 

  

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 
motivación para lograr o éxito nas tarefas 
emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 
lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 
proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, 
comprende os cambios como oportunidades, 
adáptase crítica e construtivamente a eles, afronta os 
problemas e atopa solucións en cada un dos 
proxectos vitais que emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 
cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 
liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo 
e a cooperación, a organización de tempos e tarefas, 
a capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 
asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 
proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 
confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 
diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 
utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            
Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 
resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 
académico. 

           

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

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 
creatividade para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos 
e convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 
manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 
colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 
correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 
ideas, experiencias ou sentimentos a través de 
diferentes medios artísticos como a música, a 
literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 
diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 
creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 
capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 
patrimonio cultural e artístico. 

           

 



 

  

UNIDADE 2: Travel 
 

Instrumentos para avaliar Cualificación 

Competencias 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece  vínculos e relacións construtivas cos 
demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 
que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 
resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 
comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 
contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 
utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 
lingüísticas, así como regras propias do intercambio 
comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 
comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 
textos, con intencións comunicativas ou creativas 
diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 
doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 
de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 
acordes á situación comunicativa en diferentes 
contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 
e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 
función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 
propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 
e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 
contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 
lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 
comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía  

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 
amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 
espaciais da realidade, e resolve problemas 
relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 
informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 
situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 
identificando as ideas fundamentais, e estima e 
axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 
informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao            



 

  

de certeza asociado aos resultados derivados dos 
razoamentos correctos. 
Identifica situacións que precisan elementos e 
razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 
resolución de problemas e selecciona as técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar a 
realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 
interpretar e producir información, resolve problemas 
provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 
preserva as condicións de vida propia e dos demais; 
ademais, desenvólvese adecuadamente, con 
autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 
vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 
permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 
campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 
desenvolven a vida e a actividade humana e 
interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 
e na análise das mensaxes informativas e 
publicitarias, así como uns hábitos de consumo 
responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 
outros modos de vida, e adopta unha disposición a 
unha vida física e mental saudábel, nun contorno 
natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 
conclusións baseadas en probas para comprender e 
tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 
cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 
técnicos, e teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, e pon en práctica os procesos e 
actitudes propios da análise sistemática e de 
indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 
actividade investigadora, como construción social do 
coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 
criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 
necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 
con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 
criterios éticos asociados á ciencia e ao 
desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 
o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 
protexe a saúde individual e colectiva como 
elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 
transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas            



 

  

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 
distintas situacións e contextos o coñecemento dos 
diferentes tipos de información, as súas fontes, as 
súas posibilidades e a súa localización. 
Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 
fai inferencias e deducións de distinto nivel de 
complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 
previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación como instrumento de traballo 
intelectual na súa dobre función de transmisoras e 
xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 
complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 
traballa en contornos colaborativos e xera producións 
responsábeis  e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación a partir da comprensión da natureza e 
do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 
efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 
sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 
hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 
conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 
selecciona novas fontes de información e innovacións 
tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 
función da súa utilidade para acometer tarefas ou 
obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 
e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 
información e as súas fontes, contrastándoa cando é 
necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 
socialmente para regular o uso da información e as 
súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 
continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 
autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 
necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 
estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 
mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            
Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 
aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 
satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 
aumentando progresivamente a seguridade para 
afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 
concentración, a memoria, a comprensión e a 
expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 
recollida, selección e tratamento da información, 
incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente,            



 

  

coa información dispoñíbel. 
Obtén información para transformala en 
coñecemento propio relacionado cos coñecementos 
previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis  a curto, medio e longo prazo.            
Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 
os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 
capacidades e coñecementos desde un sentimento de 
competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            
Comprende a realidade social na que vive e contribúe 
á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 
en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 
deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 
hora de analizar a realidade social e histórica do 
mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 
da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 
crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 
que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 
mediante unha escala de valores baseada na reflexión 
crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 
vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 
colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 
coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 
responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 
obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor 

           

Adquire valores como a responsabilidade, a 
perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 
autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 
necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 
adiante as accións necesarias para desenvolver as 
opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 
proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 
ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 
de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 
decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 
conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 
motivación para lograr o éxito nas tarefas 
emprendidas. 

           



 

  

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 
lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 
proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 
os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 
construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 
solucións en cada un dos proxectos vitais que 
emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 
cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 
liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 
a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 
capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 
asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 
proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 
confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            
Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 
diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 
utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            
Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 
resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 
académico. 

           

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

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 
creatividade para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 
convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 
manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 
colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 
correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 
ideas, experiencias ou sentimentos a través de 
diferentes medios artísticos como a música, a 
literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 
diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 
creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 
capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 
patrimonio cultural e artístico. 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

UNIDADE 3: Sport 
 

Instrumentos para avaliar Cualificación 

Competencias 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece  vínculos e relacións construtivas cos 
demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 
que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 
resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 
comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 
contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 
utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 
lingüísticas, así como regras propias do intercambio 
comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 
comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 
textos, con intencións comunicativas ou creativas 
diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 
doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 
de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 
acordes á situación comunicativa en diferentes 
contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 
e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 
función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 
propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 
e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 
contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 
lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 
comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía  

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 
amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 
espaciais da realidade, e resolve problemas 
relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 
informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 
situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 
identificando as ideas fundamentais, e estima e 
axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 
informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao            



 

  

de certeza asociado aos resultados derivados dos 
razoamentos correctos. 
Identifica situacións que precisan elementos e 
razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 
resolución de problemas e selecciona as técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar a 
realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 
interpretar e producir información, resolve problemas 
provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 
preserva as condicións de vida propia e dos demais; 
ademais, desenvólvese adecuadamente, con 
autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 
vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 
permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 
campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 
desenvolven a vida e a actividade humana e 
interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 
e na análise das mensaxes informativas e 
publicitarias, así como uns hábitos de consumo 
responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 
outros modos de vida, e adopta unha disposición a 
unha vida física e mental saudábel, nun contorno 
natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 
conclusións baseadas en probas para comprender e 
tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 
cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 
técnicos, e teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, e pon en práctica os procesos e 
actitudes propios da análise sistemática e de 
indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 
actividade investigadora, como construción social do 
coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 
criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 
necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 
con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 
criterios éticos asociados á ciencia e ao 
desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 
o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 
protexe a saúde individual e colectiva como 
elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 
transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas            



 

  

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 
distintas situacións e contextos o coñecemento dos 
diferentes tipos de información, as súas fontes, as 
súas posibilidades e a súa localización. 
Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 
fai inferencias e deducións de distinto nivel de 
complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 
previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación como instrumento de traballo 
intelectual na súa dobre función de transmisoras e 
xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 
complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 
traballa en contornos colaborativos e xera producións 
responsábeis  e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación a partir da comprensión da natureza e 
do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 
efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 
sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 
hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 
conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 
selecciona novas fontes de información e innovacións 
tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 
función da súa utilidade para acometer tarefas ou 
obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 
e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 
información e as súas fontes, contrastándoa cando é 
necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 
socialmente para regular o uso da información e as 
súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 
continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 
autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 
necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 
estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 
mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            
Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 
aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 
satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 
aumentando progresivamente a seguridade para 
afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 
concentración, a memoria, a comprensión e a 
expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 
recollida, selección e tratamento da información, 
incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente,            



 

  

coa información dispoñíbel. 
Obtén información para transformala en 
coñecemento propio relacionado cos coñecementos 
previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis  a curto, medio e longo prazo.            
Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 
os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 
capacidades e coñecementos desde un sentimento de 
competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 
á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 
en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 
deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 
hora de analizar a realidade social e histórica do 
mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 
da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 
crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 
que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 
mediante unha escala de valores baseada na reflexión 
crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 
vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 
colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 
coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 
responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 
obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor 

           

Adquire valores como a responsabilidade, a 
perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 
autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 
necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 
adiante as accións necesarias para desenvolver as 
opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 
proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 
ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 
de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 
decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 
conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 
motivación para lograr o éxito nas tarefas 
emprendidas. 

           



 

  

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 
lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 
proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 
os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 
construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 
solucións en cada un dos proxectos vitais que 
emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 
cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 
liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 
a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 
capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 
asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 
proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 
confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 
diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 
utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            
Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 
resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 
académico. 

           

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

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 
creatividade para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 
convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 
manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 
colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 
correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 
ideas, experiencias ou sentimentos a través de 
diferentes medios artísticos como a música, a 
literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 
diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 
creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 
capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 
patrimonio cultural e artístico. 

           

 
 
 

 
 
 
 
 



 

  

UNIDADE 4: The Environment 
 

Instrumentos para avaliar Cualificación 

Competencias 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece  vínculos e relacións construtivas cos 
demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 
que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 
resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 
comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 
contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 
utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 
lingüísticas, así como regras propias do intercambio 
comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 
comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 
textos, con intencións comunicativas ou creativas 
diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 
doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 
de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 
acordes á situación comunicativa en diferentes 
contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 
e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 
función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 
propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 
e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 
contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 
lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 
comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía  

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 
amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 
espaciais da realidade, e resolve problemas 
relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 
informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 
situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 
identificando as ideas fundamentais, e estima e 
axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 
informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao            



 

  

de certeza asociado aos resultados derivados dos 
razoamentos correctos. 
Identifica situacións que precisan elementos e 
razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 
resolución de problemas e selecciona as técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar a 
realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 
interpretar e producir información, resolve problemas 
provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 
preserva as condicións de vida propia e dos demais; 
ademais, desenvólvese adecuadamente, con 
autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 
vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 
permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 
campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 
desenvolven a vida e a actividade humana e 
interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 
e na análise das mensaxes informativas e 
publicitarias, así como uns hábitos de consumo 
responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 
outros modos de vida, e adopta unha disposición a 
unha vida física e mental saudábel, nun contorno 
natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 
conclusións baseadas en probas para comprender e 
tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 
cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 
técnicos, e teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, e pon en práctica os procesos e 
actitudes propios da análise sistemática e de 
indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 
actividade investigadora, como construción social do 
coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 
criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 
necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 
con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 
criterios éticos asociados á ciencia e ao 
desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 
o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 
protexe a saúde individual e colectiva como 
elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 
transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas            



 

  

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 
distintas situacións e contextos o coñecemento dos 
diferentes tipos de información, as súas fontes, as 
súas posibilidades e a súa localización. 
Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 
fai inferencias e deducións de distinto nivel de 
complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 
previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación como instrumento de traballo 
intelectual na súa dobre función de transmisoras e 
xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 
complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 
traballa en contornos colaborativos e xera producións 
responsábeis  e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación a partir da comprensión da natureza e 
do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 
efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 
sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 
hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 
conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 
selecciona novas fontes de información e innovacións 
tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 
función da súa utilidade para acometer tarefas ou 
obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 
e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 
información e as súas fontes, contrastándoa cando é 
necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 
socialmente para regular o uso da información e as 
súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 
continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 
autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 
necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 
estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 
mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            
Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 
aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 
satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 
aumentando progresivamente a seguridade para 
afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 
concentración, a memoria, a comprensión e a 
expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 
recollida, selección e tratamento da información, 
incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente,            



 

  

coa información dispoñíbel. 
Obtén información para transformala en 
coñecemento propio relacionado cos coñecementos 
previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis  a curto, medio e longo prazo.            
Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 
os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 
capacidades e coñecementos desde un sentimento de 
competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 
á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 
en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 
deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 
hora de analizar a realidade social e histórica do 
mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 
da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 
crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 
que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 
mediante unha escala de valores baseada na reflexión 
crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 
vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 
colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 
coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 
responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 
obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor 

           

Adquire valores como a responsabilidade, a 
perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 
autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 
necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 
adiante as accións necesarias para desenvolver as 
opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 
proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 
ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 
de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 
decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 
conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 
motivación para lograr o éxito nas tarefas 
emprendidas. 

           



 

  

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 
lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 
proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 
os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 
construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 
solucións en cada un dos proxectos vitais que 
emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 
cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 
liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 
a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 
capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 
asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 
proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 
confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 
diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 
utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            
Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 
resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 
académico. 

           

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

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 
creatividade para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 
convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 
manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 
colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 
correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 
ideas, experiencias ou sentimentos a través de 
diferentes medios artísticos como a música, a 
literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 
diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 
creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 
capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 
patrimonio cultural e artístico. 

           

 
 
 
 
 
 
 



 

  

UNIDADE 5: Communication 
 

 
 

Instrumentos para avaliar Cualificación 

Competencias 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece  vínculos e relacións construtivas cos 
demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 
que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 
resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 
comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 
contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 
utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 
lingüísticas, así como regras propias do intercambio 
comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 
comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 
textos, con intencións comunicativas ou creativas 
diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 
doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 
de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 
acordes á situación comunicativa en diferentes 
contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 
e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 
función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 
propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 
e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 
contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 
lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 
comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía  

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 
amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 
espaciais da realidade, e resolve problemas 
relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 
informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 
situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 
identificando as ideas fundamentais, e estima e 
axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 

           



 

  

informacións. 
Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 
de certeza asociado aos resultados derivados dos 
razoamentos correctos. 

           

Identifica situacións que precisan elementos e 
razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 
resolución de problemas e selecciona as técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar a 
realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 
interpretar e producir información, resolve problemas 
provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 
preserva as condicións de vida propia e dos demais; 
ademais, desenvólvese adecuadamente, con 
autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 
vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 
permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 
campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 
desenvolven a vida e a actividade humana e 
interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 
e na análise das mensaxes informativas e 
publicitarias, así como uns hábitos de consumo 
responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 
outros modos de vida, e adopta unha disposición a 
unha vida física e mental saudábel, nun contorno 
natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 
conclusións baseadas en probas para comprender e 
tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 
cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 
técnicos, e teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, e pon en práctica os procesos e 
actitudes propios da análise sistemática e de 
indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 
actividade investigadora, como construción social do 
coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 
criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 
necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 
con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 
criterios éticos asociados á ciencia e ao 
desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 
o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 
protexe a saúde individual e colectiva como 
elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 
transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación como elemento esencial para 

           



 

  

informarse, aprender e comunicarse. 
Domina linguaxes específicas básicas e as súas 
pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 
distintas situacións e contextos o coñecemento dos 
diferentes tipos de información, as súas fontes, as 
súas posibilidades e a súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 
fai inferencias e deducións de distinto nivel de 
complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 
previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación como instrumento de traballo 
intelectual na súa dobre función de transmisoras e 
xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 
complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 
traballa en contornos colaborativos e xera producións 
responsábeis  e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación a partir da comprensión da natureza e 
do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 
efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 
sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 
hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 
conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 
selecciona novas fontes de información e innovacións 
tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 
función da súa utilidade para acometer tarefas ou 
obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 
e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 
información e as súas fontes, contrastándoa cando é 
necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 
socialmente para regular o uso da información e as 
súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 
continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 
autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 
necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 
estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 
mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            
Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 
aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 
satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 
aumentando progresivamente a seguridade para 
afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 
concentración, a memoria, a comprensión e a 
expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 
recollida, selección e tratamento da información, 

           



 

  

incluídos os recursos tecnolóxicos. 
Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 
coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 
coñecemento propio relacionado cos coñecementos 
previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis  a curto, medio e longo prazo.            
Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 
os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 
capacidades e coñecementos desde un sentimento de 
competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 
á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 
en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 
deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 
hora de analizar a realidade social e histórica do 
mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 
da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 
crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 
que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 
mediante unha escala de valores baseada na reflexión 
crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 
vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 
colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 
coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 
responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 
obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor 

           

Adquire valores como a responsabilidade, a 
perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 
autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 
necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 
adiante as accións necesarias para desenvolver as 
opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 
proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 
ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 
de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 
decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 
conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a            



 

  

motivación para lograr o éxito nas tarefas 
emprendidas. 
Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 
lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 
proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 
os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 
construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 
solucións en cada un dos proxectos vitais que 
emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 
cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 
liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 
a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 
capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 
asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 
proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 
confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 
diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 
utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            
Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 
resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 
académico. 

           

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

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 
creatividade para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 
convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 
manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 
colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 
correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 
ideas, experiencias ou sentimentos a través de 
diferentes medios artísticos como a música, a 
literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 
diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 
creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 
capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 
patrimonio cultural e artístico. 

           

 
 
 
 
 
 



 

  

 
UNIDADE 6: Culture and Customs 
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1. Comunicación lingüística            

Estabelece  vínculos e relacións construtivas cos 
demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 
que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 
resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 
comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 
contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 
utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 
lingüísticas, así como regras propias do intercambio 
comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 
comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 
textos, con intencións comunicativas ou creativas 
diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 
doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 
de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 
acordes á situación comunicativa en diferentes 
contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 
e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 
función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 
propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 
e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 
contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 
lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 
comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía  

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 
amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 
espaciais da realidade, e resolve problemas 
relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 
informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 
situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 
identificando as ideas fundamentais, e estima e 

           



 

  

axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 
informacións. 
Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 
de certeza asociado aos resultados derivados dos 
razoamentos correctos. 

           

Identifica situacións que precisan elementos e 
razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 
resolución de problemas e selecciona as técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar a 
realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 
interpretar e producir información, resolve problemas 
provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 
preserva as condicións de vida propia e dos demais; 
ademais, desenvólvese adecuadamente, con 
autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 
vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 
permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 
campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 
desenvolven a vida e a actividade humana e 
interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 
e na análise das mensaxes informativas e 
publicitarias, así como uns hábitos de consumo 
responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 
outros modos de vida, e adopta unha disposición a 
unha vida física e mental saudábel, nun contorno 
natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 
conclusións baseadas en probas para comprender e 
tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 
cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 
técnicos, e teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, e pon en práctica os procesos e 
actitudes propios da análise sistemática e de 
indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 
actividade investigadora, como construción social do 
coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 
criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 
necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 
con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 
criterios éticos asociados á ciencia e ao 
desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 
o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 
protexe a saúde individual e colectiva como 
elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 
transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da            



 

  

comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender e comunicarse. 
Domina linguaxes específicas básicas e as súas 
pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 
distintas situacións e contextos o coñecemento dos 
diferentes tipos de información, as súas fontes, as 
súas posibilidades e a súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 
fai inferencias e deducións de distinto nivel de 
complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 
previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación como instrumento de traballo 
intelectual na súa dobre función de transmisoras e 
xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 
complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 
traballa en contornos colaborativos e xera producións 
responsábeis  e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación a partir da comprensión da natureza e 
do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 
efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 
sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 
hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 
conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 
selecciona novas fontes de información e innovacións 
tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 
función da súa utilidade para acometer tarefas ou 
obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 
e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 
información e as súas fontes, contrastándoa cando é 
necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 
socialmente para regular o uso da información e as 
súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 
continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 
autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 
necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 
estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 
mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            
Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 
aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 
satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 
aumentando progresivamente a seguridade para 
afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 
concentración, a memoria, a comprensión e a 
expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a            



 

  

recollida, selección e tratamento da información, 
incluídos os recursos tecnolóxicos. 
Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 
coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 
coñecemento propio relacionado cos coñecementos 
previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis  a curto, medio e longo prazo.            
Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 
os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 
capacidades e coñecementos desde un sentimento de 
competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 
á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 
en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 
deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 
hora de analizar a realidade social e histórica do 
mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 
da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 
crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 
que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 
mediante unha escala de valores baseada na reflexión 
crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 
vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 
colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 
coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 
responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 
obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor 

           

Adquire valores como a responsabilidade, a 
perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 
autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 
necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 
adiante as accións necesarias para desenvolver as 
opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 
proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 
ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 
de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 
decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 
conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           



 

  

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 
motivación para lograr o éxito nas tarefas 
emprendidas. 

           

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 
lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 
proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 
os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 
construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 
solucións en cada un dos proxectos vitais que 
emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 
cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 
liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 
a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 
capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 
asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 
proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 
confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 
diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 
utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            
Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 
resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 
académico. 

           

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

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 
creatividade para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 
convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 
manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 
colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 
correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 
ideas, experiencias ou sentimentos a través de 
diferentes medios artísticos como a música, a 
literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 
diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 
creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 
capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 
patrimonio cultural e artístico. 

           

 
 

 
 
 



 

  

UNIDADE 7: Technology 
 

 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece  vínculos e relacións construtivas cos 
demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 
que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 
resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 
comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 
contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 
utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 
lingüísticas, así como regras propias do intercambio 
comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 
comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 
textos, con intencións comunicativas ou creativas 
diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 
doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 
de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 
acordes á situación comunicativa en diferentes 
contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 
e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 
función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 
propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 
e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 
contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 
lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 
comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía  

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 
amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 
espaciais da realidade, e resolve problemas 
relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 
informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 
situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 
identificando as ideas fundamentais, e estima e 
axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 
informacións. 

           



 

  

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 
de certeza asociado aos resultados derivados dos 
razoamentos correctos. 

           

Identifica situacións que precisan elementos e 
razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 
resolución de problemas e selecciona as técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar a 
realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 
interpretar e producir información, resolve problemas 
provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 
preserva as condicións de vida propia e dos demais; 
ademais, desenvólvese adecuadamente, con 
autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 
vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 
permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 
campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 
desenvolven a vida e a actividade humana e 
interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 
e na análise das mensaxes informativas e 
publicitarias, así como uns hábitos de consumo 
responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 
outros modos de vida, e adopta unha disposición a 
unha vida física e mental saudábel, nun contorno 
natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 
conclusións baseadas en probas para comprender e 
tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 
cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 
técnicos, e teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, e pon en práctica os procesos e 
actitudes propios da análise sistemática e de 
indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 
actividade investigadora, como construción social do 
coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 
criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 
necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 
con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 
criterios éticos asociados á ciencia e ao 
desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 
o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 
protexe a saúde individual e colectiva como 
elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 
transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender e comunicarse. 

           



 

  

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 
pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 
distintas situacións e contextos o coñecemento dos 
diferentes tipos de información, as súas fontes, as 
súas posibilidades e a súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 
fai inferencias e deducións de distinto nivel de 
complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 
previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación como instrumento de traballo 
intelectual na súa dobre función de transmisoras e 
xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 
complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 
traballa en contornos colaborativos e xera producións 
responsábeis  e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación a partir da comprensión da natureza e 
do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 
efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 
sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 
hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 
conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 
selecciona novas fontes de información e innovacións 
tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 
función da súa utilidade para acometer tarefas ou 
obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 
e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 
información e as súas fontes, contrastándoa cando é 
necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 
socialmente para regular o uso da información e as 
súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 
continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 
autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 
necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 
estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 
mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            
Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 
aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 
satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 
aumentando progresivamente a seguridade para 
afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 
concentración, a memoria, a comprensión e a 
expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 
recollida, selección e tratamento da información, 
incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           



 

  

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 
coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 
coñecemento propio relacionado cos coñecementos 
previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis  a curto, medio e longo prazo.            
Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 
os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 
capacidades e coñecementos desde un sentimento de 
competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 
á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 
en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 
deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 
hora de analizar a realidade social e histórica do 
mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 
da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 
crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 
que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 
mediante unha escala de valores baseada na reflexión 
crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 
vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 
colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 
coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 
responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 
obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor 

           

Adquire valores como a responsabilidade, a 
perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 
autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 
necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 
adiante as accións necesarias para desenvolver as 
opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 
proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 
ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 
de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 
decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 
conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 
motivación para lograr o éxito nas tarefas 

           



 

  

emprendidas. 
Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 
lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 
proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 
os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 
construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 
solucións en cada un dos proxectos vitais que 
emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 
cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 
liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 
a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 
capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 
asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 
proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 
confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 
diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 
utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            
Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 
resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 
académico. 

           

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

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 
creatividade para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 
convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 
manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 
colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 
correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 
ideas, experiencias ou sentimentos a través de 
diferentes medios artísticos como a música, a 
literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 
diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 
creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 
capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 
patrimonio cultural e artístico. 

           

 
 

 
 
 
 
 



 

  

 
UNIDADE 8: Film 

 

Instrumentos para avaliar Cualificación 

Competencias 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece  vínculos e relacións construtivas cos 
demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 
que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 
resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 
comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 
contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 
utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 
lingüísticas, así como regras propias do intercambio 
comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 
comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 
textos, con intencións comunicativas ou creativas 
diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 
doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 
de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 
acordes á situación comunicativa en diferentes 
contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 
e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 
función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 
propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 
e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 
contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 
lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 
comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía  

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 
amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 
espaciais da realidade, e resolve problemas 
relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 
informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 
situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 
identificando as ideas fundamentais, e estima e 
axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 
informacións. 

           



 

  

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 
de certeza asociado aos resultados derivados dos 
razoamentos correctos. 

           

Identifica situacións que precisan elementos e 
razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 
resolución de problemas e selecciona as técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar a 
realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 
interpretar e producir información, resolve problemas 
provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 
preserva as condicións de vida propia e dos demais; 
ademais, desenvólvese adecuadamente, con 
autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 
vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 
permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 
campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 
desenvolven a vida e a actividade humana e 
interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 
e na análise das mensaxes informativas e 
publicitarias, así como uns hábitos de consumo 
responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 
outros modos de vida, e adopta unha disposición a 
unha vida física e mental saudábel, nun contorno 
natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 
conclusións baseadas en probas para comprender e 
tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 
cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 
técnicos, e teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, e pon en práctica os procesos e 
actitudes propios da análise sistemática e de 
indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 
actividade investigadora, como construción social do 
coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 
criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 
necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 
con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 
criterios éticos asociados á ciencia e ao 
desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 
o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 
protexe a saúde individual e colectiva como 
elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 
transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender e comunicarse. 

           



 

  

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 
pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 
distintas situacións e contextos o coñecemento dos 
diferentes tipos de información, as súas fontes, as 
súas posibilidades e a súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 
fai inferencias e deducións de distinto nivel de 
complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 
previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación como instrumento de traballo 
intelectual na súa dobre función de transmisoras e 
xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 
complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 
traballa en contornos colaborativos e xera producións 
responsábeis  e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación a partir da comprensión da natureza e 
do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 
efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 
sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 
hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 
conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 
selecciona novas fontes de información e innovacións 
tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 
función da súa utilidade para acometer tarefas ou 
obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 
e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 
información e as súas fontes, contrastándoa cando é 
necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 
socialmente para regular o uso da información e as 
súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 
continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 
autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 
necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 
estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 
mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            
Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 
aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 
satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 
aumentando progresivamente a seguridade para 
afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 
concentración, a memoria, a comprensión e a 
expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 
recollida, selección e tratamento da información, 
incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           



 

  

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 
coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 
coñecemento propio relacionado cos coñecementos 
previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis  a curto, medio e longo prazo.            
Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 
os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 
capacidades e coñecementos desde un sentimento de 
competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 
á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 
en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 
deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 
hora de analizar a realidade social e histórica do 
mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 
da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 
crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 
que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 
mediante unha escala de valores baseada na reflexión 
crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 
vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 
colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 
coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 
responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 
obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor 

           

Adquire valores como a responsabilidade, a 
perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 
autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 
necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 
adiante as accións necesarias para desenvolver as 
opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 
proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 
ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 
de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 
decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 
conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 
motivación para lograr o éxito nas tarefas 

           



 

  

emprendidas. 
Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 
lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 
proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 
os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 
construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 
solucións en cada un dos proxectos vitais que 
emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 
cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 
liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 
a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 
capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 
asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 
proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 
confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 
diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 
utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            
Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 
resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 
académico. 

           

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

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 
creatividade para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 
convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 
manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 
colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 
correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 
ideas, experiencias ou sentimentos a través de 
diferentes medios artísticos como a música, a 
literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 
diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 
creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 
capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 
patrimonio cultural e artístico. 

           

 
 

 
 
 
 
 



 

  

 
UNIDADE 9: The News 

 

Instrumentos para avaliar Cualificación 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece  vínculos e relacións construtivas cos 
demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 
que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 
resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 
comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 
contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 
utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 
lingüísticas, así como regras propias do intercambio 
comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 
comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 
textos, con intencións comunicativas ou creativas 
diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 
doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 
de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 
acordes á situación comunicativa en diferentes 
contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 
e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 
función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 
propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 
e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 
contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 
lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 
comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía  

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 
amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 
espaciais da realidade, e resolve problemas 
relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 
informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 
situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 
identificando as ideas fundamentais, e estima e 
axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 
informacións. 

           



 

  

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao 
de certeza asociado aos resultados derivados dos 
razoamentos correctos. 

           

Identifica situacións que precisan elementos e 
razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 
resolución de problemas e selecciona as técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar a 
realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 
interpretar e producir información, resolve problemas 
provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 
preserva as condicións de vida propia e dos demais; 
ademais, desenvólvese adecuadamente, con 
autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 
vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 
permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 
campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 
desenvolven a vida e a actividade humana e 
interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 
e na análise das mensaxes informativas e 
publicitarias, así como uns hábitos de consumo 
responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 
outros modos de vida, e adopta unha disposición a 
unha vida física e mental saudábel, nun contorno 
natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 
conclusións baseadas en probas para comprender e 
tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 
cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 
técnicos, e teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, e pon en práctica os procesos e 
actitudes propios da análise sistemática e de 
indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 
actividade investigadora, como construción social do 
coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 
criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 
necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 
con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 
criterios éticos asociados á ciencia e ao 
desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 
o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 
protexe a saúde individual e colectiva como 
elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 
transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender e comunicarse. 

           



 

  

Domina linguaxes específicas básicas e as súas 
pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 
distintas situacións e contextos o coñecemento dos 
diferentes tipos de información, as súas fontes, as 
súas posibilidades e a súa localización. 

           

Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 
fai inferencias e deducións de distinto nivel de 
complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 
previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación como instrumento de traballo 
intelectual na súa dobre función de transmisoras e 
xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 
complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 
traballa en contornos colaborativos e xera producións 
responsábeis  e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación a partir da comprensión da natureza e 
do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 
efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 
sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 
hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 
conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 
selecciona novas fontes de información e innovacións 
tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 
función da súa utilidade para acometer tarefas ou 
obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 
e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 
información e as súas fontes, contrastándoa cando é 
necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 
socialmente para regular o uso da información e as 
súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 
continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 
autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 
necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 
estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 
mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            
Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 
aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 
satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 
aumentando progresivamente a seguridade para 
afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 
concentración, a memoria, a comprensión e a 
expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 
recollida, selección e tratamento da información, 
incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           



 

  

Afronta a toma de decisións racional e criticamente, 
coa información dispoñíbel. 

           

Obtén información para transformala en 
coñecemento propio relacionado cos coñecementos 
previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis  a curto, medio e longo prazo.            
Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 
os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 
capacidades e coñecementos desde un sentimento de 
competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 
á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 
en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 
deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 
hora de analizar a realidade social e histórica do 
mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 
da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 
crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 
que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 
mediante unha escala de valores baseada na reflexión 
crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 
vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 
colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 
coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 
responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 
obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor 

           

Adquire valores como a responsabilidade, a 
perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 
autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 
necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 
adiante as accións necesarias para desenvolver as 
opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 
proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 
ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 
de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 
decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 
conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 
motivación para lograr o éxito nas tarefas 

           



 

  

emprendidas. 
Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 
lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 
proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 
os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 
construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 
solucións en cada un dos proxectos vitais que 
emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 
cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 
liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 
a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 
capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 
asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 
proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 
confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 
diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 
utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            
Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 
resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 
académico. 

           

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

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 
creatividade para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 
convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 
manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 
colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 
correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 
ideas, experiencias ou sentimentos a través de 
diferentes medios artísticos como a música, a 
literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 
diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 
creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 
capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 
patrimonio cultural e artístico. 

           

 
 



 

  

AVALIACIÓN GLOBAL  
 

Instrumentos para avaliar Cualificación 

Competencias 
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IN SU BE NT SB 

1. Comunicación lingüística            

Estabelece  vínculos e relacións construtivas cos 
demais e co contorno, e achégase a novas culturas, 
que adquiren consideración e respecto. 

           

Usa a comunicación lingüística como motor da 
resolución pacífica de conflitos. 

           

Expresa e comprende as mensaxes orais en situacións 
comunicativas diversas e adapta a comunicación ao 
contexto. 

           

Produce textos orais adecuados a cada situación, 
utilizando códigos e habilidades lingüísticas e non 
lingüísticas, así como regras propias do intercambio 
comunicativo. 

           

Busca, recompila e procesa información para 
comprender, compoñer e utilizar distintos tipos de 
textos, con intencións comunicativas ou creativas 
diversas. 

           

Usa a lectura como fonte de pracer, de descubrimento 
doutros contornos, idiomas e culturas, de fantasía e 
de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 
acordes á situación comunicativa en diferentes 
contextos sociais e culturais. 

           

Ten conciencia das convencións sociais, dos valores 
e aspectos culturais e da versatilidade da linguaxe en 
función do contexto e da intención comunicativa. 

           

Le, escoita, analiza e ten en conta opinións distintas á 
propia. 

           

Expresa adecuadamente as propias ideas e emocións, 
e acepta e realiza críticas con espírito construtivo. 

           

Enriquece as relacións sociais e desenvólvese en 
contextos distintos ao propio, comunicándose nunha 
lingua estranxeira, polo menos. 

           

Accede a diversas fontes de información, 
comunicación e aprendizaxe. 

           

2. Competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía  

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 
amplía o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 
espaciais da realidade, e resolve problemas 
relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

           

Interpreta e expresa con claridade e precisión 
informacións, datos e argumentacións. 

           

Aplica a información a unha maior variedade de 
situacións e contextos, segue cadeas argumentais, 
identificando as ideas fundamentais, e estima e 
axuíza a lóxica e a validez de argumentacións e 
informacións. 

           

Identifica a validez dos razoamentos e valora o grao            



 

  

de certeza asociado aos resultados derivados dos 
razoamentos correctos. 
Identifica situacións que precisan elementos e 
razoamentos matemáticos, aplica estratexias de 
resolución de problemas e selecciona as técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar a 
realidade a partir da información dispoñíbel. 

           

Utiliza elementos e razoamentos matemáticos para 
interpretar e producir información, resolve problemas 
provenientes da vida cotiá e toma decisións. 

           

Comprende sucesos, predí consecuencias e mellora e 
preserva as condicións de vida propia e dos demais; 
ademais, desenvólvese adecuadamente, con 
autonomía e iniciativa persoal en diversos ámbitos da 
vida e do coñecemento. 

           

Aplica os conceptos e principios básicos que 
permiten a análise dos fenómenos desde os diferentes 
campos de coñecemento científico. 

           

Percibe de forma adecuada o espazo físico no que se 
desenvolven a vida e a actividade humana e 
interactúa co espazo circundante. 

           

Demostra espírito crítico na observación da realidade 
e na análise das mensaxes informativas e 
publicitarias, así como uns hábitos de consumo 
responsábel na vida cotiá. 

           

Argumenta racionalmente as consecuencias duns ou 
outros modos de vida, e adopta unha disposición a 
unha vida física e mental saudábel, nun contorno 
natural e social tamén saudábel. 

           

Identifica preguntas ou problemas e obtén 
conclusións baseadas en probas para comprender e 
tomar decisións sobre o mundo físico e sobre os 
cambios que produce a actividade humana. 

           

Aplica algunhas nocións, conceptos científicos e 
técnicos, e teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, e pon en práctica os procesos e 
actitudes propios da análise sistemática e de 
indagación científica. 

           

Recoñece a natureza, fortalezas e límites da 
actividade investigadora, como construción social do 
coñecemento ao longo da historia. 

           

Planifica e manexa solucións técnicas, seguindo 
criterios de economía e eficacia, para satisfacer as 
necesidades da vida cotiá e do mundo laboral. 

           

Diferencia e valora o coñecemento científico, xunto 
con outras formas de coñecemento, e utiliza valores e 
criterios éticos asociados á ciencia e ao 
desenvolvemento tecnolóxico. 

           

Usa de forma responsábel os recursos naturais, coida 
o ambiente, fai un consumo racional e responsábel, e 
protexe a saúde individual e colectiva como 
elementos clave da calidade de vida das persoas. 

           

3. Competencia dixital            

Busca, obtén, procesa e comunica información para 
transformala en coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender e comunicarse. 

           

Domina linguaxes específicas básicas e as súas            



 

  

pautas de decodificación e transferencia, e aplica en 
distintas situacións e contextos o coñecemento dos 
diferentes tipos de información, as súas fontes, as 
súas posibilidades e a súa localización. 
Organiza a información, relaciona, analiza, sintetiza e 
fai inferencias e deducións de distinto nivel de 
complexidade; compréndea e intégraa nos esquemas 
previos de coñecemento. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación como instrumento de traballo 
intelectual na súa dobre función de transmisoras e 
xeradoras de información e coñecemento. 

           

Procesa e xestiona información abundante e 
complexa, resolve problemas reais, toma decisións, 
traballa en contornos colaborativos e xera producións 
responsábeis  e creativas. 

           

Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación a partir da comprensión da natureza e 
do modo de operar dos sistemas tecnolóxicos, e do 
efecto que eses cambios teñen no mundo persoal e 
sociolaboral. 

           

Identifica e resolve problemas habituais de software e 
hardware que poidan xurdir. 

           

Organiza a información, procésaa e oriéntaa para 
conseguir obxectivos e fins estabelecidos. 

           

Resolve problemas reais de modo eficiente, e avalía e 
selecciona novas fontes de información e innovacións 
tecnolóxicas, a medida que van aparecendo, en 
función da súa utilidade para acometer tarefas ou 
obxectivos específicos. 

           

É unha persoa autónoma, eficaz, responsábel, crítica 
e reflexiva ao seleccionar, tratar, utilizar e valorar a 
información e as súas fontes, contrastándoa cando é 
necesario. Respecta as normas de conduta acordadas 
socialmente para regular o uso da información e as 
súas fontes nos distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            

Dispón de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e 
continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e 
autónomo, de acordo aos propios obxectivos e 
necesidades. 

           

Adquire conciencia das propias capacidades e das 
estratexias necesarias para desenvolvelas. 

           

Dispón dun sentimento de motivación, confianza nun 
mesmo e gusto por aprender. 

           

É consciente do que sabe e de como se aprende.            
Xestiona e controla de forma eficaz os procesos de 
aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos a 
satisfacer obxectivos persoais. 

           

Saca proveito das propias potencialidades, 
aumentando progresivamente a seguridade para 
afrontar novos retos de aprendizaxe. 

           

Desenvolve capacidades como a atención, a 
concentración, a memoria, a comprensión e a 
expresión lingüística ou a motivación de éxito. 

           

Coñece os diferentes recursos e fontes para a 
recollida, selección e tratamento da información, 
incluídos os recursos tecnolóxicos. 

           

Afronta a toma de decisións racional e criticamente,            



 

  

coa información dispoñíbel. 
Obtén información para transformala en 
coñecemento propio relacionado cos coñecementos 
previos e coa propia experiencia persoal. 

           

Fixa metas alcanzábeis  a curto, medio e longo prazo.            
Autoavalíase e autorregúlase, é responsábel, acepta 
os erros e aprende dos, e cos, demais. 

           

Ten conciencia, xestiona e controla as propias 
capacidades e coñecementos desde un sentimento de 
competencia ou eficacia persoal. 

           

5. Competencias sociais e cívicas            

Comprende a realidade social na que vive e contribúe 
á súa mellora. 

           

Participa, toma decisións e elixe como comportarse 
en determinadas situacións. 

           

Exerce activa e responsabelmente os dereitos e 
deberes da cidadanía. 

           

É consciente da existencia de distintas perspectivas á 
hora de analizar a realidade social e histórica do 
mundo. 

           

Dialoga para mellorar colectivamente a comprensión 
da realidade. 

           

Entende os aspectos das sociedades actuais, a súa 
crecente pluralidade e o seu carácter evolutivo. 

           

Dispón dun sentimento de pertenza á sociedade na 
que vive. 

           

Resolve os problemas con actitude construtiva, 
mediante unha escala de valores baseada na reflexión 
crítica e no diálogo. 

           

Ponse no lugar do outro e comprende o seu punto de 
vista, aínda que sexa diferente do propio. 

           

Recoñece a igualdade de dereitos entre os diferentes 
colectivos, especialmente entre o home e a muller. 

           

Constrúe e pon en práctica normas de convivencia 
coherentes cos valores democráticos. 

           

Mantén unha actitude construtiva, solidaria e 
responsábel ante o cumprimento dos dereitos e 
obrigacións cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor 

           

Adquire valores como a responsabilidade, a 
perseveranza, o coñecemento dun mesmo e a 
autoestima. 

           

Aprende dos erros, asume riscos e demora a 
necesidade de satisfacción inmediata. 

           

Elixe con criterio propio, imaxina proxectos, e leva 
adiante as accións necesarias para desenvolver as 
opcións e plans persoais, responsabilizándose deles. 

           

Proponse obxectivos, planifica e leva a cabo 
proxectos, elabora novas ideas, busca solucións e 
ponas en práctica. 

           

Analiza posibilidades e limitacións, coñece as fases 
de desenvolvemento dun proxecto, planifica, toma 
decisións, actúa, avalía o feito e autoavalíase, extrae 
conclusións e valora as posibilidades de mellora. 

           

Identifica e cumpre obxectivos e mantén a 
motivación para lograr o éxito nas tarefas 
emprendidas. 

           



 

  

Pon en relación a oferta académica, laboral ou de 
lecer dispoñíbel, coas capacidades, desexos e 
proxectos persoais. 

           

Ten unha actitude positiva ante o cambio, comprende 
os cambios como oportunidades, adáptase crítica e 
construtivamente a eles, afronta os problemas e atopa 
solucións en cada un dos proxectos vitais que 
emprende. 

           

Dispón de habilidades sociais para relacionarse, 
cooperar e traballar en equipo. 

           

Desenvolve habilidades e actitudes relacionadas co 
liderado de proxectos, as habilidades para o diálogo e 
a cooperación, a organización de tempos e tarefas, a 
capacidade de afirmar e defender dereitos ou a 
asunción de riscos. 

           

Imaxina, emprende, desenvolve e avalía accións ou 
proxectos individuais ou colectivos con creatividade, 
confianza, responsabilidade e sentido crítico. 

           

7. Conciencia e expresións culturais            

Coñece, comprende, aprecia e valora criticamente 
diferentes manifestacións culturais e artísticas, e 
utilízaas como fonte de enriquecemento. 

           

Reelabora ideas e sentimentos propios e alleos.            
Avalía e axusta os procesos necesarios para alcanzar 
resultados, xa sexan no ámbito persoal ou no 
académico. 

           

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

           

Pon en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a 
creatividade para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

           

Coñece basicamente as principais técnicas, recursos e 
convencións das diferentes linguaxes artísticas. 

           

Identifica as relacións existentes entre as 
manifestacións artísticas e a sociedade, a persoa ou a 
colectividade que as crea. 

           

É consciente da evolución do pensamento, das 
correntes estéticas, das modas e dos gustos. 

           

Aprecia a creatividade implícita na expresión de 
ideas, experiencias ou sentimentos a través de 
diferentes medios artísticos como a música, a 
literatura, as artes visuais ou escénicas. 

           

Valora a liberdade de expresión e o dereito á 
diversidade cultural. 

           

Aprecia e desfruta coa arte para poder realizar 
creacións propias. 

           

Desenvolve o desexo e a vontade de cultivar a propia 
capacidade estética e creadora. 

           

Mostra interese por contribuír á conservación do 
patrimonio cultural e artístico. 

           

 
 
 



 

  

4. OBXECTIVOS DE BACHARELATO 
 

O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que 
lles permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 
conciencia cívica responsábel, inspirada polos valores da Constitución española así 
como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha 
sociedade xusta e equitativa. 

b) Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma 
responsábel e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Prever e resolver 
pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, 
analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes, e en 
particular a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non 
discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, 
con atención especial ás persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para 
o eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral coma na escrita, a lingua castelá e, no seu caso, 
a lingua cooficial da súa Comunidade Autónoma. 

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

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 
comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 
antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de forma 
solidaria no desenvolvemento e mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as 
habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

j) Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos 
métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 
tecnoloxía no cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o 
respecto cara ao medio ambiente. 

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 
iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como 
fontes de formación e enriquecemento cultural. 

m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 
social. 

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

 

 



 

  

5. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES D E 
APRENDIZAXE AVALIÁBEIS 

 
Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis 

Bloque 1. Comprensión de textos orais 
Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información 

previa sobre tipo de tarefa e tema. 
 - Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao 
mesmo. 

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

- Formulación de hipóteses sobre 
contido e contexto. 

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

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

Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: convencións 
sociais, normas de cortesía e 
rexistros; costumes, valores, crenzas 
e actitudes; linguaxe non verbal.  

Funcións comunicativas:  
- Xestión de relacións sociais no 

ámbito persoal, público, académico 
e profesional.  

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

- Narración de acontecementos 
pasados puntuais e habituais, 
descrición de estados e situacións 
presentes, e expresión de predicións 
e do seucesos futuros a curto, medio 
e 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. 

Identificar as ideas principais, 
información relevante e implicacións 
xerais de textos de certa lonxitude, 
ben organizados e con estruturas 
lingüísticas de certa complexidade, 
nunha variedade de lingua estándar e 
articulados a velocidade media ou 
normal, que traten de temas, tanto 
concretos coma abstractos, dentro do 
propio campo de especialización ou 
de interese nos ámbitos persoal, 
público, académico e 
ocupacional/laboral, sempre que as 
condicións acústicas sexan boas e se 
poidan confirmar certos detalles. 

Coñecer e saber aplicar as 
estratexias adecuadas para 
comprender o sentido xeral, a 
información esencial, os puntos 
principais, os detalles relevantes, ou 
información, ideas e opinións, tanto 
implícitas coma explícitas, do texto, 
se están claramente sinalizadas.  

Coñecer co suficiente detalle e 
saber aplicar adecuadamente á 
comprensión do texto os aspectos 
socioculturais e sociolingüísticos 
relativos a situacións cotiás e menos 
habituais no ámbito persoal, público, 
académico e ocupacional/laboral, 
sobre, entre outros, a estrutura 
socioeconómica, as relacións 
interpersoais, de xerarquía e entre 
grupos, comportamento (posturas e 
ademáns, expresións faciais, uso da 
voz, contacto visual, proxémica), e 
convencións sociais (actitudes, 
valores, tabús).  

Distinguir tanto a función ou 
funcións comunicativas principais do 
texto coma implicacións facilmente 
discerníbeis; apreciar as diferentes 
intencións comunicativas derivadas 
do uso de distintos expoñentes das 
devanditas funcións, e identificar os 
propósitos comunicativos xerais 
asociados a distintos patróns 
discursivos típicos, polo que respecta 
á presentación e organización da 
información (entre outros, o reforzo 
ou a recuperación do tema).  

Distinguir e aplicar á comprensión 
do texto oral os significados e 
funcións específicos xeralmente 

1. Comprende instrucións técnicas, 
dadas cara a cara ou por outros medios, 
relativas á realización de actividades e 
normas de seguridade no ámbito persoal 
(p. e. nunha instalación deportiva), 
público (p. e. nunha situación de 
emerxencia), académico ou ocupacional 
(p. e. unha visita guiada a unha 
pinacoteca, ou sobre o uso de aparatos, 
dispositivos electrónicos ou aplicacións). 

2. Entende, en transaccións e xestións 
cotiás e menos habituais, a exposición 
dun problema ou a solicitude de 
información respecto da mesma (p. e. no 
caso dunha reclamación), sempre que 
poida pedir confirmación sobre algúns 
detalles. 

3. Identifica os puntos principais e 
detalles relevantes dunha conversación 
formal ou informal de certa duración 
entre dous ou máis interlocutores, que se 
produce ao seu redor, sempre que as 
condicións acústicas sexan boas, o 
discurso estea estruturado e non se faga 
un uso moi idiomático da lingua. 

4. Comprende, nunha conversación 
informal ou nunha discusión na que 
participa, tanto de viva voz coma por 
medios técnicos, información específica 
relevante sobre temas xerais ou do seu 
interese, e capta sentimentos como a 
sorpresa, o interese ou a indiferenza, 
sempre que os interlocutores eviten un 
uso moi idiomático da lingua e se non hai 
interferencias acústicas. 

5. Comprende, nunha conversación 
formal na que participa, no ámbito 
académico ou ocupacional, información 
detallada e puntos de vista e opinións 
sobre temas da súa especialidade e 
relativos a actividades e procedementos 
cotiáns e menos habituais, sempre que 
poida facer preguntas para comprobar 
que comprendeu o que o interlocutor 
quixo dicir, e conseguir aclaracións sobre 
algúns detalles. 

6. Comprende as ideas principais e 
detalles relevantes dunha presentación, 
charla ou conferencia que verse sobre 
temas do seu interese ou da súa 
especialidade, sempre que o discurso 
estea articulado de maneira clara e en 
lingua estándar (p. e. unha presentación 
sobre unha páxina web popular ou unha 



 

  

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

- Formulación do seuxestións, 
desexos, condicións e hipóteses. 

- Estabelecemento e xestión da 
comunicación e organización do 
discurso. 

Estruturas sintáctico-discursivas1. 
 Léxico oral común e máis 

especializado (recepción), dentro 
das propias áreas de interese nos 
ámbitos persoal, público, académico 
e ocupacional, relativo á descrición 
de persoas e obxectos, tempo e 
espazo, estados, eventos e 
acontecementos, actividades, 
procedementos e procesos; relacións 
persoais, sociais, académicas e 
profesionais; educación e estudo; 
traballo e emprendemento; bens e 
servizos; lingua e comunicación 
intercultural; ciencia e tecnoloxía; 
historia e cultura.  

Patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación.  

asociados a diversas estruturas 
sintácticas de uso común, segundo o 
contexto de comunicación (p. e. unha 
estrutura interrogativa para dar unha 
orde).  

Recoñecer léxico oral común e máis 
especializado, relacionado cos propios 
intereses e necesidades no ámbito 
persoal, público, académico e 
ocupacional/laboral, e expresións e 
modismos de uso habitual cando se 
conta con apoio visual ou contextual.  

Discriminar patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación de 
uso común e máis específicos, e 
recoñecer os seus significados e 
intencións comunicativas expresas, 
así como algunhas de carácter 
implícito (incluíndo o interese ou a 
indiferenza) cando a articulación é 
clara.  

 

rede social coñecida). 
7. Comprende os puntos principais e 

detalles relevantes na maioría de 
programas de radio e televisión relativos 
a temas de interese persoal ou da súa 
especialidade (p. e. entrevistas, 
documentais, series e películas), cando se 
articulan de forma relativamente lenta e 
cunha pronuncia clara e estándar, e que 
traten temas coñecidos ou do seu interese.  

 
 

 
 

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

Estratexias de produción: 
Planificación  

- Concibir a mensaxe con 
claridade, distinguindo a súa idea ou 
ideas principais e a súa estrutura 
básica. 

- Adecuar o texto ao destinatario, 
contexto e canle, aplicando o 
rexistro e a estrutura de discurso 
adecuados a cada caso. 

Execución  

- Expresar a mensaxe con 
claridade e coherencia, 
estruturándoa adecuadamente e 
axustándose, no seu caso, aos 
modelos e fórmulas de cada tipo de 
texto. 

- Reaxustar a tarefa (emprender 
unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (facer 
concesións no que realmente lle 
gustaría expresar), tras valorar as 
dificultades e os recursos 
dispoñíbeis. 

- Apoiarse en e sacar o máximo 
partido dos coñecementos previos 

Construír textos coherentes e ben 
estruturados sobre temas de interese 
persoal, ou asuntos cotiáns ou menos 
habituais, nun rexistro formal, neutro 
ou informal, utilizando 
adecuadamente os recursos de 
cohesión máis comúns, e mostrando 
un control razoábel de expresións, 
estruturas e un léxico de uso 
frecuente, tanto de carácter xeral 
coma máis específico.  

Coñecer, seleccionar con atención, 
e saber aplicar con eficacia, as 
estratexias adecuadas para producir 
textos orais de diversos tipos e de 
certa lonxitude, tentando novas 
formulacións e combinacións dentro 
do propio repertorio, e corrixindo os 
erros (p. e. en tempos verbais, ou en 
referencias temporais ou espaciais) 
que conducen a malentendidos se o 
interlocutor indica que hai un 
problema.  

Ser consciente dos trazos 
socioculturais e sociolingüísticos 
saíntes das comunidades nas que se 
utiliza a lingua meta, e das súas 

1. Fai presentacións ben estruturadas e 
de certa duración sobre un tema 
académico (p. e. varias noticias), coa 
suficiente claridade como para que se 
poida seguir sen dificultade a maior parte 
do tempo e cuxas ideas principais estean 
explicadas cunha razoábel precisión, e 
responde a preguntas complementarias da 
audiencia formuladas con claridade e a 
velocidade normal. 

2. Desenvólvese con eficacia 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, 
estudo ou traballo (p. e. para pedir 
información, comprar entradas, etc), 
expoñendo os seus razoamentos e puntos 
de vista con claridade e seguindo as 
convencións socioculturais que demanda 
o contexto específico. 

3. Participa con eficacia en 
conversacións informais cara a cara ou 
por teléfono ou outros medios técnicos, 
nas que describe con certo detalle feitos, 
experiencias, sentimentos e reaccións, 
soños, esperanzas e ambicións, e 



 

  

(utilizar linguaxe ‘prefabricada’, 
etc.). 

- Compensar as carencias 
lingüísticas mediante 
procedementos lingüísticos, 
paralingüísticos ou paratextuais: 

 Lingüísticos 

- Modificar palabras de 
significado parecido. 

- Definir ou parafrasear un termo 
ou expresión.  

Paralingüísticos e paratextuais 

- Pedir axuda. 

- Sinalar obxectos, usar deícticos 
ou realizar accións que aclaran o 
significado. 

- Usar linguaxe corporal 
culturalmente pertinente (xestos, 
expresións faciais, posturas, 
contacto visual ou corporal, 
proxémica). 

- Usar sons extralingüísticos e 
calidades prosódicas convencionais. 

Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: convencións 
sociais, normas de cortesía e 
rexistros; costumes, valores, crenzas 
e actitudes; linguaxe non verbal.  

Funcións comunicativas: 

- Xestión de relacións sociais no 
ámbito persoal, público, académico 
e profesional. 

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

- Narración de acontecementos 
pasados puntuais e habituais, 
descrición de estados e situacións 
presentes, e expresión de predicións 
e do seucesos futuros a curto, medio 
e 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. 

diferenzas con respecto ás culturas 
propias, relativos a costumes, usos, 
actitudes, valores e tabús, e actuar en 
consecuencia, adaptándose 
adecuadamente ás características dos 
interlocutores e da situación 
comunicativa na produción do texto 
oral.  

Adecuar a produción do texto oral 
ás funcións comunicativas requiridas, 
seleccionando, dentro dun repertorio 
de expoñentes habituais, os máis 
adecuados ao propósito comunicativo, 
e os patróns discursivos típicos de 
presentación e organización da 
información, entre outros, o reforzo 
ou a recuperación do tema.  

Utilizar con razoábel corrección as 
estruturas morfosintácticas, os patróns 
discursivos e os elementos de 
conexión e de cohesión de uso común 
de maneira que o discurso estea ben 
organizado e cumpra adecuadamente 
a función ou funcións comunicativas 
correspondentes.  

Coñecer, e saber seleccionar e 
utilizar, léxico oral común e máis 
especializado, relacionado cos propios 
intereses e necesidades no ámbito 
persoal, público, académico e 
ocupacional/laboral, e expresións e 
modismos de uso habitual.  

Reproducir, coa suficiente 
corrección para ser ben comprendido 
a maioría das veces, patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de entoación de 
carácter xeral, facendo un uso 
consciente dos mesmos para expresar 
distintos significados, segundo as 
demandas do contexto.  

Mostrar a fluidez necesaria para 
manter a comunicación e garantir o 
obxectivo comunicativo principal da 
mensaxe, aínda que pode haber 
algunhas pausas para buscar palabras 
e titubeos na expresión dalgunhas 
ideas máis complexas.  

Mostrar certa flexibilidade na 
interacción polo que respecta aos 
mecanismos de toma e cesión da 
quenda de palabra, a colaboración co 
interlocutor e o mantemento da 
comunicación, aínda que non sempre 
se faga de maneira elegante.  

 
 

responde adecuadamente a sentimentos 
como a sorpresa, o interese ou a 
indiferenza; conta historias, así como o 
argumento de libros e películas, 
indicando as súas reaccións; ofrece e 
interésase por opinións persoais sobre 
temas do seu interese; fai comprensíbeis 
as súas opinións ou reaccións respecto 
das solucións posíbeis de problemas ou 
cuestións prácticas; expresa con 
amabilidade crenzas, acordos e 
desacordos, e explica e xustifica as súas 
opinións e proxectos. 

4. Toma parte adecuadamente, aínda 
que ás veces teña que pedir que lle 
repitan ou aclaren algunha dúbida, en 
conversacións formais, entrevistas e 
reunións de carácter académico ou 
ocupacional, intercambiando información 
relevante sobre aspectos, tanto abstractos 
coma concretos, de temas cotiáns e 
menos habituais nestes contextos, 
pedindo e dando instrucións ou solucións 
a problemas prácticos, expoñendo os seus 
puntos de vista con claridade, e 
xustificando con certo detalle, e de 
maneira coherente, as súas opinións, 
plans e suxestións sobre futuras 
actuacións  
 

 



 

  

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

- Formulación do seuxestións, 
desexos, condicións e hipóteses. 

- Estabelecemento e xestión da 
comunicación e organización do 
discurso. 

Estruturas sintáctico-discursivas1. 
Léxico oral común e máis 
especializado (produción), dentro 
das propias áreas de interese nos 
ámbitos persoal, público, académico 
e ocupacional, relativo á descrición 
de persoas e obxectos, tempo e 
espazo, estados, eventos e 
acontecementos, actividades, 
procedementos e procesos; relacións 
persoais, sociais, académicas e 
profesionais; educación e estudo; 
traballo e emprendemento; bens e 
servizos; lingua e comunicación 
intercultural; ciencia e tecnoloxía; 
historia e cultura.  

Patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación. 

 

 
 

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

Estratexias de comprensión:  
- Mobilización de información 

previa sobre tipo de tarefa e tema. 
- Identificación do tipo textual, 

adaptando a comprensión ao 
mesmo. 

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

- Formulación de hipóteses sobre 
contido e contexto. 

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

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

Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: convencións 
sociais, normas de cortesía e 
rexistros; costumes, valores, crenzas 

Identificar as ideas principais, 
información relevante e implicacións 
xerais de textos de certa lonxitude, 
ben organizados e con estruturas 
lingüísticas de certa complexidade, 
nunha variedade de lingua estándar, e 
que traten de temas, tanto abstractos 
coma concretos, dentro do propio 
campo de especialización ou interese, 
nos ámbitos persoal, público, 
académico ou ocupacional/laboral, 
sempre que se poidan reler as 
seccións difíciles.  

Coñecer e saber aplicar as 
estratexias adecuadas para 
comprender o sentido xeral, a 
información esencial, os puntos 
principais, os detalles relevantes do 
texto, ou información, ideas e 
opinións tanto implícitas coma 
explícitas, claramente sinalizadas.  

Coñecer co suficiente detalle, e 
saber aplicar adecuadamente á 
comprensión do texto, os aspectos 

1. Comprende instrucións dunha certa 
extensión e complexidade dentro da súa 
área de interese ou da súa especialidade, 
sempre que poida volver ler as seccións 
difíciles (p. e. sobre como redactar unha 
noticia). 

2. Entende detalles relevantes e 
implicacións de anuncios e material de 
carácter publicitario sobre asuntos do seu 
interese persoal e académico (p. e. 
folletos, blogs, páxinas web, anuncios). 

3. Comprende correspondencia persoal 
en calquera soporte, e mensaxes en foros 
e blogs, nos que se transmiten 
información e ideas, se pregunta sobre 
problemas e se explican con razoábel 
precisión, e onde se describen de maneira 
clara e detallada, experiencias, 
sentimentos, reaccións, feitos, plans e 
aspectos, tanto abstractos coma 
concretos, de temas do seu interese. 

4. Comprende información relevante en 
correspondencia formal de institucións 
públicas ou entidades privadas como 



 

  

e actitudes; linguaxe non verbal.  
Funcións comunicativas:  
- Xestión de relacións sociais no 

ámbito persoal, público, académico 
e profesional. 

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

- Narración de acontecementos 
pasados puntuais e habituais, 
descrición de estados e situacións 
presentes, e expresión de predicións 
e do seucesos futuros a curto, medio 
e 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, a sorpresa, e 
os seus contrarios. 

- Formulación do seuxestións, 
desexos, condicións e hipóteses.  

- Estabelecemento e xestión da 
comunicación e organización do 
discurso. 

Estruturas sintáctico-discursivas1.  
Léxico escrito común e máis 

especializado (recepción), dentro 
das propias áreas de interese nos 
ámbitos persoal, público, académico 
e ocupacional, relativo á descrición 
de persoas e obxectos, tempo e 
espazo, estados, eventos e 
acontecementos, actividades, 
procedementos e procesos; relacións 
persoais, sociais, académicas e 
profesionais; educación e estudo; 
traballo e emprendemento; bens e 
servizos; lingua e comunicación 
intercultural; ciencia e tecnoloxía; 
historia e cultura.  

Patróns gráficos e convencións 
ortográficas.  

 
 

sociolingüísticos derivados de 
situacións cotiás e menos habituais no 
ámbito persoal, público, académico e 
ocupacional/laboral, sobre, entre 
outros, a estrutura socioeconómica, as 
relacións interpersoais, de xerarquía e 
entre grupos, convencións sociais 
(actitudes, valores, tabús), e os 
aspectos xerais que permitan 
comprender, no seu caso, o trasfondo 
sociocultural do texto.  

Distinguir, tanto a función ou 
funcións comunicativas principais do 
texto coma implicacións facilmente 
discerníbeis; apreciar as diferentes 
intencións comunicativas derivadas 
do uso de distintos expoñentes das 
devanditas funcións, e identificar os 
propósitos comunicativos xerais 
asociados a distintos formatos, 
patróns e estilos discursivos típicos.  

Distinguir e aplicar á comprensión 
do texto escrito os significados e 
funcións específicos, xeralmente 
asociados a diversas estruturas 
sintácticas de uso común, segundo o 
contexto de comunicación (p. e. unha 
estrutura interrogativa para dar unha 
orde).  

Recoñecer léxico escrito común e 
máis especializado, relacionado cos 
propios intereses e necesidades no 
ámbito persoal, público, académico e 
ocupacional/laboral, e expresións e 
modismos de uso habitual cando se 
conta con apoio visual ou contextual.  

Recoñecer os valores asociados a 
convencións de formato, tipográficas 
ortográficas e de puntuación comúns 
e menos habituais, así como 
abreviaturas e símbolos de uso común 
e máis específico (p. e. £, %, @, º).  

 

universidades, empresas ou compañías de 
servizos (p. e. carta de admisión a un 
curso). 

5. Comprende o sentido xeral, os 
puntos principais e os detalles máis 
relevantes, en noticias e artigos 
xornalísticos ben estruturados e de certa 
lonxitude, nos que se adoptan puntos de 
vista concretos sobre temas de 
actualidade ou do seu interese, e 
redactados nunha variante estándar da 
lingua. 

6. Entende, en manuais, enciclopedias e 
libros de texto, tanto en soporte papel 
coma dixital, información concreta para a 
resolución de tarefas da clase ou traballos 
de investigación relacionados con temas 
da súa especialidade, así como 
información concreta relacionada con 
cuestións prácticas ou con temas do seu 
interese académico ou ocupacional, en 
páxinas webs e outros textos informativos 
oficiais, institucionais, ou corporativos. 

7. Segue sen dificultade a liña 
argumental de historias de ficción e de 
novelas curtas claramente estruturadas, 
de linguaxe sinxela e directa, nunha 
variedade estándar da lingua, e 
comprende o carácter dos distintos 
personaxes e as súas relacións, cando uns 
e outras están descritos claramente e co 
suficiente detalle.  

 

 



 

  

 
 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliábeis 
Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción 

Estratexias de produción: 
Planificación  

- Mobilizar e coordinar as 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.) 

- Localizar e usar adecuadamente 
recursos lingüísticos ou temáticos 
(uso dun dicionario ou gramática, 
obtención de axuda, etc.) Execución 

- Expresar a mensaxe con 
claridade axustándose aos modelos 
e fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reaxustar a tarefa (emprender 
unha versión máis modesta da 
tarefa) ou a mensaxe (facer 
concesións no que realmente lle 
gustaría expresar), tras valorar as 
dificultades e os recursos 
dispoñíbeis. 

- Apoiarse en e sacar o máximo 
partido dos coñecementos previos 
(utilizar linguaxe ‘prefabricada’, 
etc.). 

Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: convencións 
sociais, normas de cortesía e 
rexistros; costumes, valores, crenzas 
e actitudes; linguaxe non verbal.  

Funcións comunicativas:  

- Xestión de relacións sociais no 
ámbito persoal, público, académico 
e profesional. 

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

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

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

- Expresión da curiosidade, o 
coñecemento, a certeza, a 

Escribir, en calquera soporte, textos 
de estrutura clara sobre unha serie de 
temas xerais e máis específicos 
relacionados cos propios intereses ou 
especialidade, facendo descricións co 
suficiente detalle; redactando en 
palabras propias, e organizando de 
maneira coherente, información e 
ideas extraídas de diversas fontes, e 
xustificando as propias opinións sobre 
temas xerais, ou máis específicos, 
utilizando elementos de cohesión e 
coherencia e un léxico de uso común, 
ou máis específico segundo o 
contexto de comunicación.  

Coñecer, seleccionar e aplicar as 
estratexias máis adecuadas para 
elaborar textos escritos de estrutura 
clara e de certa lonxitude, p. e. 
desenvolvendo os puntos principais, e 
ampliándoos coa información 
necesaria, a partir dun guión previo.  

Ser consciente dos trazos 
socioculturais e sociolingüísticos 
específicos das comunidades nas que 
se utiliza a lingua meta, e das súas 
diferenzas con respecto ás culturas 
propias, relativos a costumes, usos, 
actitudes, valores e tabús, e actuar en 
consecuencia, adaptándose 
adecuadamente ás características dos 
interlocutores e da situación 
comunicativa na produción do texto 
escrito.  

Adecuar a produción do texto 
escrito ás funcións comunicativas 
requiridas, seleccionando, dentro dun 
repertorio de expoñentes habituais, os 
máis adecuados ao propósito 
comunicativo, e aos patróns 
discursivos típicos de presentación e 
organización da información, entre 
outros, o reforzo ou a recuperación do 
tema.  

Utilizar con razoábel corrección as 
estruturas morfosintácticas, os patróns 
discursivos e os elementos de 
conexión e de cohesión de uso 
común, co fin de que o discurso estea 
ben organizado e cumpra 
adecuadamente a función ou funcións 
comunicativas correspondentes.  

Coñecer, e saber seleccionar e 
utilizar, léxico escrito común e máis 

1. Completa un cuestionario detallado 
con información persoal, académica ou 
laboral (p. e. para tomar parte nun chat de 
Internet). 

2. Escribe, nun formato convencional e 
en calquera soporte, un curriculum vitae, 
detallando e ampliando a información 
que considera relevante, en relación co 
propósito e destinatario específicos. 

3. Toma notas, facendo unha lista dos 
aspectos importantes, durante unha 
conferencia sinxela, e redacta un breve 
resumo coa información esencial, sempre 
que o tema sexa coñecido e o discurso se 
formule dun modo sinxelo e se articule 
con claridade. 

4. Escribe notas, anuncios, mensaxes e 
comentarios, en calquera soporte, nos que 
transmite e solicita información relevante 
e opinións sobre aspectos persoais, 
académicos ou ocupacionais, respectando 
as convencións e normas de cortesía e de 
etiqueta. 

5. Escribe, nun formato convencional, 
informes breves nos que dá información 
pertinente sobre un tema académico, 
ocupacional, ou menos habitual (p. e. un 
suceso que se presenciou), describindo co 
detalle suficiente situacións, persoas, 
obxectos e lugares; narrando 
acontecementos nunha secuencia 
coherente; explicando os motivos de 
certas accións, e ofrecendo opinións e 
suxestións breves e xustificadas sobre o 
asunto e sobre futuras liñas de actuación. 

6. Escribe correspondencia persoal e 
participa en foros e blogs nos que 
transmite información e ideas sobre 
temas abstractos e concretos, comproba 
información, pregunta sobre problemas e 
explícaos con razoábel precisión, e 
describe de modo detallado, experiencias, 
sentimentos, reaccións, feitos, plans e 
unha serie de temas concretos 
relacionados cos seus intereses ou a súa 
especialidade. 

7. Escribe, en calquera soporte, cartas 
formais dirixidas a institucións públicas 
ou privadas e a empresas, nas que dá e 
solicita información relevante, e expresa 
puntos de vista pertinentes sobre a 
situación obxecto da correspondencia, no 
ámbito público, académico ou laboral, 
respectando as convencións formais e de 
cortesía propias deste tipo de textos.  

 



 

  

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, a sorpresa, e 
os seus contrarios. 

- Formulación do seuxestións, 
desexos, condicións e hipóteses. 

- Estabelecemento e xestión da 
comunicación e organización do 
discurso. 

Estruturas sintáctico-discursivas1.  

Léxico escrito común e máis 
especializado (produción), dentro 
das propias áreas de interese nos 
ámbitos persoal, público, académico 
e ocupacional, relativo á descrición 
de persoas e obxectos, tempo e 
espazo, estados, eventos e 
acontecementos, actividades, 
procedementos e procesos; relacións 
persoais, sociais, académicas e 
profesionais; educación e estudo; 
traballo e emprendemento; bens e 
servizos; lingua e comunicación 
intercultural; ciencia e tecnoloxía; 
historia e cultura.  

Patróns gráficos e convencións 
ortográficas.  

 

especializado, relacionado cos propios 
intereses e necesidades no ámbito 
persoal, público, académico e 
ocupacional/laboral, e expresións e 
modismos de uso habitual.  

Reproducir os patróns ortográficos, 
de puntuación e de formato de uso 
común, e algúns de carácter máis 
específico (p. e. indicacións para 
acoutar información, como paréntese 
ou guións), con corrección na maioría 
das ocasións; saber manexar 
procesadores de textos para resolver, 
(p. e., dúbidas sobre puntuación nos 
textos producidos en formato 
electrónico), e utilizar con eficacia as 
convencións de escritura que rexen na 
comunicación por Internet.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

  

*Estruturas sintáctico-discursivas do inglés incluídas en Bridges 1: 
 
•  Expresión de relacións lóxicas: conxunción (as well as); disxunción (either…or); 

oposición/concesión (although; however); causa (because (of); due to; as); 
finalidade (so that; in order to); comparación (as/not so Adj. as; less/more + 
Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever); resultado/correlación (so; so 
that; the more…the better); condición (if; unless; in case ); estilo indirecto 
(reported information, questions, suggestions, commands).  

•  Relacións temporais (while; once (we have finished)).  
•  Afirmación (affirmative sentences; tags; So it seems).  
•  Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. That's a relief!).  
•  Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way).  
•  Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What's up?; What's she like?; tags).  
•  Expresión do tempo: pasado (Past Simple and Continuous; Present Perfect Simple; 

Past Perfect Simple); presente (Present Simple and Continuous); futuro (Present 
Continuous+ Adv., Future Perfect Simple; will be –ing).  

•  Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past 
Simple/Perfect; and Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. as a 
rule); used to); incoativo ((be) set to); terminativo (stop –ing).  

•  Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade 
(manage); posibilidade / probabilidade (can; could; may; might); necesidade (have 
to; need to; must); obrigación (need / needn’t; have to / don't have to; must); 
permiso (can, may; could; allow); intención (be thinking of –ing); peticións (can, 
could; may, would); habilidade (can / can't, be able to; could); prohibición (musn't); 
consello e recomendacións (should; ought to); (could have; can't / couldn't have; 
may / might have; must have; should / ought to have: shouldn't have; would have). 

•  Expresión da existencia (e. g. there is / were, etc.); a entidade 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns(relative, reflexive/emphatic, 
one(s); determiners); a calidade (e. g. quite nice; difficult to understand).  

•  Expresión da cantidade: Number (e. g. fractions; decimals). Quantity: e. g. several. 
Degree: e. g. really (interesting); quite easily).  

•  Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, 
motion, direction, origin and arrangement).  

•  Expresión do tempo (points (e. g. this time tomorrow; in ten days), divisions (e. g. 
semester), and indications (e. g. earlier; later) of time; duration (e. g. all day long; 
the whole summer); anteriority (already; (not) yet); posteriority (e. g. afterwards; 
later (on); sequence (in the beginning, (at) first, before (that), after (that), next, 
then, later, eventually, finally, in the end); simultaneousness (just then / as / while); 
frequency (e. g. quite often; frequently; day in day out).  

•  Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. quickly; unfortunately). 
•  A voz pasiva e os verbos causativos (have / get + something + done). 
•  As oracións de relativo especificativas e explicativas (defining and non-defining 

relative clauses). 
 

 
 



 

  

6. RÚBRICA DE AVALIACIÓN POR ESTÁNDARES DE APRENDIZ AXE 
 

A modo de rúbrica para avaliar os estándares de aprendizaxe en cada unidade, inclúese 
un cadro modelo, que se pode utilizar para cada unha das unidades do método, e que se 
deberá cubrir indicando a actividade concreta da unidade que avalía cada estándar de 
aprendizaxe, o nivel de adquisición e o instrumento para avaliar que se empregou. 
 
Os estándares de aprendizaxe agrupáronse nos catro bloques lingüísticos (comprensión 
oral, produción oral, comprensión escrita e  produción escrita). 
 
Os instrumentos para avaliar e os niveis de adquisición que se especificaron son os 
máis xerais, pero cada profesor/a pode ter as súas propias necesidades e adaptará o 
cadro segundo conveña. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 

1. Comprende instrucións técnicas, dadas 
cara a cara ou por outros medios, relativas 
á realización de actividades e normas de 
seguridade no ámbito persoal, público, 
académico ou ocupacional.  

         

2. Entende, en transaccións e xestións 
cotiás e menos habituais, a exposición dun 
problema ou a solicitude de información 
respecto da mesma, sempre que poida 
pedir confirmación sobre algúns detalles.  

         

3. Identifica os puntos principais e detalles 
relevantes dunha conversación formal ou 
informal de certa duración, entre dous ou 
máis interlocutores, que se produce ao seu 
redor, sempre que as condicións acústicas 
sexan boas, o discurso estea estruturado e 
non se faga un uso moi idiomático da 
lingua.  

         

4. Comprende, nunha conversación 
informal ou nunha discusión na que 
participa, tanto de viva voz coma por 
medios técnicos, información específica 
relevante sobre temas xerais ou do seu 
interese, e capta sentimentos como a 
sorpresa, o interese ou a indiferenza, 
sempre que os interlocutores eviten un uso 
moi idiomático da lingua e se non hai 
interferencias acústicas.  

         

5. Comprende, nunha conversación formal 
na que participa, no ámbito académico ou 
ocupacional, información detallada e 
puntos de vista e opinións sobre temas da 
súa especialidade e relativos a actividades 
e procedementos cotiáns e menos 
habituais, sempre que poida facer 
preguntas para comprobar que 
comprendeu o que o interlocutor quixo 
dicir e conseguir aclaracións sobre algúns 
detalles.  

         

6. Comprende as ideas principais e detalles 
relevantes dunha presentación, charla ou 
conferencia que verse sobre temas do seu 
interese ou da súa especialidade, sempre 

         



 

  

que o discurso estea articulado de maneira 
clara e en lingua estándar.  

7. Comprende os puntos principais e 
detalles relevantes na maioría de 
programas de radio e televisión relativos a 
temas de interese persoal ou da súa 
especialidade, cando se articulan de forma 
relativamente lenta e cunha pronuncia 
clara e estándar, e que traten temas 
coñecidos ou do seu interese. 

         

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 

1. Fai presentacións ben estruturadas e de 
certa duración sobre un tema académico, 
coa suficiente claridade como para que se 
poida seguir sen dificultade a maior parte 
do tempo e cuxas ideas principais estean 
explicadas cunha razoábel precisión, e 
responde a preguntas complementarias da 
audiencia formuladas con claridade e a 
velocidade normal.  

         

2. Desenvólvese con eficacia 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, 
estudo ou traballo, expoñendo os seus 
razoamentos e puntos de vista con 
claridade e seguindo as convencións 
socioculturais que demanda o contexto 
específico.  

         

3. Participa con eficacia en conversacións 
informais cara a cara ou por teléfono ou 
outros medios técnicos, nas que describe 
con certo detalle feitos, experiencias, 
sentimentos e reaccións, soños, esperanzas 
e ambicións, e responde adecuadamente a 
sentimentos como a sorpresa, o interese ou 
a indiferenza; conta historias, así como o 
argumento de libros e películas, indicando 
as súas reaccións; dá opinións e solicita as 
dos demais sobre temas do seu interese; fai 
comprensíbeis  as súas opinións ou 
reaccións respecto das solucións posíbeis  
de problemas ou cuestións prácticas; 
expresa con amabilidade crenzas, acordos 
e desacordos, e explica e xustifica as súas 
opinións e proxectos.  

         

4. Toma parte adecuadamente, aínda que 
ás veces teña que pedir que lle repitan ou 
aclaren algunha dúbida, en conversacións 
formais, entrevistas e reunións de carácter 
académico ou ocupacional, 
intercambiando información relevante 
sobre aspectos, tanto abstractos coma 
concretos, de temas cotiáns e menos 
habituais nestes contextos, pedindo e 

         



 

  

dando instrucións ou solucións a 
problemas prácticos, expoñendo os seus 
puntos de vista con claridade, e 
xustificando con certo detalle e de modo 
coherente as súas opinións, plans e 
suxestións sobre futuras actuacións. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Comprende instrucións dunha certa 
extensión e complexidade dentro da súa 
área de interese ou da súa especialidade, 
sempre que poida volver ler as seccións 
difíciles.  

         

2. Entende detalles relevantes e 
implicacións de anuncios e material de 
carácter publicitario sobre asuntos do seu 
interese persoal e académico.  

         

3. Comprende correspondencia persoal en 
calquera soporte, e mensaxes en foros e 
blogs, nos que se transmiten información e 
ideas; pregúntase sobre problemas e 
explícanse con razoábel precisión;  
descríbense de modo claro e detallado, 
experiencias, sentimentos, reaccións, 
feitos, plans e aspectos, tanto abstractos 
coma concretos, de temas do seu interese.  

         

4. Comprende información relevante en 
correspondencia formal de institucións 
públicas ou entidades privadas, como 
universidades, empresas ou compañías de 
servizos. 

         

5. Comprende o sentido xeral, os puntos 
principais e os detalles máis relevantes en 
noticias e artigos xornalísticos, ben 
estruturados e de certa lonxitude, nos que 
se adoptan puntos de vista concretos sobre 
temas de actualidade ou do seu interese e 
redactados nunha variante estándar da 
lingua.  

         

6. Entende, en manuais, enciclopedias e 
libros de texto, tanto en soporte papel 
coma dixital, información concreta para a 
resolución de tarefas da clase ou traballos 
de investigación relacionados con temas 
da súa especialidade, así como 
información concreta relacionada con 
cuestións prácticas ou con temas do seu 
interese académico ou ocupacional, en 
páxinas webs e outros textos informativos 
oficiais, institucionais, ou corporativos. 

         

7. Segue sen dificultade a liña argumental 
de historias de ficción e de novelas curtas 
claramente estruturadas, de linguaxe 
sinxela e directa, nunha variedade estándar 
da lingua, e comprende o carácter dos 
distintos personaxes e as súas relacións, 
cando uns e outras están descritos 

         



 

  

claramente e co suficiente detalle. 

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado con 
información persoal, académica ou laboral.  

         

2. Escribe, nun formato convencional e en 
calquera soporte, un currículo, detallando 
e ampliando a información que considera 
relevante en relación co propósito e 
destinatario específicos.  

         

3. Toma notas, facendo unha lista dos 
aspectos importantes, durante unha 
conferencia sinxela, e redacta un breve 
resumo coa información esencial, sempre 
que o tema sexa coñecido e o discurso se 
formule dun modo sinxelo e se articule 
con claridade.  

         

4. Escribe notas, anuncios, mensaxes e 
comentarios, en calquera soporte, nos que 
transmite e solicita información relevante 
e opinións sobre aspectos persoais, 
académicos ou ocupacionais, respectando 
as convencións e normas de cortesía e de 
etiqueta.  

         

5. Escribe, nun formato convencional, 
informes breves nos que dá información 
pertinente sobre un tema académico, 
ocupacional, ou menos habitual, 
describindo co detalle suficiente 
situacións, persoas, obxectos e lugares; 
narrando acontecementos nunha secuencia 
coherente; explicando os motivos de certas 
accións, e ofrecendo opinións e suxestións 
breves e xustificadas sobre o asunto e 
sobre futuras liñas de actuación.  

         

6. Escribe correspondencia persoal e 
participa en foros e blogs nos que 
transmite información e ideas sobre temas 
abstractos e concretos, comproba 
información; pregunta sobre problemas e 
pode explicalos con razoábel precisión, e 
describe, de modo detallado, experiencias, 
sentimentos, reaccións, feitos, plans e unha 
serie de temas concretos relacionados cos 
seus intereses ou a súa especialidade.  

         

7. Escribe, en calquera soporte, cartas 
formais dirixidas a institucións públicas ou 
privadas e a empresas, nas que dá e 
solicita información relevante, e expresa 
puntos de vista pertinentes sobre a 
situación obxecto da correspondencia, no 
ámbito público, académico ou laboral, 
respectando as convencións formais e de 
cortesía propias deste tipo de textos. 

         

 
 



 

  

 
A continuación, incluímos unha táboa de equivalencias para consultar os niveis de 
adquisición de cada un dos estándares de aprendizaxe de cada bloque lingüístico. 
 
 
 

TÁBOA DE CONSULTA DE NIVEIS DE ADQUISICIÓN  
 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 

Conségueo 
Non o consegue 

totalmente 
Conségueo con dificultade Non o consegue 

Comprende correctamente 
instrucións técnicas dadas cara 
a cara ou por outros medios, 
relativas á realización de 
actividades e normas de 
seguridade.  

Comprende case ao completo as 
instrucións técnicas dadas cara a 
cara ou por outros medios, 
relativas á realización de 
actividades e normas de 
seguridade.  

Comprende parcialmente e con 
problemas as instrucións 
técnicas dadas cara a cara ou 
por outros medios, relativas á 
realización de actividades e 
normas de seguridade.  

Non comprende as 
instrucións técnicas 
dadas cara a cara ou por 
outros medios, relativas á 
realización de 
actividades e normas de 
seguridade.  

Entende perfectamente, en 
transaccións e xestións cotiás e 
menos habituais, a exposición 
dun problema ou a solicitude 
de información respecto da 
mesma. 

Entende case ao completo, en 
transaccións e xestións cotiás e 
menos habituais, a exposición 
dun problema ou a solicitude de 
información respecto da mesma. 

Entende parcialmente e con 
problemas, en transaccións e 
xestións cotiás e menos 
habituais, a exposición dun 
problema ou a solicitude de 
información respecto da 
mesma. 

Non entende, en 
transaccións e xestións 
cotiás e menos habituais, 
a exposición dun 
problema nin a solicitude 
de información respecto 
da mesma. 

Identifica correctamente os 
puntos principais e detalles 
relevantes dunha conversación 
formal ou informal de certa 
duración.  

Identifica case todos os puntos 
principais e detalles relevantes 
dunha conversación formal ou 
informal de certa duración.  

Cústalle identificar os puntos 
principais e detalles relevantes 
dunha conversación formal ou 
informal de certa duración.  

Non identifica os puntos 
principais nin os detalles 
relevantes dunha 
conversación formal ou 
informal de certa 
duración.  

Comprende perfectamente, 
nunha conversación informal 
ou nunha discusión na que 
participa, tanto de viva voz 
coma por medios técnicos, 
información específica 
relevante sobre temas xerais 
ou do seu interese, e capta 
sentimentos como a sorpresa, 
o interese ou a indiferenza.  

Comprende, nunha 
conversación informal ou nunha 
discusión na que participa, tanto 
de viva voz coma por medios 
técnicos, case toda a 
información específica relevante 
sobre temas xerais ou do seu 
interese, e capta sentimentos 
como a sorpresa, o interese ou a 
indiferenza.  

Comprende con dificultade, 
nunha conversación informal 
ou nunha discusión na que 
participa, tanto de viva voz 
coma por medios técnicos, a 
información específica 
relevante sobre temas xerais ou 
do seu interese, e capta 
sentimentos como a sorpresa, o 
interese ou a indiferenza.  

Non comprende, nunha 
conversación informal ou 
nunha discusión na que 
participa, tanto de viva 
voz coma por medios 
técnicos, información 
específica relevante 
sobre temas xerais ou do 
seu interese, e capta 
sentimentos como a 
sorpresa, o interese ou a 
indiferenza. 

Comprende, nunha 
conversación formal na que 
participa, no ámbito 
académico ou ocupacional, 
toda a información detallada e 
todos os puntos de vista e 
opinións sobre temas da súa 
especialidade e relativos a 
actividades e procedementos 
cotiáns e menos habituais.  

Comprende, nunha 
conversación formal na que 
participa, no ámbito académico 
ou ocupacional, case toda a 
información detallada e case 
todos os puntos de vista e 
opinións sobre temas da súa 
especialidade e relativos a 
actividades e procedementos 
cotiáns e menos habituais. 

Comprende con dificultade, 
nunha conversación formal na 
que participa, no ámbito 
académico ou ocupacional, 
información detallada e os 
puntos de vista e opinións sobre 
temas da súa especialidade e 
relativos a actividades e 
procedementos cotiáns e menos 
habituais. 

Non comprende, nunha 
conversación formal na 
que participa, no ámbito 
académico ou 
ocupacional, información 
detallada nin os puntos 
de vista e opinións sobre 
temas da súa 
especialidade e relativos 
a actividades e 



 

  

procedementos cotiáns e 
menos habituais. 

Comprende perfectamente 
todas as ideas principais e 
todos os detalles relevantes 
dunha presentación, charla ou 
conferencia que verse sobre 
temas do seu interese ou da 
súa especialidade.  

Comprende case todas as ideas 
principais e case todos os 
detalles relevantes dunha 
presentación, charla ou 
conferencia que verse sobre 
temas do seu interese ou da súa 
especialidade.  

Cústalle comprender as ideas 
principais e os detalles 
relevantes dunha presentación, 
charla ou conferencia que verse 
sobre temas do seu interese ou 
da súa especialidade.  

Non comprende as ideas 
principais nin os detalles 
relevantes dunha 
presentación, charla ou 
conferencia que verse 
sobre temas do seu 
interese ou da súa 
especialidade.  

Comprende perfectamente 
todos os puntos principais e 
detalles relevantes na maioría 
de programas de radio e 
televisión relativos a temas de 
interese persoal ou da súa 
especialidade. 

Comprende case todos os 
puntos principais e detalles 
relevantes na maioría de 
programas de radio e televisión 
relativos a temas de interese 
persoal ou da súa especialidade. 

Cústalle comprender case todos 
os puntos principais e detalles 
relevantes na maioría de 
programas de radio e televisión 
relativos a temas de interese 
persoal ou da súa especialidade. 

Non comprende os 
puntos principais nin os 
detalles relevantes na 
maioría de programas de 
radio e televisión 
relativos a temas de 
interese persoal ou da 
súa especialidade. 

 
 
BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS 
 

Conségueo 
Non o consegue 

totalmente 
Conségueo con dificultade Non o consegue 

Fai correctamente 
presentacións ben estruturadas 
e de certa duración sobre un 
tema académico, coa 
suficiente claridade como para 
que se poida seguir sen 
dificultade a maior parte do 
tempo e cuxas ideas principais 
estean explicadas cunha 
razoábel precisión, e responde 
sen problemas preguntas 
complementarias da audiencia 
formuladas con claridade e a 
velocidade normal.  

Fai presentacións máis ou 
menos estruturadas e de certa 
duración sobre un tema 
académico, coa suficiente 
claridade como para que se 
poida seguir boa parte do tempo 
e cuxas ideas principais estean 
explicadas con certa precisión, e 
responde preguntas 
complementarias da audiencia 
formuladas con claridade e a 
velocidade normal. 

Fai presentacións estruturadas 
con dificultade e de certa 
duración sobre un tema 
académico, con pouca claridade 
como para que se poida seguir 
e cuxas ideas principais estean 
explicadas con pouca precisión, 
e non é de todo capaz de 
responder preguntas 
complementarias da audiencia 
formuladas con claridade e a 
velocidade normal. 

Non é capaz de facer 
presentacións ben 
estruturadas e de certa 
duración sobre un tema 
académico, coa 
suficiente claridade 
como para que se poida 
seguir sen dificultade a 
maior parte do tempo e 
cuxas ideas principais 
estean explicadas cunha 
razoábel precisión, e non 
é capaz de responder 
preguntas 
complementarias da 
audiencia formuladas 
con claridade e a 
velocidade normal.  

Desenvólvese correctamente e 
con eficacia 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, estudo ou traballo, 
expoñendo os seus 
razoamentos e puntos de vista 
con claridade e seguindo as 
convencións socioculturais 
que demanda o contexto 

Desenvólvese con certa eficacia 
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, estudo 
ou traballo, expoñendo os seus 
razoamentos e puntos de vista 
con suficiente claridade e 
seguindo máis ou menos as 
convencións socioculturais que 
demanda o contexto específico.  

Desenvólvese con dificultade 
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, estudo 
ou traballo, expoñendo os seus 
razoamentos e puntos de vista 
con pouca claridade e seguindo 
con dificultade as convencións 
socioculturais que demanda o 
contexto específico.  

Non se desenvolve en 
transaccións e xestións 
que xorden mentres 
viaxa, organiza a viaxe 
ou trata coas autoridades, 
nin en situacións menos 
habituais en hoteis, 
tendas, axencias de 
viaxes, centros de saúde, 
estudo ou traballo, sen 
ser capaz de expoñer os 
seus razoamentos e 
puntos de vista con 
claridade nin seguindo as 



 

  

específico.  convencións 
socioculturais que 
demanda o contexto 
específico.  

Participa activamente e con 
eficacia en conversacións 
informais cara a cara ou por 
teléfono ou outros medios 
técnicos, nas que describe con 
certo detalle feitos, 
experiencias, sentimentos e 
reaccións, soños, esperanzas e 
ambicións, e responde 
adecuadamente a sentimentos 
como a sorpresa, o interese ou 
a indiferenza; conta historias, 
así como o argumento de 
libros e películas, indicando as 
súas reaccións; dá opinións e 
solicita as dos demais sobre 
temas do seu interese; fai 
comprensíbeis  as súas 
opinións ou reaccións respecto 
das solucións posíbeis  de 
problemas ou cuestións 
prácticas; expresa con 
amabilidade crenzas, acordos e 
desacordos, e explica e 
xustifica as súas opinións e 
proxectos.  

Participa case sen dificultade en 
conversacións informais cara a 
cara ou por teléfono ou outros 
medios técnicos, nas que 
describe con algún detalle 
feitos, experiencias, sentimentos 
e reaccións, soños, esperanzas e 
ambicións, e responde a 
sentimentos como a sorpresa, o 
interese ou a indiferenza; conta 
historias, así como o argumento 
de libros e películas, indicando 
as súas reaccións; dá opinións e 
solicita as dos demais sobre 
temas do seu interese; fai 
comprensíbeis  con algunha 
dificultade as súas opinións ou 
reaccións respecto das solucións 
posíbeis  de problemas ou 
cuestións prácticas; expresa con 
amabilidade crenzas, acordos e 
desacordos, e explica e xustifica 
as súas opinións e proxectos.  

Participa con dificultade en 
conversacións informais cara a 
cara ou por teléfono ou outros 
medios técnicos, nas que 
describe con pouco detalle 
feitos, experiencias, 
sentimentos e reaccións, soños, 
esperanzas e ambicións, e non é 
capaz de todo de responder a 
sentimentos como a sorpresa, o 
interese ou a indiferenza; 
apenas é capaz de contar 
historias, así como o argumento 
de libros e películas, indicando 
as súas reaccións; cústalle facer 
ofrecementos e preguntar por 
opinións persoais sobre temas 
do seu interese; ten dificultade 
para facer comprensíbeis  as 
súas opinións e reaccións 
respecto das solucións posíbeis  
de problemas ou cuestións 
prácticas; cústalle expresar con 
amabilidade crenzas, acordos e 
desacordos, e explicar e 
xustificar as súas opinións e 
proxectos.  

Non é capaz de participar  
con eficacia en 
conversacións informais 
cara a cara ou por 
teléfono ou outros 
medios técnicos, nas que 
describe con certo detalle 
feitos, experiencias, 
sentimentos e reaccións, 
soños, esperanzas e 
ambicións, e non 
responde adecuadamente 
a sentimentos como a 
sorpresa, o interese ou a 
indiferenza; non conta 
historias, nin o 
argumento de libros e 
películas, indicando as 
súas reaccións; non pode 
dar nin preguntar por 
opinións persoais sobre 
temas do seu interese; 
non é capaz de facer 
comprensíbeis  as súas 
opinións ou reaccións 
respecto das solucións 
posíbeis  de problemas 
ou cuestións prácticas; 
non expresa con 
amabilidade crenzas, 
acordos e desacordos, e 
non explica e xustifica as 
súas opinións e 
proxectos.  

Participa adecuadamente, 
aínda que ás veces teña que 
pedir que lle repitan ou aclaren 
algunha dúbida, en 
conversacións formais, 
entrevistas e reunións de 
carácter académico ou 
ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre 
aspectos, tanto abstractos 
coma concretos, de temas 
cotiáns e menos habituais 
nestes contextos, pedindo e 
dando instrucións ou solucións 
a problemas prácticos, 
expoñendo os seus puntos de 
vista con claridade, e 
xustificando con certo detalle 
e de modo coherente as súas 
opinións, plans e suxestións 
sobre futuras actuacións. 

Participa, aínda que a miúdo 
teña que pedir que lle repitan ou 
aclaren algunha dúbida, en 
conversacións formais, 
entrevistas e reunións de 
carácter académico ou 
ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre 
aspectos, tanto abstractos coma 
concretos, de temas cotiáns e 
menos habituais nestes 
contextos, pedindo e dando 
instrucións ou solucións a 
problemas prácticos, expoñendo 
os seus puntos de vista, e 
xustificando con algo de detalle 
e de modo máis ou menos 
coherente as súas opinións, 
plans e suxestións sobre futuras 
actuacións. 

Cústalle participar, e ten que 
pedir case constantemente que 
lle repitan ou aclaren algunha 
dúbida, en conversacións 
formais, entrevistas e reunións 
de carácter académico ou 
ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre 
aspectos, tanto abstractos coma 
concretos, de temas cotiáns e 
menos habituais nestes 
contextos, pedindo e dando 
instrucións ou solucións a 
problemas prácticos, 
expoñendo os seus puntos de 
vista con pouca claridade, e 
xustificando con pouco detalle 
e de modo pouco coherente as 
súas opinións, plans e 
suxestións sobre futuras 
actuacións. 

Non é capaz de 
participar,en 
conversacións formais, 
entrevistas e reunións de 
carácter académico ou 
ocupacional, 
intercambiando 
información relevante 
sobre aspectos, tanto 
abstractos coma 
concretos, de temas 
cotiáns e menos 
habituais nestes 
contextos, etc. 



 

  

 
 
BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Conségueo 
Non o consegue 

totalmente 
Conségueo con dificultade Non o consegue 

Comprende perfectamente 
instrucións dunha certa 
extensión e complexidade 
dentro da súa área de interese 
ou da súa especialidade.  

Comprende case sen problemas 
instrucións dunha certa 
extensión e complexidade 
dentro da súa área de interese ou 
da súa especialidade.  

Cústalle comprender 
instrucións dunha certa 
extensión e complexidade 
dentro da súa área de interese 
ou da súa especialidade.  

Non comprende 
instrucións dunha certa 
extensión e 
complexidade dentro da 
súa área de interese ou 
da súa especialidade. 

Entende perfectamente todos 
os detalles relevantes e 
implicacións de anuncios e 
material de carácter 
publicitario sobre asuntos do 
seu interese persoal e 
académico.  

Entende case todos os detalles 
relevantes e implicacións de 
anuncios e material de carácter 
publicitario sobre asuntos do 
seu interese persoal e 
académico.  

Entende con dificultade os 
detalles relevantes e 
implicacións de anuncios e 
material de carácter publicitario 
sobre asuntos do seu interese 
persoal e académico.  

Non entende os detalles 
relevantes nin as 
implicacións de anuncios 
e material de carácter 
publicitario sobre 
asuntos do seu interese 
persoal e académico.  

Comprende perfectamente 
correspondencia persoal en 
calquera soporte, e mensaxes 
en foros e blogs, nos que se 
transmite información e ideas; 
faise preguntas sobre 
problemas e explícase con 
bastante precisión; describe de 
modo claro e detallado, 
experiencias, sentimentos, 
reaccións, feitos, plans e 
aspectos, tanto abstractos 
coma concretos, de temas do 
seu interese.  

Comprende case sen problemas 
correspondencia persoal en 
calquera soporte, e mensaxes en 
foros e blogs, nos que se 
transmite información e ideas; 
faise preguntas sobre problemas 
e explícase con razoábel 
precisión; e describe de modo 
bastante claro e detallado, 
experiencias, sentimentos, 
reaccións, feitos, plans e 
aspectos, tanto abstractos coma 
concretos, de temas do seu 
interese. 

Cústalle comprender 
correspondencia persoal en 
calquera soporte, e mensaxes 
en foros e blogs, nos que se 
transmiten información e ideas; 
faise preguntas sobre 
problemas e explícase con 
pouca precisión; e describe de 
modo pouco claro e detallado, 
experiencias, sentimentos, 
reaccións, feitos, plans e 
aspectos tanto abstractos coma 
concretos de temas do seu 
interese. 

Non comprende 
correspondencia persoal 
en ningún soporte, nin 
mensaxes en foros e 
blogs, nos que se 
transmite información e 
ideas; non se pregunta 
sobre problemas e non é 
capaz de explicalos con 
precisión,  nin se 
describen  experiencias, 
sentimentos, reaccións, 
feitos, plans e aspectos 
tanto abstractos coma 
concretos de temas do 
seu interese. 

Comprende perfectamente 
información relevante en 
correspondencia formal de 
institucións públicas ou 
entidades privadas. 

Comprende case toda a 
información relevante en 
correspondencia formal de 
institucións públicas ou 
entidades privadas. 

Comprende con bastante 
dificultade a información 
relevante en correspondencia 
formal de institucións públicas 
ou entidades privadas. 

Non comprende a 
información relevante en 
correspondencia formal 
de institucións públicas 
ou entidades privadas. 

Comprende perfectamente o 
sentido xeral, os puntos 
principais e os detalles máis 
relevantes en noticias e artigos 
xornalísticos nos que se 
adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de 
actualidade ou do seu interese 
e redactados nunha variante 
estándar da lingua.  

Comprende case ao completo o 
sentido xeral, os puntos 
principais e os detalles máis 
relevantes en noticias e artigos 
xornalísticos nos que se adoptan 
puntos de vista concretos sobre 
temas de actualidade ou do seu 
interese e redactados nunha 
variante estándar da lingua.  

Cústalle comprender o sentido 
xeral, os puntos principais e os 
detalles máis relevantes en 
noticias e artigos xornalísticos 
nos que se adoptan puntos de 
vista concretos sobre temas de 
actualidade ou do seu interese e 
redactados nunha variante 
estándar da lingua.  

Non comprende o 
sentido xeral, os puntos 
principais nin os detalles 
máis relevantes en 
noticias e artigos 
xornalísticos nos que se 
adoptan puntos de vista 
concretos sobre temas de 
actualidade ou do seu 
interese e redactados 
nunha variante estándar 
da lingua.  

Entende perfectamente a 
información concreta para a 

Entende case sen problemas a 
información concreta para a 

Ten dificultade para entender a 
información concreta para a 

Non entende a 
información concreta 



 

  

resolución de tarefas da clase 
ou traballos de investigación 
relacionados con temas da súa 
especialidade, así como 
información concreta 
relacionada con cuestións 
prácticas ou con temas do seu 
interese académico ou 
ocupacional en diferentes 
formatos. 

resolución de tarefas da clase ou 
traballos de investigación 
relacionados con temas da súa 
especialidade, así como 
información concreta 
relacionada con cuestións 
prácticas ou con temas do seu 
interese académico ou 
ocupacional en diferentes 
formatos. 

resolución de tarefas da clase 
ou traballos de investigación 
relacionados con temas da súa 
especialidade, así como 
información concreta 
relacionada con cuestións 
prácticas ou con temas do seu 
interese académico ou 
ocupacional en diferentes 
formatos. 

para a resolución de 
tarefas da clase ou 
traballos de investigación 
relacionados con temas 
da súa especialidade, nin 
a información concreta 
relacionada con 
cuestións prácticas ou 
con temas do seu interese 
académico ou 
ocupacional en diferentes 
formatos. 

Segue moi ben a liña 
argumental de historias de 
ficción e de novelas curtas 
claramente estruturadas, de 
linguaxe sinxela e directa, 
nunha variedade estándar da 
lingua, e comprende o carácter 
dos distintos personaxes e as 
súas relacións, cando uns e 
outras están descritos 
claramente e co suficiente 
detalle. 

Segue sen moita dificultade a 
liña argumental de historias de 
ficción e de novelas curtas 
claramente estruturadas, de 
linguaxe sinxela e directa, 
nunha variedade estándar da 
lingua, e comprende case na súa 
totalidade o carácter dos 
distintos personaxes e as súas 
relacións, cando uns e outras 
están descritos claramente e co 
suficiente detalle. 

Segue con dificultade a liña 
argumental de historias de 
ficción e de novelas curtas 
claramente estruturadas, de 
linguaxe sinxela e directa, 
nunha variedade estándar da 
lingua, e cústalle comprender o 
carácter dos distintos 
personaxes e as súas relacións, 
aínda que uns e outras estean 
descritos claramente e co 
suficiente detalle. 

Non segue a liña 
argumental de historias 
de ficción e de novelas 
curtas claramente 
estruturadas, de linguaxe 
sinxela e directa, nunha 
variedade estándar da 
lingua, e non é capaz de 
comprender o carácter 
dos distintos personaxes 
nin as súas relacións, 
aínda que uns e outras 
estean descritos 
claramente e co 
suficiente detalle. 

 
 
 
 
 
BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Conségueo 
Non o consegue 

totalmente 
Conségueo con dificultade Non o consegue 

Completa correctamente un 
cuestionario detallado con 
información persoal, 
académica ou laboral.  

Completa con algúns erros un 
cuestionario detallado con 
información persoal, académica 
ou laboral.  

Completa con dificultade un 
cuestionario detallado con 
información persoal, académica 
ou laboral.  

Non é capaz de 
completar un 
cuestionario detallado 
con información persoal, 
académica ou laboral.  

Escribe correctamente, nun 
formato convencional e en 
calquera soporte, un currículo, 
detallando e ampliando a 
información que considera 
relevante en relación co 
propósito e destinatario 
específicos.  

Escribe con algúns erros, nun 
formato convencional e en 
calquera soporte, un currículo, 
detallando e ampliando a 
información que considera 
relevante en relación co 
propósito e destinatario 
específicos. 

Escribe con bastantes erros, 
nun formato convencional e en 
calquera soporte, un currículo, 
detallando e ampliando a 
información que considera 
relevante en relación co 
propósito e destinatario 
específicos. 

Non é capaz de escribir, 
nun formato 
convencional e en 
calquera soporte, un 
currículo, detallando e 
ampliando a información 
que considera relevante 
en relación co propósito 
e destinatario 
específicos. 

Toma notas correctamente, 
facendo unha lista dos 
aspectos importantes, durante 
unha conferencia sinxela, e 

Toma notas con algúns erros, 
facendo unha lista dos aspectos 
importantes, durante unha 
conferencia sinxela, e redacta 

Toma notas con bastantes erros, 
facendo unha lista dos aspectos 
importantes, durante unha 
conferencia sinxela, e redacta 

Non é capaz de tomar 
notas, facendo unha lista 
dos aspectos 
importantes, durante 



 

  

redacta perfectamente un 
breve resumo coa información 
esencial.  

tamén con erros un breve 
resumo coa información 
esencial.  

tamén con bastantes erros un 
breve resumo coa información 
esencial. 

unha conferencia sinxela, 
nin redacta un breve 
resumo coa información 
esencial.  

Escribe perfectamente notas, 
anuncios, mensaxes e 
comentarios, en calquera 
soporte, nos que transmite e 
solicita información relevante 
e opinións sobre aspectos 
persoais, académicos ou 
ocupacionais, respectando as 
convencións e normas de 
cortesía e de etiqueta.  

Escribe con algúns erros notas, 
anuncios, mensaxes e 
comentarios, en calquera 
soporte, nos que transmite e 
solicita información relevante e 
opinións sobre aspectos 
persoais, académicos ou 
ocupacionais, respectando as 
convencións e normas de 
cortesía e de etiqueta.  

Escribe con bastantes erros 
notas, anuncios, mensaxes e 
comentarios, en calquera 
soporte, nos que transmite e 
solicita información relevante e 
opinións sobre aspectos 
persoais, académicos ou 
ocupacionais, respectando as 
convencións e normas de 
cortesía e de etiqueta.  

Non é capaz de escribir 
notas, anuncios, 
mensaxes nin 
comentarios, en ningún 
soporte, nos que se 
pretende transmitir e 
solicitar información 
relevante e opinións 
sobre aspectos persoais, 
académicos ou 
ocupacionais, 
respectando as 
convencións e normas de 
cortesía e de etiqueta.  

Escribe perfectamente, nun 
formato convencional, 
informes breves nos que dá 
información pertinente sobre 
un tema académico, 
ocupacional, ou menos 
habitual, describindo co 
detalle suficiente situacións, 
persoas, obxectos e lugares; 
narrando acontecementos 
nunha secuencia coherente; 
explicando os motivos de 
certas accións, e ofrecendo 
opinións e suxestións breves e 
xustificadas sobre o asunto e 
sobre futuras liñas de 
actuación.  

Escribe con algúns erros, nun 
formato convencional, informes 
breves nos que dá información 
pertinente sobre un tema 
académico, ocupacional, ou 
menos habitual, describindo con 
certo detalle situacións, persoas, 
obxectos e lugares; narrando 
acontecementos nunha 
secuencia coherente; explicando 
os motivos de certas accións, e 
ofrecendo opinións e suxestións 
breves e xustificadas sobre o 
asunto e sobre futuras liñas de 
actuación.  

Escribe con bastantes erros, 
nun formato convencional, 
informes breves nos que dá 
información sobre un tema 
académico, ocupacional, ou 
menos habitual, tratando de 
describir situacións, persoas, 
obxectos e lugares; narrando 
acontecementos nunha 
secuencia pouco coherente; 
explicando máis ou menos os 
motivos de certas accións, e 
ofrecendo de forma pouco clara 
opinións e suxestións breves e 
xustificadas sobre o asunto e 
sobre futuras liñas de 
actuación.  

Non é capaz de escribir, 
nun formato 
convencional, informes 
breves para dar 
información sobre un 
tema académico, 
ocupacional, ou menos 
habitual, tratando de 
describir situacións, 
persoas, obxectos e 
lugares; narrando 
acontecementos nunha 
secuencia pouco 
coherente, etc.  

Escribe correctamente 
correspondencia persoal e 
participa activamente en foros 
e blogs nos que transmite 
información e ideas sobre 
temas abstractos e concretos, 
comproba información, 
pregunta sobre problemas e 
explícaos con razoábel 
precisión, e describe, de 
maneira detallada, 
experiencias, sentimentos, 
reaccións, feitos, plans e unha 
serie de temas concretos 
relacionados cos seus intereses 
ou a súa especialidade.  

Escribe con algúns erros 
correspondencia persoal e 
participa sen demasiados 
problemas en foros e blogs nos 
que transmite información e 
ideas sobre temas abstractos e 
concretos, comproba 
información, pregunta sobre 
problemas e explícaos con certa 
precisión, e describe, de 
maneira máis ou menos 
detallada, experiencias, 
sentimentos, reaccións, feitos, 
plans e unha serie de temas 
concretos relacionados cos seus 
intereses ou a súa especialidade. 

Escribe con bastantes erros 
correspondencia persoal e 
cústalle participar en foros e 
blogs nos que transmite 
información e ideas sobre 
temas abstractos e concretos; 
non é capaz de comprobar toda 
a información nin de preguntar 
sobre problemas, nin describe 
de todo experiencias, 
sentimentos, reaccións, feitos, 
plans nin temas concretos 
relacionados cos seus intereses 
ou a súa especialidade. 

Non é capaz de escribir 
correspondencia persoal 
nin de participar en foros 
e blogs nos que ten que 
transmitir información e 
ideas sobre temas 
abstractos e concretos, e 
tampouco é capaz de 
comprobar toda a 
información nin de 
preguntar sobre 
problemas, nin de 
describir experiencias, 
sentimentos, reaccións, 
feitos, plans nin temas 
concretos relacionados 
cos seus intereses ou a 
súa especialidade. 

Escribe correctamente, en 
calquera soporte, cartas 
formais dirixidas a institucións 
públicas ou privadas e a 
empresas, nas que dá e solicita 

Escribe con algúns erros, en 
calquera soporte, cartas formais 
dirixidas a institucións públicas 
ou privadas e a empresas, nas 
que dá e solicita información 

Escribe con bastantes erros, en 
calquera soporte, cartas formais 
dirixidas a institucións públicas 
ou privadas e a empresas, nas 
que trata de dar e solicitar 

Non é capaz de escribir, 
en calquera soporte, 
cartas formais dirixidas a 
institucións públicas ou 
privadas e a empresas, 



 

  

información relevante, e 
expresa puntos de vista 
pertinentes sobre a situación 
obxecto da correspondencia, 
no ámbito público, académico 
ou laboral, respectando as 
convencións formais e de 
cortesía propias deste tipo de 
textos. 

relevante, e expresa puntos de 
vista pertinentes sobre a 
situación obxecto da 
correspondencia, no ámbito 
público, académico ou laboral, 
respectando as convencións 
formais e de cortesía propias 
deste tipo de textos. 

información relevante, e apenas 
é quen de expresar puntos de 
vista pertinentes sobre a 
situación obxecto da 
correspondencia, no ámbito 
público, académico ou laboral, 
sendo apenas capaz de 
respectar as convencións 
formais e de cortesía propias 
deste tipo de textos. 

nas que trata de dar e 
solicitar información 
relevante, e non é quen 
de expresar puntos de 
vista pertinentes sobre a 
situación obxecto da 
correspondencia, no 
ámbito público, 
académico ou laboral, 
non sendo capaz de 
respectar as convencións 
formais e de cortesía 
propias deste tipo de 
textos. 

 
 
 
 



 

  

7. SECUENCIACIÓN DAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

UNIT 1 – People 
 
a) Obxectivos 

 
•  Aprender vocabulario relacionado co aspecto físico e coa personalidade. 
•  Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre a grafoloxía e as súas 

aplicacións. 
•  Utilizar o Present Simple e o Present Continuous correctamente. 
•  Redactar un correo electrónico, empregando as conxuncións correctamente. 
•  Comprender a información global e a específica dunha conversación informal. 
•  Describir de maneira oral o aspecto físico e as características das persoas. 
•  Recoñecer o alfabeto fonético inglés. 
•  Afianzar estratexias para a realización de exames. 
 
 
 

b) Contidos didácticos 
 

Vocabulary 
•  Vocabulario relacionado co aspecto físico e coa personalidade. 
•  Fórmulas lingüísticas para describir persoas, a través da sección Bridge to 

Everyday Language. 
•  Prefixos que se engaden aos adxectivos para formar os seus contrarios. 
•  Expresións idiomáticas. 
•  Sección na que se fala das diferenzas entre o inglés británico e o americano á 

hora de utilizar as palabras “smart” e “mad”. 
•  Aplicación á gramática do vocabulario visto na unidade, e posta en práctica a 

través da expresión oral, na sección Bridge to Speaking. 
•  Información cultural e intercurricular: a multiculturalidade en Europa e a 

celebración do Ano Novo chinés. 
•  Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; false friends. 
 

Reading 
•  Predición do contido dun texto a partir do título e da fotografía que o ilustra. 

Contraste entre as predicións feitas polos alumnos/as e o contido real do texto. 
•  Comprensión dun texto sobre a grafoloxía e as súas aplicacións, para realizar 

diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 
•  Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu 

significado. 
•  False friends. 
•  Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección 

Over to You. 
•  Tip: consellos para contestar a preguntas de opción múltiple. 
•  Información cultural e intercurricular: o valor económico que poden alcanzar 

algúns autógrafos. 
 
Grammar 

•  Expresión de hábitos e actividades: Present Simple. Uso e formación. 



 

  

Expresións temporais. 
•  Expresión de accións en curso e de plans programados para un futuro próximo: 

Present Continuous. Uso e formación. Expresións temporais. 
•  Contraste entre o Present Simple e o Present Continuous e diferenzas dos seus 

usos en inglés con respecto á súa lingua materna. 
•  Os verbos estáticos. 
•  Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas 

actividades. 
 

Writing 
•  Estudo das conxuncións. 
•  Analizar a estrutura dun correo electrónico e redactar outro. Produción do 

borrador, seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised, con 
axuda do cadro Useful Expressions, para acabar escribindo unha versión final 
no apartado Bridge to Writing. 

•  Información cultural e intercurricular: os estudantes de intercambio. 
 
Listening 

•  Comprensión oral de dúas conversacións nas que se describen varias persoas, 
para realizar diferentes actividades. 

•  Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: unha conversación informal. 
•  Tip: identificación da idea xeral a primeira vez que escoitan a gravación. 
 

Speaking 
•  Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade, co emprego 

do vocabulario que aparece na mesma. 
•  Fórmulas lingüísticas para describir persoas. 
•  Interacción co compañeiro/a para describir persoas utilizando as expresións 

dadas. 
 
Pronunciation 

•  Aprendizaxe do alfabeto fonético inglés. 
 
Looking Back 

•  Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios 
que poñen en práctica a gramática, a escritura e o vocabulario estudados. 

 
 
 
c) Competencias clave 
 

•  Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, páxs. 4, 5, 10 e 11; Looking Back, SB, p. 15; 
Vocabulary Builder, WB, páxs. 2-3: uso de vocabulario relacionado co 
aspecto físico e coa personalidade; uso de prefixos para a formación de 
palabras co significado contrario; diferenzas entre o inglés británico e o 
americano; expresións idiomáticas relacionadas co tema da unidade; 
false friends.   

- Reading, SB, páxs. 6-7; Extra Reading, WB, páx. 10: comprensión 
escrita dun texto sobre a grafoloxía e as súas aplicacións, e outro sobre a 



 

  

crenza dos xaponeses nos horóscopos baseados no grupo sanguíneo. 
Estratexia de lectura: predición do contido dun texto a partir do título e 
da fotografía que o ilustra. false friends, SB, páx. 7: identificación de 
false friends no texto. 

- Grammar, SB, páxs. 8-9; Looking Back, SB, p. 15: repaso do Present 
Simple e do Present Continuous. Writing, SB, páx. 13: as conxuncións. 

- Writing, SB, páxs. 12-13; Writing; WB, páx. 9: expresión escrita dun 
correo electrónico, utilizando as expresións e o vocabulario adecuados. 
Exchange Students, SB, páx. 12: información sobre o programa de 
intercambio de estudantes. 

- Listening, SB, páx. 14; Extra Listening, WB, páx. 11: comprensión oral 
de dúas conversacións nas que se describen varias persoas e outra na que 
se dan consellos sobre como ofrecer unha boa primeira impresión. 

- Bridge to Everyday Language, SB, páx. 5; Bridge to Speaking, SB, páx. 
11; Speaking, SB, páx. 14: participación en conversacións e simulacións 
co compañeiro/a para describir o aspecto físico e as características das 
persoas. 

- Pronunciation, SB, páx. 14; Pronunciation Practice, SB, páx. 133: 
recoñecemento do alfabeto fonético inglés. 

 
•  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Grammar, SB, páx. 9: información sobre os teléfonos capaces de captar 
sentimentos e estados das persoas. 

 
•  Competencia dixital: 

- Digital teacher's Resources: 
   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona dez exames listos 
para usar, segundo a comunidade autónoma, e exames para facer un 
mesmo/a, baseados en textos con versión longa e curta. 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, gravacións 
do mesmo e traducións, e ligazóns a páxinas webs que inclúen preguntas 
de comprensión.  

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

•  Aprender a aprender: 
- Looking Back, SB, páx. 15; Check Your Progress, WB, páx. 12; Student 
Learning Record, WB, páx. 86; Vocabulary Builder, WB, páxs. 2-3: uso 
de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e 
ser consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre 
os propios éxitos e fracasos. 

 
•  Competencias sociais e cívicas: 

- Vocabulary, SB, páxs. 4, 5, 10 e 11; Bridge to Everyday Language, SB, 
páx. 5; Bridge to Speaking, SB, páx. 11; Speaking, SB, páx. 14; Looking 
Back, SB, p. 15: aprendizaxe e práctica de vocabulario e fórmulas para 
describir o aspecto físico e as características da persoa. 

- Multicultural Europe, na sección Vocabulary, SB, páx. 5: información 
sobre a multiculturalidade en Europa. 

- Famous Signatures, na sección Reading, SB, páx. 6: curiosidade por 



 

  

coñecer o valor económico da sinatura dun famoso autor inglés. 
- Reading, SB, páxs. 6-7: uso da grafoloxía para analizar as características 
dunha persoa a través dos trazos da súa escritura. 

- Exchange Students, na sección Writing, SB, páx. 12: información sobre 
o programa de intercambio de estudantes. 

- Extra Reading, WB, páx. 10: crenza popular en Xapón de que o grupo 
sanguíneo determina as características dunha persoa. 

- Extra Listening, WB, páx. 11: importancia de dar unha boa primeira 
impresión. 

 
•  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Speaking, SB, páx. 14: uso da creatividade persoal á hora de producir 
textos orais a partir de modelos dados. Fomento do traballo cooperativo 
na aula. 

- Writing, SB, páxs. 12-13; Writing, WB, páx. 9: uso da creatividade 
persoal á hora de producir textos escritos a partir de modelos propostos. 
Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 86: autonomía á hora de valorar o 
nivel de éxito dos obxectivos da unidade. 

 
•  Conciencia e expresións culturais: 

- Vocabulary e Chinese New Year, SB, páx. 11: información sobre o 
horóscopo chinés e sobre a celebración do Ano Novo chinés. 

 
 

 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Filosofía: 
- O horóscopo chinés. 
- A celebración do Ano Novo chinés. 
- A grafoloxía como teoría que defende o reflexo do carácter e as 
características das persoas na súa escritura. As súas aplicacións á vida 
cotiá. 

 
• Tecnoloxías da información e da comunicación: 

- Teléfonos capaces de captar sentimentos e estados das persoas. 
Aplicación á mercadotecnia. 

 
• Economía: 

- Valor económico da sinatura dun famoso escritor inglés. 
 

• Lingua e literatura: 
- Uso de prefixos para a formación de palabras co significado oposto. 
- Expresións idiomáticas. 
- Técnicas de lectura: predición do contido dun texto a partir do título e 
da fotografía que o ilustra. 

- Consellos para contestar a preguntas de opción múltiple. 
- O Present Simple e o Present Continuous. 
- Uso das conxuncións. 



 

  

- Técnicas de escritura. 
- A estrutura do correo electrónico. Redactar un. 
- Rexistro formal e informal. 

 
Lingua estranxeira: 

- Diferenzas de significado entre algunhas palabras en inglés británico e 
americano. 



 

  

 
UNIT 2 – Travel 

 
a) Obxectivos 

 
•  Aprender vocabulario relacionado con actividades de lecer e tempo libre, viaxes 

e vacacións. 
•  Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre o caso dunha turista 

canadense acusada do roubo de antigüidades en Grecia. 
• Utilizar os tempos de pasado correctamente. 
•  Redactar un texto narrativo, empregando adecuadamente os adverbios de modo 

e de intensidade. 
• Comprender a información global e a específica dunha historia. 
• Pedir información e falar sobre as vacacións. 
• Pronunciar correctamente a terminación -ed dos verbos no Past Simple. 
• Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 
 
b) Contidos didácticos 

 
Vocabulary 

•  Vocabulario relacionado con actividades de lecer e tempo libre, viaxes e 
vacacións. 

•  Fórmulas lingüísticas para pedir información, a través da sección Bridge to 
Everyday Language. 

• Phrasal verbs. 
• Nomes compostos. 
•  Expresións idiomáticas. 
•  Sección na que se fala das diferenzas entre o inglés británico e o americano. 
•  Aplicación á gramática do vocabulario visto na unidade e posta en práctica a 

través da expresión oral, na sección Bridge to Speaking. 
• Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; used to e would. 
•  Información cultural e intercurricular: as “pontes” ou vacacións nacionais no 

Reino Unido. 
 

Reading 
•  Lectura rápida dun texto para obter a idea xeral. Contraste entre as predicións 

feitas polos alumnos/as e o contido real do texto. 
•  Comprensión dun texto sobre o caso dunha turista canadense acusada do roubo 

de antigüidades en Grecia, para realizar diferentes actividades de comprensión 
parecidas e relacionadas coas da PAU. 

•  Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu 
significado. 

• False friends. 
•  Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección 

Over to You. 
• Tip: consellos para completar oracións. 
• Información cultural e intercurricular: datos sobre o alpinista Ken Noguchi. 

 
Grammar 



 

  

•  Expresión de accións pasadas: Past Simple, Past Continuous e Past Perfect 
Simple. Uso e formación. Expresións temporais. 

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

 
Writing 

•  Estudo do uso adecuado dos adverbios de modo e de intensidade. 
•  Analizar a estrutura dun texto narrativo en pasado e redactar un. Produción do 

borrador seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised, con 
axuda do cadro Useful Expressions, para acabar escribindo unha versión final 
no apartado Bridge to Writing. 

 
Listening 

•  Predición do contido da gravación a través dunhas fotografías. 
•  Comprensión oral dunha historia, para realizar diferentes actividades. 
•  Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: unha historia. 
 

Speaking 
•  Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade, co emprego 

do vocabulario que aparece na mesma. 
•  Fórmulas lingüísticas para falar sobre as vacacións.  
•  Interacción co compañeiro/a para falar sobre as súas últimas vacacións. 
•  Información cultural e intercurricular: os destinos turísticos máis comúns entre 

os británicos. 
•  Tip: a importancia de dar respostas detalladas. 

 
Pronunciation 

•  Pronuncia correcta da terminación -ed dos verbos no Past Simple. 
 
Looking Back 

•  Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios 
que poñen en práctica a gramática, a escritura e o vocabulario estudados. 

 
c) Competencias clave 
 

•  Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, páxs. 16, 17, 22 e 23; Looking Back, SB, p. 27; 
Vocabulary Builder, WB, páxs. 4-5: uso de vocabulario relacionado con 
actividades de lecer e tempo libre, viaxes e vacacións; phrasal verbs; 
formación de nomes compostos; diferenzas entre o inglés británico e o 
americano; expresións idiomáticas relacionadas co tema da unidade; 
usos e diferenzas entre used to e would.  

- Reading, SB, páxs. 18-19; Extra Reading, WB, páx. 18: comprensión 
escrita dun texto sobre o caso dunha turista canadense acusada do roubo 
de antigüidades en Grecia e outro sobre o intercambio de casas como 
alternativa para pasar as vacacións. Estratexia de lectura: lectura rápida 
dun texto para obter a idea xeral. False friends, SB, páx. 19: 
identificación de false friends no texto. 

- Grammar, SB, páxs. 20-21; Looking Back, SB, p. 27: uso do Past 
Simple, Past Continuous e Past Perfect Simple. Writing, SB, páx. 24: os 



 

  

adverbios de modo e de intensidade. 
- Writing, SB, páxs. 22-23; Writing; WB, páx. 17: expresión escrita dun 
correo electrónico, utilizando as expresións e o vocabulario adecuados. 

- Listening, SB, páx. 26; Extra Listening, WB, páx. 19: comprensión oral 
dunha historia e dun programa de radio con consellos para planificar 
unhas vacacións con adolescentes. 

- Bridge to Everyday Language, SB, páx. 17; Bridge to Speaking, SB, 
páx. 23; Speaking, SB, páx. 26: participación en conversacións e 
simulacións co compañeiro/a para pedir información e falar sobre as 
últimas vacacións.  

- Pronunciation, SB, páx. 26; Pronunciation Practice, SB, páx. 133: 
pronuncia da terminación -ed dos verbos no Past Simple. 

 
•  Competencia dixital: 

- Digital teacher's Resources: 
   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona dez exames listos 
para usar, segundo a comunidade autónoma, e exames para facer un 
mesmo/a, baseados en textos con versión longa e curta. 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, gravacións 
do mesmo e traducións, e ligazóns a páxinas webs que inclúen preguntas 
de comprensión.  

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

•  Aprender a aprender: 
- Looking Back, SB, páx. 27; Check Your Progress, WB, páx. 20; Student 
Learning Record, WB, páx. 86; Vocabulary Builder, WB, páxs. 4-5: uso 
de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e 
ser consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre 
os propios éxitos e fracasos. 

 
•  Competencias sociais e cívicas: 

- Vocabulary, SB, páxs. 16, 17, 22 e 23; Bridge to Everyday Language, 
SB, páx. 17; Bridge to Speaking, SB, páx. 23; Speaking, SB, páx. 26; 
Looking Back, SB, p. 27: aprendizaxe e práctica de vocabulario e 
fórmulas para falar de actividades de lecer e tempo libre, viaxes e 
vacacións e para pedir información. 

- Bridge Days, na sección Vocabulary, SB, páx. 17: información sobre as 
“pontes” ou vacacións nacionais no Reino Unido. 

- Tourism, na sección Reading, SB, páx. 18: reflexión sobre os efectos 
negativos do turismo sobre o ambiente. 

- Extra Reading, WB, páx. 18: o intercambio de casas como alternativa 
para pasar as vacacións. 

 
•  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Bridge to Everyday Language, SB, páx. 17; Speaking, SB, páx. 26: uso 
da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de 
modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 24-25; Writing, WB, páx. 17: uso da creatividade 
persoal á hora de producir textos escritos a partir de modelos propostos. 



 

  

Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 
- Student Learning Record, WB, páx. 86: autonomía á hora de valorar o 
nivel de éxito dos obxectivos da unidade. 

 
•  Conciencia e expresións culturais: 

- Reading, SB, páxs. 18-19; Grammar, SB, páx. 21: a conservación do 
patrimonio histórico-cultural. 

- Vocabulary, SB, páx. 23: interese por coñecer a orixe das famosas guías 
de viaxe Lonely Planet. 

- Popular Destinations, na sección Speaking, SB, páx. 26: información 
sobre o destino favorito dos turistas británicos. 

 
 

d) Temas interdisciplinares 
 

• Bioloxía e xeoloxía: 
- O coidado do ambiente. 

 
• Fundamentos da arte: 

- Conservación do patrimonio histórico-cultural. 
- O Museo Fitzwilliam de Cambridge. 

 
• Grego: 

- A cultura clásica: o Partenón de Atenas.  
 

•  Filosofía: 
- Medidas gobernamentais para protexer o patrimonio histórico-cultural. 

 
• Economía: 

- Lonely Planet: expansión dunha das maiores editoriais de viaxes do 
mundo. 

 
• Lingua e literatura: 

- Nomes compostos. 
- Phrasal verbs. 
- Expresións idiomáticas. 
- Diferenzas entre used to e would. 
- Técnicas de lectura: lectura rápida dun texto para obter a idea xeral. 
- Consellos para completar oracións. 
- O Past Simple, o Past Continuous e o Past Perfect Simple. 
- Uso de adverbios de modo e de intensidade. 
- Técnicas de escritura. 
- A estrutura do texto narrativo. Redactar un. 

 
•  Lingua estranxeira: 

- Diferenzas de significado entre algunhas palabras en inglés británico e 
americano. 



 

  

UNIT 3 – Sport 
 
a) Obxectivos 

 
•  Aprender vocabulario relacionado cos deportes. 
•  Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre un novo deporte: o 

Parkour. 
•  Utilizar o Present Perfect Simple correctamente. 
•  Redactar unha biografía, empregando correctamente os conectores de 

secuencia. 
•  Comprender a información global e a específica dunha entrevista. 
•  Comprar entradas e expresarse nunha entrevista. 
•  Pronunciar correctamente os sons vocálicos /i:/ e /I/ e recoñecer as palabras que 

van acentuadas nas oracións. 
•  Afianzar estratexias para a realización de exames. 
 

 
b) Contidos didácticos 

 
Vocabulary 

•  Vocabulario relacionado cos deportes. 
•  Collocations. 
•  Fórmulas lingüísticas para comprar entradas, a través da sección Bridge to 

Everyday Language. 
•  Expresións idiomáticas. 
•  Sección na que se fala das diferenzas entre o inglés británico e o americano á 

hora de utilizar as palabras “draw” e “tie ”. 
•  Aplicación á gramática do vocabulario visto na unidade e posta en práctica a 

través da expresión oral, na sección Bridge to Speaking. 
•  Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; uso adecuado dos 

xerundios e dos infinitivos. 
•  Información cultural e intercurricular: o deporte máis visto e o máis practicado 

no Reino Unido. 
 

Reading 
•  Lectura da primeira e da última liña de cada parágrafo para obter a idea 

principal que contén. Contraste entre as predicións feitas polos alumnos/as e o 
contido real do texto. 

•  Comprensión dun texto sobre un novo e polémico deporte: o parkour, para 
realizar diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da 
PAU. 

•  Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu 
significado. 

• False friends. 
•  Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección 

Over to You. 
• Información cultural e intercurricular: datos sobre o inventor do parkour. 
• Tip: consellos para contestar a preguntas de verdadeiro / falso. 

 
 



 

  

Grammar 
•  Expresión de accións pasadas: Present Perfect Simple. Uso e formación. 

Expresións temporais. 
• Contraste entre o Past Simple e o Present Perfect Simple. 
•  Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas 

actividades. 
 

Writing 
•  Estudo dos conectores de secuencia e do seu correcto uso. 
•  Analizar a estrutura dunha biografía e redactar outra. Produción do borrador 

seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised, con axuda do 
cadro Useful Expressions, para acabar escribindo unha versión final no apartado 
Bridge to Writing. 

 
Listening 

•  Predición do contido da gravación a través do contexto: neste caso, teñen que 
identificar as preguntas que poden atopar na entrevista. 

•  Comprensión oral dunha entrevista a unha campioa de patinaxe, para realizar 
diferentes actividades. 

•  Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: unha entrevista. 
•  Tip: non é necesario entender todas as palabras dunha conversación para poder 

entender unha mensaxe. 
 
Speaking 

•  Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade, co emprego 
do vocabulario que aparece na mesma. 

•  Fórmulas lingüísticas para utilizar nunha entrevista.  
• Interacción co compañeiro/a para entrevistar e ser entrevistado/a. 
• Información cultural e intercurricular: o modo de saudarse en Gran Bretaña. 

 
Pronunciation 

•  Identificación e pronuncia dos sons vocálicos /i:/ e /i/. 
•  Entoación correcta das oracións tendo en conta en que palabra recae o acento. 

 
Looking Back 

•  Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios 
que poñen en práctica a gramática, a escritura e o vocabulario estudados. 

 
 
 
c) Competencias clave 
 

•  Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, páxs. 28, 29, 34 e 35; Looking Back, SB, p. 39; 
Vocabulary Builder, WB, páxs. 6-7: uso de vocabulario relacionado cos 
deportes; diferenzas entre o inglés británico e o americano; collocations; 
expresións idiomáticas relacionadas co tema da unidade; o xerundio e o 
infinitivo.  

- Reading, SB, páxs. 30-31; Extra Reading, WB, páx. 26: comprensión 
escrita dun texto sobre un novo e polémico deporte: o parkour, e outro 



 

  

sobre unha campaña para promover a práctica de actividades deportivas 
dentro do colexio. Estratexia de lectura: lectura da primeira e da última 
liña de cada parágrafo para obter a idea principal. false friends, SB, páx. 
31: identificación de false friends no texto.  

- Grammar, SB, páxs. 32-33; Looking Back, SB, p. 39: uso do Present 
Perfect Simple. Contraste entre o Past Simple e o Present Perfect 
Simple. Writing, SB, páx. 36: os conectores de secuencia. 

- Writing, SB, páxs. 36-37; Writing; WB, páx. 25: expresión escrita 
dunha biografía, utilizando as expresións e o vocabulario adecuados. 

- Listening, SB, páx. 38; Extra Listening, WB, páx. 27: comprensión oral 
dunha entrevista a unha campioa de patinaxe e dunha conversación 
sobre mulleres deportistas.  

- Bridge to Everyday Language, SB, páx. 29; Bridge to Speaking, SB, 
páx. 35; Speaking, SB, páx. 38: participación en conversacións e 
simulacións co compañeiro/a para comprar entradas e facer unha 
entrevista.  

- Pronunciation, SB, páx. 38; Pronunciation Practice, SB, páxs. 133-134: 
pronuncia dos sons vocálicos /i:/ e /I/  e identificación das palabras que 
van acentuadas nas oracións. 

 
•  Competencia dixital: 

- Digital teacher's Resources: 
   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona dez exames listos 
para usar, segundo a 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. 
 

•  Aprender a aprender: 
- Looking Back, SB, páx. 39; Check Your Progress, WB, páx. 28; Student 
Learning Record, WB, páx. 86; Vocabulary Builder, WB, páxs. 6-7: uso 
de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e 
ser consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre 
os propios éxitos e fracasos. 

 
•  Competencias sociais e cívicas: 

- Bridge to Everyday Language, SB, páx. 29; Speaking, SB, páx. 38: 
aprendizaxe e práctica de fórmulas para comprar entradas e para facer 
unha entrevista. 

- Sport in the UK, na sección Vocabulary, SB, páx. 29: información sobre 
os deportes no Reino Unido e comparación cos do propio país. 

- Parkour, na sección Reading, SB, páx. 30: información sobre o inventor 
do parkour. 

- Extra Reading, WB, páx. 26: campaña para promover a práctica de 
actividades deportivas dentro do colexio. 

- Extra Listening, WB, páx. 27: reflexión sobre a falta de recoñecemento 
social das mulleres deportistas e dos seus logros. 



 

  

 
•  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Bridge to Everyday Language, SB, páx. 29; Speaking, SB, páx. 38: uso 
da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de 
modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 36-37; Writing, WB, páx. 25: uso da creatividade 
persoal á hora de producir textos escritos a partir de modelos propostos. 
Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 86: autonomía á hora de valorar o 
nivel de éxito dos obxectivos da unidade. 

 
•  Conciencia e expresións culturais: 

- Reading, SB, páxs. 30-31; Grammar, SB, páx. 33 : interese por coñecer 
datos sobre diversos deportes e competicións deportivas: o parkour e as 
carreiras de minimotos. 

- Vocabulary, SB, páx. 35: interese por coñecer datos sobre deportistas de 
diferentes especialidades: Laila Ali e David Belle. 

- Greetings, na sección Speaking, SB, páx. 38: interese por coñecer 
formas de saudarse noutros países. 

 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Educación física: 
- Deportes e equipamentos deportivos. 
- Distintos tipos de deportes: de aventura, ao aire libre, etc. 
- Os deportes no Reino Unido e comparación cos do propio país.  
- Parkour: unha nova forma de facer deporte. 
- Laila Ali: figura do boxeo. 
- David Belle: fundador do parkour. 
 

• Filosofía: 
- Respecto polas formas de saudarse noutros países. 
- Recoñecemento social das mulleres deportistas e dos seus logros. 

 
• Lingua e literatura: 

- Collocations. 
- O infinitivo e o xerundio. 
- Expresións idiomáticas. 
- Técnicas de lectura: lectura da primeira e da última liña de cada 
parágrafo para obter a idea principal. 

- Consellos para contestar a preguntas de verdadeiro / falso. 
- O Present Perfect Simple. 
- Uso dos conectores de secuencia. 
- Técnicas de escritura. 
- A estrutura dun texto biográfico. Redactar un. 
 

•  Lingua estranxeira: 
- Diferenzas de significado entre algunhas palabras en inglés británico e 
americano. 



 

  

UNIT 4 – The Environment 
 
a) Obxectivos 

 
•  Aprender vocabulario relacionado co ambiente e coa ecoloxía. 
•  Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre solucións para problemas 

ambientais.  
•  Utilizar os tempos de futuro correctamente. 
•  Redactar unha descrición dun lugar, empregando adxectivos descritivos. 
•  Comprender a información global e a específica dun programa de radio. 
•  Pedir e dar indicacións e comparar fotografías.  
•  Pronunciar correctamente os sons consonánticos /∫/, /t∫/ e /dz /. 
•  Afianzar estratexias para a realización de exames. 
 
 

b) Contidos didácticos 
 

Vocabulary 
•  Vocabulario relacionado co ambiente e coa ecoloxía. 
•  Lectura e realización dun cuestionario sobre ambiente. 
•  Fórmulas lingüísticas para pedir e dar indicacións, a través da sección Bridge to 

Everyday Language. 
•  Prefixos para formar palabras. 
•  Expresións idiomáticas. 
•  Sección na que se fala das diferenzas entre o inglés británico e o americano. 
•  Aplicación á gramática do vocabulario visto na unidade e posta en práctica a 

través da expresión oral, na sección Bridge to Speaking. 
•  Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; as estruturas want + 

infinitivo e want + obxecto + infinitivo. 
•  Información cultural e intercurricular: o significado da pegada de carbono; a 

cantidade de lixo que se produce en Londres ao ano. 
 
Reading 

•  Predición do contido dun texto adiviñando o significado dalgunhas palabras 
polo seu contexto. Contraste entre as predicións feitas polos alumnos/as e o 
contido real do texto. 

•  Comprensión dun texto sobre solucións para problemas ambientais, co fin de 
realizar diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da 
PAU. 

•  Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu 
significado. 

•  False friends. 
•  Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección 

Over to You. 
•  Información cultural e intercurricular: a construción das illas “Rokko” e “Port” 

en Xapón. 
•  Tip: consellos para contestar a preguntas que requiren un desenvolvemento de 

ideas. 
 
 



 

  

Grammar 
•  Expresión de accións futuras: Future Simple, be going to, Future Continuous e 

Future Perfect Simple. Uso e formación. Expresións temporais. 
•  Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas 

actividades. 
•  Tip: o Present Continuous para expresar plans programados para un futuro 

próximo. 
 

Writing 
•  Estudo do uso dos adxectivos descritivos. 
•  A orde dos adxectivos na oración. 
•  Analizar a estrutura dun texto descritivo e redactar un. Produción do borrador 

seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised, con axuda do 
cadro Useful Expressions, para acabar escribindo unha versión final no apartado 
Bridge to Writing. 

 
Listening 

•  Comprensión oral dun programa de radio no que un adolescente conta como é a 
súa vida en Londres, para realizar diferentes actividades. 

•  Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: un programa de radio. 
•  Información cultural e intercurricular: datos sobre a contaminación atmosférica. 
 

Speaking 
•  Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade, co emprego 

do vocabulario que aparece na mesma. 
•  Fórmulas lingüísticas para comparar fotografías.  
• Interacción co compañeiro/a para comparar unhas fotografías. 
•  Tip: importancia de tentar comunicarse sen prestar excesiva atención aos erros 

que se cometen ao falar. 
 
Pronunciation 

• Práctica da pronuncia dos sons consonánticos /∫/, /t∫/ e /dz /. 
 
Looking Back 

•  Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios 
que poñen en práctica a gramática, a escritura e o vocabulario estudados. 

 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, páxs. 42, 43, 48 e 49; Looking Back, SB, p. 53; 
Vocabulary Builder, WB, páxs. 8-9: uso de vocabulario relacionado co 
ambiente e coa ecoloxía; diferenzas entre o inglés británico e o 
americano; formación de palabras a partir de prefixos; expresións 
idiomáticas relacionadas co tema da unidade; as estruturas want + 
infinitivo e want + obxecto + infinitivo.  

- Reading, SB, páxs. 44-45; Extra Reading, WB, páx. 34: comprensión 
escrita dun texto sobre solucións para problemas ambientais e outro 
sobre a cidade de Chicago que se converteu na máis ecolóxica de 
Estados Unidos. Estratexia de lectura: predición do contido dun texto 



 

  

adiviñando o significado dalgunhas palabras polo seu contexto. False 
friends, SB, páx. 45: identificación de false friends no texto.  

- Grammar, SB, páxs. 46-47; Looking Back, SB, p. 53: expresión de 
accións futuras co Future Simple, be going to, o Future Continuous e o 
Future Perfect Simple; uso do Present Continuous para expresar plans 
para un futuro próximo. Writing, SB, páx. 50: os adxectivos descritivos. 

- Writing, SB, páxs. 50-51; Writing; WB, páx. 33: expresión escrita dun 
texto descritivo, utilizando as expresións e o vocabulario adecuados. 

- Listening, SB, páx. 52; Extra Listening, WB, páx. 35: comprensión oral 
dun programa de radio sobre a vida en Londres e dunha conversación 
sobre o uso de bolsas de plástico.  

- Bridge to Everyday Language, SB, páx. 43; Bridge to Speaking, SB, 
páx. 49; Speaking, SB, páx. 52: participación en conversacións e 
simulacións co compañeiro/a para pedir e dar indicacións para chegar a 
un lugar e comparar fotografías.  

- Pronunciation, SB, páx. 52; Pronunciation Practice, SB, páx. 134: 
pronuncia dos sons consonánticos /∫/, /t∫/ e /dz /. 

 
• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Vocabulary, SB, páx. 43: realización dun cuestionario sobre ambiente. 
- Carbon Footprint, na sección Vocabulary, SB, páx. 43: o significado da 
pegada de carbono. 

- Reading, SB, páx. 44: interese por coñecer algunhas solucións e 
propostas para loitar contra o cambio climático, a superpoboación e o 
impacto negativo dos materiais de construción no ambiente. 

- Housing Solutions, na sección Reading, SB, páx. 44: a construción das 
illas “Rokko” e “Port” en Xapón como solución para o problema de 
superpoboación. 

- Grammar, SB, páx. 47: o deseño de produtos respectuosos co ambiente. 
- Rubbish, na sección Vocabulary, SB, páx. 48: reflexión sobre a 
cantidade de lixo que se xera en Londres ao ano. 

- Vocabulary, SB, páx. 49: os coches híbridos. 
- Extra Reading, WB, páx. 34: interese por coñecer as medidas que se 
adoptaron para converter Chicago na cidade máis ecolóxica de Estados 
Unidos. 

- Extra Listening, WB, páx. 35: os efectos negativos no ambiente polo 
uso das bolsas de plástico. 

 
• Competencia dixital: 

- Digital teacher's Resources: 
   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona dez exames listos 
para usar, segundo a comunidade autónoma, e exames para facer un 
mesmo/a, baseados en textos con versión longa e curta. 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, gravacións 
do mesmo e traducións, e ligazóns a páxinas webs que inclúen preguntas 
de comprensión.  

   + Test Factory and Other Resources: realización do exame 
correspondente á unidade 4. 
 
 



 

  

• Aprender a aprender: 
- Looking Back, SB, páx. 53; Check Your Progress, WB, páx. 36; Student 
Learning Record, WB, páx. 86; Vocabulary Builder, WB, páxs. 8-9: uso 
de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para aprender e 
ser consciente das propias capacidades e coñecementos. Reflexión sobre 
os propios éxitos e fracasos. 

 
• Competencias sociais e cívicas: 

- Bridge to Everyday Language, SB, páx. 43; Speaking, SB, páx. 38: 
aprendizaxe e práctica de fórmulas para pedir e dar indicacións para 
chegar a un lugar e comparar fotografías. 

- Vocabulary, SB, páxs. 43 e 49; Reading, SB, páx. 44; Rubbish, na 
sección Vocabulary, SB, páx. 48; Pollution, na sección Listening, SB, 
páx. 52; Extra Listening, WB, páx. 35: reflexión sobre algúns dos 
principais problemas ambientais.  

- Grammar, SB, páx. 47: uso de complementos de moda creados de 
forma artesanal a partir de materiais de refugallo, que se converteron en 
tendencia en todo o mundo, pero que ademais ten como fin respectar os 
recursos ambientais. 

- Extra Reading, WB, páx. 34: concienciación sobre a necesidade de 
tomar medidas por parte dos gobernos para preservar o ambiente.  

 
•  Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Bridge to Everyday Language, SB, páx. 43; Speaking, SB, páx. 52: uso 
da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de 
modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 50-51; Writing, WB, páx. 33: uso da creatividade 
persoal á hora de producir textos escritos a partir de modelos propostos. 
Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 86: autonomía á hora de valorar o 
nivel de éxito dos obxectivos da unidade. 

 
•  Conciencia e expresións culturais: 

- Listening, SB, páx. 52: interese por coñecer o estilo de vida de 
adolescentes doutros países. 

 
 
 
 
 

d) Temas interdisciplinares 
 

• Bioloxía e xeoloxía: 
- Construcións arquitectónicas ecolóxicas. 
 

•  Física e química: 
- Axentes contaminantes externos. 
- Enerxías renovábeis. 
 
 



 

  

• Filosofía: 
- Influencia das modas e tendencias nos nosos hábitos de consumo. 
- Ecoloxía e reciclaxe: concienciación. 
- Coidado do ambiente. 
- Formulación e resolución de problemas ambientais. 

 
• Volume: 

- Construcións arquitectónicas ecolóxicas. 
 

• Tecnoloxía industrial: 
- Uso e investigacións da ciencia para desenvolver técnicas menos 
daniñas co ambiente e a súa aplicación aos automóbiles.  

- Os coches híbridos.  
 

• Economía: 
- A reciclaxe como forma de aproveitamento de materias. 

 
• Lingua e literatura: 

- Prefixos para formar palabras. 
- Expresións idiomáticas. 
- As estruturas want + infinitivo e want + obxecto + infinitivo. 
- Técnicas de lectura: predición do contido dun texto adiviñando o 
significado dalgunhas palabras polo seu contexto. 

- Consellos para contestar a preguntas que requiren un desenvolvemento 
de ideas. 

- O Future Simple, be going to, o Future Perfect Simple, o Future 
Continuous e o Present Continuous con valor de futuro. 

- Os adxectivos descritivos. 
- Técnicas de escritura. 
- A estrutura dun texto descritivo. Redactar un. 
 

•  Lingua estranxeira: 
- Diferenzas de significado entre algunhas palabras en inglés británico e 
americano. 

 
 



 

  

UNIT 5 – Communication 
 
a) Obxectivos 

 
•  Aprender vocabulario relacionado co mundo das comunicacións. 
•  Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre o globish. 
•  Utilizar correctamente as oracións de relativo especificativas e explicativas. 
•  Redactar un texto de opinión, empregando correctamente as conxuncións 

copulativas. 
•  Comprender a información global e a específica dunha enquisa. 
•  Manter conversacións telefónicas e expresar opinións. 
•  Identificar e pronunciar correctamente as sílabas tónicas das palabras. 
•  Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 
b) Contidos didácticos 

 
Vocabulary 

•  Vocabulario relacionado co mundo das comunicacións. 
•  Fórmulas lingüísticas para manter conversacións telefónicas, a través da sección 

Bridge to Everyday Language. 
•  Collocations con substantivos. 
•  Phrasal verbs.  
•  Sección na que se fala das diferenzas entre a lingua de signos británica e a 

americana. 
•  Expresións idiomáticas. 
•  Aplicación á gramática do vocabulario visto na unidade e posta en práctica a 

través da expresión oral, na sección Bridge to Speaking. 
•  Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; verbos que rexen unha 

ou varias preposicións. 
•  Información cultural e intercurricular: o fenómeno dos tons de chamada; 

significado dalgunhas palabras en esperanto. 
 

Reading 
•  Predición do contido dun texto a partir da procura de información específica 

(scanning). Contraste entre as predicións feitas polos alumnos/as e o contido 
real do texto. 

•  Comprensión dun texto sobre o globish, para realizar diferentes actividades de 
comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

•  Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu 
significado. 

•  False friends. 
•  Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección 

Over to You. 
•  Información cultural e intercurricular: a desaparición das linguas. 
•  Tip: consellos para atopar sinónimos nun texto. 

 
 
Grammar 

•  As oracións especificativas e explicativas. Os pronomes relativos e os 



 

  

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

actividades. 
 

Writing 
•  Estudo das conxuncións copulativas. 
•  Analizar a estrutura dun texto de opinión e redactar un. Produción do borrador 

seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised, con axuda do 
cadro Useful Expressions, para acabar escribindo unha versión final no apartado 
Bridge to Writing. 

 
Listening 

•  Comprensión oral dunha enquisa sobre as mensaxes de texto, para realizar 
diferentes actividades. 

•  Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: unha enquisa. 
•  Información cultural e intercurricular: a marca Guiness de rapidez ao mandar 

unha mensaxe de texto. 
 
Speaking 

•  Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade, co emprego 
do vocabulario que aparece na mesma. 

•  Fórmulas lingüísticas para expresar opinións.  
•  Interacción co compañeiro/a para expresar a súa opinión sobre unhas situacións 

ilustradas. 
•  Tip: expresións para mostrar acordo ou desacordo. 
 

Pronunciation 
•  Identificación e pronuncia das sílabas tónicas das palabras. 

 
Looking Back 

•  Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios 
que poñen en práctica a gramática, a escritura e o vocabulario estudados. 

 
 
 
c) Competencias clave 
 

•  Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, páxs. 54, 55, 60 e 61; Looking Back, SB, p. 65; 
Vocabulary Builder, WB, páxs. 10-11: uso de vocabulario relacionado 
co mundo das comunicacións; collocations con substantivos; diferenzas 
entre o inglés británico e o americano; phrasal verbs; expresións 
idiomáticas relacionadas co tema da unidade; verbos seguidos de 
preposición.  

- Reading, SB, páxs. 56-57; Extra Reading, WB, páx. 42: comprensión 
escrita dun texto sobre o globish e outro sobre o crecente interese por 
aprender chinés. Estratexia de lectura: predición do contido dun texto a 
partir da procura de información específica (scanning). False friends, 
SB, páx. 57: identificación de false friends no texto.  

- Grammar, SB, páxs. 58-59; Looking Back, SB, p. 65: uso das oracións 



 

  

de relativo especificativas e explicativas. Writing, SB, páx. 62: as 
conxuncións copulativas. 

- Writing, SB, páxs. 62-63; Writing; WB, páx. 41: expresión escrita dun 
texto de opinión, utilizando as expresións e o vocabulario adecuados. 

- Listening, SB, páx. 64; Extra Listening, WB, páx. 43: comprensión oral 
dunha enquisa sobre as mensaxes de texto e dunha conversación sobre a 
necesidade de usar unha serie de pictogramas universais en lugares 
públicos de todo o mundo para que sexan comprendidos polo maior 
número posíbel de persoas.  

- Bridge to Everyday Language, SB, páx. 55; Bridge to Speaking, SB, 
páx. 61; Speaking, SB, páx. 64: participación en conversacións e 
simulacións co compañeiro/a para manter conversacións telefónicas e 
expresar opinións. 

- Pronunciation, SB, páx. 64; Pronunciation Practice, SB, páx. 134: 
identificación e pronuncia das sílabas tónicas das palabras. 

 
• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Ringtones, na sección Vocabulary, SB, páx. 55; Listening, SB, páx. 64: 
uso do teléfono móbil para descargar cancións e tons, e enviar mensaxes 
de texto. 

- Text Messages, SB, páx. 64: información sobre o adolescente que bateu 
a marca do mundo ao escribir a mensaxe de texto máis rápida. 

 
• Competencia dixital: 

- Digital teacher's Resources: 
   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona dez exames listos 
para usar, segundo a comunidade autónoma, e exames para facer un 
mesmo/a, baseados en textos con versión longa e curta. 

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, gravacións 
do mesmo e traducións, e ligazóns a páxinas webs que inclúen preguntas 
de comprensión.  

   + Test Factory and Other Resources: realización do exame 
correspondente á unidade 5. 
 

• Aprender a aprender: 
- Looking Back, SB, páx. 65; Check Your Progress, WB, páx. 44; Student 
Learning Record, WB, páx. 86; Vocabulary Builder, WB, páxs. 10-11: 
uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para 
aprender e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. 
Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 
• Competencias sociais e cívicas: 

- Bridge to Everyday Language, SB, páx. 55; Speaking, SB, páx. 64: 
aprendizaxe e práctica de fórmulas para manter conversacións 
telefónicas e expresar opinións. 

- Languages, na sección Reading, SB, páx. 57: información sobre a 
desaparición de linguas. 

- Reading, SB, páx. 57: as vantaxes da lingua globish para facilitar a 
comunicación entre persoas que falan distintos idiomas. 

- Vocabulary, SB, páx. 61: información sobre o esperanto, creado para 



 

  

servir como un idioma internacional. Crecente interese por aprender 
chinés. 

- Extra Listening, WB, páx. 43: uso dun sistema xeral de pictogramas en 
espazos públicos para facilitar a orientación. 

- Listening, SB, páx. 64: vantaxes e inconvenientes das mensaxes de 
texto. 

- Extra Reading, WB, páx. 42: O crecente interese por aprender chinés en 
todo o mundo. 

 
• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Bridge to Everyday Language, SB, páx. 43; Speaking, SB, páx. 52: uso 
da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de 
modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 50-51; Writing, WB, páx. 33: uso da creatividade 
persoal á hora de producir textos escritos a partir de modelos propostos. 
Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 86: autonomía á hora de valorar o 
nivel de éxito dos obxectivos da unidade. 

 
• Conciencia e expresións culturais: 

- Grammar, SB, páx. 59: o “Asubiar Gomero” como sinal de identidade 
da illa. 

- Reading, SB, páx. 57: información sobre a orixe do globish e do seu 
inventor. 

- Vocabulary, SB, páx. 61: información sobre a orixe do esperanto e do 
seu inventor. 

 
 

d) Temas interdisciplinares 
 

• Tecnoloxías da información e da comunicación: 
- Uso do móbil para descargar música e tons. 

 
•  Cultura audiovisual: 

- Distintos medios e modos de comunicación. 
- Uso de pictogramas universais en lugares públicos para facilitar a súa 
comprensión. 

 
•  Economía: 

- O negocio dos tons para teléfonos móbiles: a súa rendibilidade e 
explotación. 

 
•  Historia do mundo contemporáneo: 

- A Gomera, nas Illas Canarias, e o “Asubiar Gomero” como medio de 
comunicación ancestral empregado entre os seus habitantes. 

- Ludovid Zamenhof: inventor do esperanto. 
 

•  Lingua e literatura: 
- Nacemento, evolución e desaparición das linguas: concienciación; o 
globish; o esperanto; importancia de aprender unha lingua. 



 

  

- Collocations con substantivos. 
- Phrasal verbs. 
- Diferenzas entre a lingua de signos británica e americana. 
- Expresións idiomáticas. 
- Verbos seguidos de preposición. 
- Técnicas de lectura: predición do contido dun texto a partir da procura 
de información específica (scanning). 

- Consellos para atopar sinónimos nun texto. 
- Oracións de relativo especificativas e explicativas.  
- Os pronomes e adverbios relativos. 
- Recoñecemento de conceptos relacionados coas linguas: lingua oficial, 
lingua materna, primeira lingua, etc. 

- Uso das conxuncións copulativas. 
- Técnicas de escritura. 
- A estrutura do texto de opinión. Redactar un. 

 



 

  

UNIT 6 – Culture and Customs 
 
a) Obxectivos 

 
•  Aprender vocabulario relacionado coa cultura e cos costumes doutros países. 
•  Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre unha campaña en Perú 

para promover a puntualidade entre os seus habitantes. 
•  Utilizar correctamente os verbos modais e os modais perfectos. 
•  Redactar un texto informativo, empregando correctamente as conxuncións 

causais e consecutivas. 
•  Comprender a información global e a específica dunha conversación. 
•  Expresar gustos e preferencias, e dar consellos. 
•  Pronunciar correctamente palabras que conteñen letras mudas e as formas 

contraídas shouldn't, don't, needn't, could've e mightn't .  
•  Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 
 
b) Contidos didácticos 

 
Vocabulary 

•  Vocabulario relacionado coa cultura e cos costumes doutros países. 
•  Fórmulas lingüísticas para falar do que lles gusta ou non lles gusta facer, a 

través da sección Bridge to Everyday Language. 
•  Lectura e realización dun cuestionario que axudará a ampliar os coñecementos 

sobre continentes, nacionalidades e idiomas oficiais. 
•  Sufixos para formar adxectivos. 
•  Expresións idiomáticas. 
•  Aplicación á gramática do vocabulario visto na unidade e posta en práctica a 

través da expresión oral, na sección Bridge to Speaking. 
•  Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; be used to / get used 

to; false friends. 
•  Información cultural e intercurricular: curiosidades dalgúns países de fala 

inglesa; capitais europeas da cultura. 
 

Reading 
•  Predición do contido dun texto a partir da comprensión das referencias 

pronominais. Contraste entre as predicións feitas polos alumnos/as e o contido 
real do texto. 

•  Comprensión dun texto sobre a campaña en Perú para promover a puntualidade 
entre os seus habitantes, co fin de realizar diferentes actividades de comprensión 
parecidas e relacionadas coas da PAU. 

•  Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu 
significado. 

•  False friends. 
•  Sección na que se fala das diferenzas entre o inglés británico e o americano en 

canto á forma de dicir a hora. 
•  Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección 

Over to You. 
•  Tip: consellos para completar oracións. 

 



 

  

Grammar 
•  Revisión e ampliación dos verbos modais. 
•  Os modais perfectos. 
•  Uso correcto da gramática que se viu ao longo da sección, a través de distintas 

actividades. 
 

Writing 
•  Estudo de conxuncións causais e consecutivas. 
•  Analizar a estrutura dun texto informativo e redactar un. Produción do borrador 

seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised, con axuda do 
cadro Useful Expressions, para acabar escribindo unha versión final no apartado 
Bridge to Writing. 

 
Listening 

•  Predición do contido da gravación a través do contexto: neste caso, teñen que 
identificar os temas da conversación. 

•  Comprensión oral dunha conversación na que unha amiga lle dá consellos a 
outro sobre Nova York, para realizar diferentes actividades.  

•  Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: unha conversación. 
•  Información cultural e intercurricular: a cidade de Nova York e algúns dos seus 

distritos máis coñecidos. 
 

Speaking 
•  Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade, co emprego 

do vocabulario que aparece na mesma. 
•  Fórmulas lingüísticas para dar consellos.  
•  Interacción co compañeiro/a para dar consellos. 
•  Tip: aprendizaxe de novas expresións para ampliar o vocabulario. 

 
Pronunciation 

•  Pronuncia correcta das palabras que conteñen letras mudas. 
•  Pronuncia correcta das formas contraídas shouldn't, don't, needn't, could've e 

mightn't . 
 
Looking Back 

•  Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios 
que poñen en práctica a gramática, a escritura e o vocabulario estudados. 

 
 
 
 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, páxs. 67, 68, 72 e 73; Looking Back, SB, p. 77; 
Vocabulary Builder, WB, páxs. 12-13: uso de vocabulario relacionado 
coa cultura e cos costumes doutros países; sufixos para formar 
adxectivos; expresións idiomáticas relacionadas co tema da unidade; be 
used to / get used to; false friends.  



 

  

- Reading, SB, páxs. 68-69; Extra Reading, WB, páx. 50: comprensión 
escrita dun texto sobre unha campaña en Perú para promover a 
puntualidade entre os seus habitantes e outro sobre os indios que 
volveron ao seu país para emprender carreiras profesionais 
prometedoras; diferenzas entre o inglés británico e o americano. 
Estratexia de lectura: predición do contido dun texto a partir da 
comprensión das referencias pronominais. False friends, SB, páx. 69: 
identificación de false friends no texto. 

- Grammar, SB, páxs. 70-71; Looking Back, SB, p. 77: uso dos verbos 
modais e dos modais perfectos. Writing, SB, páx. 74: as conxuncións 
causais e consecutivas. 

- Writing, SB, páxs. 74-75; Writing; WB, páx. 49: expresión escrita dun 
texto informativo, utilizando as expresións e o vocabulario adecuados. 

- Listening, SB, páx. 76; Extra Listening, WB, páx. 51: comprensión oral 
dunha conversación na que unha amiga lle dá consellos a outro sobre 
Nova York e outra sobre unha festa para celebrar un acontecemento 
familiar. 

- Bridge to Everyday Language, SB, páx. 67; Bridge to Speaking, SB, 
páx. 73; Speaking, SB, páx. 76: participación en conversacións e 
simulacións co compañeiro/a para expresar gustos e preferencias e para 
dar consellos.  

- Pronunciation, SB, páx. 76; Pronunciation Practice, SB, páx. 134: 
pronuncia de palabras que conteñen letras mudas e das formas 
contraídas shouldn't, don't, needn't, could've e mightn't . 

 
• Competencia dixital: 

- Digital teacher's Resources: 
   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona dez exames listos 
para usar, segundo a 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. 
 

• Aprender a aprender: 
- Looking Back, SB, páx. 77; Check Your Progress, WB, páx. 52; Student 
Learning Record, WB, páx. 87; Vocabulary Builder, WB, páxs. 12-13: 
uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para 
aprender e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. 
Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 
• Competencias sociais e cívicas: 

- Bridge to Everyday Language, SB, páx. 67; Speaking, SB, páx. 76: 
aprendizaxe e práctica de fórmulas para expresar gustos e preferencias, e 
para dar consellos. 

- Reading, SB, páx. 69: lectura dun texto sobre unha campaña en Perú 
para promover a puntualidade entre os seus habitantes  

- Vocabulary, SB, páx. 73: a importancia de crear campañas publicitarias 



 

  

atendendo aos trazos culturais dos consumidores aos que van dirixidas. 
- Extra Reading, WB, páx. 50: a difícil tarefa de adaptarse á sociedade 
india  dos exiliados. 

 
• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Bridge to Everyday Language, SB, páx. 67; Speaking, SB, páx. 76: uso 
da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de 
modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 74-75; Writing, WB, páx. 49: uso da creatividade 
persoal á hora de producir textos escritos a partir de modelos propostos. 
Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 87: autonomía á hora de valorar o 
nivel de éxito dos obxectivos da unidade. 

 
•  Conciencia e expresións culturais: 

- Vocabulary, SB, páx. 67: realización dun cuestionario sobre cultura 
xeral. 

- English-speaking Cultures, na sección Vocabulary, SB, páx. 67: 
costumes dalgúns países de fala inglesa. 

- Grammar, SB, páx. 71: interese por coñecer os costumes para celebrar o 
Ano Novo en distintas partes do mundo. 

- Culture Capitals, na sección Vocabulary, SB, páx. 72: interese por 
coñecer as capitais europeas da cultura. 

- Listening, SB, páx. 76: información sobre Nova York. 
- NewYork City , na sección Listening, SB, páx. 76: información sobre os 
distritos de Nova York. 

- Extra Reading, WB, páx. 50: dificultades ás que se enfrontan os 
expatriados indios cando volven ao seu país para adaptarse aos costumes 
propios de alí e aos cambios no ámbito laboral. 

- Extra Listening, WB, páx. 51: tradición de reunirse en familia en datas 
sinaladas para celebrar acontecementos importantes. 

 
 
 

d) Temas interdisciplinares 
 

• Cultura audiovisual: 
- Utilización nos medios de comunicación de tiras cómicas como medio 
de expresión. 

 
•  Economía: 

- As empresas en territorio internacional. 
- Desenvolvemento da mercadotecnia e técnicas para aumentar os 
compradores potenciais, atendendo aos seus trazos culturais. 

 
•  Filosofía: 

- Obrigacións e prohibicións dos cidadáns. 
- Achegamento a algúns elementos culturais doutros países: a súa lingua, 
as súas tradicións, as súas festas nacionais, etc. 

 



 

  

•  Historia do mundo contemporáneo: 
- Perú: campaña para tentar acabar coa impuntualidade dos seus 
habitantes. 

- Capitais europeas da cultura. 
 

•  Tecnoloxías da información e da comunicación: 
- Uso dos foros para compartir información sobre viaxes. 

 
•  Lingua e literatura: 

- Recoñecemento das linguas oficiais de diferentes países. 
- Sufixos para formar adxectivos. 
- Expresións idiomáticas. 
- Be used to / get used to. 
- Técnicas de lectura: predición do contido dun texto a partir da 
comprensión das referencias pronominais. 

- Consellos para completar oracións. 
- Verbos modais e modais perfectos. 
- Uso de conxuncións causais e consecutivas. 
- Técnicas de escritura. 
- A estrutura do texto informativo. Redactar un. 
 

•  Lingua estranxeira: 
- Diferenzas de significado entre algunhas palabras en inglés británico e 
americano. 

 



 

  

 
UNIT 7 – Technology 

 
a) Obxectivos 

 
•  Aprender vocabulario relacionado coa tecnoloxía e cos avances tecnolóxicos. 
•  Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre o xogo online Second 

Life. 
•  Utilizar o tres tipos de oracións condicionais. Uso e formación.  
•  Redactar un texto argumentativo, empregando as conxuncións e locucións 

adversativas. 
•  Comprender a información global e a específica dun programa de radio. 
•  Pedir axuda e falar sobre unha fotografía. 
•  Pronunciar correctamente os sons vocálicos similares aos contidos en palabras 

como solve, although e order e practicar o ritmo das oracións. 
•  Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 
 
b) Contidos didácticos 

 
Vocabulary 

•  Vocabulario relacionado coa tecnoloxía e cos avances tecnolóxicos. 
•  Fórmulas lingüísticas para pedir axuda, a través da sección Bridge to Everyday 

Language. 
•  Phrasal verbs. 
•  Expresións idiomáticas. 
•  Aplicación á gramática do vocabulario visto na unidade e posta en práctica a 

través da expresión oral, na sección Bridge to Speaking. 
•  Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; palabras que se 

confunden facilmente. 
•  Información cultural e intercurricular: o GPS; uso da palabra google como 

verbo. 
 

Reading 
•  Predición do contido dun texto a partir da identificación das palabras clave que 

hai no mesmo. Contraste entre as predicións feitas polos alumnos/as e o contido 
real do texto. 

•  Comprensión dun texto sobre o xogo online Second Life, para realizar 
diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

•  Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu 
significado. 

•  False friends. 
•  Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección 

Over to You. 
•  Información cultural e intercurricular: datos acerca do uso de ordenadores. 
•  Tip: consellos para contestar a preguntas nas que hai que indicar a que se refiren 

unhas palabras ou uns números.  
 
 
 



 

  

Grammar 
•  Expresión de hipóteses en presente e en pasado: o primeiro, o segundo e o 

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

actividades. 
 

Writing 
•  Estudo das conxuncións e locucións adversativas. 
•  Sección na que se fala das diferenzas entre o inglés británico e o americano en 

canto á ortografía. 
•  Analizar a estrutura dun texto argumentativo e redactar un. Produción do 

borrador seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised, con 
axuda do cadro Useful Expressions, para acabar escribindo unha versión final 
no apartado Bridge to Writing. 

 
Listening 

•  Comprensión oral dun programa de radio sobre delitos relacionados coas novas 
tecnoloxías, para realizar diferentes actividades. 

•  Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: un programa de radio. 
•  Tip: importancia de ler as preguntas e oracións antes de escoitar unha gravación. 
 

Speaking 
•  Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade, co emprego 

do vocabulario que aparece na mesma. 
•  Fórmulas lingüísticas para falar sobre fotografías.  
•  Interacción co compañeiro/a para falar sobre unha fotografía. 
•  Información cultural e intercurricular: delitos relacionados coas novas 

tecnoloxías. 
 
Pronunciation 

•  Pronuncia dos sons vocálicos similares aos contidos en palabras como solve, 
although e order. 

•  Práctica do ritmo das oracións. 
 
Looking Back 

•  Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios 
que poñen en práctica a gramática, a escritura e o vocabulario estudados. 

 
 
 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, páxs. 80, 81, 86 e 87; Looking Back, SB, p. 91; 
Vocabulary Builder, WB, páxs. 14-15: uso de vocabulario relacionado 
coa tecnoloxía e cos avances tecnolóxicos; phrasal verbs; expresións 
idiomáticas relacionadas co tema da unidade; palabras que se confunden 
con facilidade.  

- Reading, SB, páxs. 82-83; Extra Reading, WB, páx. 58: comprensión 
escrita dun texto sobre un xogo que permite aos seus usuarios vivir unha 



 

  

vida virtual e outro sobre os blogs como medio de promoción de obras 
literarias. Estratexia de lectura: predición do contido dun texto a partir 
da identificación das palabras clave que hai no mesmo. False friends, 
SB, páx. 83: identificación de false friends no texto.  

- Grammar, SB, páxs. 84-85; Looking Back, SB, p. 91: uso do tres tipos 
de oracións condicionais. Writing, SB, páx. 88: as conxuncións e 
locucións adversativas. 

- Writing, SB, páxs. 88-89; Writing; WB, páx. 57: expresión escrita dun 
texto argumentativo, utilizando as expresións e o vocabulario 
adecuados. 

- Listening, SB, páx. 90; Extra Listening, WB, páx. 59: comprensión oral 
dun programa de radio sobre delitos relacionados coas novas tecnoloxías 
e dunha entrevista a unha xornalista dunha revista de astronomía.  

- Bridge to Everyday Language, SB, páx. 81; Bridge to Speaking, SB, 
páx. 87; Speaking, SB, páx. 90: participación en conversacións e 
simulacións co compañeiro/a para pedir axuda e falar sobre unha 
fotografía.  

- Pronunciation, SB, páx. 90; Pronunciation Practice, SB, páxs. 134-135: 
pronunciación dos sons vocálicos similares aos contidos en palabras 
como solve, although e order e práctica do ritmo das oracións. 

 
• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía: 

- Global Positioning System, na sección Vocabulary, SB, páx. 81: os 
navegadores GPS para vehículos. 

- Reading, SB, páxs. 82-83: o mundo virtual en 3D. 
- Computer Use, na sección de Reading , SB, páx. 82: uso do ordenador 
para facer os deberes. 

- Vocabulary, SB, páx. 87: desenvolvemento de software para protexer os 
ordenadores dos ciberataques. 

- Extra Reading, WB, páx. 58: uso das novas tecnoloxías para promover 
obras literarias. 

- Extra Listening, WB, páx. 59: misións da NASA para tentar poñerse en 
contacto con outros planetas. 

 
• Competencia dixital: 

- Digital teacher's Resources: 
   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona dez exames listos 
para usar, segundo a 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 7. 
 

• Aprender a aprender: 
- Looking Back, SB, páx. 91; Check Your Progress, WB, páx. 60; Student 
Learning Record, WB, páx. 87; Vocabulary Builder, WB, páxs. 14-15: 
uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para 
aprender e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. 



 

  

Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 
 

• Competencias sociais e cívicas: 
- Bridge to Everyday Language, SB, páx. 81; Speaking, SB, páx. 90: 
aprendizaxe e práctica de fórmulas para pedir axuda e falar sobre unha 
fotografía. 

- Reading, SB, páxs. 82-83: interese por coñecer un xogo online que 
permite aos seus usuarios interactuar entre si. 

- Vocabulary, SB, páx. 87: concienciación sobre a ameaza dos piratas 
informáticos e as medidas para protexer os ordenadores. 

- Vocabulary, SB, páx. 87 ; Listening e Cyber Crime, na sección 
Speaking, SB, páx. 90: reflexión sobre os delitos relacionados coas 
novas tecnoloxías. 

 
• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Bridge to Everyday Language, SB, páx. 81; Speaking, SB, páx. 90: uso 
da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de 
modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 88-89; Writing, WB, páx. 57: uso da creatividade 
persoal á hora de producir textos escritos a partir de modelos propostos. 
Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 87: autonomía á hora de valorar o 
nivel de éxito dos obxectivos da unidade. 

 
• Conciencia e expresións culturais: 

- Extra Reading, WB, páx. 58: interese por coñecer os medios que 
utilizan os autores/as para divulgar os seus libros. 

 
 
 

d) Temas interdisciplinares 
 

• Filosofía: 
- A ética e os delitos relacionados coas novas tecnoloxías. 

 
• Economía: 

- Técnicas de mercadotecnia dalgunhas empresas. 
- Novas formas de comunicación e promoción de libros..  

 
• Cultura audiovisual: 

- Second Life: un mundo virtual en 3D.  
- Programas radiofónicos. 
- Aplicacións das novas tecnoloxías no Reino Unido e no propio país. 

 
• Tecnoloxías industrial: 

- Creación de aparellos tecnolóxicos para a vida diaria: USB, ordenadores 
portátiles, cámaras web, GPS, etc. 

 
• Tecnoloxías da información e da comunicación: 

- Aplicacións da tecnoloxía. 



 

  

- Os blogs e as páxinas web como medios para promover obras literarias. 
 

• Lingua e literatura: 
- Phrasal verbs. 
- Expresións idiomáticas. 
- Palabras con significados parecidos, pero con distintos matices, que se 
confunden facilmente. 

- Técnicas de lectura: predición do contido dun texto a partir da 
identificación das palabras clave que hai no mesmo. 

- Consellos para contestar a preguntas nas que hai que indicar a que se 
refiren unhas palabras ou uns números.  

- O tres tipos de oracións condicionais. 
- Uso das conxuncións e locucións adversativas. 
- Técnicas de escritura.  
- A estrutura do texto argumentativo. Redactar un. 
 

• Lingua estranxeira: 
- Diferenzas de significado entre algunhas palabras en inglés británico e 
americano. 



 

  

 
UNIT 8 – Film 

 
a) Obxectivos 

 
•  Aprender vocabulario relacionado co mundo do cine. 
•  Ler de forma comprensiva e autónoma unha crítica cinematográfica. 
•  Utilizar a voz pasiva correctamente. 
•  Utilizar correctamente os verbos causativos (have / get + something + done). 
•  Redactar unha crítica cinematográfica, empregando as conxuncións finais. 
•  Comprender a información global e a específica dunha conversación sobre unha 

película. 
•  Facer suxestións e falar sobre unha película. 
•  Pronunciar correctamente as formas débiles e practicar a entoación das 

oracións. 
•  Afianzar estratexias para a realización de exames.  

 
 
b) Contidos didácticos 

 
Vocabulary 

•  Vocabulario relacionado co mundo do cine. 
•  Fórmulas lingüísticas para facer suxestións, a través da sección Bridge to 

Everyday Language. 
•  Sufixos para formar adxectivos. 
•  Expresións idiomáticas. 
•  Sección na que se fala das diferenzas entre o inglés británico e o americano á 

hora de utilizar as palabras “film” e “movie” e “queue” e “line ”. 
•  Aplicación á gramática do vocabulario visto na unidade e posta en práctica a 

través da expresión oral, na sección Bridge to Speaking. 
•  Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; adxectivos seguidos de 

preposición. 
•  Información cultural e intercurricular: datos sobre a industria cinematográfica. 

 
Reading 

•  Comprensión do propósito do autor/a á hora de escribir un texto. Contraste entre 
as predicións feitas polos alumnos/as e o contido real do texto. 

•  Comprensión dunha crítica cinematográfica, para realizar diferentes actividades 
de comprensión parecidas e relacionadas coas da PAU. 

•  Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu 
significado. 

•  False friends. 
•  Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección 

Over to You. 
•  Información cultural e intercurricular: O diario de Ana Frank. 
•  Tip: consellos para contestar a preguntas dando unha opinión persoal. 

 
Grammar 

•  Utilización adecuada da voz pasiva. Diferenzas coa voz activa. 
•  Os verbos causativos. 



 

  

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

Writing 
•  Estudo de conxuncións de finalidade. 
•  Analizar a estrutura dunha crítica cinematográfica e redactar outra. Produción 

do borrador seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised, con 
axuda do cadro Useful Expressions, para acabar escribindo unha versión final 
no apartado Bridge to Writing. 

 
Listening 

•  Predición do contido da gravación a través do contexto: neste caso, teñen que 
recoñecer os aspectos positivos ou negativos dunha película. 

•  Comprensión oral dunha conversación na que uns amigos recomendan unha 
película a outro, para realizar diferentes actividades. 

•  Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: recomendación dunha 
película. 

•  Información cultural e intercurricular: películas que foron grandes éxitos de 
público. 

 
Speaking 

•  Identificación de varias palabras e expresións. 
•  Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade, co emprego 

do vocabulario que aparece na mesma. 
•  Fórmulas lingüísticas para falar sobre películas.  
•  Interacción co compañeiro/a para falar sobre unha película. 
•  Tip: fórmulas para mostrar interese polo que di a outra persoa nunha 

conversación. 
 

Pronunciation 
•  Pronuncia das formas débiles. 
•  Práctica da entoación das oracións. 

 
Looking Back 

•  Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios 
que poñen en práctica a gramática, a escritura e o vocabulario estudados. 

 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, páxs. 92, 93, 98 e 99; Looking Back, SB, p. 103; 
Vocabulary Builder, WB, páxs. 16-17: uso de vocabulario relacionado 
co mundo do cine; diferenzas entre o inglés británico e o americano; 
expresións idiomáticas relacionadas co tema da unidade; sufixos para 
formar adxectivos; adxectivos seguidos de preposición.  

- Reading, SB, páxs. 94-95; Extra Reading, WB, páx. 66: comprensión 
escrita dunha crítica cinematográfica e dun texto sobre a falta de rigor 
histórico nas películas de Hollywood. Estratexia de lectura: comprensión 
do propósito do autor/a á hora de escribir un texto. Anne Frank, SB, páx. 
94: información sobre O diario de Ana Frank. False friends, SB, páx. 



 

  

95: identificación de false friends no texto.  
- Grammar, SB, páxs. 96-97; Looking Back, SB, p. 103: uso da voz 
pasiva e dos verbos causativos. Writing, SB, páx. 101: as conxuncións 
finais. 

- Writing, SB, páxs. 100-101; Writing; WB, páx. 65: expresión escrita 
dunha crítica cinematográfica, utilizando as expresións e o vocabulario 
adecuados. 

- Listening, SB, páx. 102; Extra Listening, WB, páx. 67: comprensión 
oral dunha conversación na que se recomenda unha película e outra 
sobre a industria cinematográfica británica.  

- Bridge to Everyday Language, SB, páx. 93; Bridge to Speaking, SB, 
páx. 99; Speaking, SB, páx. 102: participación en conversacións e 
simulacións co compañeiro/a para facer suxestións e falar sobre unha 
película.  

- Pronunciation, SB, páx. 102; Pronunciation Practice, SB, páx. 135: 
pronunciación das formas débiles e práctica da entoación das oracións. 

 
• Competencia dixital: 

- Digital teacher's Resources: 
   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona dez exames listos 
para usar, segundo a 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 8. 
 

• Aprender a aprender: 
- Looking Back, SB, páx. 103; Check Your Progress, WB, páx. 68; 
Student Learning Record, WB, páx. 87; Vocabulary Builder, WB, páxs. 
16-17: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para 
aprender e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. 
Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 
• Competencias sociais e cívicas: 

- Bridge to Everyday Language, SB, páx. 93;Bridge to Speaking, SB, páx. 
99; Speaking, SB, páx. 98: aprendizaxe e práctica de fórmulas para facer 
suxestións e falar sobre unha película. 

- Listening, SB, páx. 102: comprensión oral dunha conversación sobre a 
película Ocean's Thirteen. 

- Breaking Records, na sección Listening, SB, páx. 102: interese por 
coñecer as películas que foron grandes éxitos de público. 

- Extra Reading, WB, páx. 66: reflexión sobre a falta de rigor histórico no 
cine de Hollywood.  

 
• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 

- Bridge to Everyday Language, SB, páx. 93; Speaking, SB, páx. 98: uso 
da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de 
modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 



 

  

- Writing, SB, páxs. 100-101; Writing, WB, páx. 65: uso da creatividade 
persoal á hora de producir textos escritos a partir de modelos propostos. 
Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 87: autonomía á hora de valorar o 
nivel de éxito dos obxectivos da unidade. 

 
• Conciencia e expresións culturais: 

- The Cinema, na sección Vocabulary, SB, páx. 93: datos interesantes 
sobre temas da industria cinematográfica. 

- Reading, SB, páx. 95: lectura dunha crítica sobre a película Diarios da 
rúa. 

- Anne Frank, na sección Reading, SB, páx. 94: datos sobre o libro O 
diario de Ana Frank. 

- Grammar, SB, páx. 97: lectura dun texto sobre o libro Diario de Zlata. 
- Vocabulary, SB, páx. 99: interese por coñecer a industria 
cinematográfica da India, coñecida popularmente como Bollywood. 

- Extra Listening, WB, páx. 67: datos de interese sobre a industria 
cinematográfica británica. 

 
 
 
 

d) Temas interdisciplinares 
 

• Economía: 
- A industria cinematográfica en Estados Unidos, Gran Bretaña e a India. 
- Grandes éxitos de público. 

 
• Cultura audiovisual: 

- O cine: historia, xéneros, estrutura, festivais relacionados co cine e a súa 
repercusión nos medios. 

- Creación de mitos: do libro á gran pantalla. Adaptacións 
cinematográficas que supuxeron un fito na historia da comunicación. 

 
• Literatura universal: 

- Éxitos editoriais: O diario de Ana Frank e Diario de Zlata. 
 

• Filosofía: 
- Os dereitos humanos e a liberdade de expresión.  
- Os problemas dos adolescentes reflectidos no cine. 
- A falta de rigor histórico nas películas de Hollywood. 

 
• Lingua e literatura: 

- Sufixos para formar adxectivos. 
- Expresións idiomáticas. 
- Adxectivos seguidos de preposición 
- Técnicas de lectura: comprensión do propósito do autor/a á hora de 
escribir un texto. 

- Consellos para contestar a preguntas dando unha opinión persoal. 
- A voz pasiva. 



 

  

- Os verbos causativos. 
- Uso das conxuncións de finalidade. 
- Técnicas de escritura. 
- A estrutura dunha crítica cinematográfica. Redactar unha. 

 
• Lingua estranxeira: 

- Diferenzas de significado entre algunhas palabras en inglés británico e 
americano. 



 

  

 
UNIT 9 – The News 

 
a) Obxectivos 

 
•  Aprender vocabulario relacionado cos medios de comunicación. 
•  Ler de forma comprensiva e autónoma un texto sobre o papel das novas 

tecnoloxías no xornalismo.  
•  Utilizar o estilo indirecto correctamente. 
•  Redactar unha noticia, empregando todas as técnicas aprendidas durante o 

curso. 
•  Comprender a información global e a específica dun boletín informativo da 

radio. 
•  Pedir información máis detallada e contar unha noticia. 
•  Pronunciar correctamente os sons /s/ e /z/ e o acento das palabras compostas. 
•  Afianzar estratexias para a realización de exames. 

 
 

b) Contidos didácticos 
 
Vocabulary 

•  Vocabulario relacionado cos medios de comunicación. 
•  Fórmulas lingüísticas para pedir información máis detallada, a través da sección 

Bridge to Everyday Language. 
•  Sufixos para formar substantivos. 
•  Expresións idiomáticas. 
•  Aplicación á gramática do vocabulario visto na unidade e posta en práctica a 

través da expresión oral, na sección Bridge to Speaking. 
•  Vocabulary Builder: técnicas para ampliar vocabulario; o xerundio. 
•  Información cultural e intercurricular: datos sobre a prensa escrita; a BBC. 
 

Reading 
•  Repaso de todas as técnicas de lectura que se viron durante o curso: predición 

do contido do texto a partir do título e ilustracións; dedución da idea xeral dun 
texto; lectura da primeira e última oración de cada parágrafo para atopar a idea 
central; dedución do significado das palabras polo contexto; procura de 
información específica (scanning); comprensión das referencias pronominais; 
identificación das palabras claves e identificación da finalidade do texto, etc.  

•  Comprensión dun texto sobre o papel das novas tecnoloxías no xornalismo, para 
realizar diferentes actividades de comprensión parecidas e relacionadas coas da 
PAU. 

•  Comprensión do vocabulario clave do texto principal para entender o seu 
significado. 

•  False friends. 
•  Expresión da opinión persoal sobre o tema que trata o texto, a través da sección 

Over to You. 
•  Información cultural e intercurricular: a orixe da palabra “paparazzi”. 
•  Tip: a elección do título para un texto. 
 

Grammar 



 

  

•  Relato do que outra persoa preguntou, respondeu ou suxeriu utilizando o estilo 
indirecto. Uso e formación.  

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

actividades. 
 

Writing 
•  Repaso das técnicas aprendidas durante o curso: uso de conxuncións e 

conectores, uso de adxectivos, uso de adverbios, etc. 
•  Sección na que se fala das diferenzas entre o inglés británico e o americano á 

hora de escribir a data. 
•  Analizar a estrutura dunha noticia e redactar outra. Produción do borrador 

seguindo os pasos facilitados no apartado Getting Organised, con axuda do 
cadro Useful Expressions, para acabar escribindo unha versión final no apartado 
Bridge to Writing. 

 
Listening 

•  Predición do contido da gravación a través do contexto: neste caso, teñen que 
dicir a orde en que se len as noticias nun boletín informativo. 

•  Comprensión oral dun boletín informativo na radio, para identificar se as 
afirmacións son verdadeiras ou falsas. 

•  Comprensión oral de distintos rexistros e formatos: un boletín informativo na 
radio. 

•  Tip: consellos para practicar a comprensión oral fóra da aula. 
•  Información cultural e intercurricular: os podcasts. 
 

Speaking 
•  Práctica oral das funcións comunicativas presentadas na unidade, co emprego 

do vocabulario que aparece na mesma. 
•  Fórmulas lingüísticas para contar historias.  
•  Presentación na clase de tres noticias escollidas. 
 

Pronunciation 
•  Pronuncia correcta dos sons /s/ e /z/. 
•  Pronuncia correcta do acento das palabras compostas. 
 

Looking Back 
•  Repaso dos contidos principais da unidade, mediante a realización de exercicios 

que poñen en práctica a gramática, a escritura e o vocabulario estudados. 
 
 

 
c) Competencias clave 
 

• Comunicación lingüística: 
- Vocabulary, SB, páxs. 104, 105, 110 e 111; Looking Back, SB, p. 115; 
Vocabulary Builder, WB, páxs. 18-19: uso de vocabulario relacionado 
cos medios de comunicación; sufixos para formar substantivos; 
expresións idiomáticas relacionadas co tema da unidade; o xerundio. 

- Reading, SB, páxs. 106-107; Extra Reading, WB, páx. 74: comprensión 



 

  

escrita dun texto sobre o papel das novas tecnoloxías no xornalismo e 
outro sobre a aparición dos diarios gratuítos. Estratexia de lectura: 
repaso de todas as técnicas de lectura que se viron durante o curso. 
Paparazzi, SB, páx. 106: orixe da palabra “paparazzi”.  

- Grammar, SB, páxs. 108-109; Looking Back, SB, p. 115: uso do estilo 
indirecto. Writing, SB, páx. 113: repaso de todas as conxuncións que se 
viron durante o curso. 

- Writing, SB, páxs. 112-113; Writing; WB, páx. 73: expresión escrita 
dunha noticia, utilizando as expresións e o vocabulario adecuados; 
diferenzas entre o inglés británico e o americano á hora de escribir a 
data. 

- Listening, SB, páx. 114; Extra Listening, WB, páx. 75: comprensión 
oral dun boletín informativo da radio e dun programa sobre o futuro do 
xornalismo. Podcasts, SB, páx. 114: información sobre os podcasts. 

- Bridge to Everyday Language, SB, páx. 105; Bridge to Speaking, SB, 
páx. 111; Speaking, SB, páx. 114: participación en conversacións e 
simulacións co compañeiro/a para pedir información máis detallada e 
contar unha noticia. 

- Pronunciation, SB, páx. 114; Pronunciation Practice, SB, páx. 135: 
pronunciación correcta dos sons /s/ e /z/ e do acento das palabras 
compostas. 

 
• Competencia dixital: 

- Reading, SB, páxs. 106-107: uso das novas tecnoloxías para facer 
xornalismo. 

- Podcasts, na sección Listening, SB, páx. 114: acceso aos contidos de 
programas de radio a través dos podcasts dispoñíbeis en Internet. 

- Digital teacher's Resources: 
   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona dez exames listos 
para usar, segundo a 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 9. 
 

• Aprender a aprender: 
- Looking Back, SB, páx. 115; Check Your Progress, WB, páx. 76; 
Student Learning Record, WB, páx. 87; Vocabulary Builder, WB, páxs. 
18-19: uso de estratexias, recursos e técnicas de traballo intelectual para 
aprender e ser consciente das propias capacidades e coñecementos. 
Reflexión sobre os propios éxitos e fracasos. 

 
• Competencias sociais e cívicas: 

- Bridge to Everyday Language, SB, páx. 105; Bridge to Speaking, SB, 
páx. 111; Speaking, SB, páx. 114: aprendizaxe e práctica de fórmulas 
para pedir información máis detallada e contar unha noticia. 

- Newspapers, na sección Vocabulary, SB, páx. 105: datos sobre a lectura 
da prensa escrita na actualidade. 



 

  

- Reading, SB, páxs. 106-107: reflexión sobre o feito de que calquera 
cidadán/á poida estar no lugar adecuado e no momento preciso e consiga 
facer fotografías que despois pode enviar aos medios de comunicación 
para a súa publicación.  

- Grammar, SB, páx. 109: reflexión sobre a veracidade nos medios de 
comunicación. 

- The BBC, na sección Vocabulary, SB, páx. 110: datos sobre a canle 
pública BBC. 

- Vocabulary, SB, páx. 111: lectura dun texto sobre a organización 
Reporteiros sen Fronteiras que defende a liberdade de informar e de ser 
informado en calquera parte do mundo. 

- Listening, SB, páx. 114: reflexión sobre a importancia dos medios de 
comunicación para informar do que sucede na realidade que nos rodea. 

- Extra Reading, WB, páx. 74: a aparición dos diarios gratuítos. 
- Extra Listening, WB, páx. 75: reflexión sobre o futuro da prensa escrita. 
 

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor: 
- Bridge to Everyday Language, SB, páx. 105; Speaking, SB, páx. 114: 
uso da creatividade persoal á hora de producir textos orais a partir de 
modelos dados. Fomento do traballo cooperativo na aula. 

- Writing, SB, páxs. 112-113; Writing, WB, páx. 73: uso da creatividade 
persoal á hora de producir textos escritos a partir de modelos propostos. 
Capacidade de organización para presentar un traballo escrito. 

- Student Learning Record, WB, páx. 87: autonomía á hora de valorar o 
nivel de éxito dos obxectivos da unidade. 

 
• Conciencia e expresións culturais: 

- Paparazzi, na sección Reading, SB, páx. 106: orixe da palabra 
“paparazzi”. 

 
 
 

d) Temas interdisciplinares 
 

• Tecnoloxías da información e da comunicación: 
- As novas tecnoloxías e o acceso a Internet para informar e estar 
informados. 

- A difusión das noticias a través de Internet. 
 

• Economía: 
- Os medios de comunicación escritos e dixitais. 
- O futuro da prensa escrita. 

 
 

• Filosofía: 
- O auxe dos cidadáns paparazzi. 
- A veracidade nos medios de comunicación. 
- Defensa dos dereitos humanos e da liberdade de expresión.  

 
 



 

  

• Lingua e literatura: 
- Sufixos para formar substantivos. 
- Expresións idiomáticas. 
- O xerundio. 
- Repaso das técnicas de lectura que se viron durante o curso. 
- A elección do título para un texto. 
- O estilo indirecto. 
- Repaso das conxuncións e dos conectores. 
- Técnicas de escritura. 
- A estrutura dunha noticia. Redactar unha. 
 

• Lingua estranxeira: 
- Diferenzas de significado entre algunhas palabras en inglés británico e 
americano. 



 

  

Contido Cultural e Intercurricular (CLI) 
 

Bridges for Bacharelato 1 contén tres unidades especificamente dedicadas a temas 
culturais e intercurriculares que se detallan a continuación. Nestas unidades preséntanse 
textos interesantes que enriquecen o coñecemento do alumno/a, preguntas de opción 
múltiple que ofrecen información adicional de tipo cultural e/ou intercurricular, 
cancións e poemas, actividades de descarga motivadoras, extractos literarios, etc. 
•  Os textos literarios presentan unha magnífica oportunidade de practicar a 

comprensión escrita con textos de diferentes xéneros: artigos, biografías e historias 
curtas. Ademais están relacionados cos contidos doutras materias: literatura, 
historia e xeografía. 

•  As cancións e o poema reproducen tres temas apropiados á idade e intereses dos 
alumnos/as de 1º de Bacharelato.  

 
Estas unidades foron deseñadas para seren realizadas ao final de cada trimestre do 
curso escolar, pero pódense relacionar con calquera das unidades estudadas, segundo o 
criterio do profesor/a. Por outra banda, nelas desenvólvense de forma sistemática os 
contidos e obxectivos de aprendizaxe expostos nas nove unidades programadas. 
 

•  Bridge to History 
- Do you Know? Introduce o tema do texto a través de varias preguntas de 

opción múltiple. 
- Nelson Mandela. Texto biográfico sobre Nelson Mandela. 
- Preguntas de comprensión sobre o texto. 
- Poema relacionado co tema da sección, Invictus de William Ernest 

Henley. Preguntas que axudan á comprensión do poema e que animan a 
reflexionar sobre o mesmo. 

- Extra Challenge. Preguntas de opción múltiple relacionadas co texto 
lido, para ampliar a información. 

 
• Bridge to Literature  

- The Mouse. Texto adaptado dunha historia de Saki. 
- Preguntas de comprensión sobre o texto. 
- Canción relacionada co tema da sección, Dust in the Wind de Kansas. 

Preguntas que axudan á comprensión da canción e que animan a 
reflexionar sobre ela. 

- Extra Challenge. Preguntas de opción múltiple relacionadas co texto 
lido que axudan a ampliar a información. 

 
• Bridge to Geography 

- Do you Know? Introduce o tema do texto a través dun exercicio para 
buscar información específica. 

- The New Seven Wonders of the World. Artigo sobre o concurso que se 
realizou recentemente para elixir as sete novas marabillas do mundo. 

- Preguntas de comprensión sobre o texto. 
- Canción relacionada co tema da sección, In the Year 2525 de Zager e 

Evans. Preguntas que axudan á comprensión da canción e que animan a 
reflexionar sobre ela. 

- Extra Challenge. Preguntas de opción múltiple relacionadas co texto 
lido que axudan a ampliar a información. 



 

  

8. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

Bridges for Bacharelato 1 ten 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 abundante 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 tomamos en conta catro ámbitos de diversidade:  
 
 
. A capacidade para aprender  
 
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 ata 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 contorno. 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. Algúns 
alumnos poden reaccionar moi rapidamente e non obstante necesitar varios intentos 
para asimilaren unha idea, mentres que outros poden 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 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.  
 
Para rematar, consideramos importante de cara ao profesorado, non só que poida 
recoñecer o tipo de diversidade que ten nunha determinada clase, senón tamén que a 
poida prever. A este respecto, incluímos no Teacher’s Manual numerosas suxestións 
que lle permitirán estabelecer os diferentes graos de coñecemento e de autonomía dos 
seus alumnos/as e os diversos xeitos en que lles pode presentar os contidos. Ademais 
atopará unha importante axuda no Teacher’s All-in-One Pack, que contén: 
 
- un pre-test para diagnosticar as necesidades dos alumnos/as e catro páxinas con 

exercicios de repaso para poder elixir o material fotocopiábel adecuado a cada un  
- un test por cada unidade e outro por cada trimestre, todos en dous niveis de 

dificultade. 
- exames finais. 
- nove listening test, tamén co material gravado nos Class Audio CD. 
- nove speaking test, que lles servirán de adestramento por se algunha vez fan un 

exame de inglés que conteña unha parte oral. 



 

  

- nove exames extra como práctica para o exame final, cun texto de lectura en cada 
un e preguntas de comprensión de diversos tipos. 

- follas de traballo sobre cada unidade do Student’s Book en dous niveis de 
dificultade (Reinforcefement e More Practice) 

-  páxinas extra de comprensión oral con preguntas de opción múltiple (as 
gravacións atópanse nos Class Audio CD) 

- follas extra de speaking para que practiquen a expresión oral 
-  páxinas extra de writing para que repasen e practiquen o vocabulario, as estruturas 

e a redacción dos tipos de texto que aprenderon ao longo do curso 
- as respostas  

 
 
Outro compoñente que, sen ningunha dúbida, lle resultará útil ao profesorado é o 
Digital Teacher’s Resources que contén:  

 
- Test Factory and Other Resources: contén todos os exames incluídos no 

Teacher’s All-in-One Pack en formato editábel, para poder facer cambios e 
adaptalos ás distintas necesidades da clase. 
 

- Burlington PAU Examination Builder: proporciona dez textos e ferramentas 
fáciles de usar para producir unha gran variedade de exames segundo as distintas 
comunidades autónomas. 

 
- Interactive Whiteboard: co Student’s Book en versión dixital interactiva, o 

Workbook en versión dixital, análise dos textos e capturas de fotos para realizar 
actividades de expresión oral. Tamén proporciona listas de vocabulario, gravacións 
do mesmo e traducións, e ligazóns a páxinas webs que inclúen preguntas de 
comprensión. 
 

Por outra banda, o Student’s Activity Multirom ofrece actividades interactivas de 
gramática e de vocabulario, listenings adicionais con exercicios de comprensión oral do 
Workbook, para que os alumnos/as con maiores dificultades de aprendizaxe poidan 
reforzar os seus coñecementos na casa e os máis avantaxados os poidan ampliar.  
 
As seccións Reading, Vocabulary, Grammar e Looking Back do Student’s Book foron 
deseñadas contando cos catro ámbitos de diversidade anteriormente citados e tratándoa 
dun modo graduado  e á vez ascendente. 
 



 

  

9. AVALIACIÓN E PROMOCIÓN 
 
 
Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o éxito 
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 no punto 5 desta 
programación, de acordo co real decreto 1105/2014. 
 
A avaliación será: 
 
- Continua, xa que cando o progreso dun alumno ou alumna non sexa o adecuado, 
estabeleceranse medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse en calquera 
momento do curso, axiña que se detecten as dificultades, e estarán dirixidas a garantir 
a adquisición das competencias imprescindíbeis para continuar o proceso educativo. 

 
- Formativa, polo que será un instrumento para a mellora, tanto dos procesos de ensino 
coma dos procesos de aprendizaxe. 

 
O alumno/a pasará de primeiro a segundo curso de Bacharelato cando supere as 
materias cursadas ou teña avaliación negativa en dúas materias como máximo. 
 
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. 
 



 

  

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 

 
-Para practicar a lectura extensiva inclúese na programación  a lectura dun libro 
adecuado ao seu nivel elexido de común acordo polos profesores que imparten clase 
nese nivel. 



 

  

11. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos materiales disponibles en el centro  
 
 
Vídeo-DVD 
 
TV  
 
Radiocasete/ reproductor CD  
 
Cámara de vídeo – Grabador audio 
 
Ordenadores  
 
Pizarra Digital Interactiva 
 
Conexión a Internet 
       
Aula de idiomas  
 
Aulas de informática(dependendo para a su utilización da disponibilidade por parte 
doutros  departamentos)  
 
Aula audiovisual 
      
 Salón de actos 
 
Biblioteca 
 
 
 
 
 


