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PROFESORES DO DEPARTAMENTO

O seminario de inglés do IES A Sangriña está formado polos seguintes profesores, 
que imparten clase nos cursos que se detallan de seguido:

 1. MOREIRA FERNÁNDEZ, Rosa Ana (Xefa do Departamento) :

 3º ESO A  (bilingüe)
 3º ESO B ( bilingüe)
 4º ESO A B( bilingüe)
 1º ESO C
 1º ESO AB 

 2. SABORIDO FERRO, Mª José  (Xefa de Estudos): 

 1º ESO AB (bilingüe)
 2º ESO C (bilingüe)
 1º ESO afondamento

3. VILLAR ROMARIZ, Victoria : 

 3º ESO C
 3º ESO D
 4º ESO AB
 4º ESO C
 2º ESO B (bilingüe)
 2º ESO D
 2º FPB

4. RAMOS DÍAZ, Carmen:

 CMXA (Ciclo Medio de Xestión Administrativa)
 CSAF( Ciclo Superior de Administración e Finanzas)
 2º ESO A
 2º ESO B/C 
 1º FPB

5. VILLAMOR IGLESIAS, Mª Isabel :

 1º BACH B 
 1º BACH C/D
 2º BACH A 
 2º BACH D
 2º BACH adutos
 Afondamento 1º BACH 
 Afondamento 1º BACH 

6. PIÑEIRO de la TORRE, Martiña:

 2º BACH B 
 2º BACH C 
 1º BACH A
 1º BACH D/E
  1º BACH adultos
 ESA  
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A. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

As  linguas  son  instrumentos  de  comunicación e  de  coñecemento,  vehículo  dos
sistemas de valores e das expresións culturais e factor determinante da identidade
dos pobos e das persoas.

No mundo actual, cada vez máis globalizado, no que están a desaparecer os límites
xeográficos  da  comunicación,  a  aprendizaxe  de  linguas  estranxeiras  convírtese
nunha ponte para o achegamento á información, ao coñecemento e ás tecnoloxías,
así como aos distintos estilos de vida e maneiras de pensar de diferentes culturas.

Galicia está a participar de cheo nas relacións internacionais en todos os eidos. A
necesidade de coñecer outras linguas faise cada vez máis evidente na Europa de
hoxe. É este coñecemento o que posibilita o contacto con costumes e formas de
vida diferentes  e  o  que promove unha  actitude de tolerancia  e respecto  cara  a
outros países, aos seus falantes e á súa cultura. A nosa comunidade non é tampouco
allea aos movementos migratorios que están a acontecer no mundo e de aí que,
desde  unha  perspectiva  integradora,  a  función  da  lingua  como  ferramenta  de
mediación teña no  noso caso  especial  relevancia.  Ademais,  o dominio  e  uso  de
linguas estranxeiras  non só fomenta as  relacións interpersoais  —favorecendo  a
formación  integral  do  individuo—  senón  que  tamén  nos  permite  comprender
mellor a lingua propia desde unha visión máis ampla e rica da realidade.

A  Unión  Europea  defínese  a  si  mesma  como  unha  comunidade  multilingüe.  O
concepto de multilingüismo fai referencia tanto á capacidade dunha persoa para
utilizar varios idiomas como á coexistencia de diferentes comunidades lingüísticas
nunha  zona  xeográfica  determinada.  Na  nosa  comunidade,  o  estudo  de  varias
linguas estranxeiras en contexto escolar ten unha finalidade que supera o simple
multilingüismo. Adoptando o enfoque plurilingüe promovido polo Marco Común
Europeo de Referencia, a presencia de varias linguas estranxeiras no currículo da
educación secundaria obrigatoria pon énfase no feito de que as persoas, conforme
se amplía a súa experiencia lingüística e o contacto coas linguas doutros pobos,
desenvolven unha competencia comunicativa plurilingüe conformada por todos os
seus  coñecementos  e  experiencias  lingüísticas,  e  nela  as  linguas  aprendidas
relaciónanse entre si e interactúan.

A competencia plurilingüe estase  a conformar como un aspecto esencial  para a
protección  e  o  desenvolvemento  da  herdanza  lingüística,  como  fonte  de
enriquecemento mutuo. Esta competencia permitiralles aos alumnos relacionar, de
modo significativo,  as distintas culturas ás  que teñen acceso median te  os seus
coñecementos lingüísticos e lograr unha mellor comprensión delas.
 
Xunto  con  todo  o  anterior,  o  sentido  e  as  funcións  desta  materia  veñen
determinados  tamén  por  razóns  profundamente  educativas,  derivadas  da
contribución  que  realiza  ás  competencias  básicas  e  aos  obxectivos  educativos
xerais.  O proceso de ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras contribuirá á
formación educativa do alumnado desde unha perspectiva global que favoreza o
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desenvolvemento  da  súa  personalidade,  compense  as  desigualdades  de partida
axudando á integración social, teña en conta as distintas capacidades e ritmos de
aprendizaxe e posibilite o acceso a datos de interese.

Ao empezar a etapa de educación secundaria obrigatoria, o alumnado debe estar
familiarizado coa lingua estranxeira usada en situacións de comunicación sinxelas
presentadas no ensino primario. Trátase na etapa de secundaria de conseguir un
dominio comunicativo suficiente para desenvolverse non só en situacións habituais
da vida cotiá, senón tamén noutras conectadas coas súas motivacións e intereses
futuros  (académicos  e  laborais),  de  maneira  que,  ao rematar  a  etapa,  adquiran
destrezas comunicativas suficientes para enfrontarse a novas situacións.

Aínda que os contidos e criterios de avaliación organízanse por cursos, tendo en
conta as recomendacións feitas desde o Marco Europeo Común de Referencia, esta
especificación de contidos por cursos hai que interpretala como un continuo no
que se irán construíndo progresivamente as distintas habilidades comunicativas,
de  maneira  que  os  contidos volverán  aparecer  en distintos  contextos,  xa  que a
aprendizaxe non se produce de forma lineal senón global, nun progreso que se vai
enriquecendo ciclicamente.

1. Situación do centro:
O IES A Sangriña está situado no concello de A Guarda. A Guarda é un concello
da provincia  de  Pontevedra,  pertencente  á comarca  do  Baixo  Miño.  Sitúase  no
suroeste  de Galiza,  onde desemboca o río  Miño.  Segundo o IGE no ano 2009 tiña
10.425 habitantes (5.088 homes e 5.337 mulleres. O municipio está formado por
tres parroquias: Camposancos (Santa Isabel),  A Guarda (Santa María) e Salcidos
(San Lourenzo). A localidade de Camposancos é unha Entidade Local Menor. 
O alumnado deo centro procede en gran mediad de A Guarda, pero inclúe tamén a
moitos alumnos procedentes da veciña vila de O Rosal, e outros concellos limítrofes
como Oia ou Tomiño.

2. Nivel socioeconómico das familias:
Aínda  que  a  historia  do  concello  está  en  gran  medida  condicionada  polo  seu
emprazamento xeográfico privilexiado, ó ser un lugar estratéxico con abondantes
recursos naturais, na actualidade, o concello sofre unha reconversión encuberta.
Logo dunha época de esplendor no sector da pesca, intenta transformarse, debido á
súa  falta  de  tecido  industrial,  nun  concello  adicado  ós  servizos,  sobre  todo
ó turismo. Esta situación supuxo unha nova vaga de emigración, desta volta cara
as illas Canarias. Os ingresos de moitas das familias seguen a proceder da pesca,
pero estase a incrementar a importancia da hostalaría e das explotacións agrícolas
e  a  horticultura.  Neste  contexto,  o  nivel  económico  xeral  das  familias  podería
cualificarse  como medio,  ou  medio-alto,  aínda  que  que  é  fácil  percibir  grandes
desigualdades,  polo número de familias afectadas por estes cambios en materia
económica, agravados pola situación de crise e dificultades para atopar un novo
emprego. En moitas destas familias traballan fora da casa tanto ó pai coma a nai
(en  moitos  casos  os  pais  pasan  largas  tempadas  no  mar,  o  que  supón  unha
dificultade engadida) o que plantexa o feito da falta de tempo para compartir cos
fillos, que se reflicte a miúdo na súa educación e resultados académicos.
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3. Nivel cultural das familias:
O nivel académico e cultural dos pais e nais é medio, ou medio-baixo. No moitos 
deles  teñen estudiado ou superado a educación secundaria, e poucos contan con 
estudios universitarios e traballos especializados de alta cualificación. 

4. Características xerais do alumnado:
O alumnado do noso centro, en liñas xerais, obedece ó esquema de rapaces e 
rapazas de familia urbana ou rural de clase media con un nivel cultural medio / 
medio-alto sen unha especial problemática social. Non podemos esquecer, sen 
embargo, aqueles casos que si presentan este tipo de problemática que afecta 
directamente ó seu rendemento escolar e a súa actitude cara o colexio, os estudios 
e os demais membros da comunidade educativa. É importante reseña-lo aumento 
da problemática familiar (rupturas familiares dos pais, falta de comunicación entre 
os membros,...) que pode observarse na nosa sociedade nos últimos anos e que 
afecta de forma directa ós alumnos en estas circunstancias.

5. Lingua de uso xeral:
Os alumnos empregan tanto o Galego como o Castelán na vida diaria, aínda que se 
percibe unha certa situación de diglosia: falan galego no contexto familiar e 
castelán no contexto escolar. Sen embargo cabe destacar o progresivo aumento do 
emprego do Galego principalmente dentro do recinto escolar entre os membros da 
Comunidade Educativa, sendo a normalización lingüística un obxectivo primordial 
do centro.

6. Conclusión:
O sector servicios, especialmente o turismo e o comercio, estanse situando como
actividades puxantes na economía local. A ésto contribúe a ampla oferta hoteleira e
gastronómica. 
O patrimonio histórico-artístico de A Guarda é moi rico e variado. Dispersos por
todo o concello  atópanse numerosos e interesantes  monumentos,  construccións
civís e relixiosas, restos arqueolóxicos… que fan patente de maneira espléndida a
memoria histórica, a tradición e o sentir deste pobo. Atestiguan tamén a tradición
da vila os numerosos cruceiros e petos.
A combinación de mar,  monte  e  río  en A Guarda,  é  idónea para recrearse  coas
mellores vistas panorámicas. Praias fluviais e marítimas de area branca e fermosos
espacios  naturais,  con  vexetación  autóctona  e  bosque,  permiten  disfrutar  de
momentos relaxantes e paseos tranquilos.
Por todas estas razóns, A Guarda é un enclave de gran atractivo turístico. De ahí a
importancia do coñecemento da lingua inglesa por parte dos nosos alumnos, de
forma-los para que podan comunicarse con certa fluidez e seguridade nesta lingua
que ten xa carácter universal. 

B.  CONTRIBUCIÓN  DA  MATERIA AO  DESENVOLVEMENTO  DAS  COMPETENCIAS
CLAVE 

A incorporación  das  competencias  clave  (LOMCE)  ao  currículo  introduce  dous
novos  enfoques:  por  unha  banda  permítenos  identificar  as  aprendizaxes
imprescindibles  para  o  alumnado  e  por  outra  banda  achega  unha  visión
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integradora do proceso de aprendizaxe. Isto quere dicir que, aínda que as áreas e
materias son as que ofrecen os contidos concretos diferenciados,  a  aprendizaxe
deberá facerse desde unha perspectiva integradora e de colaboración.

A Primeira Lingua Estranxeira contribúe pois, como todas as demáis materias do
sistema educativo, ao desenvolvemento das competencias clave LOMCE, que son as
seguintes:

- Comunicación lingüística (CCL).
-  Competencia  matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía
(CMCCT).
- Competencia dixital (CD).
- Aprender a aprender (CAA).
- Competencias sociais e cívicas (CSC).
- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).
- Conciencia e expresión culturais (CCEC).

A materia de lingua estranxeira relaciónase moi directamente coa competencia en
comunicación  lingüística,  pero,  debido  aos  seus  trazos comunicativos,  sociais  e
culturais, tamén contribúe ao desenvolvemento doutras competencias como a de
aprender  a  aprender,  a  do  tratamento  da  información  e  competencia  dixital,  á
competencia social e cidadá, á competencia artística e cultural e á da autonomía e
iniciativa persoal.  De maneira máis tanxencial tamén contribúe ás competencias
matemática  e  do  coñecemento  e  a  interacción  co  mundo  físico,  especialmente
mediante a utilización da lingua estranxeira como instrumento de información con
outros contidos do currículo.

Sen  dúbida  a  materia  de  lingua  estranxeira  contribúe  á  competencia  en
comunicación  lingüística  pois  ofrece  máis  oportunidades  para  interactuar  en
situacións comunicativas e para reflexionar sobre a lingua xe en xeral a través da
comparación entre as distintas linguas que se están a aprender. Porén, a lingua non
só é  un  medio para a  comunicación;  tamén é unha ferramenta esencial  para o
acceso a outras aprendizaxes non lingüísticas.

Isto, unido á utilización da gradación dos logros nas aprendizaxes propostas polo
Marco  Común  Europeo  de  Referencia  e  ao  uso  consciente  de  estratexias  de
aprendizaxe, contribúe a espertar no alumnado a consciencia do estado dos seus
coñecementos e  o  desexo de utilizar  a lingua estranxeira  como instrumento de
acceso á información universal, favorecendo un proceso dinámico de aprendizaxe
ao  longo  da vida.  Cabe  destacar  o  valor  da presencia  das  sección bilingües  en
relación con esta motivación e conciencia da aplicación práctica da aprendizaje da
lengua  extranxeira,  o  desenvolvemento  conxunto  das  distintas  capacidades  e  a
posibilidade que ofrece para a interactuación en situacións comunicativas reais.
Así,  a materia de lingua estranxeira contribúe de xeito directo á competencia de
aprender a aprender, xa que será a través dela que o alumnado accederá a distintos
tipos de información, textos e contidos que lle permitan acceder á aprendizaxe.

A aprendizaxe dunha lingua ten tamén un compoñente social que vai axudar ao
desenvolvemento  global  das  persoas.  A  contribución  da  materia  de  lingua
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estranxeira  á competencia social  e  cidadá prodúcese a través  de  dúas vías.  Por
unha banda,  todas as  linguas son un vehículo para a interacción social,  e a  súa
aprendizaxe  comprende  non  só  os  aspectos  exclusivamente  lingüísticos,  senón
tamén os compoñentes socioculturais que subxacen no uso desa lingua. Por outra
banda,  non  podemos  esquecer  que  toda  lingua  é  un  vehículo  de  transmisión
cultural e que o seu coñecemento favorece a tolerancia e o respecto polas outras
culturas, relacionando a cultura propia coa estranxeira, aceptando a diversidade de
valores, e superando prexuízos, favorecendo actitudes socialmente positivas tales
como a cooperación a través do traballo compartido, o respecto ao interlocutor ou
a  participación  activa  en  debates.  Desde  a  nosa  materia,  fomentamos  en  todo
momento a colaboración e o traballo en grupo e incluimos na nosa programación
en  todos  os  cursos  un  espacio  para  a  investigación,  elaboración  de  traballos  e
exposición  de  conclusións  sempre  sobre  temas  relacionados  coa  civilización  e
cultura dos países de fala inglesa.
 
Desde a materia de lingua estranxeira, a contribución á competencia no tratamento
da  información  e  a  competencia  dixital  vai  ser  esencial.  O  tratamento  da
información vaise traballar desde esta área como un contido específico a través de
actividades  que  requiran  do  alumnado  o  manexo  de  fontes  informativas  en
distintas  linguas,  soportes  e  modelos  lingüísticos  e  o  seu  procesamento  e
presentación posterior. Da mesma maneira a contribución á competencia dixital vai
ser  continua,  desde  o  uso  das  TIC  para  a  creación  de  distintos  contextos
comunicativos:  chats,  foros,  correo electrónico,  blogs,  etc.,  pasando  polo uso  de
distintas  ferramentas  dixitais  para  manexar  a  información:  CD,  DVD,  internet,
presentacións de PowerPoint... ata o uso de distintos recursos para a aprendizaxe
das linguas: Moodle, programas de software específicos, páxinas web, dicionarios
en liña, tradutores automáticos, etc. O noso departamento vén facendo nos últimos
anos un importante esforzo por elaborar materiais propios e facilitar aos alumnos
a posibilidade de traballar a través das novas tecnoloxías.  Os alumnos enfróntanse
á práctica lingüística, realizan tarefas de investigación, mantéñense en contacto coa
lengua  viva  tal  como  aparece  na  rede  e  realizan  as  tarefas  incluidas  na
programación a través dos nosos cursos Moodle, o Blog do departamento e outros
contidos dixitais creados ou seleccionados polos distintos membros do seminario.
Asimesmo, fomentamos, a través dos traballos de investigación e as exposicións
orais, a busca e selección de información na rede e a utilización de presentacións
elaboradas por eles mesmos, que inclúen a utilización de medios como o video, o
PowerPoint, o tratamento de imaxes… 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira ofrece igualmente oportunidades para o
achegamento  ás  súas  principais  manifestacións  artísticas  e  culturais.  Así,
contribuirase ao desenvolvemento da competencia artística e cultural do alumnado
a través da presentación de modelos lingüísticos que conteñan valores artísticos ou
culturais de maneira que aprenda a valoralos e a atopar goce estético neles.

O coñecemento dunha lingua estranxeira vai facilitar a competencia de autonomía
e iniciativa persoal. Permítelle manexarse en situacións nas que, doutro xeito, non
sería posible ou necesitaría de axuda. Supón a superación de dificultades e xera
autoconfianza e autoestima, converténdose nunha ferramenta esencial á hora de
desenvolver aspectos relacionados coa autonomía propia. Mediante a preparación
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e realización de tarefas comunicativas, fomenta o desenvolvemento da capacidade
de xestionar os proxectos e iniciativas propias  a través do traballo  cooperativo,
identificando  as  metas  e  as  necesidades,  propoñendo  obxectivos,  planificando
accións e estratexias para conseguilos, buscando solucións ante as dificultades.

C. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS PARA O CURSO

OBXECTIVOS XERAIS:

Desenvolver destrezas comunicativas, tanto receptivas como productivas, co fin de
realizar  intercambios  de  información  dentro  e  fora  da  aula  e  facerlles  ver  ós
alumnos que están aprendendo unha lingua útil.
Ler diversos tipos de textos de forma comprensiva e sen axuda de diccionario, co
fin  de  acceder  a  fontes  de  información  variadas  e  como medio  para  coñecer  e
respetar culturas e formas de vida distintas das propias.
Desenvolver a capacidade de comunicarse oralmente e por escrito de forma eficaz
en situacións habituais, a través de tarefas específicas.
Transferir  o  coñecemento  da lingua estranxeira  ás  estratexias  de  comunicación
adquiridas  na  lingua  materna  ou  na  aprendizaxe  de  outras  linguas,  co  fin  de
realizar tarefas interactivas en situacións reais ou simuladas.
Reflexionar  sobre  o  funcionamento  da  lingua  como  elemento  facilitador  da
aprendizaxe na realización de tarefas e como instrumento para o desenvolvemento
da autonomía.
Utilizar as estratexias de aprendizaxe e os recursos didácticos (diccionarios, libros
de consulta, materiais multimedia, etc) co fin de buscar información e de resolver
situacións de aprendizaxe de forma autónoma.
Adecuación de elementos semióticos, tales como patróns xestuais ou proxémicos
en función do interlocutor, respectando a propia idiosincrasia.
Usar  rexistros,  variedades,  fórmulas  e  estilos  adecuados  á  situación   de
comunicación, ó interlocutor e á súa intencionalidade comunicativa. 
Reflexionar sobre os procesos de aprendizaxe e amosar interese por incorporar
melloras que leven ó éxito na consecución de tarefas formuladas.
Acceder  ó  coñecemento  da  cultura  que  transmite  a  lingua  estranxeira,
desenvolvendo  respecto  cara  á  ela  e  os  seus  falantes,  para  lograr  un  mellor
entendemento internacional.
Apreciar o valor da lingua estranxeira como medio de comunicación con persoas
que pertencen a culturas diferentes  e como elemento favorecedor das relacións
sociais e interpersonais.
Respectar  as  diferencias  de  opinión  sobre  temas  de  interese  e  mostrar  unha
disposición favorable para entender e facerse entender na lingua estranxeira.
Valorar  a  lingua estranxeira  como instrumento esencial  para  dominar  os  novos
medios de comunicación tecnolóxica.
Reflexionar sobre a propia aprendizaxe (auto-avaliación).
Comparar a lingua ou linguas coñecidas polos alumnos coa lingua estranxeira que
se está a estudiar.

 OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA:
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A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas
alumnas as capacidades que lles permitan:

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos
no  respecto  ás  demais  persoas,  practicar  a  tolerancia,  a  cooperación  e  a
solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os
dereitos  humanos  e  a  igualdade de  trato  e  de  oportunidades  entre  mulleres  e
homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio
da cidadanía democrática.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en
equipo,  como  condición  necesaria  para  unha  realización  eficaz  das  tarefas  da
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

c)  Valorar  e  respectar  a  diferenza  de  sexos  e  a  igualdade  de  dereitos  e
oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo
ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal  ou social.  Rexeitar  os
estereotipos  que  supoñan  discriminación  entre  homes  e  mulleres,  así  como
calquera manifestación de violencia contra a muller.

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e
nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos
de  calquera  tipo  e  os  comportamentos  sexistas,  e  resolver  pacificamente  os
conflitos.

e) Desenvolver destrezas básicas  na utilización das  fontes  de información,  para
adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica
no campo das
tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en
materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en
diversos campos do coñecemento e da experiencia.

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación,
o  sentido crítico,  a  iniciativa  persoal  e  a  capacidade para aprender a  aprender,
planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega
e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na
lectura e no estudo da literatura.

i)  Comprender  e  expresarse  nunha  ou  máis  linguas  estranxeiras  de  maneira
apropiada.

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e
das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e
homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega,  ou a
outras culturas do mundo.
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m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas,
respectar  as  diferenzas,  afianzar  os  hábitos  de  coidado  e  saúde  corporais,  e
incorporar  a  educación  física  e  a  práctica  do  deporte  para  favorecer  o
desenvolvemento persoal e social.
Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade.
Valorar  criticamente  os  hábitos  sociais  relacionados  coa  saúde,  o  consumo,  o
coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á
súa mellora.

n)  Apreciar  a  creación  artística  e  comprender  a  linguaxe  das  manifestacións
artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación.

ñ)  Coñecer  e  valorar  os  aspectos  básicos  do  patrimonio  lingüístico,  cultural,
histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e
respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas,
desenvolvendo actitudes
de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito.

o)  Coñecer  e  valorar  a  importancia  do  uso  da  lingua  galega  como  elemento
fundamental  para  o  mantemento  da  identidade  de  Galicia,  e  como  medio  de
relación interpersoal e expresión de riqueza  cultural nun contexto plurilingüe, que
permite  a  comunicación  con  outras  linguas,  en  especial  coas  pertencentes  á
comunidade lusófona.

 
OBXECTIVOS DO BACHARELATO:

O  bacharelato  contribuirá  a  desenvolver  no  alumnado  as  capacidades  que  lle
permitan:

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha
conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e
do  Estatuto  de  autonomía  de  Galicia,  así  como  polos  dereitos  humanos,  que
fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa
e favoreza a sustentabilidade.

b)  Consolidar unha madureza persoal  e  social  que lle permita  actuar  de forma
responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e
resolver pacíficamente 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.
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d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias
para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento
persoal.

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua
castelá.

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

g)  Utilizar  con solvencia  e responsabilidade as  tecnoloxías  da información e  da
comunicación.

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus
antecedentes  históricos  e  os  principais  factores  da súa  evolución.  Participar  de
xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as
habilidades básicas propias da modalidade elixida.

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e
dos  métodos  científicos.  Coñecer  e  valorar  de  forma  crítica  a  contribución  da
ciencia  e  da  tecnoloxía  ao  cambio  das  condicións  de  vida,  así  como afianzar  a
sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do
territorio, con especial referencia ao territorio galego.

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade,  flexibilidade,
iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.
n)  Desenvolver  a  sensibilidade  artística  e  literaria,  así  como o criterio  estético,
como fontes de formación e enriquecemento cultural.

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

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

p) Valorar,  respectar e afianzar o patrimonio material  e  inmaterial  de Galicia,  e
contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.

D. CONCRECIÓN DOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES

Tanto na avaliación continua nos diferentes cursos como nas avaliacións finais nas
diferentes etapas educativas, para poder avaliar as competencias é necesario elixir
estratexias  e  instrumentos  para  avaliar  ao  alumnado  de  acordo  cos  seus
desempeños na resolución de problemas que simulen contextos reais, mobilizando
os seus coñecementos, destrezas e actitudes.
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Nas programacions  LOMCE han de establecerse  as  relacións dos  estándares  de
aprendizaxe  avaliables  coas  competencias  ás  que  contribúen,  para  lograr  a
avaliación dos niveis de desempeño competenciais alcanzados polo alumnado.

A avaliación do grao de adquisición das competencias debe estar  integrada coa
avaliación  dos  contidos,  na  medida en  que  ser  competente  supón  mobilizar  os
coñecementos  e  actitudes  para  dar  reposta  ás  situacións  expostas,  dotar  de
funcionalidade ás aprendizaxes e aplicar o que se aprende desde unha formulación
integradora.

Os estándares de aprendizaxe son especificacións dos criterios de avaliación, que
permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o que o alumnado
debe saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser observables,
medibles  e  avaliables,  e  permitir  graduar  o  rendemento  ou  o  logro  alcanzado.
Deben contribuir a facilitar o deseño de probas estandarizadas e comparables.

O  grao  mínimo  de  consecución  para  cada  estándar  de  aprendizaxe  descríbese
nunha escala de 1 a 4 co seguinte significado:

1: En vías de adquisición
2: Adquirido
3: Avanzado
4: Excelente

E. METODOLOXÍA E TÉCNICAS DE TRABALLO

As  técnicas  de  traballo  teñen  que   ser  eminentemente  prácticas  e  directas  .  A
metodología ha de ter como base fundamental a práctica da lingua, tanto escrita
como falada.  O alumno deberá ser acostumado a escoitar inglés así como a lelo.
Evitarase polo tanto, na medida do posible, a clase maxistral.

As  metodoloxías  activas  teñen  que  apoiarse  en  estruturas  de  aprendizaxe
cooperativo,  de  tal  xeito  que  a  través  da  resolución  conxunta  das  tarefas  os
membros do  grupo coñezan  as  estratexias  utilizadas  polos  seus compañeiros  e
poidan aplicalas á situacións similares.

As  estratexias  interactivas  son  as  máis  axeitadas,  pois  permiten  compartir  e
construír o coñecemento e dinamizar a sesión de clase mediante o intercambio
verbal e colectivo de ideas. As metodoloxías que contextualizan o aprendizaxe e
permiten o aprendizaxe por proxectos, os centros de interese, o estudo de casos ou
o  aprendizaxe  baseado  en  problemas  favorecen  a  participación  activa,  a
experimentación e un aprendizaxe funcional que vai facilitar o desenvolvemento
das competencias, así como a motivación do alumnado ao contribuír decisivamente
á transferibilidade dos aprendizaxes.

O  obxectivo  da  materia  de  Primeira  Lingua  Estranxeira  na  etapa  de  Educación
Secundaria  obrigatoria é a  aprendizaxe das  destrezas discursivas  que poder ter
lugar en ámbitos diversos. Ao finalizar a Educación Primaria, o alumnado debe ser
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capaz de utilizar a lingua estranxeira para expresarse e interactuar oralmente e por
escrito  en  situacións  sinxelas  e  habituais.  No  ciclo  de  Educación  Secundaria
Obrigatoria  continúase  o  proceso  de  aprendizaxe  da  Lingua  estranxeira,  co
obxectivo de que ao finalizar esta etapa consoliden as destrezas produtivas e sexan
capaces de manter unha interacción e facerse entender nun conxunto de situacións
diversas. En definitiva, esta etapa debe suponer un punto de partida sólido para
continuar, de forma progresivamente autónoma, cunha aprendizaxe que vai durar
toda a vida.

Por outra parte, a aprendizaxe dunha lingua estranxeira transcende o marco das
aprendizaxes  lingüísticas,  vai  máis  alá  de  aprender  a  utilizala  en  contextos  de
comunicación.  O  seu  coñecemento  contribúe  á  formación  do  alumnado  dende
unha  perspectiva  integral  en  tanto  que  favorece  o  respecto,  o  interese  e  a
comunicación con falantes doutras linguas, desenvolve a conciencia intercultural e
é  un  vehículo  para  a  comprensión  de  temas  e  problemas  globais  e  para  a
adquisición  de  estratexias  de  aprendizaxe  diversas.  O  proceso  de  ensino  e
aprendizaxe dunha lingua estranxeira nesta etapa educativa leva consigo un claro
componente actitudinal, na medida que contribúe a desenvolver actitudes positivas
e receptivas cara a outras linguas, e cultura e, ao mesmo tempo, a comprender e
valorar a lingua ou linguas propias. Na medida do posible, é globalizar experiencias
sen esquecer a etapa concreta de aprendizaxe en que os estudantes se atopan.

É moi importante a variedade nas actividades de aprendizaxe. Non é conveniente
adicar moito tempo a unha única actividade ou facelo sempre do mesmo xeito. Para
a  realización  dos  exercicios,  a  clase  pode  organizarse  de  formas  distintos:
individualmente, en parellas ou en grupos.

Utilizarase como base e punto de referencia o libro de texto ou workbook, segundo
o curso, fotocopias e os CDs correspondentes a cada libro.

A maiores, recoméndase utilizar os recursos didácticos que cada profesor, no uso
da súa
responsabilidade  e  profesionalidade,  e  na  medida  que  o  comportamento  dos
estudantes o permita,
estime  máis  convenientes,  podendo  recurrir  a  material  extra  (xogos,  películas,
cancións…) para
reforzar as catro destrezas: reading, writing, listening e speaking.

Desde hai uns anos as novas tecnoloxías veñen adquirindo unha maior presenza na
sociedade introducíndose pouco a pouco na maioría dos ámbitos da vida. As súas
enormes potencialidades fan pensar que o seu emprego é xa  imprescindible.  A
escola non pode permanecer allea a este fenómeno e debe saber integrar os novos
medios na práctica escolar cotiá para preparar ao alumnado para que no futuro
sexan competentes en tódolos campos.

As  TIC  posibilitan  a  mellora  do  proceso  de  ensino  e  aprendizaxe  servindo  de
elemento fundamental para reforzar as distintas materias do currículo. Conseguen
por si mesmas unha maior motivación do alumnado, permiten a posibilidade de
acceder a multitude de fontes documentais e informativas (o necesario labor de
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peneira e valoración crítica), facilitan a aprendizaxe de cada alumno/a ao seu ritmo
e favorecen o traballo colaborativo tanto entre o propio alumnado do centro como
con outros nenos de distintos países.

Na actualidade o IES A Sangriña  conta con 4 aulas TIC e unha aula de inglés da cal
o  departamento  de  inglés  fai  uso  continuado  fara  reforzar  o  aprendizaxe  da
materia.

Metodoloxía a aplicar nas clases de Primeira Lingua Estranxeira:

Partindo da base de que o alumnado é o centro do proceso de aprendizaxe, e de
que hai que traballar dun xeito activo e continuo as sete competencias clave do
sistema  educativo  español,  a  metodoloxía  que  se  vai  utilizar  na  Educación
Secundaria Obrigatoria na materia de Primeira Lingua Estranxeira é a seguinte:

a) Formas de condución da clase: 
 
Clase maxistral nunha porcentaxe moi baixa, e limitándo á explicación necesaria en
casos de falta de comprensión por parte do alumnado.
Aprendizaxe autónoma: o alumnado disporá de suficientes ferramentas e materiais
(libro de texto, material dixital, Internet, diccionarios online, etc) para ser quen de
procurar  pola  súa  conta  información  necesaria  para  desenvolver  as  diferentes
actividades ou tarefas
Aprendizaxe cooperativa: o alumnado terá que desenvolver actividades e tarefas
que implican colaboración entre dúas ou máis persoas
Proxectos:  como  mínimo  realizaránse  dous  proxectos  de  investigación  e
presentación oral ao longo do curso académico. Por outra banda, é a nosa intención
introducir  este  ano  a realización de proxectos  interdisciplinares  alo  menos nos
cursos 1º e 3º de ESO, aínda que están pendentes de avaliación e aprobación por
parte dos outros departamentos e da elaboración dun proxecto definitivo. 
Actividades de casa: o alumnado deberá desenvolver actividades puntuais na casa
que estarán vencelladas normalmente á situacións reais relacionadas cos intereses,
experiencias ou necesidades do alumnado.

Durante  o  presente  curso e  mentres  estea  en  vigor  o  protocolo  Covid,
suprimiranse as actividades que supoñan que os alumnos deban interactuar entre
eles debido a que non se podería manter a distancia de seguridade.

b) Formas de organización do alumnado:
 
Individual
Parellas

Grupos de catro alumnos e alumnas
Gran grupo (toda a clase)

c) Tipos de tarefas máis empregadas:   

Proxectos
Exercicios

Actividades
Cancións
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Debates Exposicións

Visualización de animacións, DVDs, videos de internet
Actividades online

O obxectivo  principal  é  desenvolver  a  competencia  comunicativa  do  alumnado,
garantindo que estes asimilen as regras gramaticais da lingua inglesa e adquiran o
vocabulario básico necesario para comunicarse. 

Para a adquisición de vocabulario  farase  unha práctica  continua e  reciclarase  a
miudo o vocabulario xa aprendido.

Tratarase de que o alumnado sexa capaz de inferir regras gramaticais a partir de
exemplos claros e sinxelos.

Trasladaranse  ao  alumnado  aspectos  da  cultura  dos  países  de  fala  inglesa  e
propiciarase unha comparación coa súa propia cultura a través de textos, videos,
diálogos, etc.

O  alumnado  poderá  centrarse  na  vida  diaria  e  os  costumes  de  adolescentes
británicos, americanos, australianos, etc. vendo como se desenvolven en diversos
contextos ilustrados no libro de texto ou nos videos.

Plasmarase  o  mundo  real  máis  alá  da  aula  coa  axuda  de  textos  e  sección
informativas do libro de texto ou con videos de internet.

Permitiráselle ao alumnado avaliar o seu propio progreso utilizando exercicios ou
tests de autoavaliación.

Fomentarase  a  independencia  do  alumnado  á  hora  de  aprender  a  lingua
estranxeira.

Para atender á diversidade de alumnos e alumnas na aula recurriráse ao numeroso
material  graduado proporcionado polo  libro  de texto  de referencia,  no  caso de
utilizalo, polo multi-ROM de recursos do profesor e polo Workbook. Existen fichas
de vocabulario e gramática fotocopiables con exercicios en tres niveis. Tamén os
tests proporcionados nese CD de recursos están clasificados de igual xeito e á hora
de preparar exames teremos iso en conta.

Ademáis, en caso de ser preciso, daráselles material doutros libros de gramática, de
vocabulario ou se reforzará a práctica auditiva con CDs de apoio. 

Sempre que se dispoña de tempo suficiente, traballaránse tamén outras materias
do Currículum: bioloxía, xeografía, ICT, música, matemáticas e cidadanía. De todos
os xeitos, de forma transversal as competencias clave vanse traballar sempre en
relación cos estándares de aprendizaxe de cada trimestre.
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F. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Os libros que se van usar neste curso son os seguintes:

1º ESO                        Interface 1 (Ed. Macmillan). Seccións non bilingües.
                                     Voices 1- Workbook  (Ed. Macmillan). Seccións bilingües.

2º ESO                         Interface 2 (Ed. Macmillan). Seccións non bilingües.   
                                      Voices 2- Workbook  (Ed. Macmillan). Seccións bilingües.  

3º ESO                         Interface 3 (Ed. Macmillan). Seccións non bilingües-   
                                      Voices 3 - Workbook  (Ed. Macmillan). Seccións bilingües.

4º ESO                         Interface 4 (Ed. Macmillan). Seccións non bilingües.
                                      Voices 4- Workbook  (Ed. Macmillan). Seccións bilingües.

1º Bach.                        Material proporcionado polo Profesor. 
Libro recomendado: My Grammar Lab (Ed. Pearson)

2º Bach.                        Material proporcionado polo Profesor.
             Libro recomendado: My Grammar Lab (Ed. Pearson).

CMXA                            Office Administration (Ed. Burlington).
CSAF                              Business Administration & Finance (Ed. Burlington).

FP  Básica                    Material proporcionado polo profesor.

ESA                                Material proporcionado polo profesor

O  equipo  docente  pode  introducir  cantas  variacións  estime  necesarias  ou
complementar  os  criterios  indicados  nas  Unidades  didácticas  con  materiais  de
elaboración propia ou tomados doutras fontes autorizadas.

Aos alumnos recomendaráselles o uso dun caderno clasificador no que poderán
organizar  o  material  extra  proporcionado  polo  profesor  (apuntes,  fotocopias,
actividades...). 

O  noso  departamento  conta   cunha  aula  específica  de  inglés  con material  TIC:
proxector,  ordenador...  onde  cada  profesor  que  o  estime  conveniente  impartirá
clase al menos unha vez por semana e sempre dependendo da disponibilidade de
horas o de espazo suficiente na  devandita aula no caso dos grupos moi numerosos.

As  profesoras  do  departamento  Mª  José  Saborido  Ferro  e  Rosana  Moreira
Fernández  levan  varios  anos  traballando  as  unidades  didácticas  da  nosa
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programación coa plataforma Moodle. Os nosos alumnos teñen así a posibilidade
de  repasar  e  traballar  cada  unidade  na  sua  casa  con  total  autonomía.  Tamén
traballarán  coas  ditas  unidades  Moodle  nas  aulas  TIC  do  centro.  A  actividade
lingüística  realízase   así  a  través  de  medios  tecnolóxicos.  Estes  medios  están
recollidos no currículo básico como soportes naturais dos textos orais ou escritos
que  o  estudante  haberá  de  producir,  comprender  e  procesar,  polo  que  a
competencia  dixital  enténdese  como  parte  substancial  da  competencia
comunicativa. Esta forma de traballar tamén axuda ao estudiante a desenvolver a
capacidade  de  aprender  a  aprender,  marcarse  obxectivos  de  diverso  carácter
segundo  as  necesidades  de  construcción  do  perfil  persoal  de  competencias  e,
asimesmo, é o primeiro paso para unha eficaz aprendizaxe autónoma e ao longo da
vida.

G. CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

A avaliación debe ser un proceso sistemático que deberá cumprir  os requisitos
seguintes: 

Carácter integrador: ha ter presente todo o conxunto de elementos que interveñen
e condicionan a vida educativa. 
Personalizado: avaliar o alumnado en diferentes niveis de competencia, consonte o
seu progreso respecto á avaliación inicial. 
Continuo: manter unha observación sistemática sobre todo o proceso de ensino e
aprendizaxe.
Formativo:  se  debe  reconducir  o  proceso  no  momento  no  que  se  advirtan
desviacións.
Sumativo: constatación dos resultados acadados, que son indicativos da eficacia do
proceso  de  ensino  e  aprendizaxe  seguido  (tanto  na  tarefa  da  impartición  da
materia como na adquisición de contidos e desenvolvemento de competencias por
parte do alumnado).

Realizarase  unha  avaliación inicial que  determinará  o  nivel  do  que  parten  os
alumnos  e  que  nos permitirá  ter  un  referente  para  comenzar-lo novo  curso.  A
partir de aquí faranse as avaliacións formais que se establezan a principio de curso
e unha avaliación continua día a día. Cada avaliación constará cando menos dunha
proba  escrita.  Teranse  en  conta  tódolos  traballos  realizados  na  clase  e
incentivarase  a  participación  oral.  Os  alumnos  deberán  saber  que  están  a  ser
avaliados en cada actividade de clase.

Na avaliación o test  “formal”  representa  a culminación dun proceso anterior de
apredizaxe e amósanos o proceso global do alumno;  debe comprender as catro
destrezas básicas (listening, reading, writing, speaking) e, segundo sexa oral ou
escrito, cubrirá unha parte destas destrezas. O resto pódese avaliar na aprendizaxe
diaria, como xa foi exposto anteriormente.

Nun nivel elemental téntase que os tests escritos sexan sinxelos de realizar, sempre
de acordo co explicado na clase e esixido na programación do curso, cun enunciado
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claro  e  simple.  En  niveis  mais  avanzados  estes  test  terán  que  cubrir  uns
coñecementos mais amplios e avaliaranse aspectos de redacción e comprensión de
textos que non se avalía nun nivel elemental.

Ao tratarse dunha lingua non se realizarán recuperacións específicas para cada
avaliación,  senon  que,  a  medida  que  o  alumno  supere  as  probas  seguintes  se
considerará recuperada a materia anterior.
 
A nota da avaliación será o resultado da media das catro destrezas: escoitar, leer,
escribir e conversar.

Todos os alumnos/-as realizarán durante o curso a lectura mínima de dous libros
na  ESO  e  un  libro  no  1º  Bacharelato  que  serán  fixados  polo  profesor/-a  que
imparta o nivel en cuestión e dos que se terán que examinar (destreza “reading”).

G.1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

Nas cualificacións teremos en conta os seguintes criterios:
Demostrar  logros  e  melloras  aceptables  relativos  ós  contidos  reflexados
anteriormente nesta programación, tendo tamén en conta o traballo diario en clase
e  na  casa,  o  interés  mostrado  pola  asignatura,  a  actitude  do  alumno  de
colaboración e non de obstaculización no desenvolvemento normal das clases,  a
participación na aula, etc.
Nas  probas  que  se  realicen  durante  as  diferentes  avaliacións  haberá  sempre
algunha cuestión que implique tradución e  redacción por parte do alumno. Terase
en conta a capacidade oral do alumno, tanto na faceta de producción (na fala e na
lectura), como na de comprensión. Por suposto, todo esto aplicarase adaptando a
esixencia das probas ó baremo especificado para cada nivel de ensino.
No caso das seccións bilingües, terase en conta na avaliación o usar adecuadamente
algúns dos términos propios das materias bilingües traballados en clase; coñecer e
utilizar vocabulario específico de ditas asignaturas.

Criterios de redondeo: Á hora de redondear unha nota media con decimais terase
en conta a actitude e interese ante a materia. Valorarase especialmente o uso do
inglés falado durante as clases, así como  actitude activa e dinámica na aula.
  
O profesor titular levará un rexistro de incidencias que lle permita valorar se o
alumno merece ou non devandito redondeo á alza.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN:

 Observación sistemática do traballo e da participación e integración do alumno en
clase. 
 Intercambios orais: Preguntas e respostas en clase, diálogos, breves coloquios e
debates. 
 Exercicios  específicos  asociados  aos  diversos  obxectivos  didácticos  e  contidos
programados en cada unidade didáctica. 
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 Revisión, análise e comentario das actividades e traballos realizados, recollidos no
caderno escolar e en exercicios específicos. 
 Autoevaluación. 
 Coevaluación. 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Ficha de rexistro personalizada, onde se anotan os resultados apreciados a partir
da observación, a análise de tarefas, as intervencións en clase e a corrección dos
exercicios  e  do  caderno  escolar  individual  do  alumno  (na  ESO),  que  integra  a
información obtida e a valoración da mesma. 
 Probas orais. 
 Producións e probas escritas, que incorporan os resultados obtidos nas diversas
actividades de avaliación que se integran no proceso educativo. 

Nas últimas décadas, a nosa sociedade sufriu importantes cambios que demandan
tamén respostas diferentes na formación dos futuros cidadáns. Dentro do marco
europeo conseguiuse un esperanzador consenso sobre as finalidades dos sistemas
educativos:  os  nosos  alumnos  e  alumnas  deben  alcanzar  ao  terminar  a  súa
escolaridade  obrigatoria  unha  serie  de  competencias  fundamentais  para
desenvolverse nunha sociedade cambiante e para construír un futuro participativo
e democrático: As COMPETENCIAS CLAVE (LOMCE). 

Esta nova orientación pode, e debe, mellorar o currículo e os procesos de ensino e
aprendizaxe, e supón á súa vez un novo reto para os docentes, que comeza por un
novo proceso de formación e reflexión sobre o traballo que se está desenvolvendo
nas aulas. 

Tal  e  como  xa  mencionamos  anteriormente,  no  apartado  dedicado ás  seccións
bilingües, no caso das materias de Lingua Estranxeira, o eixe é  a Competencia en
Comunicación en Lingua Estranxeira, e esta competencia é a que ten maior peso
dentro  dos  obxectivos  de  etapa.  Deste  xeito  a  competencia  lingïstica  nas  cinco
destrezas  será  a  que  se  evalue  con  máis  detalle  mediante  os  instrumentos  e
procedementos de avaliación xa mencionados. 

A competencia para aprender a aprender e iniciativa persoal tamén será valoradas
como  unha  das  competemcias  pricipais.  Para  avaliar  devanditas  competencias
terase en conta o interese do alumno por adquirir e ampliar de forma autónoma os
coñecementos que resultan necesarios para superar o curso con éxito. Tamén se
terán en conta a participación en clase, o traballo fora do aula (projects e traballos
de  investigación),  o  esforzo  do  alumno  por  ser  autónomo  na  súa  aprendizaxe
(preguntar dúbidas en clase, pedir refuerzos...), a organización do traballo...

G.2-CRITERIOS CUALIFICACIÓN:

A nota da avaliación será o resultado da media das cinco destrezas: escoitar, leer,
escribir, falar e conversar. Os profesores e profesoras titulares dos grupos terán en
conta a actitude do alumno na clase como criterio de redondeo.
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Con  respecto  á  avaliación  das  competencias  e  a  súa  cualificación,  estas  serán
avaliadas coa inclusión de actividades competenciais en cada proba obxectiva e coa
utilización  de  procedementos  de  avaliación.  Desta  forma  a  competencia  en
comunicación lingüística será avaliada por medio de actividades relacionadas coa
comprensión e expresión oral e escrita por exemplo:

- Listenings
- Oral presentations
- Writings
- Reading tests
- Actividades de pregunta/resposta… 

A competencia dixital, aprender a aprender e o sentido de iniciativa serán avaliadas
con proxectos orais e mediante o seguimiento da actividade dos alumnos na aula
virtual do centro. 

A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía serán
avaliadas coa inclusión nas probas escritas de vocabulario específico sobre formas,
posiciones, espacio, números y operaciones básicas, e vocabulario tecnolóxico. 

As competencias sociais e cívicas e conciencia e expresión culturais serán avaliadas
coa  inclusión  de  essays  nas  probas  donde  teñan  que  escribir  sobre  aspectos
socioculturais  de outros  países,  así  como tamén  con  tarefas  onde se  fomente a
relación  entre  os  alumnos:  actividades  en  parella  ou  en  grupo,  como  as
presentacións orais. 

No caso de que un alumno faltase a un exame de control ou de avaliación, a
nota dese exame será de 0 a menos que presente un justificante oficial (médico,
xulgado, etc.) da devandita falta.

Si  comenzada  a  realización  dun  exame  detéctase  e  compróbase  que  un/a
estudante está copiando ou a posteriori o profesor comproba e pode probar que
ese  exame  foi  copiado,   o  profesor  poderá  valorar  devandito  exame  coa
cualificación de 0. 

O exame de comprensión lectora 'reading' suporá un 10 % da nota do trimestre
(un punto dos 10 totais). Se se trata dun exame sobre unha lectura obrigatoria, a
nota  mínima  que  deberá  obter  o  alumno  será  un  0'35.  Por  baixo  desa  nota
consideramos  que queda sobradamente probado  que o  alumno  non leu o  libro
obxecto  do  exame;  por  tanto  se  o  alumno  obtivese  menos  dun  0'35,  a  nota
resultante será de 0 no exame de 'reading'.

O exame oral (speaking) será o 15% da nota en ESO e 1º Bach e o 10% en 2º Bach.
Consistirá nun traballo de grupo no que se terán en conta os seguintes aspectos: 

 Se valorarán o  creative approach, information and contents, and  pupil’s individual fluency
and pronunciation, sendo este último o  máis valorado.

 A presentación oral se realizará nunha hora lectiva, diante dos compañeiros.
 Será un traballo en equipo ( excepto mentres este vixente o protocolo Covid) de dous a 

cinco alumnos, dependendo do número de estudantes no grupo. Soamente se aceptarán 
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traballos individuais en 1º ESO debido ás especiais características do devandito curso ou se
hai unha causa debidamente xustificada pola familia ou a dirección do centro.

 Os grupos se consensuarán entre o profesor e os alumnos e non se admintirán cambios 
unha vez decididos os traballos e as datas.

 As datas e os temas das presentacións serán consensuadas e decididas cos grupos a 
principio de cada trimestre e non se permitirán cambios salvo que exista unha causa 
debidamente xustificada.

 Si durante a exposición oral ( examen de “ speaking” ou expresión oral) na clase, un alumno
se limita a ler las notas escritas nun guión, a súa nota na parte oral da avaliación será de 
cero.

Debido  á  crise  sanitaria  derivada  da  Covid-19  e  seguindo  o  protocolo  Covid
implantado no noso centro, este curso 2020/21 as presentacións orais para
avaliar a destreza de 'speaking' pasarán a ser individuais. o peso da nota será
exactamente o mesmo, isto é: 1'5 puntos sobre 10 na ESO/1º Bach e 1 punto sobre
10 en 2º bacharelato.  Os alumnos e alumnas sarán avaliados tendo en conta  os
seguintes aspectos: pronunciation, fluency, grammar/vocabulary, accuracy of
information and creativity. 

AVALIACIÓN DA  ESO, nos tres trimestres:

- 50% Grammar & Vocabulary (O 25% se poderá distribuir en varios  
   exames de control ao longo do trimestre )
- 5%  Listening
- 15 % Speaking
- 10 % Reading (poderá ser un examen sobre a lectura obrigatoria)
- 15% Writing
- 5%  Traballo na clase e na casa (attitude)

PROBAS Competencias 
Avaliadas

Porcenta
xe  do
valor  da
proba  na
nota final
do
periodo

Varias  probas  escritas  sobre  os  contidos  léxicos  e  gramaticais
fundamentais nas diferentes unidades  e das que se obterá unha nota
media.

CL
AA

50% 

Unha proba de Comprensión Oral / Listening Test (B1) CL
AA

5%

Unha proba de expresión oral  / Oral Presentation Test  (B2) CL
CD
AA
SIEE
CSC
AA

15 %

Unha  proba  de  comprensión  escrita  /  Reading  Comprehension  Test
(B3)

CL
AA
CEC

10 %

Unha proba de expresión escrita / Writing Test  (B4) CL
AA
CSC

15 %
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CEC

*Nota:  no caso de que os  proxectos  interdisciplinares  en  vías  de  realización se
leven finalmente a cabo do xeito previsto, a fin de incluir o traballo correspondente
a ditos proxectos dentro dos instrumentos e criterios de avaliación, as porcentaxes
correspondentes  ao  segundo  trimestre  nos  grupos  de  ESO implicados  veríanse
alteradas do seguinte xeito:   

                  - 45% Grammar & Vocabulary
                  - 5% Listening
                  - 15 % Speaking
                  - 10 % Reading (poderá ser un examen sobre a lectura obrigatoria)
                  - 10% Writing
                  - 5% Attitude
                  - 10%  Participación e traballo no proxecto interdisciplinar (observación
                              e  producción).

 
Na proba extraordinaria de SETEMBRO:

                            - 60% Grammar & Vocabulary
                            - 10% Reading
                            - 30% Writing          

AVALIACIÓN DE BACHARELATO, nos tres trimestres:

Criterios a engadir:
                
Os alumnos de Bacharelato deberán:

 Participar  en  conversacións  empregando  as  estratexias  comunicativas
adecuadas e cunha destreza maior que no 1º e 2º ciclo da ESO.

 Comprender aceptablemente mensaxes orais auténticos emitidos en lingua
inglesa, así como distinguir as ideas principais e secundarias.

 Ler textos en inglés coa corrección aceptable que permita a comprensión e
captar a estructura e a organización de ideas do texto.

 Escribir  textos  en  inglés  cun  nivel  aceptable  de  comprensibilidade,
adaptando a redacción dos mesmos ás diferentes intencións comunicativas,
logrando a cohesión e coherencia do mesmo.

 Resumindo,  adquirir  as  claves  básicas  que  rixen  o  intercambio
comunicativo.

Durante o primeiro e o segundo trimestre, os alumnos realizarán unha 
presentación oral en clase sobre un tema de interés general. Os criterios serán os 
seguintes:

1. A presentación oral se realizará nunha hora lectiva, diante dos compañeiros.
2. Os grupos consensuaranse entre o profesor e os alumnos e non se admintirán cambios 

unha vez decididos os traballos e as datas.
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3. Sempre será un traballo en equipo (excepto mentres este vixente o protocolo Covid)de 
dous a cinco alumnos, dependendo do número de estudantes no grupo) Soamente se 
aceptarán traballos individuais se hai unha causa debidamente justificada pola familia ou a 
dirección do centro.

4. As datas e os temas das presentacións serán consensuadas e decididas cos grupos a 
principio de cada trimestre e non se permitirán cambios salvo que exista unha causa 
debidamente xustificada.

5. Si durante a exposición oral ( examen de “ speaking” ou expresión oral) na clase, un alumno
se limita a ler las notas escritas nun guión, a súa nota na parte oral da avaliación será de
cero.

Debido  á  crise  sanitaria  derivada  da  Covid-19  e  seguindo  o  protocolo  Covid
implantado no noso centro, este curso 2020/21 as presentacións orais para
avaliar a destreza de 'speaking' pasarán a ser individuais. O peso da nota será
exactamente o mesmo, isto é: 1'5 puntos sobre 10 en 1º BACH e 1 punto sobre 10
en 2º BACH. Os alumnose alumnas sarán avaliados tendo en conta os seguintes
aspectos:  pronunciation,  fluency,  grammar/vocabulary,  accuracy  of
information and creativity. 

 1º BACHARELATO:

O Departamento de Inglés do IES A Sangriña decide que se aplicará  o seguinte
baremo na avaliación de 1º de Bach:

1ª AVALIACIÓN:

 Test tipo ABAU* (incluíndo listening): 30%
 Grammar  &  Vocabular:y  50%,  que  se  poderá  distribuír  nun  número

indeterminado de probas ao longo do trimestre dependendo do número de
alumnos na aula e da marcha do grupo.

 Speaking: 15%
 Traballo na clase e na casa (attitude): 5%

2ª AVALIACIÓN:
 

 Test tipo ABAU (incluíndo listening): 30%
 Grammar  &  Vocabulary:  50%,  que  se  poderá  distribuír  nun  número

indeterminado de probas ao longo do trimestre dependendo do número de
alumnos na aula e da marcha do grupo.

 Speaking: 15%
 Attitude: 5%

3ªAVALIACIÓN :
Na  terceira  avaliación,  a  presentación  oral  sustitúese  por  un  libro  de  lectura
obligatoria a decidir polo profesor titular ao longo do curso.

 Test tipo ABAU (incluíndo listening): 40%
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 Grammar:&  Vocabulary:  45%,  que  se  poderá  distribuír  nun  número
indeterminado de probas ao longo do trimestre dependendo do número de
alumnos na aula e da marcha do grupo.

 Traballo na aula e na clase: 5%
 Libro de lectura. 10%

PROBAS Competencias 
Avaliadas

Varias  probas  escritas  sobre  os  contidos  léxicos  e
gramaticais  fundamentais  nas  diferentes  unidades   e  das
que se obterá unha nota media.

CL
AA

Unha proba de Comprensión Oral / Listening Test CL
AA

Unha proba de expresión oral  / Oral Presentation Test  CL
CD
AA
SIEE
CSC
AA

Unha  proba  de  comprensión  escrita  /  Reading
Comprehension (Test Test tipo PAAU /libro de lectura)

CL
AA
CEC

Unha proba de expresión escrita / Writing Test  CL
AA
CSC
CEC

CONVOCATORIA DE SETEMBRO de 1º de Bach:

 Test tipo  ABAU (sin listening): 40%
 Grammar & Vocabulary: 60%

  2º BACHARELATO:

Asumiranse  as  directrices  dadas  pola  CIUG  para  a  avaliación  da  proba  de
selectividade / reválida segundo corresponda cando estas nos sexan comunicadas.
O Departamento de Inglés do IES A Sangriña decide que se aplicará  o seguinte
baremo na avaliación de 2º de Bach:

1ª AVALIACIÓN:

 Test tipo ABAU (incluíndo listening): 40%
 Grammar  &  Vocabulary:  45%,  que  se  poderá  distribuír  nun  número

indeterminado de probas ao longo do trimestre dependendo do número de
alumnos na aula e da marcha do grupo.

 Traballo na aula e na casa (Attitude): 5%
 Speaking. 10%
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 2ª AVALIACIÓN:

 Test tipo ABAU (incluíndo listening): 60%
 Grammar:&  Vocabulary:  25%,  que  se  poderá  distribuír  nun  número

indeterminado de probas ao longo do trimestre dependendo do número de
alumnos na aula e da marcha do grupo.

 Attitude: 5%
 Speaking: 10%

3 ªAVALIACIÓN :

 Test tipo ABAU (incluíndo listening): 80%
 Grammar:&  Vocabulary:  15%,  que  se  poderá  distribuír  nun  número

indeterminado de probas ao longo do trimestre dependendo do número de
alumnos na aula e da marcha do grupo.

 Attitude: 5%

PROBAS Competencias 
Avaliadas

Varias  probas  escritas  sobre  os  contidos  léxicos  e
gramaticais  fundamentais  nas  diferentes  unidades   e  das
que se obterá unha nota media.

CL
AA

Unha proba de Comprensión Oral / Listening Test CL
AA

Unha proba de expresión oral  / Oral Presentation Test  CL
CD
AA
SIEE
CSC
AA

Unha  proba  de  comprensión  escrita  /  Reading
Comprehension (Test Test tipo PAAU)

CL
AA
CEC

Unha proba de expresión escrita / Writing Test  CL
AA
CSC
CEC
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CONVOCATORIA DE SETEMBRO de 2º de Bach:

 Text tipo ABAU sin listening: 80%
 Grammar & Vocabulary: 20%

Os  alumnos  de  2º  de  Bacharelato  que  non  superaran  a  materia  nas  probas
ordinarias o longo do curso deberán repasar os contidos estudiados que figuran
nesta programación co fin de prepararse para a proba extraordinaria do mes de
setembro.

Para aprobar esta proba extrordinaria, os alumnos deberán ser capaces de:

1. Redactar distintos tipos de composicións : narracións, descrición, cartas formais
e  informais,  resumos,  etc,  empregando  un  vocabulario  rico  e  os  elementos
morfosintácticos necesarios con precisión, coherencia e cohesión.

2.  Entender  informacións  globais  e  específicas  de  textos  orais  e  escritos  e
demostrar  a  comprensión  con  tarefas  específicas:  dar  sinónimos,  explicar
expresións  ou  termos,  poñer  título  a  un  texto,  contestar  preguntas,  xustificar,
respostas verdadeiras ou falsas, ordenar párrafos, etc.

3.  Escribir  textos  en  inglés  con  un  nivel  aceptable  de  comprensibilidade,
adecuadamente os contidos gramaticais esixidos,  “linking words and phrases”  e
adaptando  a  redacción  dos  mesmos  ás  diferentes  intencións  comunicativas,
logrando a cohesión e coherencia do mesmo.

4. Resolver cuestións morfosintácticas sobre a lingua inglesa.

* No momento de redactar esta programación non temos recibido información ou
instruccións  sobre  os  posibles  cambios  nas  ABAU  ou,  no  seu  caso,  a  proba  de
Reválida á que se enfrentarán os alumnos este ano; polo tanto, e ata ese momento,
as probas escritas en 1º e 2º de Bacharelato que figuran nos baremos como “Text
tipo  ABAU”  remitiranse  aos  criterios  das  ABAU  que  se  veñen  realizando  nos
últimos cursos.

G. 3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN:

Os alumnos deberán acadar o mínimo esixible de cada estándar para que a materia
se considere aprobada, podendo compensar o nivel dun cos outros. 

G. 4. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN:
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Os profesores titulares da materia atenderán  dentro do posible as necesidades e as
dúbidas dos seus alumnos coa materia pendente do trimestre ou curso anterior, e
lles proporcionarán material de reforzo en caso necesario.

Como  axuda  para  a  recuperación  e  reforzo  da  materia,  os  alumnos  do  IES  A
Sangriña  teñen  a  sua  disposición  na  páxina  web  do  centro  todas  as  unidades
didácticas  de  cada  curso  traballadas  e  desenvolvidas  (coa  plataforma  Moodle)
polas profesoras do departamento MºJosé Saborido e Rosana Moreira. 

Os alumnos  que non superaran a materia nas convocatorias de xuño e setembro, e
por tanto leven a asignatura pendente para o seguinte curso, deberán repasar os
contidos estudados que figuran nesta  programación,  utilizando todo o material
empregado nas clases o longo dos tres trimestres.

Os profesores titulares da materia atenderán  dentro do posible as necesidades e as
dúbidas  dos  seus  alumnos  coa  materia  pendente  do  curso  anterior,  e  lles
proporcionarán material de reforzo en caso necesario.

G.5. CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES:

Na proba extraordinaria de setembro como na proba específica de pendentes de
maio esixiranse contidos mínimos que se especifican mais adiante. 

English 1º ESO: 
Numbers up to 1000
Present of ‘to be’ ‘to have got’
PRESENT tenses (simple and progressive), SIMPLE PAST
Demonstratives this, that, these, those.
Personal Pronouns (subject)
Possessives (determiners and pronouns)
Plurals
There is/are
Some/any
Vocabulary in the text book

English 2º ESO:
All numbers 
Saxon Genitive (Peter’s car)
There is – there are
Present and past of ‘to be’ ‘to have got’
Personal pronouns: subject and object
Possessives: determiners and pronouns
Demonstratives: this, these, that, those
PRESENT tenses (simple and progressive)
Word Order of. affirmative, negative and interrogative sentences.
What / when / where / why / who
A / some / any / the
Can
PAST Simple/Continuous . Correct use of auxiliaries
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Will
Plurals
Vocabulary in the text book

English 3º ESO: 
All numbers 
Saxon Genitive (Peter’s car)
There is/was - there are/were
Present and past of ‘to be’ ‘to have got’
Personal pronouns: subject and object
Possessives: determiners and pronouns
Demonstratives: this, these, that, those
PRESENT tenses (simple and progressive)
Word Order of. affirmative, negative and interrogative sentences.
What / when / where / why / who /how many / how much
A / some / any / the
Quantifiers
Can - could -  must/needn't - may - might - should
Past continuous - Past simple - Present Perfect – Past Perfect: key words, structure
use and contrast. Correct use of auxiliaries
Plurals
Comparative and superlative
The future: will - present continuous – may/might - be going to, use and contrast
1st/2nd conditionals
Basic linkers: and, or, but, although, because, however, since, then... 
Vocabulary and irregular verbs in the text and work  books

WRITING:   traducir párrafos cortos  e redactar composicións sinxelas (75 palabras
mínimo)

English 4º ESO:  
All numbers 
Saxon Genitive (Peter’s car)
There is/was – there are/were 
Present and past of ‘to be’ ‘to have got’
Personal pronouns: subject and object
Possessives: determiners and pronouns
Demonstratives: this, these, that, those
Plurals
Word Order of. affirmative, negative and interrogative sentences.
Questions with:  what / when / where / why / who /how many / how much / how
long / how far / how often
Determiners a / some / any / the
Much/many – too/enough
Prepositions of time, place and movement
Sequencing conectors: first / then / next / after (that) / finally / before / later...
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Linkers  of  opinion:  in  my opinion,  as  I  see  it...,  addition:  moreover,  besides,  in
addition...  and contrast:  however,  on  the  other  hand,  but,  although...  cause  and
reason: since, because, due to...
PRESENT tenses (simple and progressive)
Past continuous - Past simple, structure use and contrast. Correct use of auxiliaries
Present perfect, structure,  use and contrast with the simple past
Past Perfect
All modal verbs
The future: will – present progressive - going to;  use and contrast
Relative clauses
Comparative and superlative
Conditional sentences
Passive voice
Vocabulary and irregular verbs in the text book

WRITING:   traducir párrafos usando correctamente os tempos verbais esixidos   e
redactar composicións ben estruturadas (100 palabras mínimo)

English 1º BACH:
All numbers 
Saxon Genitive (Peter’s car)
There is – there are
Present and past of ‘to be’ ‘to have got’
Personal pronouns: subject and object
Possessives: determiners and pronouns
Demonstratives: this, these, that, those
Word Order of. affirmative, negative and interrogative sentences.
Questions with:  what / when / where / why / who /how many / how much / how
long / how far / how often
Determiners a / some / any / the / a little / a few / much / many / enough
Prepositions  of  time:  in  /  at  /  on  /  from...to  /until  /  for;  and  place:  in  /  at  /
between-among / opposite-in front of / behind / against /near
Sequencing conectors: first / then / next / after (that) / finally / before / later
Linking words and phrases: moreover, besides, also, furthermore, because (of), that
is why, so, therefore, but, however, in fact,  although, on the one hand, on the other
hand, by the time,              as soon as. 
Plurals
Comparative and superlative
PRESENT tenses (simple and progressive)
Past continuous - past simple – past perfect, structure use and contrast. Correct use
of auxiliaries
Present perfect, structure,  use and contrast with the simple past.
Present perfect continuous (she has been waiting) / past perfect continuous ( I had
been waiting)
The future: will – present progressive - going to;  use and contrast
Perfect future
Modal verbs: can / could / may / might / must / have to / should / will / would /
shall / needn’t / had better / used to
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Passive  Voice:  os  alumnos han  de ser  capaces  de  recoñecer la  Voz  Pasiva  e  de
cambiar
frases de activa a pasiva.
Relative Clauses: ser capaces de formar unha oración de relativo a
partir de dúas oracions simples y ser capaces de distinguir los casos en donde se
poida
omitir o relativo.
Conditional  sentences,  three  types:  o  alumno  ha  de  ser  capaz  de  utilizar
estructuras
básicas para expresar posibilidade, probabilidade e imposibilidade.
Vocabulary studied along the academic year.

WRITING:   ordenación lóxica de frases e parágrafos co  fin de realizar un texto
coherente utilizando adecuadamente os tempos verbais esixidos e “linking words
and phrases”(120 palabras mínimo)

English 2º BACH:
Todos os contidos mínimos de 1º Bacharelato e a maiores:
Gerunds and infinitives: stop, remember, forget,regret
Perfect modals, synonyms.
Causative Passive.
All possible constructions for comparison.
Reported Speech: transmitir o que outra persona manifestou,  por medio de una
“statement, question o command”, utilizando os verbos introductores: “say” “tell”
“ask” “order” “advise”…
Advanced conditional sentences and linkers: providing that, as long as, I wish…, if
only, on condition that…
Easily confused words, false friends…
Vocabulary studied along the academic year.

WRITING:  o  alumno deberá escribir  textos  en inglés  con un  nivel  aceptable  de
comprensibilidade,  adaptando a redacción dos mesmos ás  diferentes  intencións
comunicativas, logrando a cohesión e coherencia do mesmo. (Sobre 120 palabras)
Deberá saber estructurar os seguintes tipos de composición:
- Letters (formal/informal)
- A narrative
- For/against essay
- A descriptive essay
- Opinion Essay

H. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA
DOCENTE  

A  avaliación  é  un  elemento  esencial  do  proceso  de  ensino  -  aprendizaxe  que
comporta  a  recolleita  sistemática  e  organizada  de  información  e  a  súa
interpretación, de maneira que permita modificar e resolver o proceso educativo. É
un medio fundamental formativo que permite mellorar a aprendizaxe dos alumnos
e o ensino dos docentes.
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É  necesario  reflexionar  sobre  que  evaluamos  (capacidades,  coñecementos  e
actitudes), cando evaluamos (inicial, continúa e final) e como o facemos (técnicas,
instrumentos, procedementos, autoevaluación, cooperativo, externa, interna).

Os indicadores están dirixidos a analizar a avaliación en varios estados:

a) En relación co currículo.
b) En relación coa avaliación inicial.
c) En relación cos contidos e instrumentos da avaliación.
d) En relación coa temporalización da avaliación.
e) En relación co uso dos resultados da avaliación para mellorar a aprendizaxe e o
ensino. 

Malia ser evidente que cada grupo conforma un ente vivo  no que podemos atopar
alumnado con  particularidades  (dificultades,  talentos,  actitudes...)  moi  diversas,
cómpre  indicar  cando  consideraremos  axeitada  a  consecución  do  proceso  de
ensino.  Isto  pode  traducirse  nunha  porcentaxe  mínima  de  aprobados  que  nos
marquemos  (pero  que  non  nos  debe  atar),   a  consecución  dalgúns  contidos
concretos que nos parezan imprescindibles ou ben a pertinencia das actividades
preparadas, así como os instrumentos de avaliación empregados. Así: 
- Considerarase axeitado o proceso de ensino se, cando menos, o 60 % do grupo
acade o aprobado na avaliación.
- O membros do departamento poderán e deberán reflexionar  e analizar a súa
práctica docente  coa axuda desta táboa: 

 INDICADORES VALORACIÓN OBSERVACIÓN

1 Aplico  criterios  de  avaliación  de  acordo  co
establecido  no  Proxecto  Curricular  e  na
programación  de  aula,  considerando  a
diversidad dos alumnos e o equilibrio  entre os
contidos  conceptuais,  procedimentales  e
actitudinales. 

2 Utilizo a avaliación dentro do proceso de ensino
aprendizaxe co fin de reconducir o mesmo. 

3 Dou a coñecer aos meus alumnos os criterios de
avaliación  así  como  os  procedementos  e
materiais  que  se  utilizarán  durante  o
desenvolvemento da programación de aula. 

4 Realizo  unha  avaliación  inicial  para  coñecer  o
nivel  de  coñecemento  dos  meus  alumnos,  as
estratexias  que utilizan no cálculo e resolución
de problemas, e dificultades que presentan, etc,
co  fin  de  adecuar  o  proceso  de
ensino/aprendizaxe  aos  alumnos.

5 Evalúo  sistemáticamente,  o  coñecemento  e
manexo  da  gramática,  vocabulario,  nivel  de
competencia  nas  catro  destrezas  (listening,
reading,  speaking,  writing)apoiándome  na
autoevaluación, coevaluación ... 
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6
Fago  revisiones  periódicas  do  caderno  dos
alumnos
para  comprobar  o  desenvolvemento  da
aprendizaxe  e  verificar  si  seguen  as  pautas  de
organización  dos  traballos(presentación,
limpeza, orde,...).

7
Emprego  materiais  variados  para  evaluar  e
rexistrar os progresos dos alumnos tales como:
diario  de  clase,
caderno de notas, gráficas, probas escritas,...

8
Rexistro  os  resultados  da  avaliación  continua
dos
distintos  contidos para analizar os progresos e
posibles erros.

9 Informo dos procesos de avaliación aos alumnos
e  aos
profesores  do  grupo  mediante  entrevistas
individuais,  reuniones  co  grupo  de  alumnos,
sesiones de avaliación, informes...

10 Informo  ás  familias  sobre  o  proceso  de
aprendizaxe  dos  seus  fillos  (cando  así  o
solicitan),  como  resultado  da  observación
sistemática,análise  de  producións,  grado  de
satisfacción, interese e motivación, ... 

11
Reflexiono  críticamente  sobre  a  miña  propia
formación e práctica docente referida ao ensino
da  Lingua  Inglesa,  servíndome  de  documentos
existentes  no  centro:  resultados  das
avaliacións, memorias finais ...

I. PROCEDEMENTO PARA A RECUPERACIÓN DE MATERIAS
PENDENTES

Os alumnos  que non superaran a materia nas convocatorias de xuño e setembro, e
por tanto leven a asignatura pendente para o seguinte curso, deberán repasar os
contidos estudados que figuran nesta  programación,  utilizando todo o material
empregado nas clases ao longo dos tres trimestres.

Os  alumnos  que  teñan  a  asignatura  pendente  do  curso  anterior  terán  dúas
oportunidades para superala:

1. Por avaliación continua, se superan o exame das tres avaliacións do curso no que
estiveran matriculados. 
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Ao  ser  o  inglés  unha  materia  con  continuidade  e  de  avaliación  continua,  os
profesores  do  departamento  consideran  que  é  innecesario  e  contraproducente
para o alumno ter que enfrontarse a un exame a maiores ademáis dos que teñen xa
ao final  de  cada trimestre  .  Así  pois,  se  o  alumno  co inglés  pendente  do curso
anterior aproba a avaliación do nivel que está a cursar, superará tamén a materia
pendente. Se a nota é inferior a 5, o profesor titular deberá valorar o progreso e
esforzo do alumno e se os contidos mínimos (especificados na programación) da
materia pendente están superados, nese caso o alumno poderá aprobar a materia
pendente se a nota final do trimestre é superior a 4.

2. En maio (abril para Bacharelato) cunha proba específica de contidos mínimos da
materia pendente.

Os profesores titulares da materia atenderán  dentro do posible as necesidades e as
dúbidas  dos  seus  alumnos  coa  materia  pendente  do  curso  anterior,  e  lles
proporcionarán material de reforzo en caso necesario.

J.  ORGANIZACIÓN  DE  PROCEDEMENTOS  QUE  PERMITAN  O  ALUMNADO
ACREDITAR  OS  COÑECEMENTOS  NECESARIOS  EN  DETERMINADAS  MATERIAS
(Bacharelato)

O alumnado de  2º  Bachillerato que curse  a  materia  de  Lingua Inglesa  sen tela
cursado en  1º,  será  avaliado da  mesma  forma  que  os  alumnos  que  teñen  dita
materia pendente de 1º; a saber, por avaliación continua e, a maiores, co exame de
pendentes no mes de abril. 

K. AVALIACIÓN INICIAL

Realizarase unha avaliación inicial do nivel de coñecementos do alumno mediante 
un cuestionario sinxelo ou a realización dunha tarefa que amose o grao de 
consecución dos obxectivos nos cursos previos, asimesmo levarase a cabo unha 
observación o máis cercana posible dos indicadores das distintas competencias a 
medida que se desenvolvan as primeiras clases.

Obxectivos:

a) Detectar as características que un aula ou a maioría dos seus alumnos teñen ao 
comezar o curso.
b) Saber que alumnos teñen dificultades de aprendizaxe desde principio de curso e 
cales son as súas carencias para posteriormente e si é posible realizar un programa
de traballo con estes alumnos.
c) Informar aos pais sobre o situación inicial dos seus fillos para implicar á familia 
no proceso educativo

No mes de outubro analizaranse os resultados das probas iniciais con indicación de
cal é a problemática común a estes alumnos, e se intentará ofrecerlles posibles 
solucións. Nos casos que así o requiran propoñeranse cambios organizativos ou 
materiais curriculares alternativos.
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L. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

En  toda  clase  de  Secundaria  hai  alumnos  con  diferentes  estilos  e  ritmos  de
aprendizaxe, e tamén con diversos grados de motivación. Así pois marcámosnos
como obxectivo que todos os alumnos participen no proceso de aprendizaxe con
plena satisfacción e teñan o éxito que corresponda á súa capacidade e interese.

A  diversidade  de  exercicios  e  actividades  utilizados  no  material  dos  cursos  fai
posible  que  todos  os  alumnos  atopen  algún  que  se  adapte  ao  seu  estilo  de
aprendizaxe. Por exemplo, os enfoques inductivo e deductivo que se adoptan para o
estudo  da  gramática  proporcionan  formas  diferentes  de  acceder  a  un  mesmo
contido,  e,  segundo  o  seu  estilo  individual  de  aprendizaxe,  os  alumnos
beneficiaranse dun ou outro enfoque. 

En canto aos ritmos de aprendizaxe, unha gran cantidade de actividades permite
que quen o necesite dispoña de actividades de ampliación ou de reforzo. Ademais,
o material curricular axuda ao profesor a responder ás diferenzas individuais do
aula,  proporcionándolle  actividades  de  ampliación  para  alumnos  que  terminan
antes o seu traballo, atendendo sempre ás necesidades que mostran os alumnos, e
permitindo que cada un traballe de acordo ao seu ritmo e nivel lingüístico. Isto é
moi  importante  para  os  alumnos  máis  lentos,  xa  que  contribúe  a  aumentar  a
confianza en si mesmos como aprendices de linguas estranxeiras. En moitos casos,
os alumnos teñen problemas porque non dominan as técnicas de estudo dunha
lingua estranxeira.

No entanto, o noso departamento estará sempre en contacto co Departamento de
Orientación co fin de colaborar na preparación de material e recibir asesoramento.

M. ELEMENTOS TRANSVERSAIS

A complexidade crecente do mundo actual, a sensibilización da sociedade cara a
certas  problemáticas  e  a  necesidade  de  responder  a  estas  situacións  de  forma
adecuada, aconsella que o currículo escolar incorpore temas actuais que precisan
tratamento didáctico na aulas. As linguas estranxeiras préstanse especialmente á
introdución dos valores transversais nos seus contidos, xa que o que se transmite
nestas disciplinas é o vehículo de comunicación, en definitiva o continente, e non o
contido, que pode seleccionarse en función dos intereses de alumnos e profesores. 

Así:
Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das disciplinas de cada curso,
a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as
tecnoloxías  da  información e  a  comunicación,  o  emprendemento  e  a  educación
cívica e constitucional traballaranse en todas as disciplinas.
 Promoverase o desenvolvemento dos valores que fomenten a igualdade efectiva
entre  homes  e  mulleres  e  a  prevención  da  violencia  de  xénero,  e  dos  valores
inherentes ao principio de igualdade de trato e non-discriminación por calquera
condición ou circunstancia persoal ou social.
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Promoverase a  aprendizaxe  da prevención e  resolución  pacífica  de  conflitos  en
todos  os  ámbitos  da  vida  persoal,  familiar  e  social,  así  como  dos  valores  que
sustentan  a  liberdade,  a  xustiza,  a  igualdade,  o  pluralismo  político,  a  paz,  a
democracia,  o  respecto  polos  dereitos  humanos  e  o  rexeitamento  da  violencia
terrorista,  a  pluralidade,  o  respecto  polo  Estado  de  dereito,  o  respecto  e
consideración  polas  vítimas  do  terrorismo,  e  a  prevención  do  terrorismo  e  de
calquera tipo de violencia.
Evitaranse os comportamentos, estereotipos e contidos sexistas, así como aqueles
que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de
xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual,
transxénero e intersexual.
Incluiranse  elementos  relacionados  co  desenvolvemento  sostible  e  o  medio,  a
educación do consumidor, os riscos de explotación e abuso sexual, as situacións de
risco derivadas da utilización das tecnoloxías da información e da comunicación,
así como a protección ante urxencias e catástrofes.
Incorporaranse  elementos  curriculares  orientados  ao  desenvolvemento  e
afianzamento do espírito emprendedor. 
No  ámbito  da  educación  e  da  seguridade  viaria  incorporaranse  elementos
curriculares e promóvense accións para a mellora da convivencia e a prevención
dos accidentes  de  tráfico,  co  fin  de  que o  alumnado  coñeza os  seus dereitos  e
deberes como usuario/a das vías, en calidade de peón ou peoa, persoa viaxeira e
persoa condutora de bicicletas, respecte as normas e os sinais, e de que se favoreza
a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con
actuacións axeitadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas.

N. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Este ano, o Departamento de Inglés non ten aínda organizada ninguna saída ou
actividade complementaria.
Valoraremos  a  posibilidade  de  colaboración  en  proyectos  de  pen  pals  o
intercambios con profesorado extranjero.

Ñ.  MECANISMOS  DE  REVISIÓN,  AVALIACIÓN  E  MODIFICACIÓN  DAS
PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS EN RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E
PROCESOS DE MELLORA

A programación  do  departamento de  inglés  do  IES  A  Sangriña  será  revisada  e
evaluada polos  membros do departamento anualmente,  unha  vez  se  comente  a
marcha do curso actual e se cheguen ás conclusións pertinentes. Se efectuarán así
todos os cambios que sexan precisos para mellorar o rendemento do alumnado do
noso centro así como os cambios dispostos pola inspección educativa.

Aspectos a valorar:  
 O cumprimento da temporalización. 
 A idoneidade dos materiais, recursos e metodoloxías empregadas en cada

unidade didáctica. 
 A valoración das actividades complementarias. 
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 A pertinencia e eficacia do proceso de avaliación do alumnado en todos os
seus niveis (procedementos, criterios de cualificación e recuperación...)

 O traballo realizado no desenvolvemento das competencias clave.

Algunhas ferramentas que permiten este balance poden ser: 
 O caderno de notas do profesorado. 
 As enquisas de autoavaliación. 
 O grao de éxito ou fracaso académico obtido. 
 As reunións de departamento, ciclo ou etapa. 

O. OUTROS:

O. 1 SECCIÓNS BILINGÜES

O  I.E.S.  A  Sangriña  participa  desde  o  curso  2008-09  no  desenvolvemento  dun
proxecto bilingüe no Ensino Secundario Obrigatorio propiciado pola Consellería de
Educación da Xunta de Galicia, mediante a Orde de 18 de abril de 2007, pola que se
crea e regula a convocatoria do Plan de Seccións Bilingües nos centros sostidos con
fondos públicos de ensinanza non universitaria. 

Os  proxectos  de  ensino  bilingüe  responden  á  demanda  dunha  competencia
lingüística  plurilingüe  como  compoñente  básico  da  formación  de  cidadáns  no
marco da Unión Europea e dos procesos xerais de globalización do mundo actual. 

Ademais,  a  aprendizaxe doutras  linguas achega un valor engadido aos  sistemas
educativos, porque fomenta o desenvolvemento de diferentes capacidades e integra
valores como o respecto e a tolerancia. 

 Este ano o IES A Sangriña conta con as seguintes SECCIÓNS BILINGÜES: 

 Matemáticas-inglés-plástica en 1º ESO.   Os profesor coordinador do proxecto
será Mª José Saborido, do noso departamento. Os profesores das asignaturas non
lingüísticas serán Carmen López,  do Departamento de Matemáticas; Beatriz Nuñez
, do Departamento de Plástica.

Música-matemáticas-EF-inglés en 2º ESO, coordinada por Mª José  Saborido e
Victoria Vilar, do Departamento de Inglés, con Nuria Vázquez do Departamento de
Música,  Alberto González e Laura Martínez,do Departamento de Matemáticas.  

Plástica-música-inglés en 3º ESO  ,  coordinada pola profesora  Rosana Moreira
(inglés),  con Beatriz  Núñez  do  Departamento de Plástica e Alfredo Garrido do
Departamento de Música. 

Historia-EF-inglés  en  4º  ESO, coordinada  pola  profesora  Rosana  Moreira,  de
Inglés,  con  Susana  Salvador  do  Departamento  de  EF  e  Carlos  Alonso  do
Departamento de Xeografía e Historia. 

Nas últimas décadas, a nosa sociedade sufriu importantes cambios que demandan
tamén respostas diferentes na formación dos futuros cidadáns. 
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Dentro  do  marco  europeo  conseguiuse  un  esperanzador  consenso  sobre  as
finalidades dos sistemas educativos: os nosos alumnos e alumnas deben alcanzar
ao  terminar  a  súa  escolaridade  obligatoria  unha  serie  de  competencias
fundamentais para desenvolverse nunha sociedade cambiante e para construír un
futuro  participativo  e  democrático:  As  COMPETENCIAS  BÁSICAS  (LOE)  ou
COMPETENCIAS CLAVE (LOMCE).
 
Dentro dun currículo baseado no desenvolvemento dunha serie de competencias
clave,  o  obxectivo  de  calquera  materia  debe  ser  contribuír  á  consecución  das
mesmas, as aulas bilingües contribúen de xeito notable á adquisición de devanditas
competencias.

No caso das materias de Lingua Estranxeira, o eixe é evidentemente a competencia
en comunicación en Lingua Estranxeira, e esta competencia é a que ten maior peso
dentro dos obxectivos de etapa, pero a lingua inglesa nas aulas bilingües tamén
participa no desenvolvemento doutras competencias como:

Autonomía  e  iniciativa  persoal  (LOE)  /  Sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu
emprendedor (LOMCE): Responsabilidade, perseveranza, autoestima, creatividade,
autocrítica ou control persoal son algunhas das habilidades relacionadas con esta
competencia,  unhas  habilidades  que  permiten  ao  estudante  ter  unha  visión
estratéxica dos retos e oportunidades aos que se ten que enfrontar ao longo da súa
vida e facilítanlle a tóma de decisións.  

 Competencia para aprender a aprender: Refírese á aprendizaxe ao longo da vida, é
dicir á habilidade de continuar aprendendo de xeito eficaz e autónoma unha vez
finalizada a etapa escolar.  Isto implica,  ademais de ter conciencia  e control  das
propias  capacidades  e  coñecementos  e  estar  debidamente  motivado,  o  saber
utilizar adecuadamente estratexias e técnicas de estudo.

Vantaxes das aulas bilingües para o alumnado:

-Unha  notable  mellora  da  capacidade  comunicativa  en  Lingua  Estranxeira,
especialmente na produción e interacción oral. 

-Beneficios cognitivos que se derivan da aprendizaxe simultánea en dúas linguas:
os alumnos establecen mecanismos comparativos e contrastivos que lles axudan a
desenvolver estratexias de aprendizaxe adecuadas. 

-Increméntase  o  coñecemento  dos  aspectos  socioculturais  dos  países  de  fala
inglesa. Os alumnos desenvolven un espírito crítico e valoran os elementos máis
positivos de cada cultura. 

-Os  estudantes  obteñen  unha  serie  de  vantaxes  que  repercuten  de  modo  moi
positivo na súa aprendizaxe: a  Consellería de Educación outorga prioridade aos
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Centros con Sección bilingüe para participar en Programas Europeos, intercambios
escolares, auxiliares de conversación, etc.

OBXECTIVOS XERAIS das Seccións Bilingües:

Os obxectivos xerais do proxecto inclúen, que os alumnos e alumnas alcancen a
capacidade  que  lles  permita  comprender  e  expresase  nunha  ou  máis  linguas
estranxeiras. 

Os obxectivos específicos do noso proxecto bilingüe son: 

1- Continuar a adquisición e a aprendizaxe do inglés mediante o seu uso en áreas
non lingüísticas do currículo. 

2- Reforzar a conciencia da diversidade de ambas  culturas. 

3- Facilitar o intercambio de profesores e alumnos con outros países. 

4- Potenciar a facilidade para aprender unha terceira ou cuarta lingua. 

5- Desenvolver o espírito de tolerancia e respecto cara a outras linguas e culturas.
Unha  educación  bilingüe  proporciona  ese  espírito  en  maior  medida  que  unha
educación na que estudan nunha segunda lingua.

 METODOLOXÍA DA SECCIÓN BILINGÜE:

A pesar de que o curriculum da materia de inglés será esencialmente o mesmo para
todos  os  grupos  (bilingües  e  non  bilingües),  a  metodoloxía  cambia  de  forma
significativa.

O  obxectivo  principal  dun  programa  bilingüe  é  que os  alumnos  alcancen a  súa
alfabetización en ambos os idiomas. Estar alfabetizado nun idioma implica que o
alumno domine as catro habilidades da lingua: entender, falar, ler e escribir, que se
ensinarán dunha maneira integrada. 

Por iso ser capaz de ler e comunicarse con fluidez en inglés e gozar facéndoo, son
habilidades  que  pretendemos  que  os  nosos  alumnos  consigan  a  través  deste
programa. Para iso nosa metodoloxía incluirá os seguintes aspectos:

1. Dirixirse sempre aos alumnos en inglés. Asegurarse de que os alumnos coñecen
o  repertorio  de  expresións  útiles  en  clase.  Estas  expresións  teñen  que  ser
practicadas para que os alumnos poidan funcionar nas outras materias. 

2. Crear unha biblioteca do proxecto bilingüe, onde os alumnos poidan elixir entre
o máximo número posible de libros. Animar á lectura regular é moi importante.
Usar libros co texto gravado nun CD, o cal é unha actividade non só atractiva, senón
que tamén é unha gran ferramenta para mellorar a lectura en voz alta. 
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3.  Utilizar  todo  tipo  de  xogos,  crucigramas,  sopas  de  letras  e  calquera  outra
actividade  enfocada  á  palabra,  frase  ou  texto  para  reforzar  a  aprendizaxe  do
vocabulario  específico  das  materias  non  lingüísticas  (do  cal  serán  avaliados),
facilitando así o ensino en inglés das devanditas materias.

4.  Crear  un  espazo  bilingüe  na  súa  clase  (posters,  notas,  fotos,  carteis  sobre
calquera actividade relacionada coas materias que imparten en inglés ). 

5. Coordinar o traballo cos departamentos implicados, compartindo aspectos como
vocabulario crave da materia, conceptos, etc.. 

CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN:
A  avaliación  debería  tomar  en  consideración  todos  os  aspectos  da  educación,
incluíndo o coñecemento e dominio do catro destrezas,  pero debe ter  en conta
tamén  as  capacidades  de  reflectir  a  variedade  de  estilos  de  aprendizaxe  dos
alumnos. Así mesmo a avaliación debe ser un proceso continuo que se centre no
progreso do alumno. 

Os criterios de avaliación son:

1. Coñecemento da lingua (gramática, vocabulario..). 
2. Destrezas lingüísticas (habilidade para usar o idioma oralmente, para escribir e
para entender un texto escrito). 
3.  Nos  alumnos  das  aulas  bilingües  valorarase  especialmente  a  participación,
actitude e esforzo en utilizar o inglés para comunicar e comunicarse. 

A  avaliación  céntrase  tradicionalmente  na  realización  de exames,  pero  a  estes
sumaráselles  tamén  a  valoración  da  participación  do  alumno  nas  actividades
propostas polo profesor e o uso regular do inglés na aula.

O.2. ACCIÓNS PREVISTAS CONSONTE O PROXECTO LECTOR, O PLAN DE
INTEGRACIÓN DAS TICS E O PLAN DECONVIVENCIA

PROXECTO LECTOR:

Ademais  do  libro  de  texto,  os  alumnos  terán  lecturas  obrigatorias  que  se
determinarán  o  longo  do  primeiro  trimestre  e  das  que  serán  avaliados.  Ditas
lecturas serán traballadas na casa e na clase.

O departamento conta  ademais  cunha coleccion de graded readers  e  revistas  a
disposición do alumnado mediante un sistema de préstamo.  Estamos asimesmo
valorando  a  posibilidade  de  adquirir  algúns  libros  non  adaptados  que  poidan
poñerse a disposición dos alumnos máis  avanzados por medio da biblioteca do
centro e así ir formando un Club de Lectura.

O USO DAS TICS:
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Desde a materia de lingua estranxeira, a contribución á competencia no tratamento
da  información  e  a  competencia  dixital  vai  ser  esencial.  O  tratamento  da
información vaise traballar desde esta área como un contido específico a través de
actividades  que  requiran  do  alumnado  o  manexo  de  fontes  informativas  en
distintas  linguas,  soportes  e  modelos  lingüísticos  e  o  seu  procesamento  e
presentación posterior. Da mesma maneira a contribución á competencia dixital vai
ser  continua,  desde  o  uso  das  TIC  para  a  creación  de  distintos  contextos
comunicativos:  chats,  foros,  correo electrónico,  blogs,  etc.,  pasando  polo uso  de
distintas  ferramentas  dixitais  para  manexar  a  información:  CD,  DVD,  internet,
presentacións de PowerPoint... ata o uso de distintos recursos para a aprendizaxe
das linguas: programas de software específicos, páxinas web, dicionarios en liña,
tradutores automáticos, etc.
   
O énfasis  de desenvolver unha Proposta  Curricular  con elementos CLIL  implica
intensificar  a  experiencia  do  alumnado na  «resolución  de  problemas» e  «saber
facer cousas» a través doutro idioma, dando unha relevancia destacada ao uso da
linguaxe á vez que se adquiren os contidos do área/materia dun xeito máis activo,
estimulando así a aprendizaxe. En términos de adquisición de linguas estranxeiras,
a  finalidade  é  cultivar  un coñecemento  para  futuros  postos  de  traballo  cun  fin
práctico. Neste sentido, a Programación de Aula ofrece tarefas relevantes, realistas
e motivadoras dirixidas á aprendizaxe dos contidos curriculares a través do inglés.  

Tendo en conta  ademais  a  importancia  dea  consecución da COMPETENCIA  de
SENTIDO DE LA INICIATIVA  no alumno, as profesoras do departamento Mª José
Saborido  Ferro  e  Rosana  Moreira  Fernández  traballaron   en  profundidade  as
unidades  didácticas  da  nosa  programación  coa  plataforma  Moodle,  os  nosos
alumnos teñen así a posibilidade de repasar e traballar cada unidade na sua casa
con total autonomía . Tamén se traballarán coas ditas unidades Moodle nas aulas
TIC do centro.

Contamos  además  cunha  aula  específica  de  inglés  con  material  TIC  (e-beam,
proxector e ordenador).

Razóns para o uso das TICS na ensinanza dos idiomas:

-As TIC ofrecen acceso a unha gran cantidade de recursos auténticos na Web, en 
CD-ROM e DVD 
- O correo electrónico e a videoconferencia posibilitan a comunicación con falantes 
nativos de todo o mundo. 
- As TIC ofrecen unha ampla gama de recursos multimedia, que combinan texto, 
gráficos, audio e vídeo de forma interesante para: 
- Realizar presentacións en clase utilizando pizarras dixitais e interactivas 
- Aprendizaxe independente no laboratorio de idiomas utilizando programas 
interactivos 

CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA:
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O Departamento de Inglés contribuirá nas súas clases á transmisión dos valoresque
favorecen  a  liberdade  persoal,  a  responsabilidade,  a  ciudadanía  democrática,  a
solidariedade, a tolerancia,  a igualdade, o respecto e a xustiza,  que constitúen a
base da vida en común e a participación de lacomunidad educativa,  así como o
principio  do  esforzo  compartido  quedebe  realizar  o  alumnado,  as  familias,  o
profesorado, os centros, lasadministraciones, as institucións e a sociedade no seu
conxunto comorequisito necesario para asegurar unha educación de calidade con
equidade.  Entre  os  fins  da  educación  resaltan  o  pleno  desenvolvemento  da
personalidade,  das capacidades afectivas do alumnado, a  formación no respecto
dos dereitos e liberdades fundamentais e da igualdade efectiva de oportunidades
entre homes e mulleres, o recoñecemento da diversidade afectivo-sexual, así como
unha valoración crítica das desigualdades que permita superar os comportamentos
sexistas.Así mesmo, sinálase como un dos seus fins o exercicio da tolerancia e dela
liberdade,  dentro dos principios democráticos de convivencia e laprevención de
conflitos e a resolución pacífica dos mesmos. Igualmentese insiste na importancia
da preparación do alumnado para o ejerciciode a cidadanía e para a participación
na vida económica, social ycultural, con actitude crítica e responsable.

OBXECTIVOS:
Mellorar  a  convivencia  favorecendo  laparticipación  de  toda  a  comunidade
educativa propiciando unambiente positivo
Fomentar o respecto e o cumprimento de lasnormas de convivencia na aula e no
centro
Desenvolver nos nenos hábitos de tolerancia  e respecto
Potenciar a colaboración entre pais e profesores

O. 3. TEMPORALIZACIÓN

Os contidos repartiranse ao longo do curso en tres bloques de forma compensada
( tres unidades por trimestre aproximadamente) e de acordo co desenvolvemento
da materia nos diferentes trimestres e as necesidades específicas do alumnado en
consonancia co seu entorno vital, socioeconómico e xeográfico. 

O.4. MOVILIDADE DO ALUMNADO COMENIUS (MAC)

Os alumnos do IES A Sangriña que participen nun MAC serán avaliados seguindo a
mesma metodoloxía  e programación que o  resto dos alumnos.  Os  alumnos que
participan neste programa de movilización serán avaliados en función dos seus
progresos e seguindo o portfolio europeo.

No caso de que o periodo de estancia coincida cun trimestre completo, poñeráselle
aos  alumnos  de  envío  a  nota  obtida  no  centro  que  os  reciba.  En  caso  de
reincorporarse  ao  centro  de  envío  antes  de  finalizado  o  trimestre,  a  nota  de
avaliación dos alumnos será a media resultante entre as notas do centro de acollida
e as do centro de envío. A nota final dos alumnos deberá incluír dentro da media a
nota do centro de acollida.
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No caso dos alumnos recibidos  polo centro,  o  profesor responsable do alumno
estranxeiro deberá facer o informe final de acordo co modelo oficial do OAPEE

O.5. ABALAR

Como en cursos anteriores, nesta primeira parte do cuso, faremos uso das aulas
TIC  coas que contamos no instituto para levar a cabo o traballo habitual on line:
acceso ao blog do departamento, ás unidades Moodle coas que contamos na aula
virtual do centro, a páxinas web adicadas a apredizaxe do inglés, wequests, busca
de información… Sempre que as  aulas  Abalar  estean operativas e o  número de
ordenadores  disponibles  se  axuste  ás  necesidades  do  alumnado,  trasladaremos
este traballo a ditas aulas. A implantación do espacio Abalar facilita o acceso á rede
de modo máis habitual –informática na aula-, facilita a xestión da información e os
enlaces  por  parte  do  alumno  ao  contar  co  seu  propio  ordenador,  e  danos  a
oportunidade  de  explorar  e  utilizar  os  recursos  que  se  adapten  ás  nosas
necesidades de entre os materiais que o espazo Abalar pon á nosa disposición. Isto
supón  un  paso  máis  para  facer  da  informática  unha  ferramenta  habitual  na  a
aprendizaje  da  lingua  e  que  esta  se  faga  cada  vez  máis  activa  e  interactiva
contribuíndo a desenvolver a competencia dixital do alumnado.

O.6. AUXILIAR de CONVERSA

No  presente  curso  contamos  con  un  auxiliar  de  conversa,  Conrado  Simón,
procedente de          . Traballará cos alumnos de inglés nas seccións bilingües tanto
na  materia de inglés como nas outras materias que estanse a impartir en idioma
inglés. Contará cun horario de 16 horas semanales alternando semana 1 e semana
2 con distintos grupos para ayudar ao maior numero posivel de alumnos a mellorar
a expresión oral en inglés

O.7. PROGRAMACIÓN CICLOS e FPB

A programación da nova FP está a ser preparada  polo profesor que a imparte na
plataforma dixital destinada as programacións de ciclos. 

O.8. AFONDAMENTO EN LINGUA INGLESA 

O Departamento de Inglés ofrece como asignatura optativa de libre configuración
un programa dunha hora semanal de reforzo na materia de Lingua Inglesa dirixido
aos alumnos dos niveis 1º ESO e 2º ESO, con dificultades nesta asignatura.
Neste programa se intentará favorecer na medida do posible un método de ensino
comunicativo-funcional  na  lingua  inglesa,  desenvolver  habilidades  de
autoevaluación  e  de  aprendizaxe  independente  dos  estudantes  e  apoiar  a  súa
adquisición do inglés usando como ferramenta principal a exposición do alumno
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nun  contexto  de  inmersión  lingüística.  As  clases  adoptarán  sempre  que  sexa
posible un enfoque comunicativo e interactivo para aprender inglés. 

Obxectivos xerais do programa
 Facilitar  a recuperación de coñecementos básicos da lingua inglesa,  e así

evitar no posible o fracaso escolar nesta materia.
 Desenvolver as habilidades comunicativas (orais e escritas) en inglés que

permitan estudantes interactuar con nativo-hablantes do idioma.
 Establecer as bases necesarias que permitan aos estudantes desenvolverse

con relativa facilidade en ámbitos persoais (persoal e público),  laborais e
académicos internacionais.

 Brindar  aos  estudantes  a  oportunidade  de  mellorar  as  súas  habilidades
comunicativas  en  inglés  (orais  ou  escritas)  nun  contexto  de  inmersión
lingüística.

 Adquirir  seguridade e  confianza na  capacidade de  aprendizaxe e  uso  da
lingua estranxeira.

 Repaso do campo semántico e léxico sobre temas xerais de interese para os
alumnos. 

 Manexar  os  usos  sociais  habituais  da  lingua  (saúdos,  presentacións,
agradecimientos, escusas e outros).

 Diferenciar entre a linguaxe formal e informal, falada e escrita.
 
Habilidades revisadas neste programa

 Comunicación oral 
 Comprensión auditiva 
 Gramática e vocabulario
 Comprensión de lectura 
 Pronuncia

Contidos gramaticais, semánticos e fonéticos da lingua inglesa
 Reforzo e repaso dos contidos gramaticais  explicados na clase de Lingua

Inglesa do grupo de referencia, sempre de forma práctica .
 Práctica e repaso do léxico estudado na materia de Lingua Inglesa no grupo

de referencia, sendo sempre léxico relacionado co seu ámbito persoal, social
e  laboral:  relacións  persoais,  laborais  e  sociais.  Vida  cotiá,  persoal,
académica e profesional. Vivenda, fogar e contorno. Actividades de lecer e
tempo libre. Clima e medio ambiente. Viaxes e transportes. Bens e servizos.
Educación e formación. Saúde e benestar físico. Ciencia e tecnoloxía. Lingua
e comunicación.

 Uso de regras de fonoloxía,  recoñecemento e pronunciación dos fonemas
vocálicos  e  consoánticos.  Entoación  para  as  funcións  comunicativas
traballadas.  Produción  e  interpretación  de  diferentes  patróns  de
acentuación, ritmo e entonación necesarios para a expresión e comprensión
de distintas actitudes e sentimentos.

METODOLOXÍA
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A  metodoloxía  didáctica  terá  un  carácter  comunicativo,  activo  e  participativo,
sempre  traballando  sobre  os  contidos  estudados  na  materia  de  Inglés  como
primeira  lingua  estranxeira,  integrando  os  diferentes  tipos  de  aprendizaxe  e
favorecendo  o  traballo  en  equipo  e  a  autonomía  do  alumnado.  As  actividades
planificadas na programación, han de dirixirse ao logro da comprensión lectora, a
expresión oral e o desenvolvemento da capacidade para dialogar e expresarse en
público nos términos recollidos nos criterios de avaliación. Nos recursos didácticos
poderán  utilizarse  medios  audiovisuais  e  tecnoloxías  da  información  e
comunicación. 

O. 9. INFORMACIÓN AO ALUMNADO

O alumnado terá  unha copia  da programación para a  consulta  do que precisen
saber sobre a programación na aula de inglés (42). 

Os cursos de 2º de Bacharelato terán nas súas respectivas aulas, no taboleiro de
anuncios, os criterios especificos de avaliación para Bach.
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O. 10. PROXECTOS INTERDISCIPLINARES

Este cursos temos a intención de traballar mediante proxectos alo menos nunha
das  avaliacións  nos  cursos  de  Seccións  Bilingües.  Os  proxectos,  en  vı́as  de
elaboración, involucrarán a todas as materias implicadas nas seccións en cada un
dos niveis.

O.11 O PROXECTO BILINGÜE E O DECRETO 79/2010 QUE REGULA O
PLURILINGÜISMO NO ENSINO SECUNDARIO

A escolla das materias na seccións bilingües terá que respectar o capı́tulo IV art.
21.2 do Decreto
79/2010.
- Para respectar o disposto nese artigo, en 1º de ESO a materia de Matemáticas se
impartirá nun 60% (3 horas semanais) en inglés en un 40% (2 horas semanais) en
castelán. Asimesmo, todas as  probas efectuadas nesta materia en sección bilingüe
serán deseñadas nun 60% en inglés e un 40% en castelán.
- Para cumprir a regra do 1/3 establecida polo decreto en 2º de ESO, as materias de
Matemáticas,Ed. Física e Música terán que impartirse segundo estas porcentaxes:
- Matemáticas: 60% inglés, 40% castelán.
- Ed. Física: 50% inglés (1 hora), 50% galego.
- Música: 50% inglés (1 hora), 50% Galego.
Asimesmo, as probas efectuadas nestas materias en sección bilingüe utilizarán as
distintas linguas  nas mesmas porcentaxes.
Para  máis  información  a  este  respecto,  pódese  consultar  o  Plan  Lingüı́stico  do
Centro.

O.12 CRITERIOS A SEGUIR NO CASO DE RECORRER A ENSINANZA TELEMÁTICA
POR MOR DA EMERXENCIA SANITARIA DA COVID-19.

No suposto caso de que as autoridades sanitarias decidan un novo confinamento
que nos obrigue a recorrer outra vez ao ensino non presencial, entrará en vigor a
addenda á programación didáctica publicada na web do IES A Sangriña o día 22 de
maio do 2020. Dicha addenda pódese consultar no seguinte link:

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesasangrina/node/1468

Os profesores e profesoras do departamento aseguraranse de que todos os seus
alumnos  dispoñen  de  recursos  suficientes  para  seguir  as  clases  de  forma
telemática.  No  caso  de  detectar  problemas  de  falta  de  recursos,  porase  en
coñecemento de dirección e asegurarase de que devandito alumno-a seguirá tendo
cuberto o seu dereito a seguir as clases sen que iso implique riscos para a saúde. 

                                      …...........................................................
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                                                                               A Guarda a 20 de Outubro de 2019

Os membros do departamento de inglés: 

Rosa Ana Moreira Fernández

Mª José Saborido Ferro

Victoria Vilar

Carmen Ramos

Isabel Villamor

Martiña Piñeiro
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1º ESO SECCIÓN BILINGÜE
VOICES 1

OBJECTIVOS

A) OBXECTIVOS DE ETAPA.
A educación secundaria contribuirá a desenvolver nos alumnos as capacidades 
que lles permitan:
 Asumir  responsablemente os seus deberes,  coñecer e exercer  os seus

dereitos no respecto aos demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a
solidariedade  entre  as  persoas  e  grupos,  exercitarse  no  diálogo
afianzando os dereitos humanos como valores comúns dunha sociedade
plural e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

 Desenvolver  e  consolidar  hábitos  de  disciplina,  estudio  e  traballo
individual e en equipo como condición necesaria  para unha realización
eficaz  das  tarefas  da aprendizaxe  e  como medio  de  desenvolvemento
persoal.

 Valorar  e  respectar  a  diferenza de sexos e  a  igualdade de dereitos  e
oportunidades  entre  eles.  Rexeitar  os  estereotipos  que  supoñan
discriminación entre homes e mulleres.

 Fortalecer  as  súas  capacidades  afectivas  en  todos  os  ámbitos  da
personalidade  e  nas  súas  relacións  cos  demais,  así  como  rexeitar  a
violencia, os prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e
resolver pacificamente os conflitos.

 Desenvolver  destrezas básicas na utilización das fontes de información
para,  con  sentido  crítico,  adquirir  novos  coñecementos.  Adquirir  unha
preparación  básica  no  campo  das  tecnoloxías,  especialmente  as  da
información e a comunicación.

 Concibir  o  coñecemento  científico  como  un  saber  integrado  que  se
estrutura en distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos
para identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e da
experiencia.

 Desenvolver  o  espírito  emprendedor  e  a  confianza  en  si  mesmo,  a
participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para
aprender  a  aprender,  planificar,  tomar  decisións  e  asumir
responsabilidades.

 Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua
galega  e  castelá,  textos  e  mensaxes  complexas,  e  iniciarse  no
coñecemento, a lectura e o estudio da literatura.

 Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de xeito
apropiado.
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 Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia
propias e dos demais, así como o patrimonio artístico e cultural.

 Coñecer  e  aceptar  o  funcionamento  do  propio  corpo  e  o  dos  outros,
respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais
e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o
desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana
da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos
sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o
medio, contribuíndo á súa conservación e mellora.

 Apreciar  a  creación  artística  e  comprender  a  linguaxe  das  distintas
manifestacións  artísticas,  utilizando  diversos  medios  de  expresión  e
representación.

2.B) OBXECTIVOS DA ÁREA DE LINGUA ESTRANXEIRA
De acordo co currículo oficial establecido para a Educación Secundaria 
Obrigatoria, Voices 2 ten como obxectivo desenvolver nos alumnos as 
destrezas mencionadas nos obxectivos específicos para a área de Lingua 
estranxeira:
 Escoitar e comprender información xeral e específica de textos orais en

situacións comunicativas variadas, adoptando unha actitude respectuosa
e de cooperación.

 Expresarse  e  interactuar  oralmente  en  situacións  habituais  de
comunicación  de  forma  comprensible,  axeitada  e  con  certo  nivel  de
autonomía.

 Ler e comprender textos diversos dun nivel  axeitado ás capacidades e
intereses do alumnado co fin de extraer información xeral e específica, e
utilizar a lectura como fonte de pracer e de enriquecemento persoal.

 Escribir  textos  sinxelos  con  finalidades  diversas  sobre  distintos  temas
utilizando recursos axeitados de cohesión e coherencia.

 Utilizar con corrección os compoñentes fonéticos,  léxicos, estruturais e
funcionais  básicos  da  lingua  estranxeira  en  contextos  reais  de
comunicación.

 Desenvolver  a  autonomía na aprendizaxe,  reflexionar sobre os propios
procesos de aprendizaxe, e transferir á lingua estranxeira coñecementos e
estratexias de comunicación adquiridas noutras linguas.

 Utilizar  estratexias de aprendizaxe e todos os medios ao seu alcance,
incluídas  as  tecnoloxías  da  información  e  a  comunicación,  para  obter,
seleccionar e presentar información oralmente e por escrito.

 Apreciar a lingua estranxeira como instrumento de acceso á información e
como ferramenta de aprendizaxe de contidos diversos.

 Valorar  a  lingua  estranxeira  e  as  linguas  en  xeral,  como  medio  de
comunicación e entendemento entre persoas de procedencias, linguas e
culturas  diversas  evitando  calquera  tipo  de  discriminación  e  de
estereotipos lingüísticos e culturais.

 Manifestar unha actitude receptiva e de auto confianza na capacidade de
aprendizaxe e uso da lingua estranxeira.
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CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE, COMPETENCIAS CLAVE, INDICADORES DE LOGRO, 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN: 

Na táboa seguinte reflexamos a forma na que as distintas competencias do cadro 
anterior forman parte das distintas unidades nas que se organiza o curso:

* INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN:

O: Observación

PE: Proba escrita

PO: Proba oral

P: Producción

** GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN ESIXIBLE:

1: En vías de adquisición

2: Acadado

3: Notable

4: Excelente

BLOQUE 1

CONTIDOS CRITERIOS AVAL ESTÁNDARES INDICADORES 
LOGRO 
COMPETENCIAS

UNIDADE
S

COMPETENCIA
S

INSTRUMS
.

EVAL.

GRAO

MÍNIMO

Aspectos 
socioculturai
s e 
sociolingüísti
cos: 
convencións 
sociais, 
normas de 
cortesía e 
rexistros; 
costumes, 
valores, 
crenzas e 
actitudes; 
linguaxe non 

CE1.1.Identific
ar a 
información 
esencial, os 
puntos 
principais e os 
detalles máis 
relevantes en 
textos orais 
breves e ben 
estruturados, 
transmitidos 
de viva voz ou 
por medios 

EA1.1. 
EA1.1. 
Capta os 
puntos 
principais e
detalles 
relevantes 
de 
indicacións,
anuncios, 
mensaxes e 
comunicad
os breves e 
articulados 

IL1.1.1. 
Escoita 
indicacións, 
instrucións, 
anuncios, e 
capta a 
información 
esencial. CCL, 
SIE

IL1.1.2. 
Utiliza os 
recursos 
dixitais do 
curso para 

Todas CCL

SIE

CD

O

P

2
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verbal. 

 

Funcións 
comunicativa
s:

- Iniciación e 
mantemento 
de relacións 
persoais e 
sociais.

 

- Descrición de
calidades 
físicas e 
abstractas de 
persoas, 
obxectos, 
lugares e 
actividades.

 

- Narración de 
acontecement
os pasados 
puntuais e 
habituais, 
descrición de 
estados e 
situacións 
presentes, e 
expresión de 
sucesos 
futuros.

 

- Petición e 
ofrecemento 
de 
información, 
indicacións, 
opinións e 

técnicos e 
articulados a 
velocidade 
lenta ou 
media, nun 
rexistro 
formal, 
informal ou 
neutro, e que 
versen sobre 
asuntos 
cotiáns en 
situacións 
habituais ou 
sobre temas 
xerais ou do 
propio campo 
de interese 
nos ámbitos 
persoal, 
público, 
educativo e 
ocupacional, 
sempre que as 
condicións 
acústicas 
non 
/distorsionen 
a mensaxe e 
póidase volver
escoitar o 
devandito. 

 

de maneira 
lenta e 
clara (p. e. 
cambio de 
porta de 
embarque 
nun 
aeroporto, 
informació
n sobre 
actividades 
nun 
campament
o de verán, 
ou no 
contestador
automático 
dun cine), 
sempre que
as 
condicións 
acústicas 
sexan boas 
e o son non 
estea 
distorsiona
do. 

 

afianzar os 
coñecemento
s adquiridos 
na unidade. 
CCL, CD

 

CE1.2.Coñecer 
e saber aplicar
as estratexias 
máis 
adecuadas 
para a 
comprensión 
do sentido 
xeral, a 

EA1.2. 
EA1.2. 
Entende o 
esencial do 
que se lle di
en 
transacción
s e xestións 
cotiás e 

IL1.2.1. 
Escoita 
diálogos 
sobre 
xestións 
cotiás e 
extrae a 
información 
esencial. CCL, 

Todas CCL

SIE

O 2
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puntos de 
vista, 
consellos, 
advertencias e 
avisos.

 

- Expresión do 
coñecemento, 
a certeza, a 
dúbida e a 
conxectura. 

 

- Expresión da 
vontade, a 
intención, a 
decisión, a 
promesa, a 
orde, a 
autorización e 
a prohibición.

 

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o 
aprecio, a 
simpatía, a 
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a 
sorpresa, e os 
seus 
contrarios. 

 

- Formulación 
de suxestións, 
desexos, 
condicións e 
hipóteses.

información 
esencial, os 
puntos e ideas 
principais ou 
os detalles 
relevantes do 
texto.

 

estruturada
s (p. e. en 
hoteis, 
tendas, 
albergues, 
restaurante
s, centros 
de lecer, de 
estudos ou 
traballo).

 

SIE

IL1.2.2. 
Escoita e 
entende as 
preguntas do 
profesor 
sobre temas 
familiares e 
cotiáns. CCL

IL1.2.3. 
Escoita e 
interpreta 
diálogos 
sobre 
situacións 
cotiás 
respectando 
as 
convencións 
sociais. CCL, 
CSC, SIE

 

CE1.3. Coñecer
e utilizar para 
a comprensión
do texto os 
aspectos 
socioculturais 
e 
sociolingüístic
os relativos á 
vida cotiá 
(hábitos de 
estudo e de 
traballo, 
actividades de 
lecer), 
condicións de 
vida 
(contorna, 
estrutura 
social), 

EA1.3 
EA1.3. 
Identifica o 
sentido 
xeral e os 
puntos 
principais 
dunha 
conversació
n formal ou
informal 
entre dúas 
ou máis 
interlocutor
es que ten 
lugar na 
súa 
presenza, 
cando o 
tema lle 

IL1.3.1. 
Presencia 
conversación
s sobre o 
tema da 
unidade e 
extrae a 
información 
esencial. CCL

IL1.3.2. 
Escoita 
conversación
s relativas a 
valores de 
tipo ético e 
mostra 
respecto cara 
a outras 
opinións. 
CCL, CSC

Todas  CCL

CSC

O 1
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- 
Establecement
o e 
mantemento 
da 
comunicación 
e organización 
do discurso.

 

Estruturas 
sintáctico-
discursivas.

 

Léxico oral de
uso común.

 

Patróns 
sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 
entonación

relacións 
interpersoais 
(entre homes 
e mulleres, no 
traballo, no 
centro 
educativo, nas 
institucións), 
comportament
o (xestos, 
expresións 
faciais, uso da 
voz, contacto 
visual), e 
convencións 
sociais 
(costumes, 
tradicións).

 

resulta 
coñecido e 
o discurso 
está 
articulado 
con 
claridade, a 
velocidade 
media e 
nunha 
variedade 
estándar da
lingua.

 

 

CE1.4. 
Distinguir a 
función ou 
funcións 
comunicativas 
máis 
relevantes do 
texto e un 
repertorio dos 
seus 
expoñentes 
máis comúns, 
así como 
patróns 
discursivos de 
uso frecuente 
relativos á 
organización 
textual 
(introdución 
do tema, 
desenvolveme
nto e cambio 

EA1.4 
EA1.4. 
Comprende
, nunha 
conversació
n informal 
na que 
participa, 
descricións,
narracións, 
puntos de 
vista e 
opinións 
sobre 
asuntos 
prácticos 
da vida 
diaria e 
sobre 
temas do 
seu 
interese, 
cando se lle

IL1.4.1.Escoit
a 
conversación
s informais 
relacionadas 
co tema da 
unidade e 
capta a 
información 
básica. CCL, 
CMCT

IL1.4.2. 
Escoita 
conversación
s informais 
relacionadas 
con temas 
socioculturais
e inter-
curriculares. 
CCL, CSC

 

Todas  CCL

CMCT

CSC

O 2
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temático, e 
peche textual).

 

fala con 
claridade, 
amodo e 
directamen
te e si o 
interlocuto
r está 
disposto a 
repetir ou 
reformular 
o 
devandito.

. 

CE1.5. 
Recoñecer 
léxico oral de 
uso común 
relativo a 
asuntos 
cotiáns e a 
temas xerais 
ou 
relacionados 
cos propios 
intereses, 
estudos e 
ocupacións, e 
inferir do 
contexto, con 
apoio visual, 
os significados
de palabras e 
expresións de 
uso menos 
frecuente ou 
máis 
específico.

 

EA1.5 
EA1.6. 
Distingue, 
co apoio da 
imaxe, as 
ideas 
principais e
informació
n relevante 
en 
presentació
ns sobre 
temas 
educativos, 
ocupaciona
is ou do seu
interese (p. 
e., sobre un 
tema 
curricular, 
ou unha 
charla para 
organizar o 
traballo en 
equipo).

 

L1.5.1. 
Escoita 
gravacións 
sobre o tema 
da unidade  e 
interpreta a 
información. 
CCL, CMCT

IL1.5.2. 
Escoita 
gravacións 
sobre temas 
socioculturais
e analiza as 
diferenzas 
respecto da 
propia 
cultura. CCL, 
CCEC, CSC

IL1.5.3. 
Escoita 
gravacións 
sobre temas 
inter 
curriculares e
completa 
actividades 
relacionadas. 
CCL, CCEC, 

odas  Ccl

CMCT

CCEC

CSC

O 2
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CMCT

IL1.5.4. 
Utiliza  
recursos 
audiovisuais 
para afianzar 
os 
coñecemento
s adquiridos 
na unidade. 
CCL

 

 

 

BLOQUE 2

 

 

 

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.

CE2.2. Coñecer
e saber aplicar 
as estratexias 
máis 
adecuadas 
para producir 
textos orais 
monológicos 
ou dialógicos 
breves e de 
estrutura 
simple e clara, 
utilizando, 
entre outros, 
procedemento
s como a 
adaptación da 
mensaxe a 
patróns da 
primeira 
lingua ou 
outras, ou o 
uso de 
elementos 
léxicos 
aproximados si

EA2.2. EA2.2. 
Desenvólvese 
correctament
e en xestións 
e 
transaccións 
cotiás, como 
son as viaxes, 
o aloxamento,
o transporte, 
as compras e 
o lecer, 
seguindo 
normas de 
cortesía 
básicas 
(saúdo e 
tratamento).

 

IL2.2.1. 
Practica 
diálogos sobre
situacións 
cotiás 
seguindo un 
modelo. CCL, 
SIE

IL2.2.2. 
Practica 
saúdos, 
presentacións,
etc. de forma 
educada. CCL, 
CSC; SIE

IL2.2.3. 
Practica e 
reproduce a 
pronuncia 
correcta en 
situacións 
cotiás de 
comunicación.
CCL, SIE

IL2.2.4. Utiliza
a linguaxe 

Toda
s

CCL

SIE

CSC

CAA

O 2
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Execución

- Expresar a mensaxe 
con claridade, 
coherencia, 
estruturándoo 
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 dispoñibles. 

 

- Apoiarse en e sacar 
o máximo partido dos
coñecementos 
previos (utilizar 
linguaxe 
‘prefabricada’, etc.).

 

- Compensar as 
carencias lingüísticas 
mediante 
procedementos 
lingüísticos, 
paralingüísticos ou 
paratextuales:

 

non se dispón 
doutros máis 
precisos.

 

gestual para 
favorecer a 
comunicación 
en situacións 
cotiás. CCL, 
CAA

 

CE2.3. 
Incorporar á 
produción do 
texto oral 
monológico ou 
dialógico os 
coñecementos 
socioculturais 
e 
sociolingüístic
os adquiridos 
relativos a 
estruturas 
sociais, 
relacións 
interpersoais, 
patróns de 
actuación, 
comportament
o e 
convencións 
sociais, 
actuando coa 
debida 
propiedade e 
respectando as
normas de 
cortesía máis 
importantes 
nos contextos 
respectivos.

 

EA2.3. EA2.3. 
Participa en 
conversacións
informais 
cara a cara ou
por teléfono 
ou outros 
medios 
técnicos, nas 
que establece 
contacto 
social, 
intercambia 
información e
expresa 
opinións e 
puntos de 
vista, fai 
invitacións e 
ofrecementos,
pide e ofrece 
cousas, pide e
dá 
indicacións 
ou 
instrucións, 
ou discute os 
pasos que hai 
que seguir 
para realizar 
unha 
actividade 
conxunta. 

 

IL2.3.1. 
Interpreta 
conversacións 
informais por 
parellas 
respectando 
as normas e 
convencións 
sociais. CCL, 
SIE, CSC

IL2.3.2. 
Practica e 
reproduce a 
pronuncia 
correcta en 
conversacións 
informais. 
CCL, SIE

IL2.3.3. 
Conversa 
acerca de 
valores de 
tipo ético 
mostrando 
respecto cara 
ao resto de 
opinións. CCL, 
CSC, SIE

IL2.3.4. 
Participa en 
xogos pondo 
en práctica as 
explicacións 
gramaticales e
de 
vocabulario 

Toda
s

CCL

SIE

CSC

CAA

O 1
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Lingüísticos

- Modificar palabras 
de significado 
parecido.

 

- Definir ou 
parafrasear un termo 
ou expresión.

 

Paralingüísticos e 
paratextuales

- 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 

da unidade. 
CCL, SIE, CAA

IL2.3.5. Fai 
preguntas aos 
compañeiros 
respectando 
as 
convencións 
sociais. CCL, 
SIE, CSC

 

CE2.4. Levar a 
cabo as 
funcións 
demandadas 
polo propósito 
comunicativo, 
utilizando os 
expoñentes 
máis comúns 
de devanditas 
funcións e os 
patróns 
discursivos de 
uso máis 
frecuente para 
organizar o 
texto de 
maneira 
sinxela coa 
suficiente 
cohesión 
interna e 
coherencia con
respecto ao 
contexto de 
comunicación.

 

EA2.4 EA2.4. 
Toma parte 
nunha 
conversación 
formal, 
reunión ou 
entrevista de 
carácter 
académico ou
ocupacional 
(p. e. para 
realizar un 
curso de 
verán, ou 
integrarse 
nun grupo de 
voluntariado)
, 
intercambian
do 
información 
suficiente, 
expresando 
as súas ideas 
sobre temas 
habituais, 
dando a súa 
opinión sobre
problemas 
prácticos 
cando se lle 

IL2.4.1. 
Interpreta 
conversacións 
formais por 
parellas 
seguindo un 
modelo. CCL, 
SIE, CSC

IL2.4.2. 
Practica e 
reproduce a 
pronuncia 
correcta en 
conversacione
rs formais. 
CCL, SIE

IL2.4.3. 
Expresa a súa 
opinión sobre 
cuestións 
formais, 
respectando 
as opinións 
dos demais. 
CCL, CSC, SIE

IL2.4.4. 
Mostra acordo
ou descuerdo 
con opinións 
diferentes á 
súa, de forma 

Toda
s

CCL

SIE

CSC

O 1
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sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal.

 

Funcións 
comunicativas:

- Iniciación e 
mantemento de 
relacións persoais e 
sociais.

 

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de 
persoas, obxectos, 
lugares e actividades.

 

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, 
e expresión de 
sucesos futuros.

 

- Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, opinións 
e puntos de vista, 
consellos, 
advertencias e avisos.

 

pregunta 
directamente,
e 
reaccionando 
de forma 
sinxela ante 
comentarios, 
sempre que 
poida pedir 
que se lle 
repitan os 
puntos clave 
si o necesita.

respectuosa. 
CCL, SIE, CSC
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- Expresión do 
coñecemento, a 
certeza, a dúbida e a 
conxectura. 

 

- Expresión da 
vontade, a intención, 
a decisión, a promesa,
a orde, a autorización
e a prohibición.

 

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o 
aprecio, a simpatía, a 
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa,
e os seus contrarios. 

 

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e 
hipóteses.

 

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

 

Estruturas 
sintáctico-
discursivas.[3]

 

Léxico oral de uso 
común[4] 
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(produción) 

 

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos 
e de entonación.

 

BLOQUE 3

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).

 

- Formulación de 
hipótese sobre 
contido e contexto.

- Inferencia e 
formulación de 
hipótese sobre 
significados a partir
da comprensión de 

CE 3.1. 
Identificar a 
información 
esencial, os 
puntos máis 
relevantes e 
detalles 
importantes en 
textos, tanto en 
formato 
impreso como 
en soporte 
dixital, breves e
ben 
estruturados, 
escritos nun 
rexistro formal, 
informal ou 
neutro, que 
traten de 
asuntos cotiáns,
de temas de 
interese ou 
relevantes para 
os propios 
estudos e 
ocupacións, e 
que conteñan 
estruturas 
sinxelas e un 
léxico de uso 
común. 

EA3.1 EA3.1. 
Identifica, con 
axuda da 
imaxe, 
instrucións de 
funcionament
o e manexo de 
aparellos 
electrónicos 
ou de 
máquinas, así 
como 
instrucións 
para a 
realización de 
actividades e 
normas de 
seguridade (p. 
e., nun centro 
escolar, un 
lugar público 
ou unha zona 
de lecer).

 

IL3.1.1. Le 
instrucións, 
indicacións , 
carteis, 
fichas 
informativas
, etc e 
comprende 
información 
específica. 
CCL, CCEC

IL3.1.2. Le e 
identifica 
información 
básica e 
instrucións 
nos 
enunciados 
dos 
exercicios. 
CCL

IL3.1.3. Le e 
pon en 
práctica 
instrucións 
e consellos 
para 
mellorar as 
súas 
técnicas de 
aprendizaxe.
CCL, CAA

Todas CCL

CCEC

CAA

O

P

2
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elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos.

 

- Reformulación de 
hipótese 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:

- Iniciación e 
mantemento de 
relacións persoais e
sociais.

 

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de 
persoas, obxectos, 
lugares e 
actividades.

 

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 

  

CE 3.2. Coñecer 
e saber aplicar 
as estratexias 
máis adecuadas
para a 
comprensión 
do sentido 
xeral, a 
información 
esencial, os 
puntos e ideas 
principais ou os
detalles 
relevantes do 
texto.

 

EA3.2. EA3.2. 
Entende os 
puntos 
principais de 
anuncios e 
material 
publicitario de
revistas ou 
Internet 
formulados de 
maneira 
simple e clara, 
e relacionados 
con asuntos do
seu interese, 
nos ámbitos 
persoal, 
académico e 
ocupacional. 

 

IL3.2.1. Le 
un anucio 
publicitario, 
un folleto 
turístico, 
unha guía de
viaxes, etc. e 
analiza a 
información.
CCL, CEEC

IL3.2.2. 
Utiliza os 
recursos 
dixitais do 
curso para 
profundar 
nos 
coñecement
os 
adquiridos 
na unidade. 
CCL, CD

 

Todas CCL

CCEC

CD

O

P

2

 

CE 3.3. Coñecer,
e utilizar para a
comprensión 
do texto, os 
aspectos 
socioculturais e
sociolingüístico
s relativos á 
vida cotiá 
(hábitos de 
estudo e de 
traballo, 
actividades de 
lecer, incluídas 
manifestacións 
artísticas como 

EA3.3 EA3.3. 
Comprende 
corresponden
cia persoal en 
calquera 
formato na 
que se fala dun
mesmo; 
descríbense 
persoas, 
obxectos e 
lugares; 
nárranse 
acontecement
os pasados, 
presentes e 
futuros, reais 
ou 

IL3.3.1. Le 
cartas, e-
mails, blogs, 
postais, etc. 
de carácter 
persoal e 
utilízaos 
como 
modelo . 
CCL, CSC, 
SIE

IL3.3.2. Le 
descricións 
persoais e 
analiza a súa
dimensión 
social. CCL, 
CSC

Todas CCL

CSC

 

O

P
E

1

63



DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2020/21
DE INGLÉS

habituais, 
descrición de 
estados e situacións
presentes, e 
expresión de 
sucesos futuros.

 

- Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, 
opinións e puntos 
de vista, consellos, 
advertencias e 
avisos.

 

- Expresión do 
coñecemento, a 
certeza, a dúbida e 
a conxectura. 

 

- Expresión da 
vontade, a 
intención, a 
decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a 
prohibición.

 

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o 
aprecio, a simpatía, 
a satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a 
sorpresa, e os seus 
contrarios. 

 

a música ou o 
cine), 
condicións de 
vida (contorna, 
estrutura 
social), 
relacións 
interpersoais 
(entre homes e 
mulleres, no 
traballo, no 
centro 
educativo, nas 
institucións), e 
convencións 
sociais 
(costumes, 
tradicións).

 

imaxinarios, e 
exprésanse 
sentimentos, 
desexos e 
opinións sobre
temas xerais, 
coñecidos ou 
do seu 
interese.

 

IL3.3.3. Le 
opinións 
persoais, 
expresión de
sentimentos,
desexos, etc. 
e compáraos
cos propios. 
CCL, CSC

 

CE 3.4. 
Distinguir a 
función ou 
funcións 
comunicativas 
máis relevantes
do texto e un 
repertorio dos 
seus 
expoñentes 
máis comúns, 
así como 
patróns 
discursivos de 
uso frecuente 
relativos á 
organización 
textual 
(introdución do
tema, 
desenvolvemen
to e cambio 
temático, e 
peche textual). 

OEA3. 

EA3.4. 
Entende o 
esencial de 
corresponden
cia formal na 
que se lle 
informa sobre 
asuntos do seu
interese no 
contexto 
persoal, 
educativo ou 
ocupacional 
(p. e. sobre un 
curso de 
idiomas ou 
unha compra 
por Internet).

 

IL3.4.1. Le 
cartas, e-
mails, faxes, 
etc. de 
carácter 
formal e 
extrae 
información 
específica. 
CCL, CEEC

IL3.4.2. 
Utiliza os 
recursos 
dixitais do 
curso para 
profundar 
nos 
coñecement
os 
adquiridos 
na unidade. 
CCL, CD

 

 

 

CCL

CEEC

CD

 1
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- Formulación de 
suxestións, desexos,
condicións e 
hipóteses.

 

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

 

Estruturas 
sintáctico-
discursivas[5].

 

Léxico escrito de 
uso común[6] 
(recepción) 

 

Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas.

 

CE 3.5. 
Recoñecer, e 
aplicar á 
comprensión 
do texto, os 
constituíntes e 
a organización 
de estruturas 
sintácticas de 
uso frecuente 
na 
comunicación 
escrita, así 
como os seus 
significados 
asociados (p. e. 
estrutura 
interrogativa 
para facer unha
suxestión).

 

EA3.5. Capta 
as ideas 
principais de 
textos 
xornalísticos 
breves en 
calquera 
soporte si os 
números, os 
nomes, as 
ilustracións e 
os títulos 
vehiculan gran
parte da 
mensaxe. 

 

 IL3.5.1. Le 
artigos de 
prensa, 
revistas, 
páxinas 
web, etc, e 
analiza a 
información.
CCL, CMCT, 
CEEC

IL3.5.2. Le 
noticias 
relacionadas
con valores 
de tipo ético 
e expresa a 
súa propia 
opinión. 
CCL, CSC 
CMCT, CCEC

 

2,3,5,6,7 CCL

CMCT

CEEC

CSC

O

P

P
E

1

 

CE 3.6. 
Recoñecer 
léxico escrito 
de uso común 
relativo a 
asuntos cotiáns 
e a temas xerais
ou relacionados
cos propios 
intereses, 
estudos e 
ocupacións, e 
inferir do 
contexto e do 
cotexto, con 
apoio visual, os 
significados de 

EA3.6. EA3.6. 
Entende 
información 
específica 
esencial en 
páxinas Web e 
outros 
materiais de 
referencia ou 
consulta 
claramente 
estruturados 
sobre temas 
relativos a 
materias 
académicas, 
asuntos 
ocupacionais, 
ou do seu 

IL3.6.3. Le 
textos 
informativos
sobre temas 
socio-
culturais e 
extrae a 
información 
fundamental
. CCL, CSC 
CCEC

IL3.6.4. Le 
textos 
informativos
sobre os 
temas inter-
curriculares 
e analízaos. 
CCL, CMST, 

1,2,3,4,5,6,7,
8

CCL

SIE

CMCT

CCEC

CSC

CAA

O

P

P
E

2
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palabras e 
expresións de 
uso menos 
frecuente ou 
máis específico.

 

interese (p. e. 
sobre un tema 
curricular, un 
programa 
informático, 
unha cidade, 
un deporte ou 
o medio 
ambiente), 
sempre que 
poida reler as 
seccións 
difíciles.

 

CCEC

IL3.6.5. Le 
unha reseña,
unha 
biografía, un
informe, un 
resumo, etc. 
e extrae 
información 
específica. 
CCL, CEEC

IL3.6.6. Le e 
comprende 
as 
explicacións 
gramaticales
e de 
vocabulario 
da unidade. 
CCL, CAA

IL3.6.7. Le e 
comprende 
as seccións 
de repaso da
unidade 
fomrntando 
a 
aprendizaxe 
autónoma. 
CCL, CAA
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CE 3.7. 
Recoñecer as 
principais 
convencións 
ortográficas, 
tipográficas e 
de puntuación, 
así como 
abreviaturas e 
símbolos de 
uso común (p. 
e. >, %, þ), e os 
seus 
significados 
asociados.

EA3.7. EA3.7. 
Comprende o 
esencial (p. e. 
en lecturas 
para mozas) 
de historias de
ficción breves 
e ben 
estruturadas e
faise unha idea
do carácter 
dos distintos 
personaxes, as
súas relacións 
e do 
argumento.

IL3.7.1. Le 
historias, 
contos, 
extractos de 
novelas, 
ensaios, 
narracións, 
etc. e 
comprende 
información 
detallada. 
CCL, CEEC

IL3.7.2. 
Identifica o 
vocabulario 
relativo ao 
tema da 
unidade e 
pono en 
práctica. 
CCL, SIE

3,6 CCL

CEEC

SIE

P
E

2

 

BLOQUE 4

Estratexias de 
produción:

 

Planificación

- Mobilizar e 
coordinar as propias 
competencias xerais 
e comunicativas co 
fin de realizar 
eficazmente a tarefa 
(repasar que se sabe 
sobre o tema, que se 
pode ou se quere 
dicir, etc.). 

 

CE4.1. 
Escribir, en 
papel ou en 
soporte 
electrónico, 
textos breves,
sinxelos e de 
estrutura 
clara sobre 
temas cotiáns
ou de 
interese 
persoal, nun 
rexistro 
formal, 
neutro ou 
informal, 
utilizando 
adecuadamen

EA4.1 EA4.1. 
Completa un 
cuestionario 
sinxelo con 
información 
persoal e 
relativa á súa 
formación, 
ocupación, 
intereses ou 
afeccións (p. e.
para 
subscribirse a 
unha 
publicación 
dixital, 
matricularse 
nun taller, ou 
asociarse a un 

IL4.1.1. 
Escribe 
formularios, 
cuestionarios, 
fichas, etc. con
información 
específica. 
CCL, CSC, SIE

IL4.1.2. 
Completa 
actividades 
escritas con 
información 
persoal ou 
relativa aos 
seus intereses
persoais. CCL, 
SIE

IL4.1.3. 

1,2, 

3,4

CCL

CSC

SIE

CAA

PE

P

2

67



DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2020/21
DE INGLÉS

- 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 dispoñibles. 

 

- Apoiarse en e sacar 
o máximo partido 
dos coñecementos 
previos (utilizar 
linguaxe 
‘prefabricada’, etc.). 

 

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 

te os recursos
básicos de 
cohesión, as 
convencións 
ortográficas 
básicas e os 
signos de 
puntuación 
máis comúns,
cun control 
razoable de 
expresións e 
estruturas 
sinxelas e un 
léxico de uso 
frecuente. 

 

club 
deportivo).

Completa 
actividades de
repaso e  
auto-
avaliación con
información 
relativa aos 
seus intereses.
CCL, CAA

 

CE4.2. 
Coñecer e 
aplicar 
estratexias 
adecuadas 
para elaborar 
textos 
escritos 
breves e de 
estrutura 
simple, p. e. 
copiando 
formatos, 
fórmulas e 
modelos 
convencionai
s propios de 
cada tipo de 
texto. 

 

 

EA4.2 

EA4.2. Escribe 
notas e 
mensaxes 
(SMS, 
WhatsApp, 
chats), nos que
se fan breves 
comentarios 
ou se dan 
instrucións e 
indicacións 
relacionadas 
con 
actividades e 
situacións da 
vida cotiá e do 
seu interese.

 

IL4.2.1. 
Escribe notas, 
mensaxes 
sobre 
cuestións 
cotiás. CCL, 
SIE

IL4.2.2. 
Completa 
actividades 
referidas a 
situacións da 
vida cotiá 
respectando 
as 
convencións 
sociais. CCL, 
CSC, SIE

 

Todas CCL

SIE

CSC

O

P

2

CE4.3. Levar a EA4.3. Escribe 4.3.1.Escribe Todas CCL P 1
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rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal.

 

Funcións 
comunicativas:

- Iniciación e 
mantemento de 
relacións persoais e 
sociais.

 

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de 
persoas, obxectos, 
lugares e actividades.

 

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, 
e expresión de 
sucesos futuros.

 

- Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, opinións 
e puntos de vista, 
consellos, 
advertencias e avisos.

 

- Expresión do 
coñecemento, a 

cabo as 
funcións 
demandadas 
polo 
propósito 
comunicativo,
utilizando os 
expoñentes 
máis comúns 
de devanditas
funcións e os 
patróns 
discursivos 
de uso máis 
frecuente 
para 
organizar o 
texto escrito 
de maneira 
sinxela coa 
suficiente 
cohesión 
interna e 
coherencia 
con respecto 
ao contexto 
de 
comunicación
.

 

informes moi 
breves en 
formato 
convencional 
con 
información 
sinxela e 
relevante 
sobre feitos 
habituais e os 
motivos de 
certas accións,
nos ámbitos 
académico e 
ocupacional, 
describindo de
maneira 
sinxela 
situacións, 
persoas, 
obxectos e 
lugares e 
sinalando os 
principais 
acontecement
os de forma 
esquemática.

 

unha reseña, 
unha 
biografía, un 
informe, un 
resumo, etc. 
utilizando 
información 
específica. 
CCL, CEEC, SIE

IL4.3.2. 
Escribe 
descricións de
persoas, 
lugares, 
sentimentos, 
etc. de forma 
respectuosa. 
CCL, CSC SIE

IL4.3.3. 
Escribe 
artigos de 
prensa, 
revistas, 
páxinas web, 
etc. seguindo 
un modelo. 
CCL, CMCT, 
CEEC, SIE

IL4.3.4. 
Escribe 
historias de 
ficción, 
extractos de 
novelas, 
ensaios, 
narracións 
incluíndo 
información 
detallada. 
CCL, CEEC, SIE

IL4.3.5. 
Completa 
actividades 
pondo en 
práctica as 

CEEC
SIE
CSC
CMCT
CAAA

PE
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certeza, a dúbida e a 
conxectura. 

 

- Expresión da 
vontade, a intención, 
a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a 
prohibición.

 

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o 
aprecio, a simpatía, a 
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa,
e os seus contrarios. 

 

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e 
hipóteses.

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

 

Estruturas 
sintáctico-
discursivas.[7]

 

Léxico escrito de 
uso común[8] 
(produción) 

 

explicacións 
gramaticales 
da unidade. 
CCL, CAA

IL4.3.6. 
Completa 
actividades 
pondo en 
práctica o 
vocabulario 
da unidade. 
CCL, CAA

IL4.3.7. 
Realiza 
actividades 
artísticas 
relacionadas 
co tema da 
unidade. CCL, 
CCEC, SIE 

IL4.3.8. 
Escribe frases 
sobre temas 
socioculturais 
ou inter-
curriculares 
practicando a 
linguaxe da 
unidade. CCL, 
CCEC, SIE

 

CE4.4. 
Mostrar 
control sobre 
un repertorio 
limitado de 
estruturas 
sintácticas de 
uso habitual, 
e empregar 
para 
comunicarse 

EA4.4. Escribe 
corresponden
cia persoal na 
que se 
establece e 
mantén o 
contacto social
(p. e., con 
amigos 
noutros 
países), 

IL4.4.1. 
Escribe cartas,
e-mails, blogs,
postais, etc. de
carácter 
persoal 
seguindo un 
modelo. CCL, 
CSC, SIE

IL4.4.2. Narra 
por escrito 

5 CCL

CSC

SIE

CD

PE

P

1
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mecanismos 
sinxelos o 
bastante 
axustados ao 
contexto e á 
intención 
comunicativa 
(repetición 
léxica, elipsis,
deixis 
persoal, 
espacial e 
temporal, 
yuxtaposición
, e conectores 
e marcadores 
discursivos 
frecuentes). 

 

intercámbiase 
información, 
descríbense en
termos 
sinxelos 
sucesos 
importantes e 
experiencias 
persoais (p. e. 
a vitoria 
nunha 
competición); 
danse 
instrucións, 
fanse e 
aceptan 
ofrecementos 
e suxestións 
(p. e. 
cancélanse, 
confirman ou 
modifican 
unha 
invitación ou 
uns plans), e 
exprésanse 
opinións de 
maneira 
sinxela.

 

acontecement
os e 
intercambia 
vivencias 
persoais 
fomentando o 
contacto 
social. CCL, 
CSC SIE

IL4.4.3. 
Escribe sobre 
as súas 
propias 
opinións, fai 
suxestións, 
ofrecementos,
etc. de forma 
educada. CCL, 
CSC SIE

IL4.4.4. Utiliza
os recursos 
dixitais do 
curso para 
profundar nos
coñecementos
adquiridos na 
unidade. CCL, 
CD
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ESTRUTURAS SINTÁCTICAS E LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA

 

ESTRUTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS

 

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición (but); 
causa (because (of); due to); finalidade (to- infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; more 
comfortable/quickly (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto 
(reported information, offers, suggestions and commands). 

- Relaciones temporais (as soon as; while).

- Afirmación (affirmative sentences; tags)

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. How 
interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! Fine! Great!).

- Negación (negative sentences with not, never, non (Noun, e. g. non problem), nobody, nothing; 
negative tags).

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).

- Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect); 
presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present simple and continuous + 
Adv.).

- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect; and 
future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); used to); incoativo (start –ing); 
terminativo (stop –ing). 

- Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; be able); 
posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps); necesidade (must; need; have (got) to); 
obrigación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); intención (present 
continuous).

- Expresión da existencia (e. g. there will be/has been); a entidade 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); 
determiners); a calidade (e. g. good at maths; rather tired).

- Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. all (the),
most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).

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

- Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and indications 
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(ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); 
posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); 
frequency (e. g. often, usually).

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

 

 

 

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA

 

- Identificación persoal; 

-Vivenda, fogar e contorna; 

-Actividades da vida diaria; 

-Familia e amigos; 

-Traballo e ocupacións; 

-Tempo libre, lecer e deporte; 

-Viaxes e vacacións; 

-Saúde e coidados físicos; 

-Educación e estudo; 

-Compras e actividades comerciais; 

-Alimentación e restauración; 

-Transporte; lingua e comunicación; 

-Medio ambiente, clima e contorna natural; 

-Tecnoloxías da Información e a Comunicación.
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TEMPORALIZACIÓN

INTRODUCCIÓN

Basics Revision   16 setembro – 9 outubro

 

Contidos

B1 Greetings and introductions

The alphabet and spelling

Classroom language

B2 Greetings and introductions

The alphabet and spelling

Classroom language

B3 Understanding basic personal information

B4 Personal information: write about your  classmate

Estándares de 
aprendizaxe avaliables

B1 1.1     1.2    1.3     1.4    1.6

B2 2.1    2.3    2.3    2.4

B3 3.1    3.2    3.3  

B4 4.3    4.4

Estructuras sintácticas e
léxico

        Personal pronouns

       To be

       Have got

       Numbers, dates and times

       Classroom language

 

  UNIDADE 1
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Languages and 
countries 

  9 outubro -13 novembro

Contidos B1 Understanding personal information

Understanding a short story: video – The Dot

B2 Giving personal information

Talking about a short story

B3 Reading about world languages and learning languages

Reading about multilingual Britain

B4 Writing a personal profile

Writing conventions: capital letters

Estándares de 
aprendizaxe avaliables

B1 1.1     1.2    1.3     1.4    1.6

B2 2.1    2.3    2.3    2.4

B3 3.1    3.2    3.3     3.6

B4 4.1    4.2     4.4

Estructuras sintácticas e
léxico

        To be

       Possessive adjectives

       Saxon genitive

       Questions words

       Countries and nationalities

       Common adjectives: opposites

       Art: drawing materials

       Technical drawing materials
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INTERDISCIPLINARY PROJECT: 

Vocabulary we use to talk about the environment and environmental problems. 
Materials and containers.

Reading: Reducing, reusing and recycling. 

Listening Comprehension -Video lessons: Midway, A Tale from the Gyre; The life of 
things; The Great Garbage Patch.

Writing: What is the “Great Pacific garbage patch”?; Questions for a survey on plastics.

 UNIT 2

Meet my family

  16 novembro – 17 decembro

Contidos B1 Listening to a family description

Listening to a classmate’s presentation

B2 Talking about your family

Pronunciation: silent / pronounced /h/

Talking about a celebrity

Shopping dialogues

  

B3 Reading about a family

Finding and processing information about a celebrity

B4 Writing a description

Apostrophes

Estándares de 
aprendizaxe avaliables

B1 1.2   1.2   1.3   1.4   1.6

B2 2.1   2.2   2.3   2.4   

B3 3.1   3.2   3.3   3.5   3.6

B4 4.1   4.2   4.4
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Estructuras sintácticas e
léxico

 Have got

How many

Family: relatives

Describing people

 

 

UNIT 3

Free time

   7 xaneiro-29 xaneiro

Contidos B1 Weekend activities

B2 Talking about free time

Talking about your daily routine

/s/ /z/ /iZ/

Giving instructions

B3 Reading about free time

Reading about a celebrity’s daily routine

Reading about a British boy’s daily routine and free time

B4 Writing an email

Writing about your daily routine

Estándares de 
aprendizaxe avaliables

B1 1.1     1.2    1.3     1.4    1.5   1.6

B2 2.1    2.3    2.3    2.4

B3 3.1    3.2    3.3   3.4  3.5  3.6  3.7

B4 4.1  4.2   4.3    4.4
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Estructuras sintácticas e
léxico

 Present Simple

Word order

Time expressions with at / in / on

Adverbs of frequency

Free time activities

Daily routines

 

 

UNIT 4

Learning for life

  1 febreiro-29 febreiro

Contidos B1 A radio interview with a blind athlete

B2 Talking about likes and dislikes

can / can't

Making suggestions: Let's..., How about...?

B3 Send my friend to school

Going to school on a Scottish island

B4 A questionnaire

So

Estándares de 
aprendizaxe avaliables

B1 1.1     1.2    1.3     1.4    1.5   1.6

B2 2.1    2.3    2.3    2.4

B3 3.1    3.2    3.3   3.4   3.6  

B4 4.1  4.2   4.3    4.4

Estructuras sintácticas e
léxico

 Love, hate, (don't) like + -ing
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Object pronouns

Review of questions

Why...? Because...

School subjects

Skills and abilities

UNIT  5

Wonderful wildlife

  1 marzo-1 abril

Contidos B1 A talk about animals

B2 Oral presentation project: Describing and animal and talking about the
way it lives.

Verb+-ing

Making arrangements: What are you doing...?

B3 The World Wild Fund for Nature

Australia's wildlife

B4 A web project

Using adjectives

Estándares de 
aprendizaxe avaliables

B1 1.1     1.2    1.3     1.4    1.5   1.6

B2 2.1    2.3    2.3    2.4

B3 3.1    3.2    3.3   3.4  3.5  3.6  

B4  4.2   4.3    4.4  4.5

Estructuras sintácticas e
léxico

 Present continuous: affirmative, negative and interrogative sentences
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Present simple and continuous

Time expressions

Animals and their habits

Adverbs of manner

UNIT 6

Days out

  4 abril-29 abril

Contidos B1 Conversations in shops and restaurants

B2 Placing locations on a map

Syllable stress

Describing your town

At a restaurant. Role-play. Can I have...? How much is it?

B3 Reading about London

B4 A guide for tourists

My town

A Galician menu

also

Estándares de 
aprendizaxe avaliables

B1 1.1     1.2    1.3     1.4    1.5   1.6

B2 2.1    2.3    2.3    2.4

B3 3.1    3.2    3.3   3.4  3.5  3.6  3.7

B4  4.2   4.3    4.4
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Estructuras sintácticas e
léxico

 There is / there are: oraciones afirmativas, negativas e interrogativas.

Preposiciones de lugar

Nombres contables e incontables

a/an, some, any

Places to visit

Food and drink

Money

INTERDISCIPLINARY PROJECT:
Modal verbs for permission, obligation and advice; vocabulary to talk about 
consumer’s habits, choosing products, packages and wrappings.
Reading: Buying wisely. Zero waste world.
Video lesson: Zero waste.
Writing: Rules and advice for a sustainable town.

UNIT  7

Look into the past

 30 mayo-22 junio

Contidos B1 An audio guide from the Titanic Museum

B2 Talking about an excursion

Asking for information: Where is the...? Is there a...?

Pronunciation of past tense -(e)d. 

Oral presentation project: the life and works of a famous artist

B3 Wonders of the ancient world

Inventores y exploradores

Historias y leyendas

B4 A biography
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Time connectors

Estándares de 
aprendizaxe avaliables

B1 1.1     1.2    1.3     1.4    1.5   1.6

B2 2.1    2.3    2.3    2.4

B3 3.1    3.2    3.3   3.4  3.5  3.6  

B4  4.2   4.3    4.4

Estructuras sintácticas e
léxico

 Past simple of be: oraciones afirmativas, negativas e interrogativas

Past simple: oraciones afirmativas

Verbos regulares e irregulares

There was / There were

History makers

UNIT 8

Team spirit

  

ontidos B1 A tour of Wembley Stadium

B2 Talking about sports

Sentence stress

Talking about past events

B3 The Olympic Games

B4 Question forms

Estándares de 
aprendizaxe avaliables

B1 1.1     1.2    1.3     1.4    1.5   1.6

B2 2.1    2.3    2.3    2.4
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B3 3.1    3.2    3.3   3.4   3.6  

B4  4.2   4.3    4.4

Estructuras sintácticas e
léxico

 Past simple: negative and interrogative sentences.

Past time expressions

Olympic sports

Todos os apartados non tratados nesta sección axústanse exactamente ao 
establecido na programación xeral que figua nas páxinas 3-44.
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2º ESO SECCIÓN BILINGÜE
VOICES 2

CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE, COMPETENCIAS CLAVE, INDICADORES DE LOGRO, 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN: 

CONTIDOS, CRITERIOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES
DE LOGRO  

* INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN:

O: Observación

PE: Proba escrita

PO: Proba oral

P: Producción

** GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN ESIXIBLE:

1: En vías de adquisición

2: Acadado

3: Notable

4: Excelente

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

CONTIDOS CRITERIO
S DE 
AVALIACI
ÓN

ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE

COMPE
TENCIA
S 
CLAVE

INST
RUM
ENT
OS 
DE 
AVAL
IACI
ÓN

GRAO 
MÍNI
MO 
DE 
CONS
ECUCI
ÓN

B1.2. Uso de 
estratexias de 
comprensión das 
mensaxes orais:

– Uso do 

B1.1. 
Coñecer e 
saber aplicar
as estratexias
básicas de 
comprensión

PLEB1.1. Comprende 
fórmulas básicas de relación 
social para iniciar e terminar o
discurso e expresar benvidas, 
desculpas e agradecementos, e
identifica a relación de 

CCL  

CD  

CCEC

CSC

O 2
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contexto 
verbal e non 
verbal, e dos 
coñecemento
s previos 
sobre a 
situación 
(quen fala a 
quen, con 
que 
intencións, 
onde e 
cando) que 
dan lugar a 
inferencias 
do 
significado 
baseadas no 
contexto. 

– Uso dos 
coñecemento
s referenciais
sobre o tema.

– Adaptación 
da escoita á 
súa 
finalidade 
(global e/ou 
específica). 

– Identificació
n de palabras
clave.

– Identificació
n dos 
recursos 
lingüísticos 
ou temáticos 
adquiridos.

– Inferencia do
significado 
probable das 
palabras ou 
das frases 
que 
descoñece.  

B1.2. Tolerancia 
da comprensión 

do sentido 
xeral, a 
información 
esencial, os 
puntos e as 
ideas 
principais, 
ou os 
detalles 
relevantes do
texto: uso do
contexto 
verbal e non 
verbal, e dos
coñecemento
s previos 
sobre a 
situación 
(quen fala a 
quen, con 
que 
intencións, 
onde e 
cando), que 
permiten 
inferencias 
do 
significado 
baseadas no 
contexto; 
uso dos 
coñecemento
s referenciais
sobre o 
tema, así 
como 
identificació
n de palabras
clave.  

B1.2. 
Comprender 
instrucións 
moi básicas 
pronunciada
s lentamente 
e 
claramente, 
e seguir 
indicacións 

formalidade entre as persoas 
interlocutoras e o propósito 
comunicativo

PLEB1.2. Comprende 
instrucións e textos breves e 
sinxelos producidos en 
contextos reais e simulados, 
articulados con claridade, 
ritmo pausado e acentuación 
estándar, que conteñan 
vocabulario relativo a lugares,
persoas, obxectos, 
acontecementos e accións 
ligados a temas sinxelos e 
habituais na súa idade e no seu
contexto escolar.

CCL  

CD 

CCEC  

CSC

O

PO

2

PLEB1.3. Comprende o 
esencial en situacións de 
comunicación, cara a cara ou 
gravadas, nas que se utilicen 
frases moi sinxelas sobre 
temas habituais para a súa 
idade e o seu nivel escolar, 
que se refiran aos ámbitos 
persoal público e educativo, 
sempre que se fale 
pausadamente e con claridade,
e se poida escoitar máis dunha
vez.

CCL  

CD  

CCEC

CSC

O

PO

2

PLEB1.4. Distingue, co apoio 
da imaxe, as ideas principais e
información relevante en 
presentacións sobre temas 
educativos que estea a 
aprender, profesionais moi 
sinxelos ou do seu interese 
inmediato (por exemplo, sobre
un tema curricular ou unha 
profesión).

CCL

CD  

CCEC

CSC

O 2

PLEB1.5. Identifica o sentido 
xeral e os puntos principais 
dunha conversa informal 
espontánea, relacionada coas 
actividades de aula, e de 
simulacións sobre temas 
cotiáns e de interese persoal 
con diversos fins 
comunicativos, se a produción

CCL  

CD  

CCEC

CSC

O

PO

2
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parcial ou vaga 
nunha situación 
comunicativa.  

B1.3. 
Perseveranza no 
logro da 
comprensión 
oral, 
reescoitando o 
texto gravado ou
solicitando 
repetición ou 
reformulacións 
do dito.  
Estratexias de 
comprensión:

– Mobilización
de 
información 
previa sobre 
o tipo de 
tarefa e o 
tema.

– Identificació
n do tipo 
textual, 
adaptando a 
comprensión 
a el.

– Distinción de
tipos de 
comprensión 
(sentido 
xeral, 
información 
esencial, 
puntos 
principais e 
detalles 
relevantes).

– Formulación 
de hipóteses 
sobre o 
contido e o 
contexto. 

– Inferencia e 
formulación 
de hipóteses 

sinxelas e 
breves que 
conteñan 
vocabulario 
propio do 
nivel. 

 B1.3. 
Identificar a 
información 
esencial, os 
puntos 
principais e 
os detalles 
máis 
salientables 
en textos 
orais breves 
e ben 
estruturados,
transmitidos 
de viva voz 
ou por 
medios 
técnicos e 
articulados a
velocidade 
lenta, nun 
rexistro 
estándar, e 
que versen 
sobre 
asuntos 
cotiáns en 
situacións 
habituais ou 
sobre temas 
xerais ou do 
propio 
campo de 
interese nos 
ámbitos 
persoal, 
público e 
educativo, 
sempre que 
as 
condicións 
acústicas 
non 
distorsionen 

é articulada con claridade e 
cunha velocidade media, pero 
con pausas.

PLEB1.6. Comprende, nunha 
conversa informal na que 
participa, descricións, 
narracións, peticións de 
información e expresión dos 
gustos sobre asuntos prácticos
da vida diaria e sobre temas 
do seu interese, cando se lle 
fala con claridade, amodo e 
directamente, e se a persoa 
interlocutora está disposta a 
repetir ou a reformular o dito.

CCL  

CD

CCEC

CSC

O

PO

2

PLEB1.7. Identifica a 
información esencial de 
mensaxes sinxelas emitidas 
por medios audiovisuais sobre
temas concretos e coñecidos 
(tempo atmosférico, noticia 
presentadas con imaxes moi 
redundantes, etc.) e sobre 
transaccións habituais de bens 
e servizos, pronunciadas con 
lentitude e claridade, aínda 
que deba escoitalas máis 
dunha vez.

CCL  

CD

CCEC

O

PO

1
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sobre 
significados 
a partir da 
comprensión 
dos 
elementos 
significativos
, lingüísticos 
e 
paralingüístic
os.

– Reformulaci
ón de 
hipóteses a 
partir da 
comprensión 
de novos 
elementos.

a mensaxe e 
se poida 
volver 
escoitar o 
dito.

B1.4. 
Comprender 
os puntos 
esenciais e 
os detalles 
máis 
relevantes en
conversas 
cotiás, reais 
ou 
simuladas, 
que se 
refiran a 
necesidades 
prácticas ou 
materiais, 
sentimentos 
ou 
sensacións 
físicas 
básicas, 
expresadas 
con certa 
naturalidade 
e boa 
articulación, 
se pode 
escoitalas de
novo ou 
solicitar que 
se repita ou 
se reformule 
o dito.  

B1.5. 
Recoñecer 
os puntos 
esenciais e 
a 
información 
principal de 
textos orais 
ou 
audiovisuais 
breves, 
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articulados 
pausadament
e e con 
claridade, 
que conteñan
narracións 
e/ou 
descricións 
moi sinxelas,
que traten 
sobre 
asuntos moi 
previsibles 
da vida cotiá
ou moi 
coñecidos.  

B1.6. 
Comprender 
transaccións 
moi básicas 
de bens e 
servizos 
(datos 
persoais, 
horarios e 
prezos), 
transmitidas 
de viva voz 
ou por 
medios 
técnicos, e 
articuladas 
con certa 
lentitude e 
claridade, 
sempre que 
as 
condicións 
acústicas 
sexan boas.

BLOQUE 2. PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN

ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE

COMPET
ENCIAS 
CLAVE

INSTRU
MENTO
S DE 
AVALIA
CIÓN

GRAO 
MÍNI
MO 
DE 
CONS
ECUCI
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ÓN

B2.1. 
Estratexias de 
produción: 

– Planificación:

- Identificación 
do contexto, o 
destinatario e a 
finalidade da 
produción ou 
da interacción.

- Adecuación 
do texto ao 
destinatario, ao 
contexto e á 
canle, 
escollendo os 
expoñentes 
lingüísticos 
necesarios para 
lograr a 
intención 
comunicativa.

Execución:

 – Concepción 
da mensaxe con
claridade, 
distinguindo a 
súa idea ou 
ideas principais
e a súa estrutura
básica.

 – Activación 
dos 
coñecementos 
previos sobre 
modelos e 
secuencias de 
interacción, e 
elementos 
lingüísticos 
previamente 
asimilados e 
memorizados.

 – Expresión da
mensaxe con 

B2.1. Utilizar as 
estratexias máis 
adecuadas para 
producir textos 
monolóxicos que 
aborden 
descricións, 
narracións e 
explicacións 
breves e sinxelas 
sobre 
acontecementos, 
experiencias, 
condicións de vida
e coñecementos 
diversos, con certa
fluidez e 
pronuncia 
intelixible, 
utilizando 
conectores textuais
e con dominio do 
vocabulario 
elemental, para 
lograr a finalidade 
da comunicación.  

B2.2. Producir 
textos breves e 
comprensibles, 
tanto en conversa 
cara a cara como 
por teléfono ou 
por outros medios 
técnicos, nun 
rexistro neutro ou 
informal, cunha 
linguaxe sinxela, 
nos que se dea, se 
solicite e se 
intercambie 
información básica
sobre temas de 
importancia na 
vida cotiá e 
asuntos coñecidos 
ou de interese 
persoal ou 

PLEB2.1. Interactúa nas
actividades de aula a 
maioría das veces ou 
intervén na lingua 
estranxeira, cunha 
pronuncia 
comprensible, e 
persevera no seu uso 
aínda que cometa erros 
e teña que pedir axuda 
ou aclaracións.

CCL

CAA

CSC

CCEC

O

P

1

PLEB2.2. Amosa unha 
actitude positiva polo 
uso da lingua 
estranxeira en diferentes
situacións 
comunicativas, e 
manifesta interese e 
respecto polas achegas 
dos seus compañeiros e 
das súas compañeiras.

CCL

CSC

O 1

PLEB2.3. Fai 
presentacións breves e 
ensaiadas, ben 
estruturadas e con apoio
visual (por exemplo, 
transparencias de 
PowerPoint), que lle 
permitan ilustralas con 
imaxes e seguir un 
guión sobre aspectos 
concretos e sinxelos de 
temas do seu interese ou
relacionados cos seus 
estudos ou a súa 
ocupación, e responde a
preguntas breves e 
sinxelas de oíntes sobre 
o contido destas.

CCL  

CD

CCEC  

CSC

O

P

PO

2

PLEB2.4. Desenvólvese
correctamente en 
xestións e transaccións 
cotiás, como son as 
viaxes, o aloxamento, o 
transporte, as compras e
o lecer, seguindo 
normas de cortesía 

CCL

CD  

CCEC  

CSC

O

P

1

90



DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2020/21
DE INGLÉS

claridade e 
coherencia, 
estruturándoa 
adecuadamente 
e axustándose, 
de ser o caso, 
aos modelos e 
ás fórmulas de

cada tipo de 
texto. 

– Reaxuste da 
tarefa 
(emprender 
unha versión 
máis modesta 
desta) ou da 
mensaxe (facer 
concesións no 
que realmente 
lle gustaría 
expresar), tras 
valorar as 
dificultades e 
os recursos 
lingüísticos 
dispoñibles.

 – 
Compensación 
das carencias 
lingüísticas 
mediante 
procedementos 
lingüísticos e 
paralingüísticos
: 

Lingüísticos:

 – Modificación
de palabras de 
significado 
parecido.

 – Definición 

educativo propios 
da súa idade e do 
seu nivel escolar, e
se xustifiquen 
brevemente e de 
xeito bá- sico os 
motivos de 
determinadas 
accións e de plans 
sinxelos, aínda que
ás veces haxa 
interrupcións ou 
vacilacións, 
resulten evidentes 
as pausas e a 
reformulación para
organizar o 
discurso e para 
seleccionar 
expresións e 
estruturas, e o 
interlocutor teña 
que solicitar ás 
veces que se lle 
repita o dito, e 
mesmo solicite 
axuda ao 
interlocutor para 
expresar 
adecuadamente o 
seu texto.  

B2.3. Participar en
conversas 
espontáneas 
relacionadas coas 
actividades de aula
e en simulacións 
sobre temas 
cotiáns e de 
interese persoal 
con diversos fins 
comunicativos, 
establecendo 

básicas (saúdo e 
tratamento), sempre que
a persoa interlocutora 
coopere, falando amodo
e con claridade, e 
repetindo ou 
reformulando.

PLEB2.5. Participa en 
conversas informais 
cunha pronuncia 
comprensible cara a 
cara, por teléfono ou 
por outros medios 
técnicos, nas que 
establece contacto 
social, intercambia 
información e expresa 
opinións e puntos de 
vista, fai invitacións e 
ofrecementos, pide e 
ofrece cousas, pide e dá 
indicacións ou 
instrucións, ou discute 
os pasos que hai que 
seguir para realizar 
unha actividade 
conxunta

CCL

CD  

CCEC  

CSC

O

P

1

PLEB2.6. Colabora 
coas demais persoas na 
interacción, verificando 
a comprensión propia e 
a das demais persoas 
mediante estratexias de 
compensación 
lingüísticas e non 
verbais, e cooperando 
activamente na 
realización das tarefas 
de comunicación, e 
manifesta interese e 
respecto polas achegas 
do seus compañeiros e 
das súas compañeiras.

CCL  

CD  

CCEC  

CSC

O

P

1
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ou parafraseo 
dun termo ou 
dunha 
expresión. 

– Petición
de 
axuda 
ou 
clarifica
ción. 

Paralingüísticos
: 

– Sinalización 
de obxectos, 
uso de deícticos
ou realización 
de accións que 
aclaran o 
significado. 

– Uso de 
linguaxe 
corporal 
culturalmente 
pertinente 
(xestos, 
expresións 
faciais, 
posturas, e 
contacto visual 
ou corporal) 

– Uso de 
elementos 
cuasiléxicos de 
valor 
comunicativo 
(hum, puah, 
etc.). 

– Uso de 
elementos 
prosó- dicos 
(pausas, ritmo, 
entoación) 
como 
substitutos dos 
marcadores 
discursivos para
indicarlle ao 
destinatario ou 

contacto social en 
función da 
situación de 
comunicación, 
reformulando e 
rectificando se non
se comprende, e 
pedindo aclaración
se non entende 
algo.  

B2.4. Utilizar 
estratexias de 
cooperación na 
interacción e no 
traballo con outras
persoas, 
colaborando con 
elas na 
interacción, 
verificando a 
comprensión 
propia e das 
demais persoas 
mediante 
estratexias de 
compensación 
lingüísticas e non 
verbais, e 
cooperando 
activamente na 
realización das 
tarefas de 
comunicación.  

B2.5. Manexar 
con certa fluidez 
frases feitas curtas,
grupos de palabras
e fórmulas básicas 
para desenvolverse
de xeito suficiente 
en breves 
intercambios en 
situacións 
habituais e cotiás, 
aínda que se 
interrompa o 
discurso para 
procurar 
expresións e 

PLEB2.7. Toma parte 
nunha conversa formal 
ou entrevista moi 
sinxela de carácter 
educativo ou 
ocupacional moi 
habitual e traballado 
previamente, 
intercambiando 
información suficiente e
básica de carácter 
persoal e sobre hábitos, 
gustos ou estudos, 
preguntando sobre 
problemas prácticos e 
reaccionando de forma 
sinxela ante 
comentarios, sempre 
que poida pedir que se 
lle repitan os puntos 
clave se o necesita, e se 
o interlocutor coopera, 
falando amodo e con 
claridade, repetindo ou 
reformulando.

CCL 

CD  

CCEC  

CSC

O

P

2
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oínte as partes 
do discurso que
deben ser 
cointerpretadas.

B2.2. Actitude 
de respecto cara
a si mesmo/a e 
cara ás demais 
persoas para 
comprender e 
facerse 
comprender.  

B2.2. Rutinas 
ou modelos de 
interacción 
básicos 
segundo o tipo 
de situación de 
comunicación 
propia da súa 
idade e do seu 
nivel escolar.  

B2.3. Uso 
básico da 
quenda de 
palabra, con 
indicadores 
sinxelos de que 
se quere falar e 
de reco- 
ñecemento do 
desexo de falar 
das demais 
persoas

articular palabras 
menos frecuentes. 

B2.6. Intercambia 
información ou 
responde a 
preguntas directas 
simples e breves, 
relativas a 
información 
persoal, hábitos, 
gustos, estudos 
etc., en relación 
con ámbitos e 
temas inmediatos 
cos que xa estea 
familiarizado.  

B2.7. Interactuar 
de xeito sinxelo en
intercambios 
claramente 
estruturados, 
utilizando 
fórmulas ou xestos
simples para tomar
ou ceder a quenda 
de palabra, aínda 
que se dependa en 
grande medida da 
actuación do 
interlocutor

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN

ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE

COMPET
ENCIAS 
CLAVE

INSTR
UMEN
TOS 
DE 
AVALI
ACIÓN

GRA
O 
MÍNI
MO 
DE 
CON
SECU
CIÓN
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B3.1. 
Estratexias de
comprensión:

– 
Mobilización 
de 
información 
previa sobre 
o tipo de 
tarefa e o 
tema. – 
Identificación
do tipo de 
lectura 
demandado 
pola tarefa 
(en superficie
ou oceánica, 
selectiva, 
intensiva ou 
extensiva).

 – 
Identificación
do tipo 
textual básico
(narrativo, 
descritivo ou 
explicativo), 
adaptando a 
comprensión 
a el.

 – Distinción 
de tipos de 
comprensión 
necesarios 
para a 
realización da
tarefa 
(sentido 
xeral, 
información 
esencial e 
puntos 
principais). 

– 
Formulación 
de hipóteses 

B3.1. Utilizar as 
estratexias máis 
adecuadas 
(identificación do 
tema dun texto 
coa axuda de 
elementos textuais
e non textuais, 
uso dos 
coñecementos 
previos sobre o 
tema, inferencia 
de significados 
polo contexto, por
comparación de 
palabras ou frases 
similares nas 
linguas que xa 
coñecen, etc.), 
para a 
comprensión do 
sentido xeral, a 
información 
esencial, os 
puntos e as ideas 
principais, ou os 
detalles relevantes
do texto.  

B3.2. Comprender
mensaxes breves e
sinxelas que 
conteñan 
instrucións, 
indicacións e 
información 
básica referida a 
necesidades 
inmediatas ou de 
carácter educativo
ou ocupacional 
moi básico, de 
estrutura moi 
sinxela, 
especialmente se 
contan con apoio 
visual.  

B3.3. Identificar a
información 

PLB3.1. Segue, con axuda da 
imaxe, instrucións sinxelas de 
funcionamento e manexo de 
aparellos electrónicos ou de 
máquinas de uso común e 
coñecidos, así como instrucións 
básicas e predicibles para a 
realización de actividades e 
normas de seguridade (por 
exemplo, manexo dun móbil ou 
prevención de riscos nunha 
excursión.

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  

CD

O 2

PLB3.2. Entende os puntos 
principais de anuncios e 
material publicitario de revistas 
propias da súa idade ou de 
internet, formulados de xeito 
simple e claro, e relacionados 
con asuntos do seu interese, nos 
ámbitos persoal e educativo e 
ocupacional moi básico.

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  

CD

O 1

PLB3.3. Entende información 
específica esencial en páxinas 
web e outros materiais de 
referencia ou consulta 
claramente estruturados e nun 
rexistro estándar e con imaxes 
ilustrativas redundantes sobre 
temas relativos a materias 
educativas, ou do seu interese 
(por exemplo, sobre un tema 
curricular, un programa 
informático, unha cidade, un 
deporte ou o ambiente), sempre 
que poida reler as seccións 
difíciles.

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  

CD

O 2

PLB3.4. Comprende 
correspondencia persoal en 
calquera formato e en rexistro 
estándar na que, de xeito 
sinxelo e básico, se fale de si 
mesmo/a; se describan persoas, 
obxectos e lugares; se narren 
acontecementos pasados, 
presentes e futuros, reais ou 
imaxinarios; se expresen 
sentimentos, desexos e opinións
sobre temas xerais, coñecidos 

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  

CD

O

PE

2
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sobre o 
contido e o 
contexto. – 
Inferencia e 
formulación 
de hipótese 
sobre 
significados a
partir da 
comprensión 
de elementos 
significativos
, lingüísticos 
e 
paratextuais.

– 
Reformulació
n de 
hipóteses a 
partir da 
comprensión 
de novos 
elementos.  

B3.2. Uso de 
técnicas 
como 
subliñar ou 
tomar notas 
para lograr 
unha mellor 
comprensión 
do contido e 
da estrutura 
do texto.

esencial, os 
puntos máis 
relevantes e os 
detalles 
importantes en 
textos, tanto en 
formato impreso 
como en soporte 
dixital, breves, 
sinxelos e ben 
estruturados, 
escritos nun 
rexistro informal 
ou estándar, que 
traten asuntos 
cotiáns, temas 
coñecidos e 
previsibles de 
interese ou 
relevantes para os 
propios estudos, e
que conteñan 
estruturas e un 
léxico básicos de 
uso común e 
habitual.  

B3.4. Identificar e
interpretar 
palabras e 
enunciados clave 
sinxelos e 
contextualizados, 
en situacións de 
comunicación 
significativas para
a súa idade e o 
seu nivel escolar, 
coa axuda de 
elementos textuais
e non textuais, 
sobre temas 
variados e outros 
relacionados con 
outras materias do
currículo.  

B3.5. Comprender
a información 
esencial de 
correspondencia 

ou do seu interese

PLB3.5. Entende información 
básica de correspondencia 
formal na que se informa sobre 
asuntos do seu interese no 
contexto persoal, educativo ou 
ocupacional (por exemplo, 
sobre un curso de idiomas ou 
unha compra por internet).

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  

CD

O

PE

2

PLB3.6. Comprende con fluidez
textos de historias de ficción 
adaptados para o seu nivel.

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC

O

PE

2
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persoal moi breve 
e sinxela en 
calquera soporte, 
identificando o 
rexistro formal ou
informal, o propó-
sito e as fórmulas 
de relación social,
e outras 
convencións 
básicas propias 
deste tipo de 
texto.  

B3.6. Ler con 
certa autonomía 
textos adaptados 
de certa lonxitude 
adecuados á 
idade, aos 
intereses e ao 
nivel escolar.

BLOQUE 4- PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN

ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE

COMPETE
NCIAS 
CLAVE

INSTRU
MENTOS
DE 
AVALIA
CIÓN

GRAO 
MÍNIM
O DE 
CONSE
CUCIÓ
N

B4.1. Estratexias
de produción: 

– Planificación: 

– Mobilización e
coordinación das
propias 
competencias 
xerais e 
comunicativas 
co fin de realizar
eficazmente a 
tarefa (repasar o 
que se sabe 
sobre o tema, o 
que se pode ou 
se quere dicir, 
etc.) 

B4.1. Aplicar 
estratexias 
adecuadas para 
elaborar textos 
escritos breves e 
de estrutura 
simple, por 
exemplo copiando 
formatos, fórmulas
e modelos 
convencionais 
propios de cada 
tipo de texto, 
identificando as 
ideas pertinentes e 
necesarias, ou 
pondo una idea 
principal en cada 

PLB4.1. Utiliza estratexias
que faciliten o proceso de 
escritura: segue modelos 
de textos de características 
similares, planifica o texto,
elabora un borrador, 
corrixe tanto a ortografía 
como a orde das ideas e 
das palabras, etc

CCL  

CAA  

CSC 

CCEC  

CD

PE

P

2

PLB4.2. Escribe textos 
moi breves en formato 
convencional con 
información sinxela e 
relevante sobre feitos moi 
coñecidos e habituais no 
ámbito educativo, 
describindo de xeito 
sinxelo situacións, persoas,

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC 

CD

PE

P

2

96



DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2020/21
DE INGLÉS

– Localización e
uso adecuado de
recursos 
lingüísticos ou 
temáticos (uso 
dun dicionario 
ou dunha 
gramática, 
información 
sobre o tema, 
etc.). 

– Execución: 

– Elaboración 
dun borrador. 

– Estruturación 
do contido do 
texto. 

– Organización 
do texto en 
parágrafos 
abordando en 
cada un unha 
idea principal, 
conformando 
entre todos o seu
significado ou a 
idea global. 

– Expresión da 
mensaxe con 
claridade 
axustándose aos 
modelos e ás 
fórmulas de cada
tipo de texto. 

– Reaxuste da 
tarefa 
(emprender unha
versión máis 
modesta) ou da 
mensaxe (facer 
concesións no 
que realmente 
lle gustaría 
expresar), tras 
valorar as 
dificultades e os 
recursos 

parágrafo.  

B4.2. Escribir en 
papel ou en 
soporte electrónico
textos breves, 
sinxelos e de 
estrutura clara 
sobre temas 
cotiáns ou de 
interese persoal, 
nun rexistro 
estándar ou 
informal, 
utilizando 
adecuadamente os 
recursos básicos 
de cohesión e de 
coherencia, e as 
convencións 
ortográficas 
básicas, os signos 
de puntuación 
máis comúns, cun 
con trol razoable 
de expresións e 
estruturas sinxelas 
e un léxico de uso 
frecuente para a 
súa idade e o seu 
nivel escolar; así 
como as 
convencións 
ortográficas máis 
habituais na 
redacción de 
textos en soporte 
electrónico.  

B4.3. Describir de 
forma moi sinxela 
lugares, obxectos e
persoas, e narrar 
de xeito lineal 
feitos e 
experiencias 
sinxelas, así como 
expor información 
básica e 
previamente 
preparada 

obxectos e lugares.

PLB4.3. Completa un 
cuestionario sinxelo con 
información persoal e 
relativa aos seus datos, aos
seus intereses ou ás súas 
afeccións.

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  

CD

PE

P

2

PLB4.4. Escribe notas, 
anuncios e mensaxes 
breves en soporte impreso 
e dixital, en situacións de 
comunicación reais ou 
simuladas, relacionados 
con actividades e 
situacións da vida cotiá e 
do seu interese persoal, ou 
sobre temas de actualidade
de especial relevancia e 
facilmente comprensibles 
para a súa idade, 
respectando as 
convencións e as normas 
de cortesía, tamén cando 
se utilizan as redes sociais

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  

CD

P 2

PLB4.5. Escribe 
correspondencia persoal na
que se establece e mantén 
o contacto social, se 
intercambia información 
sobre si mesmo/a e a súa 
vila (por exemplo), se 
describen en termos 
sinxelos sucesos 
importantes e experiencias 
persoais (por exemplo, 
unhas vacacións), se dan 
instrucións sinxelas, se fan
e aceptan ofrecementos e 
suxestións (por exemplo, 
cancelación, confirmación 
ou modificación dunha 

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  

CD

PE

P

2
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lingüísticos e 
temáticos 
dispoñibles. 

– Recurso aos 
coñecementos 
previos (utilizar 
linguaxe 
"prefabricada", 
etc.). 

– Revisión: 

– Identificación 
de problemas, 
erros e 
repeticións. 

– Atención ás 
convencións 
ortográficas e 
aos signos de 
puntuación. 

– Presentación 
coidada do texto
(marxes, 
limpeza, tamaño
da letra, etc.). 

– Reescritura 
definitiva.  

B4.2. 
Características 
textuais: 

– Uso de 
recursos básicos 
para elaborar 
textos con 
coherencia e 
cohesión propios
do seu nivel 
escolar.

relacionada con 
temas cotiáns ou 
con materias do 
currículo.  

B4.4. Cubrir 
documentos 
básicos nos que se 
solicite 
información 
persoal relativa a 
actividades diarias,
intereses 
(deportes, música, 
etc.), gustos, etc.  

B4.5. Escribir 
mensaxes 
sinxelas en 
diferentes soportes
con información, 
instrucións e 
indicacións moi 
básicas 
relacionadas con 
actividades cotiás 
e de inmediata 
necesidade.  

B4.6. Escribir 
correspondencia 
breve e sinxela en 
papel ou soporte 
dixital, na que se 
dea información 
persoal básica e se 
expresen gustos, 
sentimentos e 
opinións.  

B4.7. Presentar os 
textos escritos de 
maneira coidada 
(con atención a 
marxes, riscaduras,
liñas dereitas, letra
clara, letras 
maiúsculas e 
minúsculas cando 
corresponda, etc.) 
en soporte impreso
e dixital, 

invitación ou duns plans) e
se expresan opinións de 
xeito sinxelo.

PLB4.6. Fai unha 
presentación coidada dos 
textos escritos, en soporte 
impreso e dixital, 
utilizando correctamente 
as convencións 
ortográficas e os signos de 
puntuación.

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  

CD

PE

P

2
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adecuados aos fins
funcionais e 
valorando a 
importancia da 
presentación nas 
comunicacións 
escritas.

BLOQUE 5. COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE E 
MULTUCULTURAL

CONTIDOS CRITERIOS 
DE 
AVALIACIÓN

ESTANDARES DE 
APRENDIZAXE

COMPET
ENCIAS 
CLAVE

INSTR
UMEN
TOS 
DE 
AVALI
ACIÓN

GRAO
MÍNI
MO 
DE 
CONS
ECUCI
ÓN

B5.1. Patróns 
sonoros, acentuais,
rítmicos e de 
entoación.

– Sons e fonemas 
vocálicos. – Sons e
fonemas 
consonánticos e as 
súas agrupacións.

– Procesos 
fonolóxicos 
básicos. 

– Acento dos 
elementos léxicos 
illados, e no 
sintagma e na 
oración.  

B5.2. Patróns 
gráficos e 
convencións 
ortográficas. 

– Uso das normas 
básicas de 
ortografía da 
palabra. 

– Utilización 
adecuada da 
ortografía da 

B5.1. 
Pronunciar e 
entoar de xeito 
claro e 
intelixible, 
aínda que se 
cometan erros 
de pronuncia 
polos que as 
persoas 
interlocutoras 
teñan que 
solicitar 
repeticións.  

B5.2, Aplicar á 
comprensión e 
á produción de 
textos escritos 
as normas 
ortográficas 
básicas da 
palabra e da 
oración.  

B5.3. 
Incorporar á 
produción do 
texto oral e 
escrito os 
coñecementos 
socioculturais e

PLEB5.1. Utiliza a lingua 
estranxeira na maioría das 
súas intervencións nas 
actividades de aula, e na 
participación en 
simulacións con diversos 
fins comunicativos, 
facéndose comprender, 
producindo con suficiencia 
discriminativa trazos 
fonéticos significativos que 
distinguen fonemas 
(nasalización, sonorización,
etc.), e recoñecendo e 
producindo 
comprensiblemente patróns 
básicos de ritmo, entoación 
e acentuación de palabras e 
frases.

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  

CD

O

PO

1

PLEB5.2. Escribe cun 
dominio ortográfico 
suficiente para facer 
comprensible os textos, sen 
cometer erros moi básicos 
sobre as regularidades 
ortográficas máis relevantes

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  

CD

O

PE

P

2

PLEB5.3. Utiliza as 
convencións básicas 
propias da lingua 
estranxeira no 

CCL  

CAA  

CSC  

O

P

1
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oración: coma, 
punto e coma, 
puntos 
suspensivos, 
parénteses e 
comiñas.  

B5.3. Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos. 

– Recoñecemento 
e uso de 
convencións 
sociais básicas, de 
normas de cortesía 
e de rexistros 
informais e 
estándar, así como 
da linguaxe non 
verbal máis 
habitual. 

– Achegamento a 
algúns aspectos 
culturais visibles 
próximos ao seus 
intereses 
competencias que 
posúe como persoa
plurilingüe.  

B5.5. Funcións 
comunicativas. 

– Iniciación e 
mantemento de 
relacións persoais 
e sociais básicas. 

– Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas básicas 
de persoas, 
obxectos, lugares e
actividades. 

– Narración de 
acontecementos 

sociolingüístic
os adquiridos 
relativos a 
estruturas 
sociais, 
relacións 
interpersoais, 
patróns de 
actuación, 
comportamento
e convencións 
sociais, 
respectando as 
normas de 
cortesía máis 
importantes 
nos contextos 
respectivos.  

B5.4. Na 
propia lingua, 
identificar 
diferenzas e 
semellanzas 
nos aspectos 
culturais 
visibles dos 
paí- ses onde se
fala a lingua 
estranxeira e da
propia cultura, 
e coas diversas 
culturas do 
resto do 
alumnado, de 
ser o caso, 
amosando 
curiosidade e 
respecto 
perante as 
diferenzas.

B5.5. Utilizar 
as experiencias
e os 
coñecementos 
adquiridos en 

desenvolvemento do 
proceso comunicativo 
(saúdos, rutinas para iniciar
ou manter a quenda de 
palabra, fórmulas orais bre 
ves para manter a atención, 
etc.)-

CCEC  

CD

PLEB5.4. Na propia lingua,
identifica aspectos 
socioculturais básicos e 
visibles dos países nos que 
se fala a lingua estranxeira, 
analizándoos 
comparativamente coas 
diversas culturas, de ser o 
caso, do resto do alumnado,
e evitando estereotipos e 
valoracións etnocéntrica

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  

CD

O

P

2

PLB5 5. Nas actividades de
aulautiliza, para a 
comprensión e a 
elaboración de textos, o 
coñecemento adquirido 
noutras linguas sobre 
elementos morfolóxicos, 
sintácticos e discursivos, así
como os procesos de 
realización das actividades 
lingüísticas de comprensión
e produción.

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  

CD

O

P

2

PLB5.6. Comunica con 
eficacia, comprendendo e 
utilizando adecuadamente 
as estruturas 
morfosintácticas básicas 
para realizar as funcións 
comunicativas propias do 
seu nivel, e estratexias de 
comunicación e de 
redundancia do significado 
(imaxes e elementos 
paralingüísticos, 
cuasilingüísticos básicos e 
partextuais).

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  

CD

O

P

1
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pasados puntuais e 
habituais, 
descrición de 
estados e 
situacións 
presentes, e 
expresión básica 
de sucesos futuros.

– Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, 
expresión sinxela 
de opinións e 
consellos, 
advertencias e 
avisos. 

– Expresión do 
coñecemento, a 
certeza e a dúbida. 

todas as 
linguas que 
coñece para 
establecer 
similitudes e 
diferenzas coa 
nova 
lidiferencias e 
desenvolver 
unha 
competencia 
comunicativa 
plurilingüe; 
apreciar a 
riqueza persoal
e social que 
proporciona ser
unha persoa 
plurilingüe, e 
valorar as 
linguas como 
medio para 
comunicarse e 
relacionarse 
con 
compañeiros e 
compañeiras 
doutros países, 
como recurso 
de acceso á 
información e 
como 
instrumento de 
enriquecement
o persoal, ao 
coñecer 
culturas e 
maneiras de 
vivir 
diferentes.  

B5.6. Levar a 
cabo as 
funcións 
demandadas 
polo propósito 
comunicativo, 
utilizando, con 
suficiente 
dominio para o 
seu nivel 

PLEB5.7. Coñece e utiliza 
un vocabulario oral e 
escrito básico e suficiente 
para comprender e elaborar 
textos sinxelos propios do 
seu nivel educativo.

CCL  

CAA  

CSC  

CCEC  

CD

O

P

PE

2

PLEB5.8. Participa en 
proxectos (elaboración de 
materiais multimedia, 
folletos, carteis, recensión 
de libros e películas, obras 
de teatro, etc.) nos que se 
utilizan varias linguas e 
relacionados cos elementos 
transversais, evita 
estereotipos lingüísticos ou 
culturais, e valora as 
competencias que posúe 
como persoa plurilingüe.

CCL 

CAA  

CSC  

CCEC  

CD

O

P

1
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– Expresión da 
vontade, a 
intención, a 
decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a 
prohibición. 

– Expresión do 
interese, a 
aprobación, o 
aprecio, a simpatía,
a satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza e a 
sorpresa, así como 
os seus contrarios. 

– Formulación de 
suxestións e 
desexos, e 
expresión básica 
de condicións e 
hipóteses. 

– Establecemento e
mantemento 
básicos da 
comunicación e a 
organización 
elemental do dis 
(música, lecer, 
deportes, 
produción escrita, 
lugares, 
poboación, etc.), e 
a costumes, 
valores e actitudes 
máis evidentes 
relacionados con 
aspectos propios 
da súa idade, a 
través de 
producións 
multimedia e de 
manifestacións 

escolar, os 
expoñentes 
máis comúns e 
básicos desas 
funcións e os 
patróns 
discursivos 
igualmente 
básicos de uso 
máis frecuente.

B5.7. 
Comprender e 
utilizar rutinas 
e o léxico 
propio do nivel
en situacións 
comunicativas 
sinxelas reais 
ou simuladas.  

B5.8. Participar
en proxectos 
(elaboración de
materiais 
multimedia, 
folletos, 
carteis, 
recensión de 
libros e 
películas, etc.) 
nos que se 
utilicen varias 
linguas, tanto 
curriculares 
como outras 
presentes no 
centro docente,
relacionados 
cos elementos 
transversais, 
evitando 
estereotipos 
lingüísticos ou 
culturais.
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artísticas dos 
países onde se fala 
a lingua 
estranxeira. 

– Identificación 
dalgunhas 
similitudes e 
diferenzas básicas 
nos costumes 
cotiáns e no uso 
das formas básicas 
de relación social 
entre os países 
onde se fala a 
lingua estranxeira 
e o noso. 

– Actitude 
receptiva e 
respectuosa cara ás
persoas, os países e
as comunidades 
lingüísticas que 
falan outra lingua e
teñen unha cultura 
diferente á propia. 

B5.4. 
Plurilingüismo.

– Recoñecemento 
da realidade 
plurilingüe do 
propio contorno. 

– Recurso aos 
coñecementos 
sintáctico-
discursivos da 
propia lingua para 
mellorar a 
aprendizaxe, e da 
lingua estranxeira, 
para lograr unha 
competencia 
comunicativa 
integrada. 

– Participación en 
proxectos nos que 
se utilizan varias 
linguas e 
relacionados cos 
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elementos 
transversais, evitando
estereotipos 
lingüísticos ou 
culturais, e valorando
positivamente 
ascompetencias que 
posúe como persoa 
plurilingüe.  

B5.5. Funcións 
comunicativas.

– Iniciación e 
mantemento de 
relacións persoais e 
sociais básicas. 

– Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas básicas de 
persoas, obxectos, 
lugares e actividades.

– Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, 
e expresión básica de
sucesos futuros. 

– Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, 
expresión sinxela de 
opinións e consellos, 
advertencias e 
avisos. 

– Expresión do 
coñecemento, a 
certeza e a dúbida. 

– Expresión da 
vontade, a intención, 
a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a 
prohibición. 

– Expresión do 
interese, a 
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aprobación, o 
aprecio, a simpatía, a
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza e a 
sorpresa, así como os
seus contrarios. 

– Formulación de 
suxestións e desexos,
e expresión básica de
condicións e 
hipóteses. 

– Establecemento e 
mantemento básicos 
da comunicación e a 
organización 
elemental do dis 
curso.  

B5.6. Léxico oral e 
escrito básico de uso 
común relativo a 
identificación persoal
elemental; vivenda, 
fogar e contexto; 
actividades da vida 
diaria; familia e 
amizades; tempo 
libre, lecer e deporte;
vacacións; saúde e 
coidados físicos; 
educación e estudo; 
compras, 
alimentación e 
restauración; 
transporte; lingua e 
comunicación; 
ambiente, clima e 
ámbito natural; e 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación. 

– Expresións fixas e 
enunciados 
fraseolóxicos máis 
habituais.

 – Saúdos, 
despedidas, 
preguntas por 
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preferencias e 
expresión de 
opinións. 

– Léxico sobre temas
relacionados con 
contidos sinxelos 
doutras áreas do 
currículo.  

B5.7. Estruturas 
sintácticodiscursivas 
propias de cada 
idioma.

Contidos sintácticos, discursivos e léxicos de alta frecuencia.

- Expresión de relacións lóxicas: Conxunción (and, too, also); disxunción (or); 
oposición (but); causa (because (of); due to); finalidade (to + infinitive; for); 
comparación (as/not so +Adj.+ as; more comfortable/ quickly, faster (than); the 
fastest); resultado (so…); condición (if; unless).  
- Relacións temporais (as soon as; while).  
- Afirmación (affirmative sentences; tags). 
- Exclamación (What + Adj. + noun, e. g. What a wonderful trip!; How + Adj., e. g. 
How amazing!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! 
Fine! Great! Terrific!).  
- Negación (negative sentences with not, never, non (Noun, e. g. never mind, not to 
worry), nobody, nothing; negative tags).  
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).  
- Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect); 
presente (present simple and continuous); futuro (going to; will; present simple 
and continuous + Adv.).  
- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. 
usually; used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing).  
- Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can; 
be able); posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps); necesidade (must; 
need; have (got) to); obriga (have (got) to; must; imperative); permiso (could; 
allow); intención (present continuous).  
- Expresión da existencia (e.g. there will be/has been); a entidade 
(count/uncount/collective/co mpound nouns; pronouns (relative, 
reflexive/emphatic); determiners); a calidade (e. g. good at maths; rather tired).  
- Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity:
e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).  - - - Expresión 
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do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 
direction, origin and arrangement).  
- Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), 
and indications (ago; early; late) of estate; duration (from…to; during; until; since); 
anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, 
next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 
- Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).

 TEMPORALIZACIÓN

TRIMESTRE 1

INTRODUCCIÓN

Basics 
Revision

  16 setembro – 9 outubro

 

Contidos

B
1

Greetings and introductions

Classroom language

The alphabet and spelling

Basic personal information

Physical description

B
2

Greetings and introductions

Classroom language

The alphabet and spelling

Basic personal information

Physical description

B
3

Basic personal information

Grammar explanations about possessives and pronouns

Physical description

B Personal information: write about your  classmate
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4

Describing a person

Writing about faily members

Describing clothes

Sentences with the verbs be  and have got

Estándare
s de 
aprendiza
xe 
avaliables

B
1

1.1     1.2    1.3     1.4    1.6

B
2

2.1    2.3    2.3    2.4

B
3

3.1    3.2    3.3  

B
4

4.3    4.4

Estructur
as 
sintáctica
s e léxico

        Personal subject and object pronouns

Pos     Possessive adjectives and possessive pronouns

       To be 

       Have got

       Classroom language

           Family

            Vocabulary for physical description

            Clothes

 

 

  UNIDADE 1

Music   9 outubro -13 novembro
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Contidos B
1

- Escoitar os sons duns instrumentos e relacionalos cos 
- debuxos correspondentes.
- Ler unha páxina web sobre ourworld music e completar

 un resumo.
- Escoitar seis pezas musicais e dar a súa opinión sobre elas.
- Escoitar un concurso e responder ás preguntas.
- Escoitar e repetir para practicar a acentuación das frases.
- Escoitar un diálogo sobre gustos e escoller as palabras correctas 

para completar unhas frases.
- Escoitar e practicar o seu ton a través dun diálogo sobre gustos.

B
2

- Falar sobre o seu estilo de música preferido.
- Facer e responder preguntas sobre tipos de música.
- Facer e  responder  preguntas  relacionadas  coa música  utilizando

question words.
- Comparar as súas opinións musicais coas dos seus compañeiros.
- Facer  e  responder  preguntas  sobre  diferentes  actividades

relacionadas coa música.
- Practicar un diálogo sobre a súa lista de éxitos musicais.

B
3

- Ler e contestar un cuestionario sobre música.
- Atopar oito tipos de música nunha serpe de palabras.
- Relacionar uns instrumentos cos músicos correspondentes.
- Ler explicacións sobre o uso dos sufixos -ist/-er.
- Ler unha páxina web sobre ourworld music e contestar 

a preguntas de comprensión.
- Ler unhas regras ortográficas e escribir a terceira persoa 

de certos verbos.
- Comprobar o significado dalgúns adxectivos de opinión e corrixir

unhas frases.
- Ler e escoitar un texto sobre a música británica e contestar 
- a preguntas de comprensión.
- Ler explicacións sobre adverbios e expresións de frecuencia.
- Ler as recensións duns CDs e contestar unhas preguntas.
- Ler a sección Language Focus acerca do uso de and, but, because.
- Repasar o vocabulario e as estruturas gramaticais aprendidas 

na unidade mediante a lectura da sección Language Guide.

B
4

Estándares de 
aprendizaxe 

B
1

1.1     1.2    1.3     1.4    1.6
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avaliables B
2

2.1    2.3    2.3    2.4

B
3

3.1    3.2    3.3     3.6

B
4

4.1    4.2     4.4

Estructuras 
sintácticas e 
léxico

  -         Gramática
- The present simple
- Wh- question words.
- Expresións e adverbios de frecuencia
- Like/hate/love etc + ing

 Vocabulario
- Nomes de instrumentos e músicos
- Sufixos de substantivos -ist e -er
- Adxectivos de opinión

 Pronunciación
- Acentuación de frases
- Os alumnos aprenden a pronunciación axeitada en inglés mediante

os Listenings, e o uso dos Class CDs.
- Os alumnos tamén practican a pronunciación en inglés a través das

actividades de Speaking.

 

 

UNIT 2

Meet my family

  16 novembro – 17 decembro

Contidos B
1

- Facer e responder preguntas sobre celebración.
- Facer e responder preguntas sobre festivais típicos.
- Facer e responder preguntas sobre plans de aniversario.
- Practicar un diálogo facendo plans cun compañeiro/a.

B
2

- Facer e responder preguntas sobre celebración.
- Facer e responder preguntas sobre festivais típicos.
- Facer e responder preguntas sobre plans de aniversario.
- Practicar un diálogo facendo plans cun compañeiro/a.
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B
3

- Ler e contestar un cuestionario sobre festivais.
- Relacionar unhas datas coas celebración correspondentes.
- Ler varios textos sobre Celebración do mundo e responder a un

cuestionario.
- Ler explicacións sobre o present continuous.
- Completar un texto coa forma correcta do present continuous.
- Corrixir unhas frases co present continuous.
- Ler un texto sobre un interesante festival español.
- Relacionar uns días especiais cos debuxos axeitados.
- Ler e escoitar un texto sobre Thanksgiving e contestar 

a preguntas de comprensión.
- Ler  explicacións  sobre  o  uso  do  present  simple vs  present

continuous.
- Ler explicacións sobre o uso do  present continuous para plans de

futuro.
- Ler  un  e-mail  sobre  un  convite  a  unha  festa  e  contestar  unhas

preguntas.
- Ler a sección  Language Focus acerca do uso das  maiúsculas e  a

puntuación.
- Repasar o vocabulario e as estruturas gramaticais aprendidas na

unidade mediante a lectura da sección Language Guide.

B
4

- Escoller verbos e substantivos para describir debuxos relacionados
con celebración.

- Completar un texto sobre unha celebración coa forma correcta dos
verbos dados.

- Escribir  preguntas  co  present continuous  e  as  respostas  curtas
apropiadas.

- Completar unhas preguntas co present continuous.
- Completar un texto coa forma axeitada dos verbos dados xa sexa

utilizando o present simple ou o present continuous.
- Completar  unha  conversación  telefónica  co  present simple  ou  o

present continuous dos verbos dados.
- Engadir letras maiúsculas e puntuación a algunhas frases.
- Facer un plan de escritura para un convite.
- Copiar e completar un diario para a fin de semana e comparalo cun

compañeiro.
- Avaliar o progreso realizado ata o momento mediante a realización

dos exercicios escritos da sección Progress check.

Estándares de 
aprendizaxe 

B
1

1.2   1.2   1.3   1.4   1.6

111



DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2020/21
DE INGLÉS

avaliables B
2

2.1   2.2   2.3   2.4   

B
3

3.1   3.2   3.3   3.5   3.6

B
4

4.1   4.2   4.4

Estructuras 
sintácticas e 
léxico

  Gramática
- o  present  continuous nas  súas  formas  afirmativa,  negativa  e

interrogativa
- o contraste entre o present simple e o present continuous
- o uso do present continuous para plans de futuro

 Vocabulario
- collocations de verbo + substantivo relacionados con celebración
- os nomes de datas especiais
- repasar datas

 Pronunciación
- A pronunciación de /I/ e /i:/
- Os alumnos aprenden a pronunciación axeitada en inglés mediante

os Listenings, e o uso dos Class CDs.
- Os alumnos tamén practican a pronunciación en inglés a través das

actividades de Speaking.

 

 

 

  TRIMESTRE 2

UNIT 3

Where do you 
live?

   7 XANEIRO-29 XANEIRO

Contidos B
1

- Escoitar e repetir vocabulario sobre mobles.
- Escoitar  e  relacionar  uns  oficios  cos  lugares  de  traballo

correspondentes.
- Escoitar seis sons e relacionalos cos traballos correspondentes.
- Escoitar unhas conversacións e relacionalas cos lugares axeitados.
- Escoitar un diálogo de alguén preguntando indicacións 
- e contestar unhas preguntas.
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B
2

- Facer e responder preguntas sobre onde viven.
- Aprender  a  acentuación  de  palabras  mediante  a  repetición  de

vocabulario relacionado con lugares de traballo.
- Facer e responder preguntas utilizando much/many/a lot of.
- Observar  un  mapa  e  contestar  unhas  preguntas  para  practicar

indicacións.
- Preparar  un  diálogo  dando  indicacións  e  incluíndo  as  "useful

expressions" propostas.

B
3

- Ler e contestar un cuestionario sobre fogares.
- Relacionar vocabulario sobre mobles cos debuxos correspondentes.
- Reciclar vocabulario sobre partes da casa.
- Ler explicacións sobre preposicións de lugar.
- Ler explicacións gramaticais sobre o uso de  there is/there are con

a/an/some/any.
- Relacionar uns debuxos cos correspondentes lugares de traballo.
- Unir unhas parellas de frases utilizando there is/there are.
- Ler  un  texto  sobre  unha  cidade  canadense  do  ártico  chamada

Taloyoak, e contestar a preguntas de comprensión.
- Ler unha descrición dun cuarto de adolescente e contestar unhas

preguntas.
- Ler a sección Language Focus sobre a orde dos adxectivos.
- Repasar  o  vocabulario  e  as  estruturas  gramaticais  aprendidas  na

unidade mediante a lectura da sección Language Guide.

B
4

- Completar unhas frases coas preposicións de lugar apropiadas.
- Describir a súa propia casa.
- Completar un diálogo con a/an/some/any.
- Completar frases coas formas correctas de there is/there are.
- Observar un debuxo e escribir frases usando there is/there are.
- Completar unhas regras gramaticais con much/many/a lot of
- Completar un texto utilizando much/many/a lot of
- Completar un cuestionario sobre o ártico con how much/how many.
- Preparar preguntas sobre a súa cidade usando how much/how many.
- Reescribir unhas frases poñendo os adxectivos na orde correcta.
- Facer un plan de escritura para unha descrición do seu cuarto.
- Avaliar o progreso realizado ata o momento mediante a realización

dos exercicios escritos da sección Progress check.

Estándares de 
aprendizaxe 

B
1

1.1     1.2    1.3     1.4    1.5   1.6
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avaliables B
2

2.1    2.3    2.3    2.4

B
3

3.1    3.2    3.3   3.4  3.5  3.6  3.7

B
4

4.1  4.2   4.3    4.4

Estructuras 
sintácticas e 
léxico

  Gramática
- there  is /  there  are nas  súas  formas  afirmativa,  negativa  e

interrogativa
- a/an, some e any
- much, many e a lot of, centrándose en how much e how many

 Vocabulario
- vocabulario relacionado con cuartos e mobles
- nomes dalgúns lugares de traballo e profesións
 Pronunciación
- A acentuación de palabras
- Os alumnos aprenden a pronunciación axeitada en inglés mediante

os Listenings, e o uso dos Class CDs.
- Os alumnos tamén practican a pronunciación en inglés a través das

actividades de Speaking.

 

 

 

 

UNIT 4

Screen Stories

  1 FEBREIRO-29 FEBREIRO

Contidos B
1

- Escoitar  e  repetir  vocabulario  relacionado  con  programas  de
televisión.

- Escoitar  e  repetir  palabras  para  practicar  a  pronunciación  das
terminacións en -ed /d/ /t/ /Id/

- Escoitar e repetir vocabulario sobre tipos de películas.
- Escoitar  un  programa  de  radio  e  contestar  a  preguntas  de

comprensión.
- Escoitar  un  diálogo  sobre  preferencias  en  canto  a  programas  de

televisión e contestar a unhas preguntas de comprensión.
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B
2

- Facer e responder preguntas sobre os programas que lles gustan ou
que non lles gustan.

- Facer e responder preguntas sobre actores famosos.
- Describir películas a un compañeiro.
- Responder preguntas sobre cinema, actores, etc do país do alumno.
- Facer e responder preguntas usando o past simple e ago.
- Practicar  un diálogo  sobre os  programas de televisión preferidos

poñendo atención no ton.
- Falar  sobre  as  súas  preferencias  incluíndo  algunhas  "useful

expressions" aprendidas.

B
3

- Ler e contestar un cuestionario de cinema.
- Relacionar uns tipos de programas cos debuxos correspondentes.
- Observar  unha  programación  televisiva  e  contestar  unhas

preguntas.
- Ler  varios  textos  sobre  a  historia  da  animación  e  contestar  a

preguntas de comprensión.
- Atopar o past simple dalgúns verbos irregulares nun texto.
- Ler  explicacións  gramaticais  sobre  o  past  simple:  afirmativa  e

negativa.
- Ler explicacións gramaticais sobre was/were.
- Relacionar uns tipos de películas cos debuxos axeitados.
- Ler  un  texto  sobre  Bollywood  e  contestar  a  preguntas  de

comprensión.
- Ler  explicacións  gramaticais  sobre  o  past  simple:  preguntas  e

respostas curtas.
- Ler un texto sobre unha nova actriz e contestar unhas preguntas.
- Ler a descrición dunha película e contestar unhas preguntas.
- Ler a sección Language Focus sobre a planificación dos parágrafos.
- Mirar unha guía de televisión e contestar unhas preguntas.
- Repasar  o  vocabulario  e  as  estruturas  gramaticais  aprendidas  na

unidade mediante a lectura da sección Language Guide.

B
4

- Escribir frases sobre programas de televisión do seu país usando os
adxectivos dados.

- Copiar e completar unha táboa con programas que lles gustan ou
que non lles gustan.

- Escribir o past simple en afirmativa dalgúns verbos.
- Completar un texto sobre a historia da televisión utilizando o  past

simple dos verbos dados.
- Corrixir unhas frases sobre programas de televisión coa información

dada.
- Completar unhas preguntas e respostas usando as formas correctas

de was/were.
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- Completar unhas frases con vocabulario  relacionado con tipos de
películas.

- Escribir unha lista de tipos de películas.
- Ordenar unhas palabras para facer preguntas.
- Completar preguntas co past simple e adiviñar as respostas.
- Traducir unhas frases contendo ago.
- Poñer algunhas expresións de pasado na orde correcta.
- Escribir preguntas co past simple.
- Copiar e completar a descrición de The Spiderwick Chronicles.
- Elaborar un plan de escritura para facer a descrición dunha película.
- Escribir unha guía de televisión para o seu país.
- Avaliar o progreso realizado ata o momento mediante a realización

dos exercicios escritos da sección Progress check.

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables

B
1

1.1     1.2    1.3     1.4    1.5   1.6

B
2

2.1    2.3    2.3    2.4

B
3

3.1    3.2    3.3   3.4   3.6  

B
4

4.1  4.2   4.3    4.4

Estructuras 
sintácticas e 
léxico

  Gramática
- the past simple nas súas formas afirmativa, negativa e interrogativa
- was / were
- o uso de ago

 Vocabulario
- vocabulario relacionado con programas de televisión
- nomes dalgúns tipos de películas

 Pronunciación
- As terminacións en -ed /d/ /t/ /Id/
- Os alumnos aprenden a pronunciación axeitada en inglés mediante

os Listenings, e o uso dos Class CDs.
- Os alumnos tamén practican a pronunciación en inglés a través das

actividades de Speaking.
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UNIT  5

Disaster Zone

  1 MARZO-1 ABRIL

Contidos B
1

- Escoitar e repetir vocabulario relacionado co tempo.
- Escoitar un texto sobre como sobrevivir a un terremoto.
- Escoitar e poñer unhas instrucións de seguridade na orde correcta, e

despois contestar unhas preguntas de comprensión.
- Escoitar e repetir unhas frases  para practicar  a pronunciación de

/woz/ e /əwz/.
- Escoitar  unha  conversación  sobre  o  tempo  e  contestar  unhas

preguntas.

B
2

- Falar sobre o tempo en diferentes lugares.
- Pensar nun desastre natural e contestar unhas preguntas.
- Falar sobre o que eles estaban a facer o día anterior a distintas horas

usando o past continuous.
- Falar sobre furacáns na rexión do alumno.
- Facer e responder preguntas relacionadas cun debuxo usando o past

continuous.
- Practicar  unha conversación sobre o  tempo poñendo atención no

ton.
- Observar  un  mapa  do  tempo  do  Reino  Unido  e  contestar  unhas

preguntas.
- Preparar un diálogo sobre o tempo incluíndo as "useful expressions"

aprendidas nesta unidade.
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B
3

- Ler e contestar un cuestionario sobre noticias.
- Relacionar palabras relativas ao tempo cos debuxos axeitados.
- Ler e escoitar varios textos relacionados con desastres naturais e

contestar unhas preguntas.
- Atopar palabras nun texto para relacionar uns debuxos.
- Ler explicacións gramaticais sobre o  past  continuous:  afirmativa e

negativa.
- Ler explicacións sobre o uso de adverbios.
- Relacionar unhas instrucións de seguridade cos debuxos axeitados.
- Ler  un texto sobre o  Furacán Katrina e contestar a  preguntas  de

comprensión.
- Ler explicacións gramaticais sobre o  past continuous:  preguntas  e

respostas curtas.
- Escoller a forma verbal correcta para completar un texto sobre un

rescate.
- Ler  e  escoitar  unha  narración  sobre  Oxford  e  contestar  unhas

preguntas.
- Ler a sección Language Focus sobre secuenciadores.
- Repasar  o  vocabulario  e  as  estruturas  gramaticais  aprendidas  na

unidade mediante a lectura da sección Language Guide.

B
4

- Escribir frases verdadeiras relacionadas co tempo atmosférico, coa
información dada.

- Escribir frases usando o past continuous en afirmativa.
- Completar frases usando o past continuous dos verbos dados.
- Encher os ocos nun texto sobre un volcán usando o past continuous

dos verbos dados.
- Escribir frases en past continuous sobre o que estaban a facer o día

anterior a distintas horas.
- Copiar  e  completar  unha  táboa  cos  adverbios  correspondentes  a

certos adxectivos.
- Escribir  instrucións  para  unha  emerxencia  na  escola  usando  os

adverbios dados.
- Observar un debuxo e escribir preguntas e respostas curtas usando

o past continuous.
- Traducir uns exemplos con when e while.
- Escribir dúas frases para varias situacións usando when e while.
- Ordenar uns parágrafos usando secuenciadores.
- Atopar palabras para remplazar os debuxos nun texto.
- Elaborar  un  plan  de  escritura  para  unha  narración  dunhas

vacacións.
- Debuxar un sinxelo mapa do tempo do seu país incluíndo símbolos.
- Avaliar o progreso realizado ata o momento mediante a realización

dos exercicios escritos da sección Progress check.
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Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables

B
1

1.1     1.2    1.3     1.4    1.5   1.6

B
2

2.1    2.3    2.3    2.4

B
3

3.1    3.2    3.3   3.4  3.5  3.6  

B
4

 4.2   4.3    4.4  4.5

Estructuras 
sintácticas e 
léxico

  Gramática
- there was / there were
- o  past  continuous nas  súas  formas  afirmativa,  negativa  e

interrogativa
- o contraste entre o past simple e o past continuous

 Vocabulario
- vocabulario  relacionado  con  meteoroloxía  extrema  e  desastres

naturais
- adverbios (posición e formación)

 Pronunciación
- A diferenza entre /woz/ e /əwz/
- Os alumnos aprenden a pronunciación axeitada en inglés mediante

os Listenings, e o uso dos Class CDs.
- Os alumnos tamén practican a pronunciación en inglés a través das

actividades de Speaking.

UNIT 6

Days out

  4 ABRIL-29 ABRIL

Contidos B
1

- Escoitar e repetir vocabulario relacionado cos xogos.
- Escoitar  un  texto  sobre  marcas  do  mundo  relacionadas  con

ordenadores e contestar unhas preguntas.
- Escoitar e repetir unhas palabras para practicar a pronunciación da

'l' muda.
- Escoitar un diálogo dando consellos e contestar unhas preguntas.
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B
2

- Facer e responder preguntas sobre xogos
- Facer e responder preguntas usando adxectivos superlativos.
- Describir o ordenador que adoitan utilizar.
- Comparar  os  Highland  Games en  Escocia  con  outros  xogos

equivalentes no seu país.
- Facer e responder preguntas con could / couldn't.
- Repetir un diálogo dando consellos, poñendo atención no ton.
- Observar un catálogo e contestar unhas preguntas.
- Preparar  and  practicar  un  diálogo  dando  consellos  incluíndo  as

"useful expressions" aprendidas.

B
3

- Ler e contestar un cuestionario sobre crebacabezas.
- Relacionar vocabulario sobre xogos cos debuxos axeitados.
- Relacionar unhas palabras relacionadas con xogos coas definicións

correctas.
- Ler e escoitar uns anuncios sobre xogos e contestar a preguntas de

comprensión.
- Ler  explicacións  gramaticais  sobre  adxectivos  comparativos  e

superlativos.
- Relacionar  uns  debuxos  co  vocabulario  axeitado  relacionado  con

ordenadores.
- Escoller  as  palabras  correctas  para  completar  un  diálogo  sobre

ordenadores.
- Ler  e  escoitar  un  texto  sobre  os  Highland  Games en  Escocia  e

contestar a preguntas de comprensión.
- Ler explicacións gramaticais sobre could/couldn't, should/shouldn't.
- Ler e escoitar un anuncio dun produto e contestar unhas preguntas.
- Ler o Language Focus acerca da orde das palabras.
- Repasar  o  vocabulario  e  as  estruturas  gramaticais  aprendidas  na

unidade mediante a lectura da sección Language Guide.

B
4

- Escribir frases sobre xogos que coñecen usando algúns adxectivos.
- Copiar  unha  táboa  e  clasificar  unhas  palabras  relacionadas  con

xogos nas distintas categorías.
- Completar frases con vocabulario sobre xogos.
- Encontrar opostos a algúns adxectivos nun texto.
- Escribir a forma comparativa dalgúns adxectivos.
- Escribir frases comparativas usando than.
- Completar  un  concurso  de  preguntas  co  superlativo  dalgúns

adxectivos.
- Adiviñar a resposta a algunhas preguntas sobre marcas do mundo.
- Completar frases con could/couldn't.
- Escribir preguntas con could.
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- Completar frases con should/shouldn ' t e os verbos dados.
- Escribir frases sobre uns debuxos usando should/shouldn't.
- Ordenar unhas palabras para formar frases.
- Elaborar un plan de escritura para escribir un anuncio dun produto.
- Avaliar o progreso realizado ata o momento mediante a realización

dos exercicios escritos da sección Progress check.

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables

B
1

1.1     1.2    1.3     1.4    1.5   1.6

B
2

2.1    2.3    2.3    2.4

B
3

3.1    3.2    3.3   3.4  3.5  3.6  3.7

B
4

 4.2   4.3    4.4

Estructuras 
sintácticas e 
léxico

  Gramática
- comparativos e superlativos
- could/couldn't con sentido de pasado
- should/shouldn't para recomendacións

 Vocabulario
- vocabulario relacionado con tipos de xogos
- adxectivos de opinión
- vocabulario relacionado con ordenadores

 Pronunciación
- A pronunciación de could e should sen pronunciar a 'l'
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- Os alumnos aprenden a pronunciación axeitada en inglés mediante
os Listenings, e o uso dos Class CDs.

- Os alumnos tamén practican a pronunciación en inglés a través das
actividades de Speaking.

UNIT  7

Your future, our 
future

 30 MAYO-22 JUNIO

Contidos B
1

- Escoitar unhas frases para practicar a pronunciación de will/'ll.
- Escoitar  un programa de ciencia  en televisión e completar unhas

frases with will/won't.
Escoitar un diálogo sobre materias escolares e contestar unhas preguntas

B
2

- Contestar preguntas sobre os seus pais ou os seus avós.
- Facer e responder preguntas usando will.
- Facer e responder preguntas sobre reciclaxe na casa ou na escola.
- Contestar preguntas sobre o uso de bolsas de plástico no seu propio

país.
- Construír frases co first conditional coas súas propias ideas.
- Repetir un diálogo sobre materias escolares poñendo atención no

ton.
- Preparar  un  diálogo  sobre  a  elección  de  materias  escolares  cun

compañeiro incluíndo "useful expressions".
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B
3

- Ler e contestar un cuestionario sobre o medio.
- Relacionar unhas expresións cos debuxos axeitados.
- Ler unhas fichas sobre xente famosa e adiviñar quen son.
- Reciclar  vocabulario  unindo  uns  debuxos  coas  idades

correspondentes.
- Atopar as formas de pasado dalgúns verbos nun texto.
- Ler  un  texto  sobre  o  impacto  medio  dunha  persoa  no  medio  e

contestar a preguntas de comprensión.
- Ler explicacións gramaticais sobre will/won't.
- Relacionar uns debuxos co vocabulario apropiado sobre materiais e

envases.
- Ler  acerca  dunha  cidade  sen  bolsas  de  plástico  e  contestar  a

preguntas de comprensión.
- Ler explicacións gramaticais sobre o first conditional.
- Ler unha composición sobre a contaminación do tráfico e contestar

ás actividades relacionadas.
- Ler a sección Language Focus sobre comprobación de verbos.
- Ler e identificar erros nunhas frases.
- Repasar  o  vocabulario  e  as  estruturas  gramaticais  aprendidas  na

unidade mediante a lectura da sección Language Guide.

B
4

- Completar  unhas  frases  relacionadas  cun  texto  sobre  o  impacto
medio dunha persoa no medio.

- Completar frases con will/won't.
- Escribir frases sobre o seu futuro con will/won't.
- Completar un texto co futuro dalgúns verbos.
- Escribir preguntas usando will.
- Completar un texto usando vocabulario sobre materiais e envases.
- Escoller  as  palabras  correctas  para  completar  unhas  frases

relacionadas cun programa televisivo sobre ciencia.
- Unir unhas parellas de frases usando o first conditional.
- Completar frases en  first  conditional usando a forma correcta dos
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verbos dados.
- Elaborar un plan de escritura para facer unha composición sobre o

lixo seguindo unhas pautas.
- Avaliar o progreso realizado ata o momento mediante a realización

dos exercicios escritos da sección Progress check.

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables

B
1

1.1     1.2    1.3     1.4    1.5   1.6

B
2

2.1    2.3    2.3    2.4

B
3

3.1    3.2    3.3   3.4  3.5  3.6  

B
4

 4.2   4.3    4.4

Estructuras 
sintácticas e 
léxico

  Gramática
- as formas de pasado dos verbos irregulares
- o futuro con will/won't
- o first conditional

 Vocabulario
- vocabulario relacionado con acontecementos importantes na vida
- vocabulario relacionado coa reciclaxe (materiais e envases)

 Pronunciación
- A pronunciación de will/'ll
- Os alumnos aprenden a pronunciación axeitada en inglés mediante

os Listenings, e o uso dos Class CDs.
- Os alumnos tamén practican a pronunciación en inglés a través das

actividades de Speaking.

[1] Ver listaxe de Estruturas 

sintáctico-discursiva

UNIT 8

International 
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adventures

Contidos B
1

- Escoitar e repetir vocabulario sobre tipos de transporte.
- Facer e responder preguntas sobre os tipos de transporte que eles

utilizan.
- Escoitar  e  repetir  palabras  para  practicar  a  pronunciación  de  /b/

e /v/.
- Escoitar conversacións na farmacia e contestar unhas preguntas.

Escoitar un diálogo sobre viaxar en autobús e contestar unhas preguntas

B
2

- Falar  sobre  con  qué  frecuencia  utilizan  os  distintos  tipos  de
transporte.

- Por parellas, facer e responder preguntas usando be going to.
- Facer e responder preguntas sobre uns debuxos utilizando Would you

like to? e respostas curtas.
- Falar sobre as atraccións turísticas máis importantes do seu país.
- Repetir un diálogo sobre viaxar en autobús poñendo atención no ton

correcto.
Preparar e practicar un diálogo sobre unha viaxe de Newtown a Manchester 
incluíndo as "useful expressions" aprendidas

B
3

- Ler e contestar un cuestionario sobre viaxar.
- Relacionar  uns  debuxos  co  vocabulario  apropiado  sobre  tipos  de

transporte.
- Relacionar  vocabulario  sobre  tipos  de  transporte  coas  descricións

correctas.
- Ler  un  texto  sobre  unha  convención  de  Word  Scout e  contestar  a

preguntas de comprensión.
- Ler explicacións gramaticais sobre o uso de be going to e would like,

wouldn't like to.
- Relacionar uns debuxos co vocabulario apropiado sobre problemas

de saúde.
- Ler un texto sobre Sudáfrica e contestar a preguntas de comprensión.
- Ler  explicacións  gramaticais  sobre  o  uso  de  must/mustn' t  e  os

pronomes indefinidos.
- Ler  uns  e-mails  dando  consellos  sobre  unha  viaxe  a  Tallinn  e

contestar unhas preguntas.
- Ler a sección Language Focus acerca de too e also.
- Observar un horario de autobús e contestar unhas preguntas.
- Repasar  o  vocabulario  e  as  estruturas  gramaticais  aprendidas  na

unidade mediante a lectura da sección Language Guide.
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B
4

- Escribir  frases  comparativas  para  comparar  distintos  tipos  de
transporte.

- Escribir frases usando a forma correcta de be going to.
- Completar un diálogo usando a forma correcta de be going to.
- Escribir expresións temporais de futuro na orde correcta.
- Completar unhas preguntas utilizando a forma correcta de  be going

to.
- Escribir frases verdadeiras usando would like/wouldn't like to.
- Completar unhas frases con must/mustn't.
- Reescribir as instrucións dun medicamento utilizando must/mustn’t.
- Escoller  as  palabras  correctas  para  completar  un  texto  sobre

consellos de saúde ao viaxar.
- Completar unha postal utilizando os pronomes indefinidos axeitados.
- Escribir frases sobre eles mesmos usando pronomes indefinidos.
- Reescribir unhas frases usando too e also.
- Planificar a escritura dun e-mail dando consellos sobre viaxes no seu

país.
- Avaliar o progreso realizado ata o momento mediante a realización

dos exercicios escritos da sección Progress check.

Estándares de 
aprendizaxe 
avaliables

B
1

1.1     1.2    1.3     1.4    1.5   1.6

B
2

2.1    2.3    2.3    2.4

B
3

3.1    3.2    3.3   3.4   3.6  

B
4

 4.2   4.3    4.4

Estructuras 
sintácticas e 
léxico

  Gramática
- be going to
- would like to / wouldn’t like to
- must/mustn't
- pronomes indefinidos

 Vocabulario
- vocabulario relacionado con tipos de transporte
- palabras relacionadas con problemas de saúde e primeiros auxilios

 Pronunciación
- A pronunciación de /b/ e /v/
- Os alumnos aprenden a pronunciación axeitada en inglés mediante os

Listenings, e o uso dos Class CDs.
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- Os alumnos tamén practican a pronunciación en inglés a través das
actividades de Speaking.

PROXECTO INTERDISCIPLNAR EN VÍAS DE ELABORACIÓN: 
DANCES OF THE WORLD – Educación Plástica e Visual, Música e Inglés.

Os apartados non tratados nesta sección axústanse eexactamente
ao establecido na programación xeral detallado nas páxinas 3-44.

3º ESO SECCIÓN BILINGÜE
VOICES 3
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1. INTRODUCIÓN

1.A) XUSTIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN.

A  lingua  é  o  instrumento  por  excelencia  da  aprendizaxe  e  a
comunicación. Tanto as linguas primeiras como as linguas estranxeiras
forman parte  na actualidade, e cada vez farano máis  no futuro,  da
bagaxe vital das persoas nun mundo en continua expansión no que, á
vez,  as  relacións  entre  individuos,  países,  organismos  e  corporacións
fanse máis frecuentes e máis estreitas. Na medida en que esa bagaxe
comprende diversos coñecementos, destrezas e actitudes en diversas
linguas, é dicir un perfil plurilingüe e intercultural, o individuo está mellor
preparado para integrarse e participar nunha variedade de contextos e
de situacións que supoñen un estímulo para o seu desenvolvemento, e
mellores  oportunidades,  nos  ámbitos  persoal,  público,  educativo  ou
académico, ocupacional e profesional. 

En contextos e situacións de comunicación real, a lingua utilízase para
realizar  ou  acompañar  accións  con  diversos  propósitos,  polo  que  o
currículo básico incorpora o enfoque orientado á acción recollido no
“Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas” e describe, en
termos de actuación e tomando este Marco como base de devandita
descrición,  o  que  os  estudantes  deberán  ser  capaces  de  facer  no
idioma estranxeiro en diversos contextos comunicativos reais nos que,
dada a súa idade e as súas características dependendo das distintas
etapas educativas,  terán oportunidade de actuar.  As actividades de
recepción, produción e interacción orais e escritas que conforman os
Estándares de aprendizaxe avaliables no currículo básico integran tanto
as diversas  competencias comunicativas específicas, cuxa activación
conxunta  permite  a  realización  desas  actividades,  como  as
competencias básicas xerais correspondentes a cada etapa.

O currículo básico para a etapa de Educación Secundaria estrutúrase
ao redor de actividades de lingua tal como estas descríbense no Marco
Común  Europeo  de  referencia para  as  Linguas:  comprensión  e
produción  (expresión  e  interacción)  de  textos  orais  e  escritos.  Os
contidos,  criterios  e  estándares  están  organizados  en  catro  grandes
bloques que se corresponden coas actividades de lingua mencionadas,
eixo dos ensinos da materia.

Voices 3 foi elaborado seguindo as pautas mencionadas nos seguintes
documentos:

 Lei  Orgánica  8/2013,  de  9  de  decembro,  para  a  Mellora  da
Calidade Educativa (LOMCE) 
 Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  decembro,  polo  que  se
establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria
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e do Bacharelato.

De acordo coa LOMCE, o currículo estará integrado polos  obxectivos
de cada ensino e etapa educativa; as competencias, ou capacidades
para activar e aplicar de forma integrada os contidos propios de cada
ensino  e  etapa  educativa,  para  lograr  a  realización  adecuada  de
actividades e a resolución eficaz de problemas complexos, os contidos,
ou conxuntos de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que
contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensino e etapa educativa
e  á  adquisición  de  competencias;  a  metodoloxía  didáctica,  que
comprende  tanto  a  descrición  das  prácticas  docentes  como  a
organización do traballo dos docentes; os  estándares e  resultados de
aprendizaxe avaliables;  e  os  criterios  de  avaliación do  grao  de
adquisición  das  competencias  e  do  logro  dos  obxectivos  de  cada
ensino e etapa educativa. Os contidos ordénanse en materias, que se
clasifican en materias, ámbitos, áreas e módulos en función dos ensinos,
as etapas educativas ou os programas en que participe o alumnado. 

a)  Currículo:  regulación  dos  elementos  que  determinan  os
procesos de ensino e aprendizaxe para cada unha dos ensinos e
etapas educativas.
b) Obxectivos: referentes relativos aos logros que o alumno debe
alcanzar  ao finalizar  o proceso educativo,  como resultado das
experiencias  de  ensino-aprendizaxe  intencionalmente
planificadas a tal fin.
c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada
os contidos propios de cada ensino e etapa educativa, co fin de
lograr  a  realización  adecuada  de  actividades  e  a  resolución
eficaz de problemas complexos.
d) Contidos: conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e
actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensino
e etapa educativa e á adquisición de competencias. Os contidos
ordénanse en materias,  que se clasifican en materias,  ámbitos,
áreas e módulos en función dos ensinos, as etapas educativas ou
os programas en que participe o alumnado.
e)  Estándares de  aprendizaxe  avaliables:  especificaciones  dos
criterios  de  avaliación  que  permiten  definir  os  resultados  de
aprendizaxe,  e  que  concretan  o  que  o  alumno  debe  saber,
comprender  e  saber  facer  en  cada  materia;  deben  ser
observables,  medibles  e  avaliables  e  permitir  graduar  o
rendemento ou logro alcanzado. O seu deseño debe contribuír e
facilitar o deseño de probas estandarizadas e comparables.
f) Criterios de avaliación: son o referente específico para avaliar a
aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar
e que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos como en
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competencias; responden ao que se pretende conseguir en cada
materia.
g)  Metodoloxía  didáctica:  conxunto  de  estratexias,
procedementos  e  accións  organizadas  e  planificadas  polo
profesorado, de maneira consciente e reflexiva, coa finalidade de
posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos
expostos.

Os PRINCIPIOS XERAIS nesta etapa, de acordo co 1105/2014, de 26 de
decembro, son os seguintes:

1. A finalidade da Educación Secundaria Obrigatoria consiste en
lograr que os alumnos e alumnas adquiran os elementos básicos
da  cultura,  especialmente  nos  seus  aspectos  humanístico,
artístico, científico e tecnolóxico; desenvolver e consolidar neles
hábitos  de  estudo  e  de  traballo;  prepararlles  para  a  súa
incorporación a estudos posteriores e para a súa inserción laboral
e formarlles para o exercicio dos seus dereitos e obrigacións na
vida como cidadáns.
2.  Na  Educación  Secundaria  Obrigatoria  prestarase  especial
atención á orientación educativa e profesional do alumnado.
3. A Educación Secundaria Obrigatoria organízase de acordo cos
principios de educación común e de atención á diversidade do
alumnado.  As medidas de atención á diversidade nesta etapa
estarán  orientadas  a  responder  as  necesidades  educativas
concretas do alumnado e ao logro dos obxectivos da Educación
Secundaria  Obrigatoria  e  a  adquisición  das  competencias
correspondentes  e  non  poderán,  en  ningún  caso,  supor  unha
discriminación que lles impida alcanzar devanditos obxectivos e
competencias e a titulación correspondente.

A etapa de Educación Secundaria Obrigatoria organízase en materias e
comprende dous ciclos, o primeiro de tres cursos escolares e o segundo
dun.  Este  catro  cursos  seguiranse  ordinariamente  entre  os  doce  e  o
dezaseis anos de idade. 
O segundo ciclo ou cuarto curso da Educación Secundaria Obrigatoria
terá un carácter fundamentalmente propedéutico.

1.B) CONTEXTUALIZACIÓN.

(A completar polo profesorado de acordo coa  contorna social, 
histórico e xeográfico no que se realiza o labor docente)
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2. OBXECTIVOS DA ETAPA
A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos 
alumnos e as alumnas as capacidades que lles permitan:
 Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os

seus  dereitos  no  respecto  aos  demais,  practicar  a  tolerancia,  a
cooperación  e  a  solidariedade  entre  as  persoas  e  grupos,
exercitarse  no  diálogo  afianzando  os  dereitos  humanos  e  a
igualdade  de  trato  e  de  oportunidades  entre  mulleres  e  homes,
como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para o
exercicio da cidadanía democrática.

 Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo
individual  e  en  equipo  como  condición  necesaria  para  unha
realización  eficaz  das  tarefas  da aprendizaxe  e  como medio  de
desenvolvemento persoal.

 Valorar  e  respectar  a  diferenza  de  sexos  e  a  igualdade  de
dereitos  e oportunidades entre  eles.  Rexeitar  a discriminación das
persoas  por  razón  de  sexo  ou  por  calquera  outra  condición  ou
circunstancia  persoal  ou  social.  Rexeitar  os  estereotipos  que
supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera
manifestación de violencia contra a muller.

 Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da
personalidade e nas súas relacións cos demais, así como rexeitar a
violencia, os prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas
e resolver pacíficamente os conflitos.

 Desenvolver  destrezas  básicas  na  utilización  das  fontes  de
información para, con sentido crítico, adquirir novos coñecementos.
Adquirir  unha  preparación  básica  no  campo  das  tecnoloxías,
especialmente as da información e a comunicación.

 Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que
se estrutura en distintas disciplinas, así  como coñecer e aplicar os
métodos  para  identificar  os  problemas  nos  diversos  campos  do
coñecemento e da experiencia.

 Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a
participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade
para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar  decisións  e  asumir
responsabilidades.

 Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito,
na lingua castelá e, si houbela, na lingua cooficial da Comunidade
Autónoma,  textos  e  mensaxes  complexas,  e  iniciarse  no
coñecemento, a lectura e o estudo da literatura.

 Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de
maneira apropiada.

 Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a
historia  propias  e  dos  demais,  así  como  o  patrimonio  artístico  e
cultural.

 Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos
outros,  respectar  as  diferenzas,  afianzar  os  hábitos  de  coidado e
saúde corporais  e  incorporar  a educación física e a práctica do
deporte  para  favorecer  o  desenvolvemento  persoal  e  social.
Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a
súa diversidade. Valorar críticamente os hábitos sociais relacionados
coa  saúde,  o  consumo,  o  coidado  dos  seres  vivos  e  o  medio
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ambiente, contribuíndo á súa conservación e mellora.
 Apreciar  a  creación  artística  e  comprender  a  linguaxe  das

distintas  manifestacións  artísticas,  utilizando  diversos  medios  de
expresión e representación.

3. COMPETENCIAS CLAVE

3. A) AS COMPETENCIAS CLAVE NO SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

As orientacións da Unión Europea insisten na necesidade da adquisición
das  competencias  clave  por  parte  da  cidadanía  como  condición
indispensable  para  lograr  que  os  individuos  alcancen  un  pleno
desenvolvemento  persoal,  social  e  profesional  que  se  axuste  ás
demandas dun mundo globalizado e faga posible o desenvolvemento
económico, vinculado ao coñecemento.

A  competencia  supón  unha  combinación  de  habilidades  prácticas,
coñecementos, motivación, valores éticos, actitudes, emocións, e outros
compoñentes  sociais  e  de  comportamento  que  se  mobilizan
conxuntamente para lograr  unha acción eficaz.  Contémplanse,  pois,
como coñecemento na práctica, un coñecemento adquirido a través
da participación activa en prácticas sociais que, como tales, pódense
desenvolver tanto no contexto educativo formal, a través do currículo,
como nos contextos educativos non formais e informais. 

As  competencias  se  conceptualizan  como  un  «saber  facer»  que  se
aplica  a  unha  diversidade  de  contextos  académicos,  sociais  e
profesionais. Para que a transferencia a distintos contextos sexa posible
resulta indispensable unha comprensión do coñecemento presente nas
competencias e a vinculación de este coas habilidades prácticas ou
destrezas que as integran.

O  coñecemento  competencial  integra  un  coñecemento  de  base
conceptual: conceptos, principios, teorías, datos e feitos (coñecemento
declarativo-saber dicir); un coñecemento relativo ás destrezas, referidas
tanto á acción física observable como á acción mental (coñecemento
procedimental-saber facer);  e un terceiro compoñente que ten unha
gran influencia social e cultural, e que implica un conxunto de actitudes
e valores (saber ser). 

Por outra banda, a aprendizaxe por competencias favorece os propios
procesos de aprendizaxe e a motivación por aprender, debido á forte
interrelación  entre  os  seus  compoñentes:  o  coñecemento  de  base
conceptual (“coñecemento”) non se aprende á marxe do seu uso, do
“saber facer”; tampouco se adquire un coñecemento procedimental
(“destrezas”) en ausencia dun coñecemento de base conceptual que
permite dar sentido á acción que leva a cabo.
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Dado que a aprendizaxe baseada en competencias caracterízase pola
súa  transversalidade,  o  seu  dinamismo  e  o  seu  carácter  integral,  o
proceso de ensino-aprendizaxe competencial  debe abordarse desde
todas as áreas de coñecemento e por parte das diversas instancias que
conforman a comunidade educativa, tanto nos ámbitos formais como
nos non formais e informais. 
O seu dinamismo reflíctese en que as competencias non se adquiren
nun  determinado  momento  e  permanecen  inalterables,  senón  que
implican un proceso de desenvolvemento mediante o cal os individuos
van adquirindo maiores niveis de desempeño no uso das mesmas. 

Ademais, esta aprendizaxe implica unha formación integral das persoas
que,  ao  finalizar  a  etapa  académica,  serán  capaces  de  transferir
aqueles coñecementos adquiridos ás novas instancias que aparezan na
opción de vida que elixan. Así,  poderán reorganizar o seu pensamento
e adquirir novos coñecementos, mellorar as súas actuacións e descubrir
novas formas de acción e novas habilidades que lles permitan executar
eficientemente as tarefas, favorecendo unha aprendizaxe ao longo de
toda a vida.

As Competencias Clave do currículo son as seguintes:

1.º Comunicación lingüística. (CCL)

2.º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía. (CMCT)

3.º Competencia dixital. (CD)

4.º Aprender a aprender. (CAA)

5.º Competencias sociais e cívicas. (CSC)

6.º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. (SIE)

7.º Conciencia e expresións culturais. (CCEC)

Potenciarase  o  desenvolvemento  das  Competencias  básicas  ou
disciplinares (Comunicación  lingüística,  Competencia  matemática  e
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía),  aínda que tamén se
atenderá ao resto de Competencias Clave de tratamento transversal.
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3. B) DESCRICIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE

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

Para o adecuado desenvolvemento desta competencia débese
atender ao cinco compoñentes que a constitúen e ás dimensións
nas que se concretan:

-  O  compoñente  lingüístico comprende  diversas  dimensións:  a
léxica, a gramatical, a semántica, a fonológica, a ortográfica e a
ortoépica, entendida esta como a articulación correcta do son a
partir da representación gráfica da lingua.

-  O  compoñente  pragmático-discursivo contempla  tres
dimensións:  a   sociolingüística  (vinculada  coa  adecuada
produción  e  recepción  de  mensaxes  en  diferentes  contextos
sociais);  a  pragmática  (que  inclúe  as  microfuncións
comunicativas e os esquemas de interacción); e a discursiva (que
inclúe as macrofuncións textuais e as cuestións relacionadas cos
xéneros discursivos).

- O  compoñente socio-cultural inclúe dúas dimensións: a que se
refire ao coñecemento do mundo e a dimensión intercultural.

-  O  compoñente  estratéxico permite  ao  individuo  superar  as
dificultades  e  resolver  os  problemas  que  xorden  no  acto
comunicativo. Inclúe tanto destrezas e estratexias comunicativas
para  a  lectura,  a  escritura,  a  fala,  escóitaa e a  conversación,
como  destrezas  vinculadas  co  tratamento  da  información,  a
lectura  multimodal  e  a  produción  de  textos  electrónicos  en
diferentes  formatos;  así  mesmo,  tamén  forman  parte  deste
compoñente   as  estratexias  xerais  de  carácter  cognitivo,
metacognitivo  e  socioafectivas  que  o  individuo  utiliza  para
comunicarse  eficazmente,  aspectos  fundamentais  na
aprendizaxe das linguas estranxeiras.

-  Por último, a competencia en comunicación lingüística inclúe
un  compoñente  persoal que  intervén  na  interacción
comunicativa en tres dimensións:  a actitude, a motivación e os
trazos de personalidade.
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 A  COMPETENCIA  MATEMÁTICA  E  COMPETENCIAS  BÁSICAS  EN
CIENCIA  E  TECNOLOXÍA  (CMCT),  inducen  e  fortalecen  algúns
aspectos  esenciais  da  formación  das  persoas  que  resultan
fundamentais para a vida.
Nunha sociedade onde o impacto das matemáticas, as ciencias
e  as  tecnoloxías  é  determinante,  a  consecución  e
sustentabilidade  do  benestar  social  esixe  condutas  e  toma  de
decisións persoais estreitamente vinculadas á capacidade crítica
e  visión  razoada  e  razoable  das  persoas.  A  iso  contribúen  a
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e
tecnoloxía.

a) A competencia matemática implica a capacidade de aplicar
o razoamento matemático e as súas ferramentas para describir,
interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. 

Para  o  adecuado  desenvolvemento  da  competencia
matemática resulta necesario abordar catro áreas relativas aos
números, a álxebra, a xeometría e a estatística, interrelacionadas
de formas diversas.

b) As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas
que  proporcionan  un  achegamento  ao  mundo  físico  e  á
interacción responsable con el  desde accións,  tanto individuais
como colectivas, orientadas á conservación e mellora do medio
natural, decisivas para a protección e mantemento da calidade
de vida e o progreso dos pobos. Estas competencias contribúen
ao desenvolvemento  do  pensamento  científico,  pois  inclúen  a
aplicación dos métodos propios da racionalidade científica e as
destrezas  tecnolóxicas,  que  conducen  á  adquisición  de
coñecementos,  a  contrastación  de  ideas  e  a  aplicación  dos
descubrimentos ao benestar social.

Para  o  adecuado  desenvolvemento  das  competencias  en
ciencia  e  tecnoloxía  resulta  necesario  abordar  os  saberes  ou
coñecementos científicos relativos á física, a química, a bioloxía,
a xeoloxía, as matemáticas e a tecnoloxía, os cales se derivan de
conceptos, procesos e situacións interconectadas

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

Esta competencia supón, ademais da adecuación aos cambios
que introducen as novas tecnoloxías na alfabetización, a lectura
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e a escritura, un conxunto novo de coñecementos, habilidades e
actitudes  necesarias  hoxe  en  día  para  ser  competente  nunha
contorna dixital.

Para  o  adecuado  desenvolvemento  da  competencia  dixital
resulta  necesario  abordar:  A  información,  a  comunicación,  a
creación de contidos, a seguridade e a resolución de problemas.

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

Esta  competencia  caracterízase  pola  habilidade  para  iniciar,
organizar e persistir na aprendizaxe. Isto esixe, en primeiro lugar, a
capacidade para motivarse por aprender, e en segundo lugar, o
fomento da organización e a xestión da aprendizaxe.

Para  o  adecuado  desenvolvemento  da  competencia  de
aprender a aprender requírese dunha reflexión que favoreza un
coñecemento  dos  procesos  mentais  aos  que  se  entregan  as
persoas  cando  aprenden,  un  coñecemento  sobre  os  propios
procesos  de  aprendizaxe,  así  como  o  desenvolvemento  da
destreza de regular e controlar a propia aprendizaxe que leva a
cabo.

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

a)   A  competencia  social relaciónase  co  benestar  persoal  e
colectivo.
b) A  competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos
conceptos  de  democracia,  xustiza,  igualdade,  cidadanía  e
dereitos  civís,  así  como  do  seu  formulación  na  Constitución
española, a Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea e
en declaracións internacionais, e da súa aplicación por parte de
diversas institucións a escala local, rexional, nacional, europea e
internacional.
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Adquirir  estas competencias supón ser capaz de porse no lugar
do  outro,  aceptar  as  diferenzas,  ser  tolerante  e  respectar  os
valores, as crenzas, as culturas e a historia persoal e colectiva dos
outros;  é  dicir,  axuntar  o  individual  e  o  social,  o  privado  e  o
público en pos de solucións construtivas dos conflitos e problemas
da sociedade democrática.

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

Para o adecuado desenvolvemento da competencia sentido da
iniciativa e espírito emprendedor resulta necesario abordar: 

▪ A capacidade creadora e de innovación. 
▪ A capacidade prol-activa para xestionar proxectos.
▪ A capacidade de asunción e xestión de riscos e manexo da

incerteza.
▪ As calidades de liderado e traballo individual e en equipo.
▪ Sentido crítico e da responsabilidade.

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

Para  o  adecuado  desenvolvemento  da  competencia  para  a
conciencia e expresión cultural resulta necesario abordar:

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

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

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

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

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

▪ A  promoción  da  participación  na  vida  e  a  actividade
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cultural da sociedade.
▪ O desenvolvemento da capacidade de esforzo, constancia

e  disciplina  como  requisitos  necesarios  para  a  creación  de
calquera produción artística de calidade, así como habilidades
de  cooperación  que  permitan  a  realización  de  traballos
colectivos
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3. C) CONTRIBUCIÓN DA ÁREA E DO PROXECTO VOICES 3 AO 
DESENVOLVEMENTO DO AS COMPETENCIAS CLAVE

 A materia de Lingua Estranxeira, nas súas distintas modalidades,
contribúe  de  maneira  fundamental,  ao  desenvolvemento  da
Competencia  en  Comunicación Lingüística  (CCL),  non  só  en
segundas linguas senón tamén con respecto ás linguas maternas.
Por  unha  banda,  a  aprendizaxe  das  segundas  linguas  debe
aproximarse ao proceso de adquisición das linguas maternas para
producir  uns  resultados  de  carácter  natural  e  directamente
aplicables ao uso lingüístico no mundo real; por outro, a reflexión
consciente  e o desenvolvemento sistemático de competencias
variadas  que  leva  a  aprendizaxe  de  segundas  linguas  pode
estenderse  ás  linguas  maternas  co  fin  de  mellorar  as
competencias nestas para comprender, expresarse, interactuar e
articular pensamentos e sentimentos sobre un mesmo, o outro, e a
contorna  mental  e  físico  no  que  se  actúa  e  constrúense  as
relacións como axente social.

Voices 3 contribúe á mellora do coñecemento lingüístico formal
dos  alumnos,  en  canto  a  gramática,  morfoloxía,  sintaxe  e
pronuncia.  Así  mesmo,  axúdalles  a  comprender   os  elementos
socioculturais  que  teñen  lugar  na  comunicación,  facéndolles
conscientes  dos diferentes  rexistros  e  de que é apropiado dicir
dependendo do contexto.

(Na  programación  de  este  mesmo  título  móstrase  cómo  se
practica  esta competencia ao longo de todo o cursou, xa que
todas  as  actividades  deca dá unidade  usan  a  linguaxe como
instrumento de comunicación).

 O  carácter  dinámico  da  lingua,  tamén  está  presente  nas
Competencias básicas en Ciencia e Tecnoloxía (CMCT) e outras
áreas  de  coñecemento,  ás  que  a  Lingua  Estranxeira  pode
contribuír  facilitando  e  expandindo  o  acceso  a  datos,
procedementos e técnicas de investigación; facendo posible un
intercambio máis directo e frutífero entre comunidades científicas,
e propiciando a construción conxunta do saber humano.

 Neste  e  en  calquera  outro  ámbito,  a  actividade  lingüística
realízase  en  gran  parte  hoxe  en  día  a  través  de  medios
tecnolóxicos.  Estes  medios  están  recollidos  no  currículo  como
soportes naturais dos textos orais ou escritos que o alumno haberá
de producir,  comprender e procesar,  polo que a  Competencia
dixital (CD)  enténdese como parte substancial da competencia
comunicativa. 
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O uso das tecnoloxías da información e a comunicación debe ter
importantes  repercusións  na  maneira  en  que  as  linguas
estranxeiras ensínanse e apréndense, e as necesarias innovacións
neste campo han de basearse nun novo concepto da lingua, que
non é algo que meramente se sabe, senón, fundamentalmente,
algo que a persoa fai. 

Grazas  aos  recursos  dixitais  e  multimedia  do  curso,  o  alumnos
afaranse a usar as  tecnoloxías  da información e comunicación
como  ferramentas  esenciais  para  aprender  e  comunicarse,  e
mostrarán  que  con  frecuencia  teñen  iniciativa  para  usar  os
materiais  dixitais  e  para  buscar  e  comunicar  información  de
maneira independente.  Tamén se familiarizarán co vocabulario
básico para falar de informática en inglés.

A Student Website ofrece acceso a práctica adicional online, con
actividades   para  o  desenvolvemento  lingüístico.  Os  alumnos
tamén dispoñen de acceso a material dixital interactivo que lles
proporciona práctica no uso autónomo de ferramentas dixitais de
aprendizaxe.

 No  proceso  mesmo  de  aprendizaxe  desenvólvese  outra
competencia básica, a de Aprender a aprender (CAA), polo que
o currículo  incide no carácter  procedimental  de  todos  os  seus
elementos  constituíntes  e  das  súas  relacións.  Os  contidos
necesarios  para  alcanzar  os  Estándares  de  aprendizaxe
avaliables,  cuxo  grao  de  adquisición  valórase  aplicando  os
criterios  de  avaliación  descritos  así  mesmo  como  accións,  son
considerados  como contidos  competenciais,  isto  é  todo aquilo
que  o  alumno  debe,  simultaneamente,  saber,  saber  utilizar  e
saber incorporar ao seu perfil de competencias. O currículo axuda
ao alumno a desenvolver a capacidade de aprender a aprender
comezando por establecer de maneira transparente e coherente
os obxectivos ou resultados pretendidos, que teñen que facer os
estudantes como falantes da lingua estranxeira mediante o uso
da  mesma;  determinando  o  que  necesitan  aprender  para
alcanzar eses obxectivos, e indicando as estratexias que poden
aplicar para conseguilo. Marcarse obxectivos de diverso carácter
segundo  as  necesidades  de  construción  do  perfil  persoal  de
competencias  é,  así  mesmo, o primeiro paso para unha eficaz
aprendizaxe autónoma e ao longo da vida. 

Voices fai especial  fincapé no desenvolvemento das estratexias
de  aprendizaxe.  Proporciona  ideas  útiles  para  a  aprendizaxe,
anima aos alumnos a reflexionar sobre as diferenzas entre a súa
propia  lingua e o  inglés.  Nos  niveis  3  e  4  de  Voices tamén se
inclúen  estratexias  para  o  desenvolvemento  do  pensamento
crítico.
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 O  uso  efectivo  de  linguas  estranxeiras  supón  necesariamente
unha visión aberta e positiva destas relacións cos demais, visión
que se materializa en actitudes de valoración e respecto cara a
todas  as  linguas  e  culturas,  cara  a  outras  persoas  cuxos  usos,
valores e crenzas difiren dos propios, así como na apreciación do
carácter  relativo de costumes,  prácticas  e  ideas,  circunstancia
que  debe  entenderse  como  unha  oportunidade  única  de
enriquecemento mutuo e de evitación ou resolución de conflitos
de maneira satisfactoria para todas as partes. As  Competencias
Sociais e Cívicas (CSC),  e a  conciencia e a  expresión culturais
(CCEC), tanto as circunscritas ás contornas máis inmediatas como
as  propias  de  ámbitos  cada  vez  máis  amplos  de  actuación,
forman,  así,  parte  das  habilidades  que  comprende  unha
competencia  intercultural  integrada na aprendizaxe  de linguas
estranxeiras.

Cada unidade de Voices  inclúe referencias a aspectos sociais e
cívicos,  como  os  mencionados  na  sección  sobre  temas
transversales  deste  proxecto.  Na  programación  de  Voices esta
competencia  aparece  claramente  destacada  mediante  a
sección “Aspectos socioculturais”. 

 A conciencia  e  a  expresión  culturais  (CCEC) supón  ademais
coñecer, comprender, apreciar e valorar críticamente diferentes
manifestacións  culturais  e  artísticas,  utilizalas  como  fonte  de
enriquecemento  e  goce  e  consideralas  como  parte  do
patrimonio dos pobos.

Voices ten como obxectivo equipar aos alumnos coas destrezas e
o coñecemento sociocultural que necesitan para converterse en
cidadáns  globais  máis  informados.  Mediante  un  enfoque
coidadosamente  desenvolvido,  a  atención  vai  da  conciencia
cultural (niveis 1 e 2), á conciencia social (nivel 3) e finalmente ás
destrezas para toda a vida (nivel 4). O curso dixital inclúe vídeos
de contido social e cultural deseñados para completar as páxinas
correspondentes  do  Student’s  Book.  Estes  vídeos  supoñen unha
porta á cultura e sociedade de numerosos países de fala inglesa,
e  veñen  acompañados  de  follas  de  explotación  no  Teacher’s
Resource File.

 O  enfoque  orientado  á  acción  adoptado  no  currículo
concéntrase no alumno, que é quen aprende, constrúe as súas
competencias e utilízaas, tanto para levar a cabo as tarefas de
aprendizaxe  na  aula como as  que  demanda a comunicación
real.  Por  tanto,  a  materia  de  Lingua  Estranxeira  contribúe
decisivamente ao desenvolvemento do sentido da iniciativa (SIE),
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en  especial  polo  que  respecta  ás  actividades  de  expresión  e
interacción  oral  e  escrita,  nas  que,  desde  a  súa  mesma
planificación, o alumno ha de tomar decisións sobre que dicir e
como facelo, a través de que canle e con que medios, en que
circunstancias e dependendo de que expectativas e reaccións
dos interlocutores ou correspondentes, todo iso co fin de cumprir
o propósito comunicativo que persegue co maior grao posible de
éxito.  A  elección  e  aplicación  consciente  das  estratexias  de
comunicación, de organización do discurso, de control  sobre a
súa execución e de reparación do mesmo, preparan aos alumnos
para  asumir  as  súas  responsabilidades,  atopar  seguridade  nas
súas propias capacidades, reforzar a súa identidade e regular o
seu comportamento.

A articulación clara e convincente de pensamentos e ideas e a
capacidade de asumir  riscos,  xunto  coa xestión adecuada da
interacción e o estímulo que supón comunicarse noutras linguas
para enfrontar  novos retos  ou resolver problemas en escenarios
complexos,  son  fundamentais  no  desenvolvemento  do  espírito
emprendedor.  As linguas estranxeiras son ademais a porta a un
mundo de infinitas posibilidades no terreo laboral e profesional, e
o currículo pretende fomentar o emprendimiento como actitude
ante  a  vida  incorporando  actividades  concretas  nas  que  o
alumno aprende a ser crítico,  creativo e comprometido tamén
nestes contexto
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3. D) AS COMPETENCIAS CLAVE E OS OBXECTIVOS DA ETAPA

 As competencias clave deberán estar estreitamente vinculadas
aos  obxectivos  definidos  para  a  Educación  Secundaria
Obrigatoria.

 A relación das competencias clave cos obxectivos da etapa fai
necesario deseñar estratexias para favorecer a incorporación dos
alumnos á vida adulta e servir de cimento para a súa aprendizaxe
ao longo da  súa vida.  

 A  adquisición  eficaz  das  competencias  clave  por  parte  do
alumnado  e  a  súa  contribución  ao  logro  dos  obxectivos  das
etapas  educativas,  require  do  deseño  de  actividades  de
aprendizaxe integradas que permitan avanzar cara aos resultados
de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo.

3. E) AS COMPETENCIAS CLAVE NO CURRÍCULO 

 As  competencias  clave  deben  estar  integradas  nas  áreas  ou
materias das propostas curriculares, e nelas definirse, explicitarse e
desenvolverse suficientemente os resultados de aprendizaxe que
os alumnos e alumnas deben conseguir.

 As  competencias  deben  cultivarse  nos  ámbitos  da  educación
formal, non formal e informal ao longo de toda a vida.

 Todas  as  áreas  ou  materias  do  currículo  deben  participar  no
desenvolvemento das distintas competencias do alumnado.

 A  selección  dos  contidos  e  as  metodoloxías  debe  asegurar  o
desenvolvemento  das  competencias  clave  ao  longo  da  vida
académica. 

 Os criterios de avaliación deben servir de referencia para valorar
o que o alumnado sabe e sabe facer en cada área ou materia.
Estes  criterios  de  avaliación  se  desglosan  en  estándares  de
aprendizaxe avaliables.  

 O conxunto de Estándares de aprendizaxe avaliables dunha área
ou  materia  determinada  dará  lugar  ao  seu  perfil  de  área  ou
materia. 

  Todas as áreas e materias deben contribuír ao desenvolvemento
competencial.
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3. F) ESTRATEXIAS METODOLÓXICAXS PARA TRABALLAR POR 
COMPETENCIAS NA AULA 

Todo proceso de ensino-aprendizaxe debe partir  dunha planificación
rigorosa  do  que  se  pretende  conseguir,  tendo  claro  cales  son  os
obxectivos  ou  metas,  que  recursos  son  necesarios,  que  métodos
didácticos son os máis adecuados e como se avalía a aprendizaxe e
retroaliméntase o proceso. 

Os métodos didácticos han de elixirse en función do que se sabe que é
óptimo  para  alcanzar  as  metas  propostas  e  en  función  dos
condicionantes nos que ten lugar o ensino. 

 Un dos elementos clave no ensino por competencias é espertar e
manter  a  motivación cara á aprendizaxe no alumnado,  o que
implica unha nova  formulación  do papel  do alumno,  activo  e
autónomo, consciente de ser o  responsable da súa aprendizaxe. 

 Para potenciar a motivación pola aprendizaxe de competencias
requírense,  ademais,  metodoloxías  activas  e  contextualizadas.
Aquelas que faciliten a participación e implicación do alumnado
e a adquisición e uso de coñecementos en situacións reais, serán
as que xeren aprendizaxes máis transferibles e duradeiros. 

 As  metodoloxías  activas  han  de  apoiarse  en  estruturas  de
aprendizaxe cooperativa,  de forma que, a través da resolución
conxunta  das  tarefas,  os  membros  do  grupo  coñezan  as
estratexias utilizadas polos seus compañeiros e  poidan aplicalas a
situacións  similares.

 Para  un  proceso  de  ensino-aprendizaxe  competencial  as
estratexias  interactivas son  as  máis  adecuadas,  ao  permitir
compartir  e  construír  o  coñecemento  e  dinamizar  a  sesión  de
clase mediante o intercambio verbal e colectivo de ideas.

 O  traballo por proxectos axuda ao alumnado a organizar o seu
pensamento  favorecendo  neles  a  reflexión,  a  crítica,   a
elaboración de hipótese e a tarefa investigadora a través dun
proceso  no  que  cada  un  asume  a  responsabilidade  da  súa
aprendizaxe, aplicando os seus  coñecementos  e  habilidades a
proxectos reais. 

 Así mesmo, resulta recomendable o uso do portfolio, que achega
información extensa sobre a aprendizaxe do alumnado, reforza a
avaliación  continua  e  permite  compartir  resultados  de
aprendizaxe. O portfolio é unha ferramenta motivadora para o
alumnado que potencia a  súa autonomía e desenvolve o  seu
pensamento crítico e reflexivo.

 O  profesorado  debe  implicarse  na  elaboración  e  deseño  de
diferentes tipos de materiais, adaptados aos distintos niveis e aos
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diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe dos alumnos e alumnas,
co  obxecto  de  atender  á  diversidade  na  aula,  considerando
especialmente a integración das Tecnoloxías da Información e a
Comunicación no proceso de ensino-aprendizaxe que permiten o
acceso a recursos virtuais.

 Finalmente, é necesaria unha adecuada  coordinación entre os
docentes sobre as estratexias metodolóxicaxs e didácticas que se
utilicen.

3. G) A AVALIACIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 Tanto  na  avaliación  continua  nos  diferentes  cursos  como  nas
avaliacións  finais  nas  diferentes  etapas  educativas,  para poder
avaliar  as  competencias  é  necesario  elixir  estratexias  e
instrumentos para  avaliar  ao  alumnado  de  acordo  cos  seus
desempeños na resolución de problemas que simulen contextos
reais, mobilizando os seus coñecementos, destrezas e actitudes.

 Han de establecerse as relacións dos estándares de aprendizaxe
avaliables coas competencias ás que contribúen, para lograr a
avaliación dos niveis de desempeño competenciais alcanzados
polo alumnado. 

 A  avaliación  do  grao  de  adquisición  das  competencias  debe
estar integrada coa avaliación dos  contidos, na medida en que
ser  competente  supón  mobilizar  os  coñecementos  e  actitudes
para dar resposta ás situacións expostas, dotar de funcionalidade
ás  aprendizaxes  e  aplicar  o  que  se  aprende  desde  unha
formulación integradora.

  Os niveis de desempeño das competencias poderanse medir a
través de indicadores de logro, tales como  Rúbricas  ou escalas
de  avaliación.  Estes  indicadores  de  logro  deben  incluír  rangos
dirixidos  á  avaliación  de  desempeños,  que  teñan  en  conta  o
principio de atención á diversidade.

 O  profesorado  debe  utilizar  procedementos  de  avaliación
variados e incorporar estratexias que permitan a participación do
alumnado na avaliación dos seus logros, como a autoevaluación,
a avaliación entre  iguais  ou a coevaluación.  En  todo caso,  os
distintos  procedementos  de  avaliación utilizables,  como  a
observación sistemática do traballo dos alumnos, as probas orais
e escritas, o portfolio, os protocolos de rexistro, ou os traballos de
clase,  permitirán a  integración  de todas  as  competencias  nun
marco de avaliación coherente.

 As avaliacións externas de fin de etapa terán en conta, tanto no
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seu  deseño  como  na  súa  avaliación  os  estándares  de
aprendizaxe avaliables do currículo.
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4. CONTIDOS, CONCRECIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
AVALIABLES E INDICADORES DE LOGRO

Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Temporalización
(trimestres)

Procedementos e
instrumentos de

avaliación

Grao mínimo de
consecución para
superar a materia

Bloque 1. Comprensión de textos orais

B1.1.  Estratexias  de
comprensión: 
Mobilización de información

previa  sobre  o  tipo  de
tarefa e o tema. 

Identificación  do  tipo
textual,  adaptando  a
comprensión a el. 

Distinción  de  tipos  de
comprensión  (sentido
xeral,  información
esencial,  puntos
principais  e  detalles
relevantes).

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.

Adaptación  da  escoita  á
súa  finalidade  (global
e/ou específica).

Inferencia do significado
probable  das  palabras
ou  frases  que
descoñece.

B1.2.  Tolerancia  da
comprensión  parcial  ou
vaga  nunha  situación
comunicativa.

B1.3.  Perseveranza  no
logro  da  comprensión
oral, reescoitando o texto
gravado  ou  solicitando
repetición  ou
reformulacións do dito. 

B1.1.  Coñecer  e  saber
aplicar  as  estratexias
máis  adecuadas  para
a  comprensión  do
sentido  xeral,  a
información  esencial,
os  puntos  e  as  ideas
principais,  ou  os
detalles  relevantes  do
texto.

B1.2.  Identificar
información  xeral  e
específica relevante de
textos sinxelos emitidos
cara  a  cara  ou  por
medios  audiovisuais
sobre  temas  concretos
e  coñecidos
(información  básica
sobre  algunha  materia
do currículo,  temas do
seu interese  ou
ocupacionais  propios
da súa idade e do seu
nivel  escolar),
pronunciadas  con
lentitude e claridade.

B1.3.  Comprender  os
puntos  principais  e
información
específica  en
mensaxes e anuncios
públicos  breves,
claros e sinxelos, que
conteñan instrucións,
indicacións  ou  outra
información,  sempre
que  as  condicións
acústicas  sexan  boas
e  o  son  non  estea
distorsionado. 

B1.4.  Identificar  a
información  esencial,
os  puntos  principais  e
os  detalles  máis
relevantes  en  textos
orais  breves  ou  de
lonxitude  media,
claramente
estruturados,  e
transmitidos  de  viva
voz  ou  por  medios

PLEB1.1.  Distingue,  co
apoio  da  imaxe,  as
ideas  principais  e
información  relevante
en  presentacións
sobre  temas
educativos,
ocupacionais  ou  do
seu  interese  (por
exemplo,  sobre  un
tema  curricular  ou
unha  charla  para
organizar  o  traballo
en equipo).

1º, 2º, 3º Proba auditiva
Actividades  de

Listening na aula
Observación

sistemática  do
traballo  do
alumnado

Comprende  de  xeito
aceptable  as  ideas
principais  de
presentacións  sobre
temas varios: 2

PLEB1.2.  Capta  os
puntos principais e os
detalles  salientables
de  indicacións,
anuncios,  mensaxes
e  comunicados
breves  e  articulados
de xeito lento e claro
(por exemplo, cambio
de porta de embarque
nun  aeroporto,
información  sobre
actividades  nun
campamento  de
verán  ou  no
contestador
automático dun cine),
sempre  que  as
condicións  acústicas
sexan  boas  e  o  son
non  estea
distorsionado. 

   1º, 2º, 3º Proba auditiva
Actividades  de

Listening na aula
Observación

sistemática  do
traballo  do
alumnado

Comprende  os  puntos
principais de anuncios
ou avisos que escoita
en diversos contextos
e situacións dun xeito
razonable: 2

PLEB1.3.  Entende  o
esencial do que se lle
di  en  transaccións  e
xestións  cotiás  e
estruturadas  (por
exemplo,  en  hoteis,
tendas,  albergues,
restaurantes,  e
centros  de  lecer,  de
estudos  ou  de
traballo).

1º, 2º, 2º Proba auditiva
Actividades  de

Listening na aula
Observación

sistemática  do
traballo  do
alumnado

É capaz de comprender
o máis importante que
se  lle  di  en  diversos
establecimentos  aos
que  pode  ter  que
acudir: 2

PLEB1.4.  Identifica  o
sentido  xeral  e  os
puntos  principais

1º, 2º, 3º Proba auditiva
Actividades  de

Listening na aula

Pode entender o básico
nunha  conversa  que
escoita  entre  varias
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Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Temporalización
(trimestres)

Procedementos e
instrumentos de

avaliación

Grao mínimo de
consecución para
superar a materia

técnicos e articulados a
unha velocidade media,
nun  rexistro  formal,
informal  ou  neutro,  e
que  versen  sobre
asuntos  cotiáns  en
situacións  habituais  ou
sobre  temas  xerais  ou
do  propio  campo  de
interese  nos  ámbitos
persoal,  público,
educativo  e
ocupacional,  sempre
que  as  condicións
acústicas  non
distorsionen a mensaxe
e  que  se  poida  volver
escoitar o dito.

B1.5.  Comprender  o
sentido  xeral  e  a
información
específica  de
conversas  claras  e
pausadas  que  teñen
lugar  na  súa
presenza,  nas  que se
describan,  narren  ou
se  dean  opinións
sobre temas habituais
para a súa idade e o
seu  nivel  escolar,
sempre  que  poida
pedir información.

B1.6.  Comprender
preguntas,  solicitude
de  informacións  e
cambios  moi
evidentes de tema en
situacións
comunicativas cara a
cara  en  que  se  lle
pregunte  sobre
asuntos  básicos  e
coñecidos  persoais,
educativos,
ocupacionais  ou  do
seu  interese,  sempre
que  poida  pedir  que
se  lle  repita,  aclare
ou  elabore  algo  do
que se lle dixo.

B1.7.  Comprender  o
sentido  xeral  e  a
información
específica sinxela  de
programas  de
televisión,  tales
como  boletíns
meteorolóxicos  ou
informativos,  cando

dunha  conversa
formal  ou  informal
entre  dúas  ou  máis
persoas interlocutoras
que ten lugar na súa
presenza,  cando  o
tema  lle  resulte
coñecido e o discurso
está  articulado  con
claridade,  a
velocidade  media  e
nunha  variedade
estándar da lingua. 

Observación
sistemática  do
traballo  do
alumnado

persoas: 2 

PLEB1.5.  Comprende,
nunha  conversa
informal  na  que
participa,  descricións,
narracións, puntos de
vista e opinións sobre
asuntos  prácticos  da
vida  diaria  e  sobre
temas  do  seu
interese, cando se lle
fala  con  claridade,
amodo  e
directamente,  e  se  a
persoa  interlocutora
está disposta a repetir
ou reformular o dito.

    1º, 2º, 3º Proba auditiva
Actividades  de

Listening na aula
Observación

sistemática  do
traballo  do
alumnado

Pode  comprender
razonablemente  os
puntos  de  vista  ou
opinións  nunha
conversa informal: 2

PLEB1.6.  Comprende,
nunha  conversa
formal  ou  entrevista
(por  exemplo,  en
centros de estudos ou
de  traballo)  na  que
participa, o que se lle
pregunta  sobre
asuntos  persoais,
educativos,
ocupacionais  ou  do
seu  interese,  así
como  comentarios
sinxelos e  predicibles
relacionados  con
estes,  sempre  que
poida pedir que se lle
repita,  aclare  ou
elabore  algo  do  que
se lle dixo. 

 1º, 2º, 3º Proba auditiva
Actividades  de

Listening na aula
Observación

sistemática  do
traballo  do
alumnado

Comprende  o  esencial
nunha  conversa
formal  ou  entrevista
sobre temas persoais
ou  de
estudos/traballo: 2

PLEB1.7.  Identifica  a
información  esencial
de  programas  de
televisión  sobre
asuntos cotiáns ou do
seu  interese
articulados  amodo  e
con  claridade  (por
exemplo,  noticias,

1º, 2º, 3º Actividades  de
Listening na aula

Visualización de DVDs
ou  videos  de
Internet

Observación
sistemática  do
traballo  do
alumnado

Comprende  a
información
fundamental  que  se
da en diferentes tipos
de  programas  de
televisión  coa  axuda
das imaxes: 2
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Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Temporalización
(trimestres)

Procedementos e
instrumentos de

avaliación

Grao mínimo de
consecución para
superar a materia

os  comentarios
conten  cun  apoio  de

documentais  ou
entrevistas), cando as
imaxes  axudan  á
comprensión.

Bloque 2. Produción de textos orais

B2.1.  Estratexias  de
produción: 
Planificación:

Identificación  do
contexto,  o
destinatario  e  a
finalidade  da
produción  ou  da
interacción. 

Adecuación do texto ao
destinatario,  ao
contexto  e  á  canle,
aplicando  o  rexistro  e
a estrutura de discurso
adecuados  a  cada
caso, e escollendo os
expoñentes
lingüísticos
necesarios  para
lograr  a  intención
comunicativa.

Execución:
Concepción  da

mensaxe  con
claridade,  distinguindo
a  súa  idea  ou  ideas
principais,  e  a  súa
estrutura básica. 

Activación  dos
coñecementos
previos  sobre
modelos  e
secuencias  de
interacción,  e
elementos
lingüísticos
previamente
asimilados  e
memorizados.

Expresión  da mensaxe
con  claridade  e
coherencia,
estruturándoa
adecuadamente  e
axustándose, de ser o
caso,  aos  modelos  e
ás  fórmulas  de  cada
tipo de texto. 

B2.1.  Coñecer  e  saber
aplicar  as  estratexias
máis  adecuadas  para
producir  textos  orais
monolóxicos  ou
dialóxicos  breves e  de
estrutura  simple  e
clara,  utilizando,  entre
outros,  procedementos
como a  adaptación da
mensaxe a  patróns  da
primeira  lingua  ou
outras,  ou  o  uso  de
elementos  léxicos
aproximados,  se  non
se dispón doutros máis
precisos. 

B2.  2.  Manexar  frases
curtas,  grupos  de
palabras  e  fórmulas
para desenvolverse  de
xeito  suficiente  e
comprensible  en
breves intercambios en
situacións  habituais  e
cotiás,  interrompendo
en ocasións o discurso
para  procurar
expresións,  articular
palabras  menos
frecuentes  e  reparar  a
comunicación  en
situacións  menos
comúns. 

B2.3.  Interactuar de xeito
sinxelo en intercambios
claramente
estruturados,  utilizando
fórmulas  ou  xestos
simples  para tomar ou
ceder  a  quenda  de
palabra,  aínda  que  se
dependa  en  grande
medida  da  actuación
da persoa interlocutora.

B2.4.  Participar  en
conversas nas que se
establece  contacto
social,  intercámbiase
información  sobre
temas  sinxelos  e
habituais, onde se fan
ofrecementos  ou
suxestións,  se  dan

PLEB2.1.  Nas
actividades de aula,
a maioría das veces
interactúa  ou
intervén  na  lingua
estranxeira  e
persevera  no  seu
uso  cunha  actitude
positiva,  aínda  que
cometa erros e teña
que pedir axuda ou
aclaracións,
manifestando
interese  e  respecto
polas  achegas  dos
seus compañeiros e
das  súas
compañeiras. 

 1º, 2º, 3º Actividades  por
parellas ou grupos
na aula

Observación
sistemática  do
traballo  do
alumnado

Mostra  unha  actitude
activa  á  hora  de
intervir  na  aula,  a
pesar  de  cometer
erros  ou  ter  que
pedir aclaracións: 2

PLEB2.2.  Interactúa
para  obter  ou
ofrecer  bens  e
servizos  relativos  a
necesidades
inmediatas e cotiás,
sempre  que  se  fale
amodo  e  con
estruturas  moi
sinxelas e habituais,
e  reacciona
adecuadamente
sempre  que  poida
solicitar,  mediante
preguntas sinxelas e
directas,  a
colaboración  da
persoa  interlocutora
para  entender  e
facerse entender.

1º, 2º, 3º Actividades  por
parellas ou grupos
na aula

Observación
sistemática  do
traballo  do
alumnado

Pode  comunicarse  de
maneira aceptable e
comprensible  para
resolver
necesidades  cotiás:
2

PLEB2.3.  Fai
presentacións  breves
e  ensaiadas,  ben
estruturadas  e  con
apoio  visual  (por
exemplo,
transparencias  de
PowerPoint),  que  lle
permitan  ilustralas
con  imaxes  e  seguir
un  guión  sobre
aspectos  concretos
de  temas  do  seu
interese  ou
relacionados cos seus

  1º, 2º, 3º Presentación  oral  de
Powerpoint

Observación
sistemática  do
traballo  do
alumnado

Pode  facer  unha
presentación  sinxela
diante  dun  grupo  de
tal  xeito  que  se  lle
comprenda e é capaz
de  responder  ás
preguntas  que  se  lle
fagan: 2
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Primeira Lingua Estranxeira. 3º de ESO.

Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Temporalización
(trimestres)

Procedementos e
instrumentos de

avaliación

Grao mínimo de
consecución para
superar a materia

Reaxuste  da tarefa
(emprender  unha
versión  máis  modesta
dela)  ou  da  mensaxe
(facer  concesións  no
que  realmente  lle
gustaría  expresar),
tras  valorar  as
dificultades  e  os
recursos  lingüísticos
dispoñibles. 

Apoio  e  aproveitamento
máximo  dos
coñecementos
previos.

Compensación  das
carencias  lingüísticas
mediante
procedementos
lingüísticos  e
paralingüísticos. 
Lingüísticos:

Modificación  de
palabras de
significado
parecido. 

Definición  ou
paráfrase  dun
termo  ou
expresión.

Petición  de axuda
ou
clarificación.

Paralingüísticos:
Sinalación  de

obxectos,  uso de
deícticos  ou
realización  de
accións  que
aclaran  o
significado. 

Usar  elementos
cuasiléxicos
(hum,
puah,etc.)  de
valor
comunicativo.

Usar os elementos
prosódicos
(pausas, ritmo e
entoación)
como
substitutos  dos
marcadores
discursivos para
indicarlle  á
persoa
destinataria  ou
oínte  as  partes

instrucións,  e  se
expresan
sentimentos,
opinións,  acordo  e
desacordo,  sempre
que de cando en vez
lle  repitan  ou  lle
volvan  a  formular  o
que din.

B2.5.  Participar  en
conversas  básicas
sobre  temas
predicibles  e  con
propósitos
comunicativos
propios da súa idade
(invitar,  ofrecer
axuda,  propor,
reaccionar  perante
invitacións  e
propostas),  e
expresar  sentimentos
e  opinións de  forma
básica. 

B2.6.  Participar  de
forma  sinxela  nunha
entrevista  persoal  na
que  dá  información,
reacciona  ante
comentarios  ou
expresa  ideas  sobre
cuestións  habituais,
sempre  que  poida
pedir  de  cando  en
vez  que  lle  aclaren
ou repitan o dito.

estudos  ou  a  súa
ocupación,  e
responde a preguntas
breves  e  sinxelas  de
oíntes sobre o contido
destas.

PLEB2.4.  Desenvólvese
correctamente  en
xestións  e
transaccións  cotiás,
como son as viaxes, o
aloxamento,  o
transporte,  as
compras  e  o  lecer,
seguindo  normas  de
cortesía  básicas
(saúdo e tratamento). 

1º, 2º, 3º Actividades  orais  na
aula

Proba oral
Observación

sistemática  do
traballo  do
alumnado

Pode  manexarse
aceptablemente  para
facer xestións cotiás e
usar  fórmulas  de
saúdo  e  tratamento
axeitados: 2

PLEB2.5.  Participa  en
conversas  informais
cara  a  cara  ou  por
teléfono,  ou  por
outros  medios
técnicos,  nas  que
establece  contacto
social,  intercambia
información e expresa
opinións  e  puntos  de
vista, fai  invitacións e
ofrecementos,  pide  e
ofrece cousas, pide e
dá  indicacións  ou
instrucións, ou discute
os pasos que hai que
seguir  para  realizar
unha  actividade
conxunta.

  1º, 2º, 3º Actividades  orais  na
aula

Proba oral
Observación

sistemática  do
traballo  do
alumnado

Manéxase  con  poucas
dificultades  nas
conversas  de
contacto  social
usando  as  frases
corretas  para  invitar,
facer ofrecementos ou
organizar  unha
actividade de lecer: 2

PLEB2.6.  Toma  parte
nunha  conversa
formal, nunha reunión
ou  nunha  entrevista
de carácter educativo
ou  ocupacional  (por
exemplo, para realizar
un curso de verán ou
integrarse  nun  grupo
de  voluntariado),
intercambiando
información
suficiente,
expresando  as  súas
ideas  sobre  temas
habituais,  dando  a
súa  opinión  sobre
problemas  prácticos
cando se lle pregunta
directamente,  e
reaccionando  de
forma  sinxela  ante

1º, 2º, 3º Actividades  orais  na
aula

Proba auditiva
Observación

sistemática  do
traballo  do
alumnado

É  capaz  de  participar
nunha  conversa
formal  ou  nunha
entrevista
intercambiando
información  de  xeito
aceptable  e  elaborar
frases  comprensibles:
2
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do discurso que
deben  ser
cointerpretadas.

B2.2.  Rutinas  ou  modelos
de  interacción  básicos
segundo  o  tipo  de
situación  de
comunicación  propia  da
súa idade e do seu nivel
escolar.

B2.3.  Uso  da  quenda  de
palabra  con  indicadores
básicos e máis habituais de
que  se  quere  falar,  e  de
recoñecemento  do  desexo
de  falar  das  demais
persoas. 

B2.4.  Actitude  de  respecto
cara a si mesmo/a e cara
ás  demais  persoas  para
comprender  e  facerse
comprender.

comentarios,  sempre
que  poida  pedir  que
se  lle  repitan  os
puntos  clave  se  o
necesita.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

CB3.1.  Estratexias  de
comprensión: 
Mobilización de información

previa  sobre  o  tipo  de
tarefa e tema. 

Identificación do tipo de
lectura  demandado
pola  tarefa  (en
superficie ou oceánica,
selectiva,  intensiva  ou
extensiva) 

Identificación do tipo textual
(narrativo,  descritivo,
argumentativo  e
explicativo), adaptando
a comprensión a el. 

Distinción  de  tipos  de
comprensión  necesarios
para  a  realización  da
tarefa (sentido  xeral,
información  esencial  e
puntos principais).

Formulación  de  hipóteses
sobre  o  contido  e  o
contexto.

Inferencia e formulación de
hipóteses  sobre
significados  a  partir  da
comprensión  de
elementos  significativos,
lingüísticos  e
paratextuais. 

B3.1.  Coñecer  e  saber
aplicar  as  estratexias
máis  adecuadas
(identificación  do
tema  dun  texto  coa
axuda  de  elementos
textuais  e  non
textuais,  uso  dos
coñecementos
previos sobre o tema,
inferencia  de
significados  polo
contexto,  por
comparación  de
palabras  ou  frases
similares nas linguas
que xa coñece, etc.),
para a comprensión do
sentido  xeral,  a
información  esencial,
os  puntos  e  as  ideas
principais,  ou  os
detalles  relevantes  do
texto. 

B3.2.  Comprender,  en
notas  persoais  e
anuncios  públicos,
mensaxes breves que
conteñan
información,
instrucións  e
indicacións  básicas
relacionadas  con
actividades  e
situacións  da  vida
cotiá.

PLEB3.1. Identifica,  con
axuda  da  imaxe,
instrucións  de
funcionamento  e
manexo  de  aparellos
electrónicos  ou  de
máquinas,  así  como
instrucións  para  a
realización  de
actividades e  normas
de  seguridade  (por
exemplo,  nun  centro
docente,  un  lugar
público ou unha zona
de lecer).

  1º, 2º, 3º Lectura  individual  de
textos en clase

Proba  escrita  de
Reading

Observación
sistemática  do
traballo  do
alumnado

Comprende  o  esencial
de  instrucións  para
manexar aparellos ou
seguir  normas  de
seguridade: 2

PLEB3.2.  Entende  os
puntos  principais  de
anuncios  e  material
publicitario de revistas
ou  de  internet
formulados  de  xeito
simple  e  claro,  e
relacionados  con
asuntos  do  seu
interese,  nos  ámbitos
persoal,  educativo  e
ocupacional. 

  1º, 2º, 3º Lectura  individual  de
textos en clase

Proba  escrita  de
Reading

Observación
sistemática  do
traballo  do
alumnado

Comprende  a
información  básica
contida  en  anuncios
publicitarios  en  papel
ou na Internet: 2

PLEB3.3.  Capta  as
ideas  principais  de
textos  xornalísticos
breves  en  calquera
soporte,  se  os
números,  os  nomes,
as  ilustracións  e  os

1º, 2º, 3º Lectura  individual  de
textos en clase

Proba  escrita  de
Reading

Observación
sistemática  do
traballo  do

Pode  sacar  as  ideas
principais de textos de
xornais  en  papel  ou
soporte  dixital  coa
axuda  de  imaxes  ou
titulares: 2
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Reformulación de hipóteses
a  partir  da  comprensión
de novos elementos. 

B3.2.  Uso  de  técnicas  como
subliñar  ou  tomar  notas
para  lograr  unha  mellor
comprensión  do  contido  e
da estrutura do texto.

B3.3.  Identificar  a
información esencial,
os  puntos  máis
relevantes  e  detalles
importantes  en
textos,  tanto  en
formato  impreso
como  en  soporte
dixital,  breves  e  ben
estruturados,  escritos
nun  rexistro  formal,
informal  ou  neutro,
que traten de asuntos
cotiáns,  de temas de
interese  ou
salientables  para  os
propios  estudos e  as
ocupacións,  e  que
conteñan  estruturas
sinxelas  e  un  léxico
básico de uso común
e habitual.

B3.4.  Comprender
correspondencia
persoal  breve  e
sinxela  na  que  se
describen  persoas,
obxectos  e  lugares,
se  narran
acontecementos
sinxelos  e  se
expresan
sentimentos,  desexos
e  opinións  sobre
temas  xerais,
coñecidos ou do seu
interese. 

B3.5.  Comprender
correspondencia
formal  breve  sobre
cuestións  prácticas
relativas  aos  seus
intereses nos ámbitos
propios da súa idade
e  do  seu  nivel
escolar.

B3.6.  Ler  con  certa
autonomía  textos
adaptados  de  certa
lonxitude  adecuados
á idade, aos intereses
e  ao  nivel  escolar,
seguindo  a  liña
argumental,  o
carácter  básico  dos
personaxes e as súas
relacións.

títulos  portan  gran
parte da mensaxe. 

alumnado

PLEB3.4.  Entende
información
específica esencial en
páxinas web e outros
materiais  de
referencia,  ou
consulta  claramente
estruturados  sobre
temas  relativos  a
materias  educativas,
asuntos  ocupacionais
ou  do  seu  interese
(por  exemplo,  sobre
un tema curricular, un
programa informático,
unha  cidade,  un
deporte  ou  o
ambiente),  sempre
que  poida  reler  as
seccións difíciles.

1º, 2º, 3º Lectura  de  páxinas
web en clase

Observación
sistemática  do
traballo  do
alumnado

Proba  escrita  de
Reading

Comprende  información
específica esencial de
materiais  de
referencia  ou
consulta,  incluída  a
Internet,  relacionada
coa  educación,
traballo ou lecer: 2

PLEB3.5.  Comprende
correspondencia
persoal  en  calquera
formato  na  que  se
fala  de  si  mesmo/a,
se describen persoas,
obxectos  e  lugares,
se  narran
acontecementos
pasados, presentes e
futuros,  reais  ou
imaxinarios,  e  se
expresan
sentimentos,  desexos
e  opinións  sobre
temas  xerais,
coñecidos  ou  do  seu
interese. 

  1º, 2º, 3º Lectura  de  textos  en
clase

Observación
sistemática  do
traballo

Proba  escrita  de
Reading

Comprende  o  esencial
de  correspondencia
en  calquera  formato,
con  diferentes  tipos
de  temas:
descripcións,
narracións,
expresións  de
sentimentos  ou
opinións: 2

PLEB3.6.  Entende  o
esencial  de
correspondencia
formal  na  que  se
informa sobre asuntos
do  seu  interese  no
contexto  persoal,
educativo  ou
ocupacional  (por
exemplo,  sobre  un
curso  de  idiomas  ou
unha  compra  por
internet). 

1º, 2º, 3º Lectura  de  textos  en
clase

Observación
sistemática  do
traballo

Proba  escrita  de
Reading

Comprende
aceptablemente
correspondencia
formal  relacionada
con  diversos  temas:
persoais,  educativos
ou de traballo: 2

PLEB3.7.  Comprende  o
esencial  (por
exemplo,  en  lecturas
para  a  mocidade)  de

1º, 2º, 3º Lectura  de  textos  en
clase

Observación
sistemática  do

É  capaz  de  ler  unha
peza  de  ficción
adaptada ao seu nivel
e sacar ideas básicas
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historias  de  ficción
breves  e  ben
estruturadas,  e  faise
unha idea do carácter
dos  personaxes,  das
súas  relacións  e  do
argumento.

traballo
Proba  escrita  de

Reading

da historia: 2

Bloque 4. Produción de textos orais: expresión e interacción

B4.1.  Estratexias  de
produción:
Planificación:

Mobilización  e
coordinación  das
propias  competencias
xerais e comunicativas
co  fin  de  realizar
eficazmente  a  tarefa
(repasar  o  que  se
sabe sobre o tema, o
que  se  pode  ou  se
quere dicir, etc.). 

Localización  e  uso
adecuado de recursos
lingüísticos  ou
temáticos  (uso  dun
dicionario  ou  dunha
gramática,  obtención
de axuda, etc.).

Execución:
Elaboración  dun

borrador.
Estruturación  do

contido do texto. 

Organización do texto en
parágrafos  abordando
en cada un unha idea
principal, conformando
entre  todos  o  seu
significado  ou  a  idea
global.

Expresión  da mensaxe
con  claridade
axustándose  aos
modelos e ás fórmulas
de cada tipo de texto.

Reaxuste  da  tarefa
(emprender  unha
versión máis modesta)
ou da mensaxe (facer
concesións  no  que
realmente  lle  gustaría
expresar),  tras  valorar
as  dificultades  e  os
recursos dispoñibles.

Apoio  e
aproveitamento
máximo  dos
coñecementos  previos

B4.1. Escribir en papel ou
en  soporte  electrónico
textos  breves,  sinxelos
e  de  estrutura  clara
sobre temas cotiáns ou
de  interese  persoal,
nun  rexistro  formal,
neutro  ou  informal,
utilizando
adecuadamente  os
recursos  básicos  de
cohesión,  as
convencións
ortográficas  básicas  e
os  signos  de
puntuación  máis
comúns,  cun  control
razoable de expresións
e estruturas sinxelas e
un  léxico  de  uso
frecuente. 

B4.2. Coñecer e aplicar
estratexias adecuadas
para  elaborar  textos
escritos  breves  e  de
estrutura simple (por
exemplo,  copiando
formatos,  fórmulas e
modelos
convencionais
propios de  cada  tipo
de texto).

B4.3.  Empregar  para
comunicarse
mecanismos  sinxelos
de  cohesión  textual
axustados  ao
contexto  e  á
intención
comunicativa
(repetición  léxica,
elipse, deíxe persoal,
espacial  e  temporal,
xustaposición,  e
conectores  e
marcadores
discursivos
frecuentes).

B4.4. Escribir, en soporte
impreso  ou  nas  redes
sociais,  textos sinxelos

PLEB4.1.  Escribe
correspondencia
formal básica e breve,
dirixida  a  institucións
públicas  ou  privadas
ou  entidades
comerciais,
solicitando  ou  dando
a  información
requirida  de  xeito
sinxelo  e  observando
as  convencións
formais  e  normas  de
cortesía  básicas
deste tipo de textos.

  1º, 2º, 3º Redacción de escritos
en clase ou na casa

Observación
sistemática  do
traballo

Proba  escrita  de
Writing

Redacta
correspondencia
formal  de  maneira
sinxela e básica: 2

PLEB4.2.  Escribe
informes  moi  breves
en  formato
convencional  con
información  sinxela  e
relevante sobre feitos
habituais e os motivos
de  certas  accións,
nos  ámbitos
educativo  e
ocupacional,
describindo  de  xeito
sinxelo  situacións,
persoas,  obxectos  e
lugares,  e  sinalando
os  principais
acontecementos  de
forma esquemática. 

1º, 2º, 3º Redacción de escritos
en clase ou na casa

Observación
sistemática  do
traballo

Proba  escrita  de
Writing

Redacta  informes  moi
breves  de  maneira
sinxela  sobre  feitos
habituais  en  relación
con temas educativos
ou de traballo: 2

PLEB4.3.  Completa  un
cuestionario  sinxelo
con  información
persoal  e  relativa  á
súa formación,  á  súa
ocupación,  aos  seus
intereses  ou  ás  súas
afeccións  (por
exemplo,  para
subscribirse  a  unha
publicación  dixital,
matricularse  nun
taller,  ou  asociarse  a
un club deportivo). 

1º, 2º, 3º Redacción de escritos
en clase ou na casa

Observación
sistemática  do
traballo

Proba  escrita  de
Writing

Pode  completar  un
cuestionario  sinxelo
con  información
persoal  de  xeito
aceptable: 2

PLEB4.4.  Escribe  notas
e  mensaxes

  1º, 2º, 3º Redacción de escritos
en clase ou na casa

Pode redactar mensaxes
breves (e-mails, SMS,
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(utilizar  linguaxe
"prefabricada", etc.).

Revisión:
Identificación  de

problemas,  erros  e
repeticións. 

Atención  ás
convencións
ortográficas  e  aos
signos  de
puntuación.

Presentación  coidada
do  texto  (marxes,
limpeza,  tamaño  da
letra, etc.).

Reescritura definitiva.
B4.2. Características textuais.

Uso  de  recursos  básicos
para  elaborar  textos  con
coherencia,  cohesión  e
adecuación,  propios  do
seu nivel escolar.

e breves (notas, cartas
persoais,  postais,
felicitacións,  etc.),  que
conteñan  información
persoal  ou  relativa  á
vida  cotiá,  de  primeira
necesidade  ou  do  seu
interese,  a  partir  de
modelos  previos,
usando  as  fórmulas
básicas  de  saúdo  e
despedida  propias  do
soporte  utilizado,
adaptando  a
presentación ao tipo de
texto e usando frases e
oracións  ben
estruturadas  e  cunha
orde lóxica.

B4.5.  Presentar  os
textos  escritos  de
xeito  coidado  (con
atención  a  marxes,
riscaduras,  liñas
dereitas,  letra  clara,
letras  maiúsculas  e
minúsculas  cando
corresponda,
separación de palabras
ao  final  de  liña,  etc.),
en soporte impreso e

(mensaxes
instantáneas,  chats,
etc.)  onde  se  fan
breves  comentarios
ou se dan instrucións
e  indicacións
relacionadas  con
actividades  e
situacións  da  vida
cotiá  e  do  seu
interese. 

Proba  escrita  de
Writing

chat)  comentando
aspectos  da  vida
cotiá: 2

PLEB4.5. Escribe notas,
anuncios e mensaxes
breves  nas  redes
sociais  relacionados
con  actividades  e
situacións  da  vida
cotiá, do seu interese
persoal  ou  sobre
temas de actualidade,
respectando  as
convencións  e  as
normas de cortesía. 

1º, 2º, 3º Redacción de escritos
en clase ou na casa

Observación
sistemática  do
traballo

Proba  escrita  de
Writing

Pode  escribir  pequenos
textos  nas  redes
sociais  de  maneira
comprensible  e  coa
mínima correción: 2

PLEB4.6.  Escribe
correspondencia
persoal  na  que  se
establece e mantén o
contacto  social  (por
exemplo,  con
amigos/as  noutros
países),  se
intercambia
información,  se
describen  en  termos
sinxelos  sucesos
importantes  e
experiencias  persoais
(por  exemplo,  a
participación  nunha
competición),  se  dan
instrucións,  se  fan  e
aceptan ofrecementos
e  suxestións  (por
exemplo, cancelación,
confirmación  ou
modificación  dunha
invitación  ou  duns
plans), e se expresan
opinións  de  xeito
sinxelo.

1º, 2º, 3º Redacción de escritos
en clase ou na casa

Observación
sistemática  do
traballo

Proba  escrita  de
Writing

Pode  escribir
correspondencia
mantendo  o  contacto
social  con  xente  da
súa  idade  sobre
temas  do  seu
interese,  de  España
ou doutros países, de
maneira  básica  e
aceptable: 2

PLEB4.7.  Fai  unha
presentación
coidada  dos  textos
escritos,  en  soporte
impreso  e  dixital,
utilizando
correctamente  as
convencións

1º, 2º, 3º Redacción  de
escritos  en  clase
ou na casa

Observación
sistemática  do
traballo

Proba  escrita  de

Presenta  de  maneira
aceptable  os  seus
escritos  en  relación
coa  ortografía  e
puntuación
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ortográficas  e  os
signos  de
puntuación.

Writing

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural

B5.1.  Patróns  sonoros,
acentuais,  rítmicos  e  de
entoación:
Sons  e  fonemas

vocálicos.
Sons  e  fonemas

consonánticos  e  as
súas agrupacións. 

Procesos  fonolóxicos
básicos. 

Acento  dos  elementos
léxicos  illados,  e  no
sintagma e na oración.

B5.2.  Patróns  gráficos  e
convencións
ortográficas:
Uso  das  normas  básicas

de  ortografía  da
palabra.

Utilización  adecuada  da
ortografía  da  oración:
coma,  punto  e  coma,
puntos  suspensivos,
parénteses e comiñas.

B5.3.  Aspectos
socioculturais  e
sociolingüísticos:
Recoñecemento e uso de

convencións  sociais  e
normas de cortesía dos
rexistros  máis
habituais,  e  da
linguaxe  non  verbal
habitual  propia  da
cultura estranxeira.

Achegamento  a  aspectos
culturais  visibles
próximos  ao  seus
intereses  (música,
traballo,  lecer,
deportes,  produción
escrita,  lugares,
poboación,  etc.),  e  a
costumes,  valores  e
actitudes  máis
evidentes  relacionados
con  aspectos  e
contextos  propios  da
súa  idade,  a través  de
producións multimedia
e  de  manifestacións
artísticas  dos  países
onde  se  fala  a  lingua
estranxeira.

B5.1.  Pronunciar  e
entoar de xeito claro
e  intelixible,  aínda
que  resulte  evidente
o  acento  estranxeiro
ou  se  cometan  erros
de  pronunciación,
sempre  que  non
interrompan  a
comunicación,  polos
que  as  persoas
interlocutoras  teñan
que  solicitar
repeticións  de  cando
en vez.

B5.2. Valorar as linguas
como  medio  para
comunicarse  e
relacionarse  con
compañeiros  e
compañeiras  doutros
países,  como recurso
de  acceso  á
información, e como
instrumento  de
enriquecemento
persoal  ao  coñecer
culturas  e  maneiras
de vivir diferentes.

B5.3.  Producir  textos
escritos sen faltas de
ortografía
significativas  en
palabras e expresións
habituais  propias  do
nivel.

B5.4.  Coñecer  e
utilizar,  para  a
comprensión  e  a
produción  do  texto
oral  monolóxico  ou
dialóxico  e  escrito,
os  aspectos
socioculturais  e
sociolingüísticos
relativos á vida cotiá
(hábitos  de  estudo  e
de  traballo,
actividades  de  lecer,
etc.),  estruturas
sociais,  condicións
de  vida  (contorno  e
estrutura  social),
relacións
interpersoais  (entre

PLEB5.1.
Desenvólvese  na
maioría  das
actividades  de  aula
facendo  un  esforzo
por utilizar a lingua
estranxeira,  cunha
pronunciación
clara,  aceptable  e
comprensible  dos
esquemas fónicos e
fonolóxicos
básicos,  aínda  que
teña  que  repetir
algunha  vez  por
solicitude  das
persoas
interlocutoras,  e
pide  axuda  e
aclaracións  aos
compañeiros  e  ás
compañeiras  cando
non  progresa  a
comunicación. 

1º, 2º, 3º Actividades orais na
aula

Test  de
pronunciación

Observación
sistemática  do
traballo

Proba oral

Comunícase
voluntariamente  na
lingua  estranxeira
nas  actividades  de
aula,  con
pronunciación
aceptable  e
comprensible: 1

PLEB5.2.  Aplica
adecuadamente  os
signos  de
puntuación
elementais  e  as
regras  ortográficas
básicas,  na
redacción  de
traballos  e  outros
textos,  para  facerse
comprensible  case
sempre.

1º, 2º, 3º Redacción  de
escritos

Observación
sistemática  do
traballo

Probas escritas

Aplica  de  maneira
aceptable  as  regras
ortográficas  e
signos  de
puntuación nos seus
escritos: 2

PLEB5.3.  Utiliza  as
convencións  máis
habituais propias da
lingua  estranxeira
no
desenvolvemento
do  proceso
comunicativo
(saúdos,  rutinas
para  iniciar  ou
manter a quenda de
palabra,  fórmulas
orais  breves  para
manter  a  atención,
facer  preguntas  por
preferencias,
expresar  opinións,
etc.)  en  rexistro

   1º, 2º, 3º Actividades orais na
aula

Observación
sistemática  do
traballo

Proba oral

Fai  uso  axeitado  das
convencións  no
proceso
comunicativo: 2
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Temporalización
(trimestres)

Procedementos e
instrumentos de

avaliación

Grao mínimo de
consecución para
superar a materia

Identificación  dalgunhas
similitudes  e
diferenzas
significativas  nos
costumes  cotiáns,  e
uso das formas básicas
de relación social entre
os países onde se fala a
lingua  estranxeira  e  o
noso.

Actitude  receptiva  e
respectuosa  cara  ás
persoas, aos países e ás
comunidades
lingüísticas  que  falan
outra  lingua  e  teñen
unha  cultura  diferente
á propia.

B5.4. Plurilingüismo:
Recoñecemento  da

realidade  multilingüe
do propio contorno.

Recurso  aos
coñecementos
sintáctico-discursivos
da  propia  lingua  para
mellorar a aprendizaxe
da lingua estranxeira e
lograr  unha
competencia
comunicativa
integrada.

Participación  en
proxectos  nos  que  se
utilizan  varias  linguas
e  relacionados  cos
elementos transversais,
evitando  estereotipos
lingüísticos  ou
culturais,  e  valorando
positivamente  as
competencias  que
posúe  como  persoa
plurilingüe.

B5.5.  Funcións
comunicativas:
Iniciación e mantemento

de relacións persoais e
sociais.

Descrición  de  calidades
físicas  e  abstractas  de
persoas,  obxectos,
lugares e actividades. 

Narración  de
acontecementos
pasados  puntuais  e
habituais,  descrición
de estados e situacións
presentes,  e  expresión

homes e mulleres, no
traballo,  no  centro
docente e  nas
institucións),
comportamento
(xestos,  expresións
faciais, uso da voz e
contacto  visual)  e
convencións  sociais
(costumes  e
tradicións),  actuando
coa  debida
propiedade  e
respectando  as
normas  de  cortesía
máis importantes nos
contextos respectivos

B5.5. Na propia lingua,
identificar  diferenzas
e  semellanzas  nos
aspectos  culturais
visibles  dos  países
onde se fala a lingua
estranxeira  e  da
propia  cultura,  coas
diversas  culturas  do
resto  do  alumnado,
de  ser  o  caso,
amosando
curiosidade  e
respecto  perante  as
diferenzas.

B5.6.  Distinguir,  e
aplicar  á
comprensión  e  á
produción do texto, a
función  ou  as
funcións
comunicativas  máis
relevantes do texto e
un  repertorio  dos
seus expoñentes máis
comúns  e  de  uso
máis  frecuente  na
comunicación  oral  e
escrita,  así  como  os
seus  significados
asociados  (por
exemplo,  estrutura
interrogativa  para
facer  unha
suxestión),  e  patróns
discursivos  de  uso
frecuente  relativos  á
organización  textual
(introdución do tema,
desenvolvemento  e
cambio  temático,  e
pechamento textual). 

estándar.

PLEB5.4.  Na  propia
lingua,  identifica
aspectos
socioculturais
básicos  e  visibles
dos  países  onde  se
fala  a  lingua
estranxeira,
analizándoos
comparativamente
coas  diversas
culturas do resto do
alumnado,  de  ser  o
caso,  evitando
estereotipos  e
valoracións
etnocéntricas.

1º, 2º, 3º Traballos de clase
Actitudes na aula

Analiza  e  compara
aspectos  da  cultura
propia  e  a  dos
países  de  fala
inglesa,  e  trata  de
vencer  os
estereotipos  ou
opinións
etnocéntricas: 1

PLEB5.5. Identifica e
utiliza  os
expoñentes  máis
comúns  propios  do
seu  nivel  para
realizar  as  funcións
comunicativas,  así
como  os  patróns
discursivos  de  uso
máis frecuente para
o  propósito
comunicativo. 

1º, 2º, 3º Traballos de clase
Probas  orais  e

escritas

É capaz de utilizar os
expoñentes  propios
do  seu  nivel  para
comunicarse  de
maneira  básica  e
con éxito: 1

PLEB5.6.  Domina  as
estruturas
morfosintácticas  e
discursivas  máis
habituais  para
comprender  e
expresar  en
rexistros  estándar
intencións  e
significados
mediante  as
funcións
comunicativas
propias  do  seu
nivel,  e  reflexiona
sobre a utilidade do
coñecemento
adquirido  noutras
linguas  para
comprender  e
elaborar  textos  na
lingua meta.

1º, 2º, 3º Participación  en
traballos de clase

Probas  escritas  e
orais

Utiliza de xeito básico
e  aceptable
estruturas
morfosintácticas  e
discursivas  en
funcións
comunicativas
propias  do  seu
nivel: 2

PLEB5.7.  Utiliza  un
vocabulario  oral  e
escrito  básico  e
suficiente  para
comprender  e

1º, 2º, 3º Traballo de clase
Probas  orais  e

escritas

Utiliza  vocabulario
oral e escrito básico
e  de  uso  común
relativo  a  temas
cotiáns  ou  asuntos
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de
aprendizaxe

Temporalización
(trimestres)

Procedementos e
instrumentos de

avaliación

Grao mínimo de
consecución para
superar a materia

de sucesos futuros. 
Petición  e  ofrecemento

de  información,
indicacións, opinións e
puntos  de  vista,
consellos, advertencias
e avisos. 

Expresión  do
coñecemento,  a
certeza,  a  dúbida  e  a
conxectura. 

Expresión  da  vontade,  a
intención, a decisión, a
promesa,  a  orde,  a
autorización  e  a
prohibición. 

Expresión  do  interese,  a
aprobación,  o  aprecio,
a  simpatía,  a
satisfacción,  a
esperanza,  a confianza
e a sorpresa, así como
os seus contrarios. 

Formulación  de
suxestións,  desexos,
condicións e hipóteses.

Establecemento  e
mantemento  da
comunicación  e
organización  do
discurso. 

B5.6. Léxico oral e escrito
de  uso  común
(recepción)  relativo  a
identificación  persoal;
vivenda,  fogar  e
contexto;  actividades  da
vida  diaria;  familia  e
amizades;  traballo  e
ocupacións;  tempo libre,
lecer e deporte; viaxes e
vacacións;  saúde  e
coidados  físicos;
educación  e  estudo;
compras  e  actividades
comerciais;  alimentación
e  restauración;
transporte;  lingua  e
comunicación;  ambiente,
clima e ámbito natural; e
tecnoloxías  da
información  e  da
comunicación. 
Expresións  fixas,

enunciados
fraseolóxicos,  saúdos,
despedidas,  preguntas
por  preferencias  e
expresión de opinións

B5.7.  Utilizar  as
experiencias
lingüísticas  e  os
coñecementos
adquiridos  en  todas
as  linguas  que
coñece,  para
establecer similitudes
e diferenzas coa nova
lingua e  desenvolver
unha  competencia
comunicativa
plurilingüe,  e
apreciar  a  riqueza
persoal  e  social  que
proporciona ser unha
persoa plurilingüe.

B5.8.  Recoñecer  e
utilizar  léxico  oral  e
escrito de uso común
relativo  a  asuntos
cotiáns  e  a  temas
xerais  ou
relacionados  cos
propios  intereses,  os
estudos  e  as
ocupacións;  inferir
do  contexto  e  do
cotexto,  con  apoio
visual,  os
significados  de
palabras e expresións
de  uso  menos
frecuente  ou  máis
específico,  e
comunicar
información,
opinións e puntos de
vista  breves,  simples
e  directos  en
situacións habituais e
cotiás,  aínda  que  en
situacións  menos
correntes  haxa  que
adaptar a mensaxe. 

B5.9.  Reformular  o
sentido  dun  texto,
resumíndoo  ou
reformulándoo  na
propia  lingua,
explicándoo  a  un
interlocutor  próximo
que  descoñece  a
lingua  estranxeira,
coa  finalidade  de
facer  o  texto
comprensible  e
garantir  a  relación
fluída entre falantes e
culturas.

elaborar  textos
sinxelos en rexistro
estándar  propios do
seu nivel educativo,
e  comprende  e
utiliza  estratexias
de  comunicación  e
de  redundancia  do
significado  (imaxes
e  elementos
paralingüísticos,
cuasilingüísticos  e
paratextuais).

xerais  do  seu
interese  con  apoio
visual: 2

PLEB5.8.  Explica  o
sentido  dun  texto,
resumíndoo  ou
reformulándoo,  na
propia  lingua,  para
un  interlocutor
próximo  real  ou
simulado  que
descoñece  a  lingua
estranxeira,  coa
finalidade  de  facer
o  texto
comprensible  e
garantir  a  relación
fluída entre falantes
e  culturas,
amosando  respecto
perante  as
diferenzas.

1º, 2º, 3º Lectura e resumo de
textos na aula

Observación
sistemática  do
traballo  do
alumnado

Pode  resumir  ou
reformular  na
propia  lingua  un
texto  para  alguén
real  ou  imaxinario
que  descoñeza  a
lingua  estranxeira
dunha  maneira
elemental  e
comprensible: 2

PLEB5.9.  Participa  en
proxectos
(elaboración  de
materiais  multimedia,
folletos,  carteis,
recensión de libros  e
películas,  obras  de
teatro,  etc.)  nos  que
se  utilizan  varias
linguas  e
relacionados  cos
elementos
transversais,  evita
estereotipos
lingüísticos  ou
culturais,  e  valora  as
competencias  que
posúe  como  persoa
plurilingüe.

1º, 2º, 3º Proxectos  e
presentacións

Observación
sistemática  do
traballo  do
alumnado

Participa  en  proxectos
plurilingües  do  centro
relacionados  con
elementos
transversais: 1
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Temporalización
(trimestres)

Procedementos e
instrumentos de

avaliación

Grao mínimo de
consecución para
superar a materia

Léxico  sobre  temas
relacionados  con
contidos  sinxelos
doutras  áreas  do
currículo.

B5.7.  Rutinas  ou  modelos
de  interacción  básicos  e
habituais segundo o tipo
de  situación  de
comunicación,  propia  da
súa idade e do seu nivel,
ou  modelos  de
interacción  básicos  e
habituais segundo o tipo
de  situación  de
comunicación,  propia  da
súa idade e nivel.

B5.8. Estruturas sintáctico-
discursivas  propias  de
cada idioma.

B5.10.  Participar  en
proxectos  (elaboración
de  materiais
multimedia,  folletos,
carteis,  recensión  de
libros e películas,  etc.)
nos  que  se  utilicen
varias  linguas,  tanto
curriculares  como
outras  presentes  no
centro  docente,
relacionados  cos
elementos transversais,
evitando  estereotipos
lingüísticos  ou
culturais.
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4. B) ESTRUTURAS SINTÁCTICAS E LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA

ESTRUTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); 
oposición (but); causa (because (of); due to); finalidade (to- infinitive; for); 
comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); 
resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, 
offers, suggestions and commands). 
- Relaciones temporais (as soon as; while).
- Afirmación (affirmative sentences; tags)
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj.,
e. g. How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a 
surprise! Fine! Great!).
- Negación (negative sentences with not, never, non (Noun, e. g. non problem), 
nobody, nothing; negative tags).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).
- Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past
perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present 
simple and continuous + Adv.).
- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. 
usually); used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing). 
- Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade 
(can; be able); posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps); necesidade 
(must; need; have (got) to); obrigación (have (got) to; must; imperative); permiso
(could; allow); intención (present continuous).
- Expresión da existencia (e. g. there will be/has been); a entidade 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, 
reflexive/emphatic); determiners); a calidade (e. g. good at maths; rather tired).
- Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. 
Quantity: e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).
- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, 
motion, direction, origin and arrangement).
- Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), 
and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); 
anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, 
next, last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually).
- Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).
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LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA

- Identificación persoal; 
-Vivenda, fogar e contorna; 
-Actividades da vida diaria; 
-Familia e amigos; 
-Traballo e ocupacións; 
-Tempo libre, lecer e deporte; 
-Viaxes e vacacións; 
-Saúde e coidados físicos; 
-Educación e estudo; 
-Compras e actividades comerciais; 
-Alimentación e restauración; 
-Transporte; lingua e comunicación; 
-Medio ambiente, clima e contorna natural; 
-Tecnoloxías da Información e a Comunicación.

5. METODOLOXÍA.

En xeral, pódese dicir que o enfoque que ha de primar no tratamento
da materia de Lingua Estranxeira ha de ser o comunicativo, polo que os
elementos  do currículo  definiranse  sempre  en  base  aos  procesos  de
comunicación  aos  que  van  encamiñados,  adecuándose  no  caso
concreto da etapa de Secundaria ás características e as necesidades
do alumnado. 

Integrando  todos  estes  aspectos  e  partindo  desta  idea,  o  currículo
estrutúrase  ao  redor  de  actividades  de  lingua  tal  como  estas
descríbense  no  Marco:  comprensión  e  produción (expresión  e
interacción) de textos orais e escritos.

A lingua demanda unha metodoloxía que se centre  no alumno, nas
súas necesidades de aprendizaxe e na responsabilidade que este debe
asumir no proceso; A metodoloxía máis idónea será, por tanto, aquel
conxunto de prácticas de aprendizaxe, ensino e avaliación que mellor
contribúa  a  que  o  alumno,  por  unha  banda,  adquira  as  diversas
competencias implicadas na comunicación, e, por outro, desenvolva a
capacidade de pór todas estas competencias en práctica de maneira
conxunta para producir e procesar textos orais ou escritos adecuados
aos contextos de actuación correspondentes.

Incidirase ademais de maneira especial  no aproveitamento didáctico
de  recursos dixitais,  entendidos como unha ferramenta esencial  para
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iniciar ao alumnado na adquisición gradual de mecanismos autónomos
de aprendizaxe.

5.A)  METODOLOXÍA  XERAL  E  ESPECÍFICA  DA  ÁREA  DE  LINGUA
ESTRANXEIRA. PROXECTO VOICES  3

 Contido Lingüístico 

Voices é un curso en 4 niveis para a ESO que inclúe gran cantidade
de material  realista e de rico contido cultural,  proporcionando aos
alumnos
acceso e contacto con moitas voces do mundo enteiro.
Unha  característica  clave  do  mundo  actual  e  cada  vez  máis
internacional,  multicultural  e  multilingüe  é  a  diversidade,  que  se
manifesta de igual maneira
nas nosas aulas.  Voices reflicte a gran variedade de capacidades
lingüísticas que teñen os alumnos de ESO así como a diversidade das
súas experiencias e de
a súa sensibilidade cultural. Aínda que teñan maneiras de aprender,
estratexias  de  aprendizaxe  e  niveis  de  motivación  diferentes,  este
curso permitiralles a todos atopar a súa propia voz en inglés.

 Que ofrece ‘Voices’?
O  obxectivo  de  Voices é  ensinar  aos  alumnos  a  comunicarse  de
forma eficaz en inglés; por iso o material preséntase claramente e de
maneira que se poida practicar con detalle.
As  unidades  estrutúranse  con  claridade  e  son  fáciles  de  seguir,  a
gramática  e  o  vocabulario  novo  preséntanse  gradualmente,  e  o
catro destrezas lingüísticas trabállanse por igual.

Compoñentes
Voices é  un  método  flexible  porque  proporciona  vocabulario  e
contidos mediante unha gran variedade de compoñentes e inclúe o
uso da tecnoloxía máis avanzada. Os alumnos viven nun mundo no
que  as  tecnoloxías  da  información  e  a  comunicación  fan  que  a
maneira de comunicarse cambie rapidamente. Aínda que o curso
baséase en materiais impresos, tamén reflicte estes cambios no uso
da  tecnoloxía  ao  ofrecer  contidos  adicionais  en  páxinas  web  e
versións  dixitais  do  Student’s  Book  e  o  Workbook  para  lousas
electrónicas.
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5.B) ACTIVIDADES E ESTRATEXIAS DE ENSINO E APRENDIZAXE. PROXECTO
VOICES 3

COMPOÑENTES DE   VOICES 3

 Student’s Book
◦ Starter  unit:  unidade opcional  introductoria de tres  páxinas que

repasa a linguaxe básica a principio de curso.
◦ O curso en si contén nove unidades de doce páxinas cada unha.

Cada unidade inclúe unha referencia gramatical de dúas páxinas
dentro da  Language guide e unha páxina de exercicios dentro
da sección Progress check.

◦ Despois  de  cada tres  unidades  hai  un  repaso trimestral.  Cada
sección  de  Revision inclúe  un  tema  cultural,  un  concurso  de
preguntas, textos novos e unha canción pop.

◦ Hai versión dixital do Student’s Book para lousas electrónicas.

 Workbook
◦ O Workbook ten 160 páxinas en total e consta de dous partes: a

primeira,  en  branco  e  negro,  con  exercicios  prácticos  para  o
alumno e a segunda, en cor,  con máis  exercicios  e páxina de
consulta.

◦ Está dispoñible en tres idiomas: inglés, español e catalán.
◦ Cada Workbook vai acompañado dun CD de audio
◦ Hai unha versión dixital do Workbook para lousas electrónicas.

 Student’s website
◦ A  dirección  da  páxina  web  do  estudante  é  voices.mac-

english.com
◦ A páxina web de Voices ofrece exercicios e videoclips.
◦ Os profesores poden pedir aos alumnos que fagan actividades da

páxina web en clase e/ou en casa.
◦ Os profesores poden facer un seguimento online dos alumnos.
◦ O traballo  de cada alumno pódese avaliar  por  unidade,  área

lingüística ou habilidade.
 Teacher’s book
◦ Con reproducións das páxinas do Student’s Book a gran tamaño

intercaladas entre as notas didácticas.
◦ Notas  didácticas  moi  claras  con  gran  cantidade  de  ideas  e

consellos.
◦ Transcrición de todos os exercicios de comprensión oral.
◦ A clave de respostas do Workbook atópase ao final do Teacher’s

Book.
 Teacher’s Resource File
◦ Follas de traballo de diferentes niveis de dificultade
◦ Traballo en parellas
◦ Traducións e ditados
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◦ Follas de traballo para Culture today…
◦ Follas de traballo para Across the curriculum
◦ Sketches en inglés
◦ Tests e exames
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ORGANIZACIÓN DA UNIDADE

Student’s Book

 Unit opener
A  primeira  páxina  de  cada  unidade  mostra  claramente  o  tema
correspondente e un cuestionario esperta o interese dos alumnos nel de
forma rápida e eficaz.

O cadro Unit contents mostra os obxectivos de aprendizaxe en canto a
vocabulario e destrezas, os contidos culturais e de Across the curriculum.

 Vocabulary 1
Esta é a primeira das dúas seccións de vocabulario de cada unidade.
Presenta
un conxunto léxico ilustrado con debuxos ou fotografías e gravado no
CD para
practicar a pronuncia, ademais de variados exercicios para practicar as
palabras. En cada unidade hai un cadro de Pronuncia.

 Reading
Aquí  preséntanse  os  principais  puntos  gramaticales  da  unidade.  Os
textos
baséanse en materiais auténticos e os exercicios desenvolven distintas
destrezas
de lectura,  tales  como ler  para captar  a idea xeral  ou para extraer
información
específica. Todos os textos de lectura están gravados

 Grammar 1
Cada unidade contén dúas páxinas de gramática. O cadro gramatical
presenta
a linguaxe no contexto da primeira lectura e os exercicios graduados
axudan
ao alumno a practicar tanto a forma como o significado da gramática,
avanzando así do nivel léxico á comprensión dun texto enteiro.

 Speaking
Ademais das prácticas de comunicación que figuran na sección  Your
voice feature, hai en cada unidade un apartado de conversación.

 Vocabulary 2
Nesta  sección  preséntase  e  practica  o  segundo  grupo  léxico
relacionado co
tema da unidade.

 Listening
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Aquí  refórzase  a  gramática  da  unidade  e  recíclase  o  vocabulario
presentado  na  mesma  páxina.  Tamén  se  practican  destrezas  de
comprensión oral  tales como escoitar para entender o xeral  ou para
captar información específica.

 Culture today…
A segunda lectura da unidade sempre está relacionada co tema da
mesma pero tamén está ligada a aspectos da cultura contemporánea.
A gravación do texto facilita a práctica da pronuncia e a comprensión
oral.
O  exercicio  personalizado  Your  voice,  pode  desenvolverse  na  clase
mediante un debate.

 Grammar 2
Esta é a segunda páxina de gramática da unidade, e tamén presenta
os puntos lingüísticos novos en cadros gramaticales claros e exercicios
progresivos.

 Book corner
Un texto relacionado cun libro concreto que proporciona o contido do 
repaso gramatical da unidade.

 Writing
O obxectivo desta páxina é desenvolver as destrezas de escritura en
etapas  claras  e  progresivas.  En  primeiro  lugar  preséntase  un  texto
modelo. A continuación destácase algún aspecto concreto da escritura
no  Language focus.  O  Writing plan  guía ao alumno polas  diferentes
etapas de preparación do texto escrito e finalmente, os nenos escriben
o seu propio texto e anímaselles a gardalo como parte do seu Portfolio.

 Dialogue builder
Aquí o alumno ten a ocasión de producir as súas propios mini-diálogos
baseados  en  situacións  da  vida  cotiá.  Faise  un  resumo  da  linguaxe
funcional do diálogo no recuadro Useful expressions.

 Language guide
Trátase  dun  apartado  de  referencia  gramatical  e  de  vocabulario.
Consta  de  dúas  páxinas  e  recolle  toda  a  linguaxe  relevante  da
unidade.

O cadro  Dictionary extra contén parte do vocabulario novo presente
nos  textos  de  lectura  e  preséntao  igual  que  o  Macmillan  Essential
Dictionary,  coas  palabras  máis  comúns  resaltadas  en  vermello  e
marcadas con estrelas segundo o seu grao de frecuencia.
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 Progress check
O obxectivo destes exercicios é reciclar e comprobar a adquisición dos
contidos da unidade. Axuda ao alumno a identificar as áreas nas que
necesita estudar máis.
O Cumulative check permítelle saber canto progresou realmente.

 Revision
Estas seccións fan un repaso do vocabulario e da gramática cada
tres unidades. Tamén ofrecen máis ocasións de practicar as habilidades
adquiridas e inclúen unha canción.
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6. AVALIACIÓN

6.A)  CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN  E  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE
AVALIABLES

Os  Criterios de avaliación son o referente específico para avaliar a
aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que
o  alumnado  debe  lograr,  tanto  en  coñecementos  como  en
competencias;  responden  ao  que  se  pretende  conseguir  en  cada
materia.

Estes criterios aparecen detallados no apartado 4 deste documento.

Estes  criterios  de  avaliación  concrétanse  a  través  dos Estándares  de
aprendizaxe  avaliables,  que  permiten  definir  os  resultados  de
aprendizaxe, e que especifican os coñecementos que o alumno debe
alcanzar en cada caso.

6.B) INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Avaliación Formativa   (Evaluación informal)
Observación  do  traballo  de  clase  para  avaliar  tanto  o  progreso

tanto individual como colectivo.
Exercicios do Workbook.
 Traballo  das  destrezas:  exercicios  de  reading,  writing,  speaking  e

listening.

Avaliación Sumativa   (Avaliación formal)
Voices proporciona ao profesor todo o necesario para levar a cabo
unha avaliación continua,  avaliación das  habilidades  lingüísticas  e
das competencias básicas. Os estándares de aprendizaxe pódense
avaliar utilizando os Tests and Exams Multi-ROM .
Voices ten  como obxectivo equipar  aos alumnos coas habilidades
necesarias  para  superar  con  éxito  os  exames  porque  aprenden a
abordar unha gran variedade de tests  sobre o catro destrezas.  No
External  exam  trainer ven  modelos  de  respostas  e  analizan  as
preguntas paso a paso, para que sentan seguros  cando fagan un
exame.

Autonomía no estudo e autoevaluación 
Voices  promove a autonomía dos alumnos e anímaos a intervir  de
forma activa na súa aprendizaxe. 

Con este  obxectivo,  proporciónalles  materiais  para  que estuden e
practiquen sós tanto no Student’s Book como no Workbook. 

6.C) TIPOS DE AVALIACIÓN
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Avaliación continua (formativa): 
Os  referentes  para  a  comprobación  do  grao  de  adquisición  das
competencias  e o logro dos obxectivos  da etapa nas  avaliacións
continua e final  das materias dos bloques de materias troncales e
específicas,  serán  os  criterios  de  avaliación  e  estándares  de
aprendizaxe avaliables.

A  avaliación  do  proceso  de  aprendizaxe  do  alumnado  da
Educación  Secundaria  Obrigatoria  será  continua,  formativa  e
integradora. 

A  avaliación  das  aprendizaxes  dos  alumnos  e  alumnas  terá  un
carácter formativo e será un instrumento para a mellora tanto dos
procesos de ensino como dos procesos de aprendizaxe.

Avaliación final de Educación Secundaria Obrigatoria: 
Ao finalizar  o cuarto  curso,  os  alumnos  e  alumnas  realizarán  unha
avaliación  individualizada pola  opción  de  ensinos  académicos  ou
pola  de  ensinos  aplicados,  na  que  se  comprobará  o  logro  dos
obxectivos  da  etapa  e  o  grao  de  adquisición  das  competencias
correspondentes.

 6.E)  PROGRAMAS  DE  REFORZO  E  AMPLIACIÓN   (ACTIVIDADES  DE
ATENCIÓN Á DIVERSIDADE)

Os  centros  elaborarán  as  súas  propostas  pedagóxicas  para  esta
etapa desde a consideración da atención á diversidade e do acceso
de  todo  o  alumnado  á  educación  común.  Así  mesmo,  arbitrarán
métodos  que teñan en conta os diferentes  ritmos  de aprendizaxe,
favorezan a capacidade de aprender por si mesmos e promovan a
aprendizaxe en equipo.
Nesta  etapa prestarase  unha  atención  especial  á  adquisición e  o
desenvolvemento  das  competencias  e  fomentarase  a  correcta
expresión oral e escrita e o uso das matemáticas. A fin de promover o
hábito  da  lectura,  dedicarase  un  tempo  á  mesma  na  práctica
docente de todas as materias.
Corresponde  ás  Administracións  educativas  promover  as  medidas
necesarias para que a tutoría persoal do alumnado e a orientación
educativa, psicopedagógica e profesional,  constitúan un elemento
fundamental na ordenación desta etapa.
Así  mesmo,  corresponde  ás  Administracións  educativas  regular
medidas adecuadas para a atención daqueles alumnos e alumnas
que  manifesten  dificultades  específicas  de  aprendizaxe  ou  de
integración na actividade ordinaria dos centros, do alumnado de alta
capacidade intelectual e do alumnado con discapacidade.
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9. CONTIDOS INTER-CURRICULARES (CLIL)

CLIL  significa  Content  and  Language  Integrated  Learning.  Un  dos
obxectivos  de  Voices é  interrelacionar  a  aprendizaxe  do  inglés  co
doutras materias de Secundaria. 

Pero  si  trabállase  en  inglés  sobre  un  tema doutra  área  de  ensino  é
importante ofrecer o contexto para axudar a entendelo e aprendelo. 

Culture and CLIL

Voices quere animar aos alumnos a aprender máis sobre o mundo que
lles rodea, con toda a variedade de contextos para a comunicación e
a  diversidade  cultural  que  este  ofrece.  Por  esta  razón  presentamos
textos  e  situacións  baseadas  na vida real  e  con referencias  culturais
concretas.
Para  desenvolver  aínda  máis  os  contidos  culturais  proporcionamos
material  adicional  ao final  do Workbook,  que se pode  ampliar  coas
Worksheets do Teacher’s Resource File.
Os profesores que queiran ampliar o tema da unidade poden utilizar a
sección Across the curriculum que se atopa no Workbook.
Son  materiais  opcionais  pensados,  unha  vez  máis,  para  motivar  aos
nenos  e  axudarlles  a  interesarse  por  outros  temas.  Isto  permite  ao
profesor variar periodicamente o enfoque das súas clases, pasando de
ensinar inglés a ensinar sobre outras materias por medio do inglés.

Voices  integra todo isto no proceso de aprendizaxe. De maneira que
dunha ou outra maneira, xa sexa no tema da unidade ou nas tarefas
específicas,  en  todas  as  unidades  trátanse  temas  relacionados  coa
educación moral e cívica, a educación ambiental, a educación para a
tolerancia, a educación para a para a igualdade de ambos os sexos, a
educación  para  a  saúde,  a  educación  para  o  consumidor  e  a
educación para o lecer.
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10. CONTIDOS DE TRATAMENTO TRANSVERSAL
De acordo co  1105/2014, de 26 de decembro, establécese que:

 En Educación Secundaria Obrigatoria, a comprensión lectora, a
expresión  oral  e  escrita,  a  comunicación  audiovisual,  as
Tecnoloxías da Información e a Comunicación, o emprendimiento
e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as
materias.

 Fomentarase  o  desenvolvemento  da  igualdade  efectiva  entre
homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra
persoas con discapacidade e os valores inherentes ao principio
de  igualdade  de  trato  e  non  discriminación  por  calquera
condición ou circunstancia persoal ou social.

 Fomentarase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica
de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social,
así  como  dos  valores  que  sustentan  a  liberdade,  a  xustiza,  a
igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto
aos dereitos humanos, o respecto ao home e mulleres por igual,
ás  persoas  con  discapacidade  e  o  rexeitamento  á  violencia
terrorista,  a  pluralidade,  o  respecto  ao  Estado  de  dereito,  o
respecto e consideración ás vítimas do terrorismo e a prevención
do terrorismo e de calquera tipo de violencia.

 Fomentarase  a  prevención  de  calquera  forma  de  violencia,
racismo ou xenofobia.

 Evitaranse os comportamentos e contidos sexistas e estereotipos
que supoñan discriminación.

 Incorporaranse  elementos  curriculares  relacionados  co
desenvolvemento sustentable e o medio ambiente, os riscos de
explotación e abuso sexual, o abuso e malos tratos ás persoas con
discapacidade, as situacións de risco derivadas da inadecuada
utilización das Tecnoloxías da Información e a Comunicación, así
como a protección ante emerxencias e catástrofes.

 Fomentaranse  as  medidas  para  que  o  alumnado participe  en
actividades que lle permita afianzar o espírito emprendedor e a
iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a
autonomía,  a  iniciativa,  o traballo  en  equipo,  a  confianza nun
mesmo e o sentido crítico.

 Adoptaranse  medidas  para  que  a  actividade  física  e  a  dieta
equilibrada formen parte do comportamento xuvenil.

 Potenciarase a educación e a seguridade viaria.
VALORES E ACTITUDES

 Educación e respecto na lingua estranxeira. 
 Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa 

lingua materna, acento, orixe, etc. 
 Superar o bloqueo mental cando se coñece a novos falantes da 

lingua estranxeira
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 Escoita atenta e mostrando seguridade
 Uso da lingua estranxeira na clase
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11.  UTILIZACIÓN  DAS  TECNOLOXÍAS  DA  INFORMACIÓN  E  A
COMUNICACIÓN

A incorporación xeneralizada ao sistema educativo das Tecnoloxías da
Información e a Comunicación (TIC), que terán en conta os principios
de deseño para todas as persoas e accesibilidade universal, permitirá
personalizar  a educación e adaptala ás  necesidades  e  ao ritmo de
cada alumno ou alumna.

As  Tecnoloxías  da  Información  e  a  Comunicación  serán  unha  peza
fundamental  para  producir  o  cambio  metodológico  que  leve  a
conseguir o obxectivo de mellora da calidade educativa. Así mesmo, o
uso responsable e  ordenado destas  novas tecnoloxías  por  parte  dos
alumnos e alumnas debe estar presente en todo o sistema educativo

Os alumnos e alumnas son persoas do século XXI  e non poden estar
afastados  do coñecemento das tecnoloxías  propias deste século;  así
pois,  tamén  vai  aprender  a  utilizar,  de  forma  responsable,  as
posibilidades  que  as  Tecnoloxías  da  Información  e  a  Comunicación
ofrécenlles  para  a  adquisición  de  destrezas  na  área  de  Lingua
Estranxeira.

USO DO TIC NO PROXECTO VOICES 

Voices  3  promueve  o  uso  das  novas  tecnoloxías  de
numerosas  maneiras,  por  exemplo  as  procuras  en  Internet
para  completar  Web  quests .  A  Student  Website  ofrece
acceso a práctica dixital adicional para o desenvolvemento
da  linguaxe.  Os  alumnos  tamén  teñen  acceso  a  material
dixital interactivo, que lles permite usar heirramientas dixitais
de maneira autónoma.
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4º ESO: SECCIÓN BILINGÜE

VOICES 4 WORKBOOK
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1.A) XUSTIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN.

A  lingua  é  o  instrumento  por  excelencia  da  aprendizaxe  e  a
comunicación. Tanto as linguas primeiras como as linguas estranxeiras
forman parte  na actualidade, e cada vez farano máis  no futuro,  da
bagaxe vital das persoas nun mundo en continua expansión no que, á
vez,  as  relacións  entre  individuos,  países,  organismos  e  corporacións
fanse máis frecuentes e máis estreitas. Na medida en que esa bagaxe
comprende diversos coñecementos, destrezas e actitudes en diversas
linguas, é dicir un perfil plurilingüe e intercultural, o individuo está mellor
preparado para integrarse e participar nunha variedade de contextos e
de situacións que supoñen un estímulo para o seu desenvolvemento, e
mellores  oportunidades,  nos  ámbitos  persoal,  público,  educativo  ou
académico, ocupacional e profesional. 

En contextos e situacións de comunicación real, a lingua utilízase para
realizar  ou  acompañar  accións  con  diversos  propósitos,  polo  que  o
currículo básico incorpora o enfoque orientado á acción recollido no
“Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas” e describe, en
termos de actuación e tomando este Marco como base de devandita
descrición,  o  que  os  estudantes  deberán  ser  capaces  de  facer  no
idioma estranxeiro en diversos contextos comunicativos reais nos que,
dada a súa idade e as súas características dependendo das distintas
etapas educativas,  terán oportunidade de actuar.  As actividades de
recepción, produción e interacción orais e escritas que conforman os
Estándares de aprendizaxe avaliables no currículo básico integran tanto
as diversas  competencias comunicativas específicas, cuxa activación
conxunta  permite  a  realización  desas  actividades,  como  as
competencias básicas xerais correspondentes a cada etapa.

O currículo básico para a etapa de Educación Secundaria estrutúrase
ao redor de actividades de lingua tal como estas descríbense no Marco
Común  Europeo  de  referencia para  as  Linguas:  comprensión  e
produción  (expresión  e  interacción)  de  textos  orais  e  escritos.  Os
contidos,  criterios  e  estándares  están  organizados  en  catro  grandes
bloques que se corresponden coas actividades de lingua mencionadas,
eixo dos ensinos da materia.

Voices 3 foi elaborado seguindo as pautas mencionadas nos seguintes
documentos:
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 Lei  Orgánica  8/2013,  de  9  de  decembro,  para  a  Mellora  da
Calidade Educativa (LOMCE) 
 Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  decembro,  polo  que  se
establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria
e do Bacharelato.

De acordo coa LOMCE, o currículo estará integrado polos  obxectivos
de cada ensino e etapa educativa; as competencias, ou capacidades
para activar e aplicar de forma integrada os contidos propios de cada
ensino  e  etapa  educativa,  para  lograr  a  realización  adecuada  de
actividades e a resolución eficaz de problemas complexos, os contidos,
ou conxuntos de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que
contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensino e etapa educativa
e  á  adquisición  de  competencias;  a  metodoloxía  didáctica,  que
comprende  tanto  a  descrición  das  prácticas  docentes  como  a
organización do traballo dos docentes; os  estándares e  resultados de
aprendizaxe avaliables;  e  os  criterios  de  avaliación do  grao  de
adquisición  das  competencias  e  do  logro  dos  obxectivos  de  cada
ensino e etapa educativa. Os contidos ordénanse en materias, que se
clasifican en materias, ámbitos, áreas e módulos en función dos ensinos,
as etapas educativas ou os programas en que participe o alumnado. 

a)  Currículo:  regulación  dos  elementos  que  determinan  os
procesos de ensino e aprendizaxe para cada unha dos ensinos e
etapas educativas.
b) Obxectivos: referentes relativos aos logros que o alumno debe
alcanzar  ao finalizar  o proceso educativo,  como resultado das
experiencias  de  ensino-aprendizaxe  intencionalmente
planificadas a tal fin.
c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada
os contidos propios de cada ensino e etapa educativa, co fin de
lograr  a  realización  adecuada  de  actividades  e  a  resolución
eficaz de problemas complexos.
d) Contidos: conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e
actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensino
e etapa educativa e á adquisición de competencias. Os contidos
ordénanse en materias,  que se clasifican en materias,  ámbitos,
áreas e módulos en función dos ensinos, as etapas educativas ou
os programas en que participe o alumnado.
e)  Estándares de  aprendizaxe  avaliables:  especificaciones  dos
criterios  de  avaliación  que  permiten  definir  os  resultados  de
aprendizaxe,  e  que  concretan  o  que  o  alumno  debe  saber,
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comprender  e  saber  facer  en  cada  materia;  deben  ser
observables,  medibles  e  avaliables  e  permitir  graduar  o
rendemento ou logro alcanzado. O seu deseño debe contribuír e
facilitar o deseño de probas estandarizadas e comparables.
f) Criterios de avaliación: son o referente específico para avaliar a
aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar
e que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos como en
competencias; responden ao que se pretende conseguir en cada
materia.
g)  Metodoloxía  didáctica:  conxunto  de  estratexias,
procedementos  e  accións  organizadas  e  planificadas  polo
profesorado, de maneira consciente e reflexiva, coa finalidade de
posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos
expostos.

Os PRINCIPIOS XERAIS nesta etapa, de acordo co 1105/2014, de 26 de
decembro, son os seguintes:

1. A finalidade da Educación Secundaria Obrigatoria consiste en lograr que os
alumnos e alumnas adquiran os elementos básicos da cultura, especialmente
nos seus aspectos humanístico, artístico, científico e tecnolóxico; desenvolver e
consolidar  neles  hábitos  de  estudo  e  de  traballo;  prepararlles  para  a  súa
incorporación a estudos posteriores e para a súa inserción laboral e formarlles
para o exercicio dos seus dereitos e obrigacións na vida como cidadáns.

2.  Na  Educación  Secundaria  Obrigatoria  prestarase  especial  atención  á
orientación educativa e profesional do alumnado.

3. A Educación Secundaria Obrigatoria organízase de acordo cos principios de
educación común e de atención á diversidade do alumnado. As medidas de
atención  á  diversidade  nesta  etapa  estarán  orientadas  a  responder  as
necesidades educativas concretas do alumnado e ao logro dos obxectivos da
Educación  Secundaria  Obrigatoria  e  a  adquisición  das  competencias
correspondentes e non poderán, en ningún caso, supor unha discriminación
que lles impida alcanzar devanditos obxectivos e competencias e a titulación
correspondente.

A etapa de Educación Secundaria Obrigatoria organízase en materias e comprende
dous ciclos, o primeiro de tres cursos escolares e o segundo dun. Este catro cursos
seguiranse ordinariamente entre os doce e o dezaseis anos de idade. 
O  segundo  ciclo  ou  cuarto  curso  da  Educación  Secundaria  Obrigatoria  terá  un
carácter fundamentalmente propedéutico.

1.B) CONTEXTUALIZACIÓN.

(A completar polo profesorado de acordo coa  contorna social, 
histórico e xeográfico no que se realiza o labor docente)
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2. OBXECTIVOS DA ETAPA
A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos 
alumnos e as alumnas as capacidades que lles permitan:
 Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os

seus  dereitos  no  respecto  aos  demais,  practicar  a  tolerancia,  a
cooperación  e  a  solidariedade  entre  as  persoas  e  grupos,
exercitarse  no  diálogo  afianzando  os  dereitos  humanos  e  a
igualdade  de  trato  e  de  oportunidades  entre  mulleres  e  homes,
como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para o
exercicio da cidadanía democrática.

 Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo
individual  e  en  equipo  como  condición  necesaria  para  unha
realización  eficaz  das  tarefas  da aprendizaxe  e  como medio  de
desenvolvemento persoal.

 Valorar  e  respectar  a  diferenza  de  sexos  e  a  igualdade  de
dereitos  e oportunidades entre  eles.  Rexeitar  a discriminación das
persoas  por  razón  de  sexo  ou  por  calquera  outra  condición  ou
circunstancia  persoal  ou  social.  Rexeitar  os  estereotipos  que
supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera
manifestación de violencia contra a muller.

 Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da
personalidade e nas súas relacións cos demais, así como rexeitar a
violencia, os prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas
e resolver pacíficamente os conflitos.

 Desenvolver  destrezas  básicas  na  utilización  das  fontes  de
información para, con sentido crítico, adquirir novos coñecementos.
Adquirir  unha  preparación  básica  no  campo  das  tecnoloxías,
especialmente as da información e a comunicación.

 Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que
se estrutura en distintas disciplinas, así  como coñecer e aplicar os
métodos  para  identificar  os  problemas  nos  diversos  campos  do
coñecemento e da experiencia.

 Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a
participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade
para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar  decisións  e  asumir
responsabilidades.

 Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito,
na lingua castelá e, si houbela, na lingua cooficial da Comunidade
Autónoma,  textos  e  mensaxes  complexas,  e  iniciarse  no
coñecemento, a lectura e o estudo da literatura.

 Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de
maneira apropiada.

 Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a
historia  propias  e  dos  demais,  así  como  o  patrimonio  artístico  e
cultural.

 Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos
outros,  respectar  as  diferenzas,  afianzar  os  hábitos  de  coidado e
saúde corporais  e  incorporar  a educación física e a práctica do
deporte  para  favorecer  o  desenvolvemento  persoal  e  social.
Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a
súa diversidade. Valorar críticamente os hábitos sociais relacionados
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coa  saúde,  o  consumo,  o  coidado  dos  seres  vivos  e  o  medio
ambiente, contribuíndo á súa conservación e mellora.

 Apreciar  a  creación  artística  e  comprender  a  linguaxe  das
distintas  manifestacións  artísticas,  utilizando  diversos  medios  de
expresión e representación.

3. COMPETENCIAS CLAVE

3. A) AS COMPETENCIAS CLAVE NO SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

As orientacións da Unión Europea insisten na necesidade da adquisición
das  competencias  clave  por  parte  da  cidadanía  como  condición
indispensable  para  lograr  que  os  individuos  alcancen  un  pleno
desenvolvemento  persoal,  social  e  profesional  que  se  axuste  ás
demandas dun mundo globalizado e faga posible o desenvolvemento
económico, vinculado ao coñecemento.

A  competencia  supón  unha  combinación  de  habilidades  prácticas,
coñecementos, motivación, valores éticos, actitudes, emocións, e outros
compoñentes  sociais  e  de  comportamento  que  se  mobilizan
conxuntamente para lograr  unha acción eficaz.  Contémplanse,  pois,
como coñecemento na práctica, un coñecemento adquirido a través
da participación activa en prácticas sociais que, como tales, pódense
desenvolver tanto no contexto educativo formal, a través do currículo,
como nos contextos educativos non formais e informais. 

As  competencias  se  conceptualizan  como  un  «saber  facer»  que  se
aplica  a  unha  diversidade  de  contextos  académicos,  sociais  e
profesionais. Para que a transferencia a distintos contextos sexa posible
resulta indispensable unha comprensión do coñecemento presente nas
competencias e a vinculación de este coas habilidades prácticas ou
destrezas que as integran.

O  coñecemento  competencial  integra  un  coñecemento  de  base
conceptual: conceptos, principios, teorías, datos e feitos (coñecemento
declarativo-saber dicir); un coñecemento relativo ás destrezas, referidas
tanto á acción física observable como á acción mental (coñecemento
procedimental-saber facer);  e un terceiro compoñente que ten unha
gran influencia social e cultural, e que implica un conxunto de actitudes
e valores (saber ser). 

Por outra banda, a aprendizaxe por competencias favorece os propios
procesos de aprendizaxe e a motivación por aprender, debido á forte
interrelación  entre  os  seus  compoñentes:  o  coñecemento  de  base
conceptual (“coñecemento”) non se aprende á marxe do seu uso, do
“saber facer”; tampouco se adquire un coñecemento procedimental
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(“destrezas”) en ausencia dun coñecemento de base conceptual que
permite dar sentido á acción que leva a cabo.

Dado que a aprendizaxe baseada en competencias caracterízase pola
súa  transversalidade,  o  seu  dinamismo  e  o  seu  carácter  integral,  o
proceso de ensino-aprendizaxe competencial  debe abordarse desde
todas as áreas de coñecemento e por parte das diversas instancias que
conforman a comunidade educativa, tanto nos ámbitos formais como
nos non formais e informais. 
O seu dinamismo reflíctese en que as competencias non se adquiren
nun  determinado  momento  e  permanecen  inalterables,  senón  que
implican un proceso de desenvolvemento mediante o cal os individuos
van adquirindo maiores niveis de desempeño no uso das mesmas. 

Ademais, esta aprendizaxe implica unha formación integral das persoas
que,  ao  finalizar  a  etapa  académica,  serán  capaces  de  transferir
aqueles coñecementos adquiridos ás novas instancias que aparezan na
opción de vida que elixan. Así,  poderán reorganizar o seu pensamento
e adquirir novos coñecementos, mellorar as súas actuacións e descubrir
novas formas de acción e novas habilidades que lles permitan executar
eficientemente as tarefas, favorecendo unha aprendizaxe ao longo de
toda a vida.

As Competencias Clave do currículo son as seguintes:

1.º Comunicación lingüística. (CCL)

2.º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía. (CMCT)

3.º Competencia dixital. (CD)

4.º Aprender a aprender. (CAA)

5.º Competencias sociais e cívicas. (CSC)

6.º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. (SIE)

7.º Conciencia e expresións culturais. (

Potenciarase  o  desenvolvemento  das  Competencias  básicas  ou
disciplinares (Comunicación  lingüística,  Competencia  matemática  e
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía),  aínda que tamén se
atenderá ao resto de Competencias Clave de tratamento transversal+
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3. B) DESCRICIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE

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

Para o adecuado desenvolvemento desta competencia débese
atender ao cinco compoñentes que a constitúen e ás dimensións
nas que se concretan:

-  O  compoñente  lingüístico comprende  diversas  dimensións:  a
léxica, a gramatical, a semántica, a fonológica, a ortográfica e a
ortoépica, entendida esta como a articulación correcta do son a
partir da representación gráfica da lingua.

-  O  compoñente  pragmático-discursivo contempla  tres
dimensións:  a   sociolingüística  (vinculada  coa  adecuada
produción  e  recepción  de  mensaxes  en  diferentes  contextos
sociais);  a  pragmática  (que  inclúe  as  microfuncións
comunicativas e os esquemas de interacción); e a discursiva (que
inclúe as macrofuncións textuais e as cuestións relacionadas cos
xéneros discursivos).

- O  compoñente socio-cultural inclúe dúas dimensións: a que se
refire ao coñecemento do mundo e a dimensión intercultural.

-  O  compoñente  estratéxico permite  ao  individuo  superar  as
dificultades  e  resolver  os  problemas  que  xorden  no  acto
comunicativo. Inclúe tanto destrezas e estratexias comunicativas
para  a  lectura,  a  escritura,  a  fala,  escóitaa e a  conversación,
como  destrezas  vinculadas  co  tratamento  da  información,  a
lectura  multimodal  e  a  produción  de  textos  electrónicos  en
diferentes  formatos;  así  mesmo,  tamén  forman  parte  deste
compoñente   as  estratexias  xerais  de  carácter  cognitivo,
metacognitivo  e  socioafectivas  que  o  individuo  utiliza  para
comunicarse  eficazmente,  aspectos  fundamentais  na
aprendizaxe das linguas estranxeiras.

-  Por último, a competencia en comunicación lingüística inclúe
un  compoñente  persoal que  intervén  na  interacción
comunicativa en tres dimensións:  a actitude, a motivación e os
trazos de personalidade.

 A  COMPETENCIA  MATEMÁTICA  E  COMPETENCIAS  BÁSICAS  EN
CIENCIA  E  TECNOLOXÍA  (CMCT),  inducen  e  fortalecen  algúns
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aspectos  esenciais  da  formación  das  persoas  que  resultan
fundamentais para a vida.
Nunha sociedade onde o impacto das matemáticas, as ciencias
e  as  tecnoloxías  é  determinante,  a  consecución  e
sustentabilidade  do  benestar  social  esixe  condutas  e  toma  de
decisións persoais estreitamente vinculadas á capacidade crítica
e  visión  razoada  e  razoable  das  persoas.  A  iso  contribúen  a
competencia matemática e competencias básicas en ciencia e
tecnoloxía.

a) A competencia matemática implica a capacidade de aplicar
o razoamento matemático e as súas ferramentas para describir,
interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. 

Para  o  adecuado  desenvolvemento  da  competencia
matemática resulta necesario abordar catro áreas relativas aos
números, a álxebra, a xeometría e a estatística, interrelacionadas
de formas diversas.

b) As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas
que  proporcionan  un  achegamento  ao  mundo  físico  e  á
interacción responsable con el  desde accións,  tanto individuais
como colectivas, orientadas á conservación e mellora do medio
natural, decisivas para a protección e mantemento da calidade
de vida e o progreso dos pobos. Estas competencias contribúen
ao desenvolvemento  do  pensamento  científico,  pois  inclúen  a
aplicación dos métodos propios da racionalidade científica e as
destrezas  tecnolóxicas,  que  conducen  á  adquisición  de
coñecementos,  a  contrastación  de  ideas  e  a  aplicación  dos
descubrimentos ao benestar social.

Para  o  adecuado  desenvolvemento  das  competencias  en
ciencia  e  tecnoloxía  resulta  necesario  abordar  os  saberes  ou
coñecementos científicos relativos á física, a química, a bioloxía,
a xeoloxía, as matemáticas e a tecnoloxía, os cales se derivan de
conceptos, procesos e situacións interconectadas

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

Esta competencia supón, ademais da adecuación aos cambios
que introducen as novas tecnoloxías na alfabetización, a lectura
e a escritura, un conxunto novo de coñecementos, habilidades e
actitudes  necesarias  hoxe  en  día  para  ser  competente  nunha
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contorna  dixital.  Para  o  adecuado  desenvolvemento  da
competencia dixital resulta necesario abordar: A información, a
comunicación,  a  creación  de  contidos,  a  seguridade  e  a
resolución de problemas.

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

Esta  competencia  caracterízase  pola  habilidade  para  iniciar,
organizar e persistir na aprendizaxe. Isto esixe, en primeiro lugar, a
capacidade para motivarse por aprender, e en segundo lugar, o
fomento da organización e a xestión da aprendizaxe.

Para  o  adecuado  desenvolvemento  da  competencia  de
aprender a aprender requírese dunha reflexión que favoreza un
coñecemento  dos  procesos  mentais  aos  que  se  entregan  as
persoas  cando  aprenden,  un  coñecemento  sobre  os  propios
procesos  de  aprendizaxe,  así  como  o  desenvolvemento  da
destreza de regular e controlar a propia aprendizaxe que leva a
cabo.

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

a)   A  competencia  social relaciónase  co  benestar  persoal  e
colectivo.
b) A  competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos
conceptos  de  democracia,  xustiza,  igualdade,  cidadanía  e
dereitos  civís,  así  como  do  seu  formulación  na  Constitución
española, a Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea e
en declaracións internacionais, e da súa aplicación por parte de
diversas institucións a escala local, rexional, nacional, europea e
internacional.

Adquirir  estas competencias supón ser capaz de porse no lugar
do  outro,  aceptar  as  diferenzas,  ser  tolerante  e  respectar  os
valores, as crenzas, as culturas e a historia persoal e colectiva dos
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outros;  é  dicir,  axuntar  o  individual  e  o  social,  o  privado  e  o
público en pos de solucións construtivas dos conflitos e problemas
da sociedade democrática.
A competencia  SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR
(SIE), implica a capacidade de transformar as ideas en actos. Iso
significa adquirir conciencia da situación a intervir ou resolver, e
saber elixir, planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou
habilidades e actitudes necesarios con criterio propio, co fin de
alcanzar o obxectivo previsto.

Para o adecuado desenvolvemento da competencia sentido da
iniciativa e espírito emprendedor resulta necesario abordar: 

 A capacidade creadora e de innovación. 
 A capacidade prol-activa para xestionar proxectos.
 A capacidade de asunción e xestión de riscos e manexo da

incerteza.
 As calidades de liderado e traballo individual e en equipo.
 Sentido crítico e da responsabilidade.

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

Para  o  adecuado  desenvolvemento  da  competencia  para  a
conciencia e expresión cultural resulta necesario abordar:

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

 A aprendizaxe das técnicas e recursos das diferentes linguaxes artísticas.
 A  capacidade  de  percibir,  comprender  e  enriquecerse  coas

producións do mundo da arte e da cultura.
 A potenciación da iniciativa, a creatividade e a imaxinación propias de

cada individuo de face á expresión das propias ideas e sentimentos.
 O  interese,  aprecio,  respecto,  goce  e  valoración  crítica  das  obras

artísticas e culturais. 
 A  promoción  da  participación  na  vida  e  a  actividade  cultural  da

sociedade.
 O desenvolvemento da capacidade de esforzo, constancia e disciplina

como requisitos necesarios para a creación de calquera produción artística
de  calidade,  así  como  habilidades  de  cooperación  que  permitan  a
realización de traballos colectivos.
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3. C) CONTRIBUCIÓN DA ÁREA E DO PROXECTO VOICES  AO 
DESENVOLVEMENTO DO AS COMPETENCIAS CLAVE

 A materia de Lingua Estranxeira, nas súas distintas modalidades,
contribúe  de  maneira  fundamental,  ao  desenvolvemento  da
Competencia  en  Comunicación Lingüística  (CCL),  non  só  en
segundas linguas senón tamén con respecto ás linguas maternas.
Por  unha  banda,  a  aprendizaxe  das  segundas  linguas  debe
aproximarse ao proceso de adquisición das linguas maternas para
producir  uns  resultados  de  carácter  natural  e  directamente
aplicables ao uso lingüístico no mundo real; por outro, a reflexión
consciente  e o desenvolvemento sistemático de competencias
variadas  que  leva  a  aprendizaxe  de  segundas  linguas  pode
estenderse  ás  linguas  maternas  co  fin  de  mellorar  as
competencias nestas para comprender, expresarse, interactuar e
articular pensamentos e sentimentos sobre un mesmo, o outro, e a
contorna  mental  e  físico  no  que  se  actúa  e  constrúense  as
relacións como axente social.

Voices 3 contribúe á mellora do coñecemento lingüístico formal
dos  alumnos,  en  canto  a  gramática,  morfoloxía,  sintaxe  e
pronuncia.  Así  mesmo,  axúdalles  a  comprender   os  elementos
socioculturais  que  teñen  lugar  na  comunicación,  facéndolles
conscientes  dos diferentes  rexistros  e  de que é apropiado dicir
dependendo do contexto.

(Na  programación  de  este  mesmo  título  móstrase  cómo  se
practica  esta competencia ao longo de todo o cursou, xa que
todas  as  actividades  deca dá unidade  usan  a  linguaxe como
instrumento de comunicación).

 O  carácter  dinámico  da  lingua,  tamén  está  presente  nas
Competencias básicas en Ciencia e Tecnoloxía (CMCT) e outras
áreas  de  coñecemento,  ás  que  a  Lingua  Estranxeira  pode
contribuír  facilitando  e  expandindo  o  acceso  a  datos,
procedementos e técnicas de investigación; facendo posible un
intercambio máis directo e frutífero entre comunidades científicas,
e propiciando a construción conxunta do saber humano.

 Neste  e  en  calquera  outro  ámbito,  a  actividade  lingüística
realízase  en  gran  parte  hoxe  en  día  a  través  de  medios
tecnolóxicos.  Estes  medios  están  recollidos  no  currículo  como
soportes naturais dos textos orais ou escritos que o alumno haberá
de producir,  comprender e procesar,  polo que a  Competencia
dixital (CD)  enténdese como parte substancial da competencia
comunicativa. 
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O uso das tecnoloxías da información e a comunicación debe ter
importantes  repercusións  na  maneira  en  que  as  linguas
estranxeiras ensínanse e apréndense, e as necesarias innovacións
neste campo han de basearse nun novo concepto da lingua, que
non é algo que meramente se sabe, senón, fundamentalmente,
algo que a persoa fai. 

Grazas  aos  recursos  dixitais  e  multimedia  do  curso,  o  alumnos
afaranse a usar as  tecnoloxías  da información e comunicación
como  ferramentas  esenciais  para  aprender  e  comunicarse,  e
mostrarán  que  con  frecuencia  teñen  iniciativa  para  usar  os
materiais  dixitais  e  para  buscar  e  comunicar  información  de
maneira independente.  Tamén se familiarizarán co vocabulario
básico para falar de informática en inglés.

A Student Website ofrece acceso a práctica adicional online, con
actividades   para  o  desenvolvemento  lingüístico.  Os  alumnos
tamén dispoñen de acceso a material dixital interactivo que lles
proporciona práctica no uso autónomo de ferramentas dixitais de
aprendizaxe.

 No  proceso  mesmo  de  aprendizaxe  desenvólvese  outra
competencia básica, a de Aprender a aprender (CAA), polo que
o currículo  incide no carácter  procedimental  de  todos  os  seus
elementos  constituíntes  e  das  súas  relacións.  Os  contidos
necesarios  para  alcanzar  os  Estándares  de  aprendizaxe
avaliables,  cuxo  grao  de  adquisición  valórase  aplicando  os
criterios  de  avaliación  descritos  así  mesmo  como  accións,  son
considerados  como contidos  competenciais,  isto  é  todo aquilo
que  o  alumno  debe,  simultaneamente,  saber,  saber  utilizar  e
saber incorporar ao seu perfil de competencias. O currículo axuda
ao alumno a desenvolver a capacidade de aprender a aprender
comezando por establecer de maneira transparente e coherente
os obxectivos ou resultados pretendidos, que teñen que facer os
estudantes como falantes da lingua estranxeira mediante o uso
da  mesma;  determinando  o  que  necesitan  aprender  para
alcanzar eses obxectivos, e indicando as estratexias que poden
aplicar para conseguilo. Marcarse obxectivos de diverso carácter
segundo  as  necesidades  de  construción  do  perfil  persoal  de
competencias  é,  así  mesmo, o primeiro paso para unha eficaz
aprendizaxe autónoma e ao longo da vida. 

Voices fai especial  fincapé no desenvolvemento das estratexias
de  aprendizaxe.  Proporciona  ideas  útiles  para  a  aprendizaxe,
anima aos alumnos a reflexionar sobre as diferenzas entre a súa
propia  lingua e o  inglés.  Nos  niveis  3  e  4  de  Voices tamén se
inclúen  estratexias  para  o  desenvolvemento  do  pensamento
crítico.
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 O  uso  efectivo  de  linguas  estranxeiras  supón  necesariamente
unha visión aberta e positiva destas relacións cos demais, visión
que se materializa en actitudes de valoración e respecto cara a
todas  as  linguas  e  culturas,  cara  a  outras  persoas  cuxos  usos,
valores e crenzas difiren dos propios, así como na apreciación do
carácter  relativo de costumes,  prácticas  e  ideas,  circunstancia
que  debe  entenderse  como  unha  oportunidade  única  de
enriquecemento mutuo e de evitación ou resolución de conflitos
de maneira satisfactoria para todas as partes. As  Competencias
Sociais e Cívicas (CSC),  e a  conciencia e a  expresión culturais
(CCEC), tanto as circunscritas ás contornas máis inmediatas como
as  propias  de  ámbitos  cada  vez  máis  amplos  de  actuación,
forman,  así,  parte  das  habilidades  que  comprende  unha
competencia  intercultural  integrada na aprendizaxe  de linguas
estranxeiras.

Cada unidade de Voices  inclúe referencias a aspectos sociais e
cívicos,  como  os  mencionados  na  sección  sobre  temas
transversales  deste  proxecto.  Na  programación  de  Voices esta
competencia  aparece  claramente  destacada  mediante  a
sección “Aspectos socioculturais”. 

 A conciencia  e  a  expresión  culturais  (CCEC) supón  ademais
coñecer, comprender, apreciar e valorar críticamente diferentes
manifestacións  culturais  e  artísticas,  utilizalas  como  fonte  de
enriquecemento  e  goce  e  consideralas  como  parte  do
patrimonio dos pobos.

Voices ten como obxectivo equipar aos alumnos coas destrezas e
o coñecemento sociocultural que necesitan para converterse en
cidadáns  globais  máis  informados.  Mediante  un  enfoque
coidadosamente  desenvolvido,  a  atención  vai  da  conciencia
cultural (niveis 1 e 2), á conciencia social (nivel 3) e finalmente ás
destrezas para toda a vida (nivel 4). O curso dixital inclúe vídeos
de contido social e cultural deseñados para completar as páxinas
correspondentes  do  Student’s  Book.  Estes  vídeos  supoñen unha
porta á cultura e sociedade de numerosos países de fala inglesa,
e  veñen  acompañados  de  follas  de  explotación  no  Teacher’s
Resource File.

 O  enfoque  orientado  á  acción  adoptado  no  currículo
concéntrase no alumno, que é quen aprende, constrúe as súas
competencias e utilízaas, tanto para levar a cabo as tarefas de
aprendizaxe  na  aula como as  que  demanda a comunicación
real.  Por  tanto,  a  materia  de  Lingua  Estranxeira  contribúe
decisivamente ao desenvolvemento do sentido da iniciativa (SIE),
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en  especial  polo  que  respecta  ás  actividades  de  expresión  e
interacción  oral  e  escrita,  nas  que,  desde  a  súa  mesma
planificación, o alumno ha de tomar decisións sobre que dicir e
como facelo, a través de que canle e con que medios, en que
circunstancias e dependendo de que expectativas e reaccións
dos interlocutores ou correspondentes, todo iso co fin de cumprir
o propósito comunicativo que persegue co maior grao posible de
éxito.  A  elección  e  aplicación  consciente  das  estratexias  de
comunicación, de organización do discurso, de control  sobre a
súa execución e de reparación do mesmo, preparan aos alumnos
para  asumir  as  súas  responsabilidades,  atopar  seguridade  nas
súas propias capacidades, reforzar a súa identidade e regular o
seu comportamento.

A articulación clara e convincente de pensamentos e ideas e a
capacidade de asumir  riscos,  xunto  coa xestión adecuada da
interacción e o estímulo que supón comunicarse noutras linguas
para enfrontar  novos retos  ou resolver problemas en escenarios
complexos,  son  fundamentais  no  desenvolvemento  do  espírito
emprendedor.  As linguas estranxeiras son ademais a porta a un
mundo de infinitas posibilidades no terreo laboral e profesional, e
o currículo pretende fomentar o emprendimiento como actitude
ante  a  vida  incorporando  actividades  concretas  nas  que  o
alumno aprende a ser crítico,  creativo e comprometido tamén
nestes contextos. 
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3. D) AS COMPETENCIAS CLAVE E OS OBXECTIVOS DA ETAPA

 As competencias clave deberán estar estreitamente vinculadas
aos  obxectivos  definidos  para  a  Educación  Secundaria
Obrigatoria.

 A relación das competencias clave cos obxectivos da etapa fai
necesario deseñar estratexias para favorecer a incorporación dos
alumnos á vida adulta e servir de cimento para a súa aprendizaxe
ao longo da  súa vida.  

 A  adquisición  eficaz  das  competencias  clave  por  parte  do
alumnado  e  a  súa  contribución  ao  logro  dos  obxectivos  das
etapas  educativas,  require  do  deseño  de  actividades  de
aprendizaxe integradas que permitan avanzar cara aos resultados
de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo.

3. E) AS COMPETENCIAS CLAVE NO CURRÍCULO 

 As  competencias  clave  deben  estar  integradas  nas  áreas  ou
materias das propostas curriculares, e nelas definirse, explicitarse e
desenvolverse suficientemente os resultados de aprendizaxe que
os alumnos e alumnas deben conseguir.

 As  competencias  deben  cultivarse  nos  ámbitos  da  educación
formal, non formal e informal ao longo de toda a vida.

 Todas  as  áreas  ou  materias  do  currículo  deben  participar  no
desenvolvemento das distintas competencias do alumnado.

 A  selección  dos  contidos  e  as  metodoloxías  debe  asegurar  o
desenvolvemento  das  competencias  clave  ao  longo  da  vida
académica. 

 Os criterios de avaliación deben servir de referencia para valorar
o que o alumnado sabe e sabe facer en cada área ou materia.
Estes  criterios  de  avaliación  se  desglosan  en  estándares  de
aprendizaxe avaliables.  

 O conxunto de Estándares de aprendizaxe avaliables dunha área
ou  materia  determinada  dará  lugar  ao  seu  perfil  de  área  ou
materia. 

  Todas as áreas e materias deben contribuír ao desenvolvemento
competencial.
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3.  F)  ESTRATEXIAS  METODOLÓXICAXS  PARA  TRABALLAR  POR
COMPETENCIAS NA AULA 

Todo proceso de ensino-aprendizaxe debe partir  dunha planificación
rigorosa  do  que  se  pretende  conseguir,  tendo  claro  cales  son  os
obxectivos  ou  metas,  que  recursos  son  necesarios,  que  métodos
didácticos son os máis adecuados e como se avalía a aprendizaxe e
retroaliméntase o proceso. 

Os métodos didácticos han de elixirse en función do que se sabe que é
óptimo  para  alcanzar  as  metas  propostas  e  en  función  dos
condicionantes nos que ten lugar o ensino. 

 Un dos elementos clave no ensino por competencias é espertar e
manter  a  motivación cara á aprendizaxe no alumnado,  o que
implica unha nova  formulación  do papel  do alumno,  activo  e
autónomo, consciente de ser o  responsable da súa aprendizaxe. 

 Para potenciar a motivación pola aprendizaxe de competencias
requírense,  ademais,  metodoloxías  activas  e  contextualizadas.
Aquelas que faciliten a participación e implicación do alumnado
e a adquisición e uso de coñecementos en situacións reais, serán
as que xeren aprendizaxes máis transferibles e duradeiros. 

 As  metodoloxías  activas  han  de  apoiarse  en  estruturas  de
aprendizaxe cooperativa,  de forma que, a través da resolución
conxunta  das  tarefas,  os  membros  do  grupo  coñezan  as
estratexias utilizadas polos seus compañeiros e  poidan aplicalas a
situacións  similares.

 Para  un  proceso  de  ensino-aprendizaxe  competencial  as
estratexias  interactivas son  as  máis  adecuadas,  ao  permitir
compartir  e  construír  o  coñecemento  e  dinamizar  a  sesión  de
clase mediante o intercambio verbal e colectivo de ideas.

 O  traballo por proxectos axuda ao alumnado a organizar o seu
pensamento  favorecendo  neles  a  reflexión,  a  crítica,   a
elaboración de hipótese e a tarefa investigadora a través dun
proceso  no  que  cada  un  asume  a  responsabilidade  da  súa
aprendizaxe, aplicando os seus  coñecementos  e  habilidades a
proxectos reais. 

 Así mesmo, resulta recomendable o uso do portfolio, que achega
información extensa sobre a aprendizaxe do alumnado, reforza a
avaliación  continua  e  permite  compartir  resultados  de
aprendizaxe. O portfolio é unha ferramenta motivadora para o
alumnado que potencia a  súa autonomía e desenvolve o  seu
pensamento crítico e reflexivo.

 O  profesorado  debe  implicarse  na  elaboración  e  deseño  de
diferentes tipos de materiais, adaptados aos distintos niveis e aos
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diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe dos alumnos e alumnas,
co  obxecto  de  atender  á  diversidade  na  aula,  considerando
especialmente a integración das Tecnoloxías da Información e a
Comunicación no proceso de ensino-aprendizaxe que permiten o
acceso a recursos virtuais.

 Finalmente, é necesaria unha adecuada  coordinación entre os
docentes sobre as estratexias metodolóxicaxs e didácticas que se
utilicen.

3. G) A AVALIACIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 Tanto  na  avaliación  continua  nos  diferentes  cursos  como  nas
avaliacións  finais  nas  diferentes  etapas  educativas,  para poder
avaliar  as  competencias  é  necesario  elixir  estratexias  e
instrumentos para  avaliar  ao  alumnado  de  acordo  cos  seus
desempeños na resolución de problemas que simulen contextos
reais, mobilizando os seus coñecementos, destrezas e actitudes.

 Han de establecerse as relacións dos estándares de aprendizaxe
avaliables coas competencias ás que contribúen, para lograr a
avaliación dos niveis de desempeño competenciais alcanzados
polo alumnado. 

 A  avaliación  do  grao  de  adquisición  das  competencias  debe
estar integrada coa avaliación dos  contidos, na medida en que
ser  competente  supón  mobilizar  os  coñecementos  e  actitudes
para dar resposta ás situacións expostas, dotar de funcionalidade
ás  aprendizaxes  e  aplicar  o  que  se  aprende  desde  unha
formulación integradora.

  Os niveis de desempeño das competencias poderanse medir a
través de indicadores de logro, tales como  Rúbricas  ou escalas
de  avaliación.  Estes  indicadores  de  logro  deben  incluír  rangos
dirixidos  á  avaliación  de  desempeños,  que  teñan  en  conta  o
principio de atención á diversidade.

 O  profesorado  debe  utilizar  procedementos  de  avaliación
variados e incorporar estratexias que permitan a participación do
alumnado na avaliación dos seus logros, como a autoevaluación,
a avaliación entre  iguais  ou a coevaluación.  En  todo caso,  os
distintos  procedementos  de  avaliación utilizables,  como  a
observación sistemática do traballo dos alumnos, as probas orais
e escritas, o portfolio, os protocolos de rexistro, ou os traballos de
clase,  permitirán a  integración  de todas  as  competencias  nun
marco de avaliación coherente.
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 As avaliacións externas de fin de etapa terán en conta, tanto no
seu  deseño  como  na  súa  avaliación  os  estándares  de
aprendizaxe avaliables do currículo.

Estrutura de programación para cada unidade didáctica:

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS
Contidos - Criterios de Avaliación - Estándares de Aprendizaxe 
Avaliables - Indicadores de logro e Competencias clave

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Contidos - Criterios de Avaliación - Estándares de Aprendizaxe 
Avaliables - Indicadores de logro e Competencias clave

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Contidos - Criterios de Avaliación - Estándares de Aprendizaxe 
Avaliables - Indicadores de logro e Competencias clave

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Contidos - Criterios de Avaliación - Estándares de Aprendizaxe 
Avaliables - Indicadores de logro e Competencias clave

Programas de reforzo e ampliación / Actividades de Atención á 
Diversidade
Educación literaria
Contidos inter-curriculares
Valores e actitudes / Contidos de tratamento transversal
Utilización das Tecnoloxías da Información e a Comunicación
Sentido de iniciativa e emprendimento
Recursos de avaliació
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

Estratexias de 
comprensión: 
- Mobilización de 
información previa 
sobre tipo de tarefa e 
sobre o tema da 
unidade. 

- Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión ao 
mesmo, mediante a 
escoita  deou na 
presentación informal.

- Distinción de tipos 
de comprensión 
(sentido xeral, 
información esencial, 
puntos principais, 
detalles relevantes) . 

- Formulación de 
hipótese sobre 
contido e contexto 
antes de escoitar 
texto .

- Inferencia e 
formulación de 
hipótese sobre 
significados a partir 
da comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, 
utilizando imaxes para
predicir o significado 
dunha listaxe de 
palabras. 
Aspectos 

socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións 
sociais, normas de 
cortesía e rexistros; 

CE1.1.Identificar o 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos principais e 
os detalles máis 
relevantes en textos 
orais breves ou de 
lonxitude media, 
claramente 
estruturados, e 
transmitidos de viva voz
ou por medios técnicos
e articulados a unha 
velocidade media, nun
rexistro formal, informal 
ou neutro, e que traten
de aspectos concretos 
ou abstractos de 
temas xerais, sobre 
asuntos cotiáns en 
situacións correntes ou 
menos habituais, ou 
sobre os propios 
intereses nos ámbitos 
persoal, público, 
educativo e 
ocupacional/laboral, 
sempre que as 
condicións acústicas 
non distorsionen a 
mensaxe e póidase 
volver escoitar o 
devandito.

CE1.2.Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
adecuadas para a 
comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos e ideas 

EA1.1. Capta os 
puntos principais e 
detalles relevantes de 
mensaxes gravadas 
ou de viva voz, 
claramente 
articulados, que 
conteñan instrucións, 
indicacións ou outra 
información, mesmo 
de tipo técnico (p. e. 
en contestadores 
automáticos, ou sobre
como realizar un 
experimento en clase 
ou como utilizar unha 
máquina ou 
dispositivo no ámbito 
ocupacional).

EA1.2. Entende o que 
se lle di en 
transaccións e 
xestións cotiás e 
estruturadas (p. e. en 
bancos, tendas, 
hoteis, restaurantes, 
transportes, centros 
educativos, lugares 
de traballo), ou 
menos habituais (p. e. 
nunha farmacia, un 
hospital, nunha 
comisaría ou un 
organismo público), si 
pode pedir 
confirmación dalgúns 
detalles.

EA1.4. Comprende, 
nunha 

IL1.1.1. Escoita 
indicacións, instrucións, 
anuncios, e capta a 
información esencial. 
CCL, SIE

IL1.2.1. Escoita diálogos 
sobre xestións cotiás e 
extrae a información 
esencial. CCL, SIE
IL1.2.2. Escoita  e 
entende as preguntas 
do profesor sobre temas
familiares e cotiáns. CCL

IL1.4.1. Escoita 
conversacións informais 
relacionadas co tema 
da unidade e capta a 
información básica. 
CCL, CMCT
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

costumes, valores, 
crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal relativo 
aos seguintes 
temas:

- likes and dislikes

Funcións 
comunicativas:
- Escoitar un texto

A través destas 
actividades o 
alumno practicará 
as seguintes 
funcións 
comunicativas:

- Iniciación e 
mantemento de 
relacións persoais e 
sociais.

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de 
persoas, obxectos, 
lugares e actividades.

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, e
expresión de sucesos 
futuros.

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o 
aprecio, a simpatía, a
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa,
e os seus contrarios. 

- Formulación de 
preferenzas

principais ou os 
detalles relevantes do 
texto. 

CE1.3.Coñecer e utilizar
para a comprensión 
do texto os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá 
(hábitos e actividades 
de estudo, traballo e 
lecer), condicións de 
vida (hábitat, estrutura 
socio-económica), 
relacións interpersoais 
(xeracionais, entre 
homes e mulleres, no 
ámbito educativo, 
ocupacional e 
institucional), 
comportamento 
(posturas, expresións 
faciais, uso da voz, 
contacto visual, 
proxémica), e 
convencións sociais 
(actitudes, valores).

CE1.4.Distinguir a 
función ou funcións 
comunicativas máis 
relevantes do texto e 
un repertorio dos seus 
expoñentes máis 
comúns, así como 
patróns discursivos de 
uso frecuente relativos 
á organización e 
ampliación ou 
restructuración da 
información (p. e. nova
fronte a coñecida; 
exemplificación; 

conversación 
informal na que 
participa, 
explicacións ou 
xustificacións de 
puntos de vista e 
opinións sobre 
diversos asuntos de
interese persoal, 
cotiáns ou menos 
habituais, así como
a formulación de 
hipótese, a 
expresión de 
sentimentos e a 
descrición de 
aspectos 
abstractos de 
temas como, p. e., 
a música, o cine, a 
literatura ou os 
temas de 
actualidade.

EA1.6. Distingue, con 
apoio visual ou 
escrito, as ideas 
principais e 
información relevante 
en presentacións ou 
charlas ben 
estruturadas e de 
exposición clara sobre
temas coñecidos ou 
do seu interese 
relacionados co 
ámbito educativo ou 
ocupacional (p. e., 

IL1.6.1. Escoita 
gravacións sobre o 
tema da unidade  e 
interpreta a 
información. CCL, CMCT
IL1.6.2. Escoita 
gravacións sobre temas 
socioculturais e analiza 
as diferenzas respecto 
da propia cultura. CCL, 
CCEC, CSC
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.
- questions, present 
simple and frequecy, 
quantity...

Léxico oral de uso 
común (recepción) 
relativo a:
 -verbs, nouns, 
adjectives, adverbs 
and prepositions.

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos 
e de entonación:

- Entonación: mostrar 
interese 

resumo).

CE1.5.Aplicar á 
comprensión do texto 
os coñecementos 
sobre os constituíntes e 
a organización de 
patróns sintácticos e 
discursivos de uso 
frecuente na 
comunicación oral, así 
como os seus 
significados asociados 
(p. e. unha estrutura 
interrogativa para 
expresar sorpresa). 

CE1.6.Recoñecer 
léxico oral de uso 
común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e un repertorio limitado
de expresións e 
modismos de uso 
frecuente cando o 
contexto ou o apoio 
visual facilitan a 
comprensión.

CE1.7.Discriminar 
patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e 
de entonación de uso 
común, e recoñecer os
significados e 
intencións 

sobre un tema 
académico ou de 
divulgación científica, 
ou unha charla sobre 
a formación 
profesional noutros 
países).
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

comunicativas xerais 
relacionados cos 
mesmos.

198



BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

Estratexias de 
produción:
Producir textos orais 
relacionados con 
gustos ou unha 
presentación informal,
practicando con 
todo iso as seguintes 
estratexias de 
produción oral:

Planificación
- Concibir a mensaxe 
con claridade, 
distinguindo a súa 
idea ou ideas 
principais e a súa 
estrutura básica.

Execución
- Expresar a mensaxe 
con claridade, 
coherencia, 
estruturándoo 
adecuadamente e 
axustándose, no seu 
caso, aos modelos e 
fórmulas de cada tipo
de texto. 

- Apoiarse en e sacar 
o máximo partido dos
coñecementos 
previos (utilizar 
linguaxe 
‘prefabricada’, etc.).

- Compensar as 
carencias lingüísticas 
mediante 
procedementos 
lingüísticos, 
paralingüísticos ou 
paratextuais:

Lingüísticos

CE2.1. Producir textos 
breves ou de lonxitude 
media, tanto en 
conversación cara a 
cara como por 
teléfono ou outros 
medios técnicos, nun 
rexistro formal, neutro 
ou informal, nos que se 
intercambian 
información, ideas e 
opinións, xustifícanse 
de maneira simple 
pero suficiente os 
motivos de accións e 
plans, e formúlanse 
hipóteses, aínda que 
ás veces haxa titubeos 
para buscar expresións,
pausas para reformular
e organizar o discurso e
sexa necesario repetir 
o devandito para 
axudar ao interlocutor 
a comprender algúns 
detalles. 

CE2.2. Coñecer e saber
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para 
producir textos orais 
monolóxicos ou 
dialóxicos breves ou de
lonxitude media, e de 
estrutura simple e 
clara, explotando os 
recursos dos que se 
dispón e limitando a 
expresión aos mesmos; 
recorrendo, entre 
outros, a 
procedementos como 

EA2.1. Fai 
presentacións breves, 
ben estruturadas, 
ensaiadas 
previamente e con 
apoio visual (p. e. 
PowerPoint), sobre 
aspectos concretos 
de temas 
académicos ou 
ocupacionais do seu 
interese, organizando 
a información básica 
de maneira 
coherente, 
explicando as ideas 
principais brevemente
e con claridade e 
respondendo a 
preguntas sinxelas dos
oíntes articuladas de 
maneira clara e a 
velocidade media.

EA2.2. Desenvólvese 
adecuadamente en 
situacións cotiás e 
menos habituais que 
poden xurdir durante 
unha viaxe ou 
estancia noutros 
países por motivos 
persoais, educativos 
ou ocupacionais 
(transporte, 
aloxamento, comidas,
compras, estudos, 
traballo, relacións 
coas autoridades, 
saúde, lecer), e sabe 

IL2.1.1. Fai presentacións
simples relacionadas co 
tema da unidade 
seguindo un exemplo. 
CCL, SIE
IL2.1.4. Responde 
adecuadamente ás 
preguntas do profesor  
sobre temas familiares e 
cotiáns. CCL, SIE

IL2.2.1. Practica diálogos
sobre situacións cotiás 
seguindo un modelo. 
CCL, SIE

IL2.3.1. Interpreta 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

- Definir ou 
parafrasear un termo 
ou expresión.

Paralingüísticos e 
paratextuais
- 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).

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións 
sociais, normas de 
cortesía e rexistros; 
costumes, valores, 
crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal 

Funcións 
comunicativas:
- Formula e responde 

preguntas sobre 
vacacións 

- Intercambia 
información 
persoal usando 
used to 

- Prepara unha 
presentación 
informal.  

A través destas 

a definición simple de 
elementos para os que 
non se teñen as 
palabras precisas, ou 
comezando de novo 
cunha nova estratexia 
cando falla a 
comunicación.

CE2.3. Incorporar á 
produción do texto oral
monolóxico ou 
dialóxico os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relacións interpersoais 
e convencións sociais 
nos ámbitos persoal, 
público, educativo e 
ocupacional/laboral, 
seleccionando e 
achegando 
información necesaria 
e pertinente, 
axustando de maneira 
adecuada a expresión 
ao destinatario, ao 
propósito 
comunicativo, ao tema
tratado e á canle de 
comunicación, e 
expresando opinións e 
puntos de vista coa 
cortesía necesaria.

CE2.4. Levar a cabo as 
funcións requiridas polo
propósito 
comunicativo, 
utilizando un repertorio 

solicitar atención, 
información, axuda 
ou explicacións, e 
facer unha 
reclamación ou unha 
xestión formal de 
maneira sinxela pero 
correcta e adecuada 
ao contexto.

EA2.3. Participa 
adecuadamente 
en conversacións 
informais cara a 
cara ou por 
teléfono ou outros 
medios técnicos, 
sobre asuntos 
cotiáns ou menos 
habituais, nas que 
intercambia 
información e 
expresa e xustifica 
brevemente 
opinións e puntos 
de vista; narra e 
describe de forma 
coherente feitos 
ocorridos no 
pasado ou plans 
de futuro reais ou 
inventados; 
formula hipótese; 
fai suxestións; pide 
e dá indicacións 
ou instrucións con 
certo detalle; 
expresa e xustifica 
sentimentos, e 
describe aspectos 
concretos e 
abstractos de 

conversacións informais 
por parellas 
respectando as normas 
e convencións sociais. 
CCL, SIE, CSC
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

actividades o 
alumno practicará 
as seguintes 
funcións 
comunicativas:

- Iniciación e 
mantemento de 
relacións persoais e 
sociais.

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de 
persoas, obxectos, 

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, e
expresión de sucesos 
futuros.

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o 
aprecio, a simpatía, a
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa,
e os seus contrarios. 

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e 
hipóteses.

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.
- Questions, present 
simple and 
frequency, quantity, 

de expoñentes comúns
de devanditas funcións
e os patróns discursivos 
habituais para iniciar e 
concluír o texto 
adecuadamente, 
organizar a 
información de 
maneira clara, 
ampliala con exemplos
ou resumila.

CE2.5. Mostrar un bo 
control, aínda que con 
algunha influencia da 
primeira lingua ou 
outras, sobre un amplo 
repertorio de estruturas 
sintácticas comúns, e 
seleccionar os 
elementos adecuados 
de coherencia e de 
cohesión textual para 
organizar o discurso de 
maneira sinxela pero 
eficaz.

CE2.6. Coñecer e 
utilizar léxico oral de 
uso común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e un repertorio limitado
de expresións e 
modismos de uso 
frecuente.

temas como, por 
exemplo, a música,
o cine, a literatura 
ou os temas de 
actualidade.
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

comparison

Léxico oral de uso 
común (produción) 
relativo a :. 
- verbs, adverbs, 
adjectives and 
prepositions

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos 
e de entonación.

- Entonación: mostrar 
interese

CE2.7. Pronunciar e 
entoar os enunciados 
de maneira clara e 
comprensible, aínda 
que os interlocutores 
poden necesitar 
repeticións si trátase de
palabras e estruturas 
pouco frecuentes, en 
cuxa articulación 
poden cometerse erros
que non interrompan a
comunicación.

CE2.8. Manter o ritmo 
do discurso coa fluidez 
suficiente para facer 
comprensible a 
mensaxe cando as 
intervencións son 
breves ou de lonxitude 
media, aínda que 
poidan producirse 
pausas, vacilacións 
ocasionais ou 
reformulacións do que 
se quere expresar en 
situacións menos 
habituais ou en 
intervencións máis 
longas.

CE2.9. Interactuar de 
maneira sinxela pero 
efectiva en 
intercambios 
claramente 
estruturados, utilizando 
fórmulas ou indicacións
habituais para tomar 
ou ceder a quenda de 
palabra, aínda que se 
poida necesitar a 
axuda do interlocutor.
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

Estratexias de 
comprensión:
- Mobilización de 
información previa 
sobre o tema da 
unidade:

- Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión ao 
mesmo mediante a 
lectura dun texto 

- Distinción de tipos 
de comprensión 
(sentido xeral, 
información esencial, 
puntos principais, 
detalles relevantes),

- Formulación de 
hipótese sobre 
contido e contexto 
antes de ler un 
cuestionario

- Reformulación de 
hipótese a partir da 
comprensión de 
novos elementos ao 
ler unha presentación 
informal

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións 
sociais, normas de 
cortesía e rexistros; 
costumes, valores, 
crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal relativo 

CE3.1. Identificar a 
información esencial, 
os puntos máis 
relevantes e detalles 
importantes en textos, 
tanto en formato 
impreso como en 
soporte dixital, breves 
ou de lonxitude media 
e ben estruturados, 
escritos nun rexistro 
formal, informal ou 
neutro, que traten de 
asuntos cotiáns ou 
menos habituais, de 
temas de interese ou 
relevantes para os 
propios estudos, 
ocupación ou traballo 
e que conteñan 
estruturas e un léxico 
de uso común, tanto 
de carácter xeral 
como máis específico. 

CE3.2. Coñecer e saber
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para 
a comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos e ideas 
principais ou os 
detalles relevantes do 
texto.

CE3.3. Coñecer, e 
utilizar para a 

EA3.1. Identifica 
información 
relevante en 
instrucións 
detalladas sobre o 
uso de aparellos, 
dispositivos ou 
programas 
informáticos, e 
sobre a realización 
de actividades e 
normas de 
seguridade ou de 
convivencia (p. e. 
nun evento 
cultural, nunha 
residencia de 
estudantes ou nun 
contexto 
ocupacional).

EA3.2. Entende o 
sentido xeral, os 
puntos principais e 
información relevante 
de anuncios e 
comunicacións de 
carácter público, 
institucional ou 
corporativo e 
claramente 
estruturados, 
relacionados con 
asuntos do seu 
interese persoal, 
académico ou 
ocupacional (p. e. 
sobre lecer, cursos, 

IL3.1.1. Le instrucións, 
indicacións, carteis, 
fichas informativas, etc. 
e comprende 
información específica. 
CCL, CCEC
IL3.1.2. Le e identifica 
información básica e 
instrucións nos 
enunciados dos 
exercicios. CCL

IL3.2.1. Le un anuncio 
publicitario, un folleto 
turístico, unha guía de 
viaxes, etc. e analiza a 
información. CCL, CCEC
IL3.2.2. Utiliza os recursos 
dixitais do curso para 
profundar nos 
coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD

IL3.3.3. Le opinións 
persoais, expresión de 
sentimentos, desexos, 
etc. e compáraos cos 
propios. CCL, CSC
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

aos seguintes 
temas:

- likes, dislikes and 
preferences

 Funcións 
comunicativas:
-Ler un artigo  
 

A través destas 
actividades o 
alumno practicará 
as seguintes 
funcións 
comunicativas:

- Iniciación e 
mantemento de 
relacións persoais e 
sociais.

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de 
persoas, obxectos, 
lugares e actividades.

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, e
expresión de sucesos 
futuros.

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o 
aprecio, a simpatía, a
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa,
e os seus contrarios. 

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e 

comprensión do texto, 
os aspectos 
sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá 
(hábitos e actividades 
de estudo, traballo e 
lecer), condicións de 
vida (hábitat, estrutura 
socio-económica), 
relacións interpersoais 
(xeracionais, ou no 
ámbito educativo, 
ocupacional e 
institucional), e 
convencións sociais 
(actitudes, valores), así 
como os aspectos 
culturais xenerais que 
permitan comprender 
información e ideas 
presentes no texto (p. 
e. de carácter histórico
ou literario). 

CE3.4. Distinguir a 
función ou funcións 
comunicativas máis 
relevantes do texto e 
un repertorio dos seus 
expoñentes máis 
comúns, así como 
patróns discursivos de 
uso frecuente relativos 
á organización e 
ampliación ou 
restructuración da 
información (p. e. nova
fronte a coñecida; 
exemplificación; 
resumo).

bolsas, ofertas de 
traballo).

EA3.3. Comprende 
correspondencia 
persoal, en calquera 
soporte incluíndo foros
online ou blogs, na 
que se describen con 
certo detalle feitos e 
experiencias, 
impresións e 
sentimentos; nárranse 
feitos e experiencias, 
reais ou imaxinarios, e 
intercámbianse 
información, ideas e 
opinións sobre 
aspectos tanto 
abstractos como 
concretos de temas 
xerais, coñecidos ou 
do seu interese.

EA3.5. Localiza con 
facilidade 
información 
específica de 
carácter concreto en 
textos xornalísticos en 
calquera soporte, ben
estruturados e de 
extensión media, tales
como noticias 
glosadas; recoñece 
ideas significativas de 
artigos divulgativos 
sinxelos, e identifica as
conclusións principais 
en textos de carácter 
claramente 
argumentativo, 

IL3.5.1. Le artigos de 
prensa, revistas, páxinas 
web, etc., e analiza a 
información. CCL, 
CMCT, CEEC

IL3.6.1. Le textos 
informativos sobre o 
tema principal da 
unidade e extrae 
información relevante. 
CCL, CMCT, CCEC
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CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

hipóteses.

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.

Léxico escrito de uso 
común (recepción) 
relativo a :. 
-

Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a
lectura, a ortografía 
de palabras 
relacionadas con 
vacacións e lugares. l

CE3.5. Recoñecer, e 
aplicar á comprensión 
do texto, os 
constituíntes e a 
organización de 
estruturas sintácticas 
de uso frecuente na 
comunicación escrita, 
así como os seus 
significados asociados 
(p. e. unha estrutura 
interrogativa para 
expresar sorpresa).

CE3.6. Recoñecer 
léxico escrito de uso 
común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e un repertorio limitado
de expresións e 
modismos de uso 
frecuente cando o 
contexto ou o apoio 
visual facilitan a 
comprensión. 

CE3.7. Recoñecer as 
principais convencións 
de formato, 
tipográficas, 
ortográficas e de 
puntuación, así como 
abreviaturas e símbolos
de uso común e máis 
específico (p. e. &, ¥), 
e os seus significados 

sempre que poida 
reler as seccións 
difíciles.

EA3.6. Entende 
información 
específica de 
carácter concreto 
en páxinas Web e 
outros materiais de 
referencia ou 
consulta 
claramente 
estruturados (p. e. 
enciclopedias, 
dicionarios, 
monografías, 
presentacións) 
sobre temas 
relativos a materias
académicas ou 
asuntos 
ocupacionais 
relacionados coa 
súa especialidade 
ou cos seus 
intereses.
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asociados.
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

Estratexias de 
produción:
Producir textos 
escritos relacionados 
cos seus gustos.

Planificación
- Mobilizar e coordinar
as propias 
competencias xerais 
e comunicativas co 
fin de realizar 
eficazmente a tarefa 
(repasar que se sabe 
sobre o tema, que se 
pode ou se quere 
dicir, etc.). 

Execución
- Expresar a mensaxe 
con claridade 
axustándose aos 
modelos e fórmulas 
de cada tipo de 
texto. 

- 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 

CE4.1. Escribir, en 
papel ou en soporte 
electrónico, textos 
breves ou de lonxitude 
media, coherentes e 
de estrutura clara, 
sobre temas de 
interese persoal, ou 
asuntos cotiáns ou 
menos habituais, nun 
rexistro formal, neutro 
ou informal, utilizando 
adecuadamente os 
recursos de cohesión, 
as convencións 
ortográficas e os signos
de puntuación máis 
comúns, e mostrando 
un control razoable de 
expresións, estruturas e 
un léxico de uso 
frecuente, tanto de 
carácter xeral como 
máis específico dentro 
da propia área de 
especialización ou de 
interese. 

CE4.2. Coñecer, 
seleccionar e aplicar 
as estratexias máis 
adecuadas para 
elaborar textos escritos 
breves ou de media 
lonxitude, p. e. 
parafraseando 
estruturas a partir 
doutros textos de 
características e 
propósitos 

EA4.1. Completa un 
cuestionario 
detallado con 
información 
persoal, 
académica ou 
laboral (p. e. para 
facerse membro 
dunha asociación, 
ou para solicitar 
unha bolsa).

EA4.3. Toma notas, 
mensaxes e 
apuntamentos con 
información sinxela e 
relevante sobre 
asuntos habituais e 
aspectos concretos 
nos ámbitos persoal, 
académico e 
ocupacional dentro 
da súa especialidade 
ou área de interese.

EA4.4. Escribe notas, 
anuncios, 
mensaxes e 
comentarios 
breves, en 
calquera soporte, 
nos que solicita e 
transmite 

IL4.1.2. Completa 
actividades escritas con
información persoal ou 
relativa aos seus 
intereses persoais. CCL, 
SIE

IL4.3.1. Escribe notas, 
mensaxes sobre 
cuestións cotiás. CCL, 
SIE
IL4.3.2. Completa 
actividades referidas a 
situacións da vida cotiá 
respectando as 
convencións sociais. 
CCL, CSC, SIE

IL4.4.1. Escribe notas, 
mensaxes sobre 
cuestións cotiás. CCL, 
SIE
IL4.4.3. Completa 
actividades referidas a 
situacións da vida cotiá 
respectando as 
convencións sociais. 
CCL, CSC, SIE
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

actitudes; linguaxe 
non verbal.

Funcións 
comunicativas:
- Escribir sobre 

likes/dislikes

A través destas 
actividades o 
alumno practicará 
as seguintes 
funcións 
comunicativas:

- Iniciación e 
mantemento de 
relacións persoais e 
sociais.

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de 
persoas, obxectos, 
lugares e actividades.

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, e
expresión de sucesos 
futuros.

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o 
aprecio, a simpatía, a
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa,
e os seus contrarios. 

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e 
hipóteses.

comunicativos 
similares, ou 
redactando borradores
previos.

CE4.3. Incorporar á 
produción do texto 
escrito os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relacións interpersoais 
e convencións sociais 
nos ámbitos persoal, 
público, educativo e 
ocupacional/laboral, 
seleccionando e 
achegando 
información necesaria 
e pertinente, 
axustando de maneira 
adecuada a expresión 
ao destinatario, ao 
propósito 
comunicativo, ao tema
tratado e ao soporte 
textual, e expresando 
opinións e puntos de 
vista coa cortesía 
necesaria.

CE4.4. Levar a cabo as 
funcións requiridas polo
propósito 
comunicativo, 
utilizando un repertorio 
de expoñentes comúns
de devanditas funcións
e os patróns discursivos 
habituais para iniciar e 
concluír o texto escrito 

información e 
opinións sinxelas e 
nos que resalta os 
aspectos que lle 
resultan 
importantes (p. e. 
nunha páxina Web 
ou unha revista 
xuvenís, ou dirixidos
a un profesor ou 
profesora ou un 
compañeiro), 
respectando as 
convencións e 
normas de cortesía 
e da etiqueta.
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.
-

Léxico escrito de uso 
común  

Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a
escritura, a ortografía 
de palabras 
relacionadas con 
vacacións e lugares,

adecuadamente, 
organizar a 
información de 
maneira clara, 
ampliala con exemplos
ou resumila.

CE4.5. Mostrar un bo 
control, aínda que con 
algunha influencia da 
primeira lingua ou 
outras, sobre un amplo 
repertorio de estruturas 
sintácticas comúns, e 
seleccionar os 
elementos adecuados 
de coherencia e de 
cohesión textual para 
organizar o discurso de 
maneira sinxela pero 
eficaz.

CE4.6. Coñecer e 
utilizar léxico escrito de 
uso común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e un repertorio limitado
de expresións e 
modismos de uso 
frecuente.

CE4.7. Utilizar as 
convencións 
ortográficas, de 
puntuación e de 
formato máis 
frecuentes con 
razoable corrección de
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

modo que se 
comprenda a 
mensaxe, aínda que 
pode darse algunha 
influencia da primeira 
ou outras linguas; saber
manexar os recursos 
básicos de 
procesamiento de 
textos para corrixir os 
erros ortográficos dos 
textos que se producen
en formato 
electrónico, e 
adaptarse ás 
convencións comúns 
de escritura de textos 
en Internet (p. e. 
abreviacións ou outros 
en chats).
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PROGRAMAS DE REFORZO E AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención á Diversidade)

A través destas actividades desenvólvese fundamentalmente a adquisición da COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).

Actividades de reforzo:
 Basics worksheets, Teacher’s Resource File páxinas 1-4 
 Vocabulary: Consolidation worksheet, Teacher’s Resource File páxina 1 
 Grammar: Consolidation worksheet, Teacher’s Resource File páxina 2  

Actividades de ampliación:
 Fast-finisher activity: Teacher’s Book páxina T6 
 Extra activities: Teacher’s Book páxina T5 

EDUCACIÓN LITERARIA

A través destas actividades desenvólvese a CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC):

 Valoración e participación activa en actividades literarias na clase.
 Aprecio da literatura como fonte de pracer sendo capaz de mostrar unha actitude crítica

cara a ela.
 Desenvolvemento da autonomía lectora:

Macmillan  ofrece unha gran variedade de lecturas en inglés adecuadas á idade do alumno. 
Para máis información acceder ao sitio web de Macmillan  Readers: http://www.Macmillan 
readers.com/

CONTIDOS INTER-CURRICULARES

A través da aprendizaxe destes contidos desenvólvese a COMPETENCIA MATEMÁTICA E 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCT):  

VALORES E ACTITUDES (Contidos de tratamento transversal)

A través do proceso de ensino-aprendizaxe destes valores desenvólvense as COMPETENCIAS 
SOCIAIS E CÍVICAS (CSC):

Valores:
 Educación  para  o  lecer:  A  importancia  de  gozar  de  actividades  culturais  como  visitar

monumentos ou lugares de interese.
 Educación para a tolerancia: A importancia de visitar outras cidades e países para ampliar

os horizontes mentais.  

Actitudes:
 Educación e respecto na lingua estranxeira. 
 Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa lingua materna, acento, orixe,
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etc. 
 Superar o bloqueo mental cando se coñece a novos falantes da lingua estranxeira
 Escoita  atenta e mostrando seguridade
 Uso da lingua estranxeira na clase
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UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN
 
A través do uso destas ferramentas desenvólvese a COMPETENCIA DIXITAL (CD):

Digital Material.  

Plataforma Moodle

SENTIDO DE INICIATIVA E EMPRENDIMENTO

A través das seguintes actividades desenvólvese o SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (SIE):

 Iniciativa para participar en actividades de grupo. 

◦ Falar sobre temas socio-culturais.
◦ Realizar unha presentación oral.

 Emprendimento para realizar as tarefas individuais por si mesmo:
◦ Completa exercicios de vocabulario e gramática.
◦ Le textos.
◦ Realizar unha tarefa de writing.
◦ Repasa e autoavalía os contidos aprendidos
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RECURSOS DE AVALIACIÓN

A través das seguintes actividades desenvólvese a COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA):

 Avaliación informal
◦ Observación do traballo de clase para avaliar o progreso tanto individual como colectivo

 Avaliación formal
◦ Exames escritos
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OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE2

Nesta unidade os alumnos aprenderán…

 a comprender e usar correctamente vocabulario relacionado con materials and 
patterns.  CCL, CSC,CCEC 

 a comprender e usar correctamente o present tenses, relative pronouns CCL, CAA 
 a comprender  e usar correctamente opresent simple and continuous e entender 

cando se utiliza un ou outro. CAA,CCL 
 a saber que son as destrezas para toda a vida e cultivalas para a súa propia vida 

CCL, CMCT,  CSC, SIE
 a debatir despois de ver un vídeo CCL, CD, CSC

2

 Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; 
CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía e Competencias Clave de 
tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e 
cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

Estratexias de 
comprensión: 
- Mobilización de 
información previa 
sobre tipo de tarefa e 
sobre o tema da 
unidade: fashion 

- Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión ao 
mesmo, mediante a 
escoita  dun texto 
sobre a importancia 
da moda.

- Distinción de tipos 
de comprensión 
(sentido xeral, 
información esencial, 
puntos principais, 
detalles relevantes) 
ao escoitar un blog 
sobre  urban tribes.

- Formulación de 
hipótese sobre 
contido e contexto 
antes de escoitar un 
texto sobre moda.

- Inferencia e 
formulación de 
hipótese sobre 
significados a partir 
da comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, 
utilizando imaxes para
predicir o contido dun
texto .

- Reformulación de 
hipótese a partir 

CE1.1.Identificar o 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos principais e 
os detalles máis 
relevantes en textos 
orais breves ou de 
lonxitude media, 
claramente 
estruturados, e 
transmitidos de viva voz
ou por medios técnicos
e articulados a unha 
velocidade media, nun
rexistro formal, informal 
ou neutro, e que traten
de aspectos concretos 
ou abstractos de 
temas xerais, sobre 
asuntos cotiáns en 
situacións correntes ou 
menos habituais, ou 
sobre os propios 
intereses nos ámbitos 
persoal, público, 
educativo e 
ocupacional/laboral, 
sempre que as 
condicións acústicas 
non distorsionen a 
mensaxe e póidase 
volver escoitar o 
devandito.

CE1.2.Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
adecuadas para a 
comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos e ideas 

EA1.1. Capta os 
puntos principais e 
detalles relevantes de 
mensaxes gravadas 
ou de viva voz, 
claramente 
articulados, que 
conteñan instrucións, 
indicacións ou outra 
información, mesmo 
de tipo técnico (p. e. 
en contestadores 
automáticos, ou sobre
como realizar un 
experimento en clase 
ou como utilizar unha 
máquina ou 
dispositivo no ámbito 
ocupacional).

EA1.2. Entende o que 
se lle di en 
transaccións e 
xestións cotiás e 
estruturadas (p. e. en 
bancos, tendas, 
hoteis, restaurantes, 
transportes, centros 
educativos, lugares 
de traballo), ou 
menos habituais (p. e. 
nunha farmacia, un 
hospital, nunha 
comisaría ou un 
organismo público), si 
pode pedir 
confirmación dalgúns 
detalles.

EA1.3. Identifica as 

IL1.1.1. Escoita 
indicacións, instrucións, 
anuncios, e capta a 
información esencial. 
CCL, SIE

IL1.2.1. Escoita diálogos 
sobre xestións cotiás e 
extrae a información 
esencial. CCL, SIE
IL1.2.2. Escoita  e 
entende as preguntas 
do profesor sobre temas
familiares e cotiáns. CCL

IL1.3.1. Presencia 
conversacións sobre o 
tema da unidade e 
extrae a información 
esencial. CCL
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

da comprensión 
de novos 
elementos, ao 
escoitar un diálogo
sobre unha 
entrevista. 

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións 
sociais, normas de 
cortesía e rexistros; 
costumes, valores, 
crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal relativo 
aos seguintes 
temas:

- a importancia da 
moda

- urban tribes
- dress code at 

schools

Funcións 
comunicativas:
- Escoitar un texto 

sobre un grupo de 
música.

- Escoitar a unhas 
persoas que 
realizan un vídeo 
sobre destrezas 
para toda a vida. 

- Escoitar unha 
entrevista modelo 

A través destas 
actividades o 
alumno practicará 
as seguintes 
funcións 
comunicativas:

- Iniciación e 
mantemento de 

principais ou os 
detalles relevantes do 
texto. 

CE1.3.Coñecer e utilizar
para a comprensión 
do texto os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá 
(hábitos e actividades 
de estudo, traballo e 
lecer), condicións de 
vida (hábitat, estrutura 
socio-económica), 
relacións interpersoais 
(xeracionais, entre 
homes e mulleres, no 
ámbito educativo, 
ocupacional e 
institucional), 
comportamento 
(posturas, expresións 
faciais, uso da voz, 
contacto visual, 
proxémica), e 
convencións sociais 
(actitudes, valores).

CE1.4.Distinguir a 
función ou funcións 
comunicativas máis 
relevantes do texto e 
un repertorio dos seus 
expoñentes máis 
comúns, así como 
patróns discursivos de 
uso frecuente relativos 
á organización e 
ampliación ou 

ideas principais e 
detalles relevantes 
dunha conversación 
formal ou informal de 
certa duración entre 
dúas ou máis 
interlocutores que ten 
lugar na súa presenza 
e na que se tratan 
temas coñecidos ou 
de carácter xeral ou 
cotián, cando o 
discurso está 
articulado con 
claridade e nunha 
variedade estándar 
da lingua.

EA1.4. Comprende, 
nunha 
conversación 
informal na que 
participa, 
explicacións ou 
xustificacións de 
puntos de vista e 
opinións sobre 
diversos asuntos de
interese persoal, 
cotiáns ou menos 
habituais, así como
a formulación de 
hipótese, a 
expresión de 
sentimentos e a 
descrición de 
aspectos 
abstractos de 
temas como, p. e., 
a música, o cine, a 
literatura ou os 
temas de 

IL1.4.1. Escoita 
conversacións informais 
relacionadas co tema 
da unidade e capta a 
información básica. 
CCL, CMCT

IL1.5.3. Escoita  
entrevistas e extrae  a 
información 
fundamental. CCL, SIE

IL1.6.1. Escoita 
gravacións sobre o 
tema da unidade  e 
interpreta a 
información. CCL, CMCT
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AVALIACIÓN
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AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

relacións persoais e 
sociais.

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de 
persoas, obxectos, 
lugares e actividades.
-  descrición de 
estados e situacións 
presentes,

- Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, opinións 
e puntos de vista, 
consellos, 
advertencias e avisos.

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o 
aprecio, a simpatía, a
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa,
e os seus contrarios. 

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.

 present tenses
 relative 

pronouns
 order of 

adjectives

Léxico oral de uso 
común  

 Materials and 
patterns

 fashion 

restructuración da 
información (p. e. nova
fronte a coñecida; 
exemplificación; 
resumo).

CE1.5.Aplicar á 
comprensión do texto 
os coñecementos 
sobre os constituíntes e 
a organización de 
patróns sintácticos e 
discursivos de uso 
frecuente na 
comunicación oral, así 
como os seus 
significados asociados 
(p. e. unha estrutura 
interrogativa para 
expresar sorpresa). 

CE1.6.Recoñecer 
léxico oral de uso 
común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e un repertorio limitado
de expresións e 
modismos de uso 
frecuente cando o 
contexto ou o apoio 
visual facilitan a 
comprensión.

CE1.7.Discriminar 

actualidade.

EA1.5. Comprende, 
nunha conversación 
formal, ou entrevista 
na que participa (p. e.
en centros de estudos 
ou de traballo), 
información relevante 
e detalles sobre 
asuntos prácticos 
relativos a actividades
académicas ou 
ocupacionais de 
carácter habitual e 
predicible, sempre 
que poida pedir que 
se lle repita, ou que se
reformule, aclare ou 
elabore, algo do que 
se lle dixo.

EA1.6. Distingue, con 
apoio visual ou 
escrito, as ideas 
principais e 
información relevante 
en presentacións ou 
charlas ben 
estruturadas e de 
exposición clara sobre
temas coñecidos ou 
do seu interese 
relacionados co 
ámbito educativo ou 
ocupacional (p. e., 
sobre un tema 
académico ou de 
divulgación científica, 
ou unha charla sobre 
a formación 
profesional noutros 

IL1.7.2. Utiliza os recursos 
dixitais do curso para 
profundar nos 
coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD
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accesories
-Falar da importancia 
da vestimenta

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos 
e de entonación:

-word stress

patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e 
de entonación de uso 
común, e recoñecer os
significados e 
intencións 
comunicativas xerais 
relacionados cos 
mesmos.

países).

EA1.7. Identifica a 
idea principal e 
aspectos significativos 
de noticias de 
televisión claramente 
articuladas cando hai 
apoio visual que 
complementa o 
discurso, así como o 
esencial de anuncios 
publicitarios, series e 
películas ben 
estruturados e 
articulados con 
claridade, nunha 
variedade estándar 
da lingua, e cando as 
imaxes facilitan a 
comprensión.
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
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CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

Estratexias de 
produción:
Producir textos orais 
relacionados con  a 
moda, ou a 
dramatización dunha 
entrevista, 
practicando con 
todo iso as seguintes 
estratexias de 
produción oral:

Planificación
- 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, 
coherencia, 
estruturándoo 
adecuadamente e 
axustándose, no seu 
caso, aos modelos e 
fórmulas de cada tipo
de texto. 

- Compensar as 
carencias lingüísticas 
mediante 
procedementos 
lingüísticos, 
paralingüísticos ou 
paratextuais:

Lingüísticos
- Modificar palabras 
de significado 
parecido.

Paralingüísticos e 

CE2.1. Producir textos 
breves ou de lonxitude 
media, tanto en 
conversación cara a 
cara como por 
teléfono ou outros 
medios técnicos, nun 
rexistro formal, neutro 
ou informal, nos que se 
intercambian 
información, ideas e 
opinións, xustifícanse 
de maneira simple 
pero suficiente os 
motivos de accións e 
plans, e formúlanse 
hipóteses, aínda que 
ás veces haxa titubeos 
para buscar expresións,
pausas para reformular
e organizar o discurso e
sexa necesario repetir 
o devandito para 
axudar ao interlocutor 
a comprender algúns 
detalles. 

CE2.2. Coñecer e saber
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para 
producir textos orais 
monolóxicos ou 
dialóxicos breves ou de
lonxitude media, e de 
estrutura simple e 
clara, explotando os 
recursos dos que se 
dispón e limitando a 
expresión aos mesmos; 
recorrendo, entre 
outros, a 
procedementos como 

EA2.1. Fai 
presentacións breves, 
ben estruturadas, 
ensaiadas 
previamente e con 
apoio visual (p. e. 
PowerPoint), sobre 
aspectos concretos 
de temas 
académicos ou 
ocupacionais do seu 
interese, organizando 
a información básica 
de maneira 
coherente, 
explicando as ideas 
principais brevemente
e con claridade e 
respondendo a 
preguntas sinxelas dos
oíntes articuladas de 
maneira clara e a 
velocidade media.

EA2.2. Desenvólvese 
adecuadamente en 
situacións cotiás e 
menos habituais que 
poden xurdir durante 
unha viaxe ou 
estancia noutros 
países por motivos 
persoais, educativos 
ou ocupacionais 
(transporte, 
aloxamento, comidas,
compras, estudos, 
traballo, relacións 
coas autoridades, 
saúde, lecer), e sabe 

IL2.1.2. Fala sobre temas 
socioculturais, 
mostrando respecto 
cara a outras culturas. 
CCL, SIE, CSC
IL2.1.4. Responde 
adecuadamente ás 
preguntas do profesor  
sobre temas familiares e 
cotiáns. CCL, SIE

IL2.2.1. Practica diálogos
sobre situacións cotiás 
seguindo un modelo. 
CCL, SIE
IL2.2.4. Practica como 
pedir información, 
solicitar axuda, dar 
consellos de forma 
educada, etc. B2 CCL, 
CSC; SIE

IL2.3.1. Interpreta 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

paratextuais
- Pedir axuda. 

- Sinalar obxectos, 
usar deícticos ou 
realizar accións que 
aclaran o significado.

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións 
sociais, normas de 
cortesía e rexistros; 
costumes, valores, 
crenzas e actitudes

Funcións 
comunicativas:
- Preguntar e 

responder 
preguntas usando 
oos presentes

- Idebatir sobre a 
importancia da 
vestimenta na sua 
vida.

A través destas 
actividades o 
alumno practicará 
as seguintes 
funcións 
comunicativas:

- Iniciación e 
mantemento de 
relacións persoais e 
sociais.

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de 
persoas, obxectos, 
lugares e actividades.

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 

a definición simple de 
elementos para os que 
non se teñen as 
palabras precisas, ou 
comezando de novo 
cunha nova estratexia 
cando falla a 
comunicación.

CE2.3. Incorporar á 
produción do texto oral
monolóxico ou 
dialóxico os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relacións interpersoais 
e convencións sociais 
nos ámbitos persoal, 
público, educativo e 
ocupacional/laboral, 
seleccionando e 
achegando 
información necesaria 
e pertinente, 
axustando de maneira 
adecuada a expresión 
ao destinatario, ao 
propósito 
comunicativo, ao tema
tratado e á canle de 
comunicación, e 
expresando opinións e 
puntos de vista coa 
cortesía necesaria.

CE2.4. Levar a cabo as 
funcións requiridas polo
propósito 
comunicativo, 
utilizando un repertorio 
de expoñentes comúns
de devanditas funcións
e os patróns discursivos 

solicitar atención, 
información, axuda 
ou explicacións, e 
facer unha 
reclamación ou unha 
xestión formal de 
maneira sinxela pero 
correcta e adecuada 
ao contexto.

EA2.3. Participa 
adecuadamente 
en conversacións 
informais cara a 
cara ou por 
teléfono ou outros 
medios técnicos, 
sobre asuntos 
cotiáns ou menos 
habituais, nas que 
intercambia 
información e 
expresa e xustifica 
brevemente 
opinións e puntos 
de vista; narra e 
describe de forma 
coherente feitos 
ocorridos no 
pasado ou plans 
de futuro reais ou 
inventados; 
formula hipótese; 
fai suxestións; pide 
e dá indicacións 
ou instrucións con 
certo detalle; 
expresa e xustifica 
sentimentos, e 
describe aspectos 
concretos e 
abstractos de 
temas como, por 
exemplo, a música,

conversacións informais 
por parellas 
respectando as normas 
e convencións sociais. 
CCL, SIE, CSC
IL2.3.2. Practica e 
reproduce a pronuncia 
correcta en 
conversacións informais.
CCL, SIE
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

de estados e 
situacións presentes, e
expresión de sucesos 
futuros.

- Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, opinións 
e puntos de vista, 
consellos, 
advertencias e avisos.

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o 
aprecio, a simpatía, a
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa,
e os seus contrarios. 

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.

Léxico oral de uso 
común (produción) 
relativo a moda 

- fashion

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos 
e de entonación.

- word stress

habituais para iniciar e 
concluír o texto 
adecuadamente, 
organizar a 
información de 
maneira clara, 
ampliala con exemplos
ou resumila.

CE2.5. Mostrar un bo 
control, aínda que con 
algunha influencia da 
primeira lingua ou 
outras, sobre un amplo 
repertorio de estruturas 
sintácticas comúns, e 
seleccionar os 
elementos adecuados 
de coherencia e de 
cohesión textual para 
organizar o discurso de 
maneira sinxela pero 
eficaz.

CE2.6. Coñecer e 
utilizar léxico oral de 
uso común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e un repertorio limitado
de expresións e 
modismos de uso 
frecuente.

CE2.7. Pronunciar e 
entoar os enunciados 
de maneira clara e 
comprensible, aínda 
que os interlocutores 
poden necesitar 
repeticións si trátase de
palabras e estruturas 

o cine, a literatura 
ou os temas de 
actualidade.
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

pouco frecuentes, en 
cuxa articulación 
poden cometerse erros
que non interrompan a
comunicación.

CE2.8. Manter o ritmo 
do discurso coa fluidez 
suficiente para facer 
comprensible a 
mensaxe cando as 
intervencións son 
breves ou de lonxitude 
media, aínda que 
poidan producirse 
pausas, vacilacións 
ocasionais ou 
reformulacións do que 
se quere expresar en 
situacións menos 
habituais ou en 
intervencións máis 
longas.

CE2.9. Interactuar de 
maneira sinxela pero 
efectiva en 
intercambios 
claramente 
estruturados, utilizando 
fórmulas ou indicacións
habituais para tomar 
ou ceder a quenda de 
palabra, aínda que se 
poida necesitar a 
axuda do interlocutor.
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

Estratexias de 
comprensión:
- Mobilización de 
información previa 
sobre o tema da 
unidade: fashion

- Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión ao 
mesmo mediante a 
lectura dun texto . 

- Distinción de tipos 
de comprensión 
(sentido xeral, 
información esencial, 
puntos principais, 
detalles relevantes), 
ao ler  un blog sobre 
urban tribes. 

- Formulación de 
hipótese sobre 
contido e contexto 
antes de ler un texto 

- Inferencia e 
formulación de 
hipótese sobre 
significados a partir 
da comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, 
utilizando imaxes para
predicir o contido dun
texto escrito roles 
nunha organización 
xuvenil.

- Reformulación de 
hipótese a partir da 
comprensión de 
novos elementos ao 

CE3.1. Identificar a 
información esencial, 
os puntos máis 
relevantes e detalles 
importantes en textos, 
tanto en formato 
impreso como en 
soporte dixital, breves 
ou de lonxitude media 
e ben estruturados, 
escritos nun rexistro 
formal, informal ou 
neutro, que traten de 
asuntos cotiáns ou 
menos habituais, de 
temas de interese ou 
relevantes para os 
propios estudos, 
ocupación ou traballo 
e que conteñan 
estruturas e un léxico 
de uso común, tanto 
de carácter xeral 
como máis específico. 

CE3.2. Coñecer e saber
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para 
a comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos e ideas 
principais ou os 
detalles relevantes do 
texto.

CE3.3. Coñecer, e 
utilizar para a 
comprensión do texto, 

EA3.1. Identifica 
información 
relevante en 
instrucións 
detalladas sobre o 
uso de aparellos, 
dispositivos ou 
programas 
informáticos, e 
sobre a realización 
de actividades e 
normas de 
seguridade ou de 
convivencia (p. e. 
nun evento 
cultural, nunha 
residencia de 
estudantes ou nun 
contexto 
ocupacional).

EA3.2. Entende o 
sentido xeral, os 
puntos principais e 
información relevante 
de anuncios e 
comunicacións de 
carácter público, 
institucional ou 
corporativo e 
claramente 
estruturados, 
relacionados con 
asuntos do seu 
interese persoal, 
académico ou 
ocupacional (p. e. 
sobre lecer, cursos, 
bolsas, ofertas de 
traballo).

IL3.1.1. Le instrucións, 
indicacións, carteis, 
fichas informativas, etc. 
e comprende 
información específica. 
CCL, CCEC
IL3.1.2. Le e identifica 
información básica e 
instrucións nos 
enunciados dos 
exercicios. CCL

IL3.2.1. Le un anuncio 
publicitario, un folleto 
turístico, CCL, CEEC

IL3.3.1. Le cartas, e-
mails, blogs, postais, etc.
de carácter persoal e 
utilízaos como modelo. 
CCL, CSC, SIE
IL3.3.2. Le descricións 
persoais e analiza a súa 
dimensión social. CCL, 
CSC
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

ler un diálogo sobre 
unha entrevista.

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións 
sociais, normas de 
cortesía e rexistros; 
costumes, valores, 
crenzas e 
actitudes; 

 Funcións 
comunicativas:
- Ler un blog sobre 

urban tribes 
- Ler un texto sobre 

fair trade

A través destas 
actividades o 
alumno practicará 
as seguintes 
funcións 
comunicativas:

- Iniciación e 
mantemento de 
relacións persoais e 
sociais.

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de 
persoas, obxectos, 
lugares e actividades.

 - descrición de 
estados e situacións 
presentes, 

- Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, opinións 
e puntos de vista, 
consellos, 
advertencias e avisos.

os aspectos 
sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá 
(hábitos e actividades 
de estudo, traballo e 
lecer), condicións de 
vida (hábitat, estrutura 
socio-económica), 
relacións interpersoais 
(xeracionais, ou no 
ámbito educativo, 
ocupacional e 
institucional), e 
convencións sociais 
(actitudes, valores), así 
como os aspectos 
culturais xenerais que 
permitan comprender 
información e ideas 
presentes no texto (p. 
e. de carácter histórico
ou literario). 

CE3.4. Distinguir a 
función ou funcións 
comunicativas máis 
relevantes do texto e 
un repertorio dos seus 
expoñentes máis 
comúns, así como 
patróns discursivos de 
uso frecuente relativos 
á organización e 
ampliación ou 
restructuración da 
información (p. e. nova
fronte a coñecida; 
exemplificación; 
resumo).

EA3.3. Comprende 
correspondencia 
persoal, en calquera 
soporte incluíndo foros
online ou blogs, na 
que se describen con 
certo detalle feitos e 
experiencias, 
impresións e 
sentimentos; nárranse 
feitos e experiencias, 
reais ou imaxinarios, e 
intercámbianse 
información, ideas e 
opinións sobre 
aspectos tanto 
abstractos como 
concretos de temas 
xerais, coñecidos ou 
do seu interese.

EA3.5. Localiza con 
facilidade 
información 
específica de 
carácter concreto en 
textos xornalísticos en 
calquera soporte, ben
estruturados e de 
extensión media, tales
como noticias 
glosadas; recoñece 
ideas significativas de 
artigos divulgativos 
sinxelos, e identifica as
conclusións principais 
en textos de carácter 
claramente 
argumentativo, 

IL3.5.1. Le artigos de 
prensa, revistas, páxinas 
web, etc., e analiza a 
información. CCL, 
CMCT, CEEC
IL3.5.3. Le textos 
argumentativos e extrae
as conclusións 
pertinentes. CCL, CMCT,
CEEC

IL3.6.1. Le textos 
informativos sobre o 
tema principal da 
unidade e extrae 
información relevante. 
CCL, CMCT, CCEC
IL3.6.5. Le e comprende 
as explicacións 
gramaticais e de 
vocabulario da 
unidade. CCL, CAA
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AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o 
aprecio, a simpatía, a
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa,
e os seus contrarios. 

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.
Present tenses
relative pronouns

Léxico escrito de uso 
común (recepción) 
relativo a :.  

Fashion

Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a
lectura, a ortografía 
de palabras 
relacionadas con 
habilidades e 
destrezas. 

CE3.5. Recoñecer, e 
aplicar á comprensión 
do texto, os 
constituíntes e a 
organización de 
estruturas sintácticas 
de uso frecuente na 
comunicación escrita, 
así como os seus 
significados asociados 
(p. e. unha estrutura 
interrogativa para 
expresar sorpresa).

CE3.6. Recoñecer 
léxico escrito de uso 
común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e un repertorio limitado
de expresións e 
modismos de uso 
frecuente cando o 
contexto ou o apoio 
visual facilitan a 
comprensión. 

CE3.7. Recoñecer as 
principais convencións 
de formato, 
tipográficas, 
ortográficas e de 
puntuación, así como 
abreviaturas e símbolos
de uso común e máis 
específico (p. e. &, ¥), 
e os seus significados 

sempre que poida 
reler as seccións 
difíciles.

EA3.6. Entende 
información 
específica de 
carácter concreto 
en páxinas Web e 
outros materiais de 
referencia ou 
consulta 
claramente 
estruturados (p. e. 
enciclopedias, 
dicionarios, 
monografías, 
presentacións) 
sobre temas 
relativos a materias
académicas ou 
asuntos 
ocupacionais 
relacionados coa 
súa especialidade 
ou cos seus 
intereses.

EA3.7. Comprende os 
aspectos xerais e 
os detalles máis 
relevantes de 
textos de ficción e 
textos literarios 
contemporáneos 
breves, ben 

IL3.7.1. Le historias, 
contos, extractos de 
novelas, ensaios, 
narracións, etc. e 
comprende información
detallada. CCL, CEEC
IL3.7.2. Le e comprende 
o argumento de textos 
literarios sinxelos B3 CCL,
CCEC
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asociados. estruturados e 
nunha variante 
estándar da lingua,
nos que o 
argumento é lineal 
e pode seguirse 
sen dificultade, e 
os personaxes e as 
súas relacións 
descríbense de 
maneira clara e 
sinxela.
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

Estratexias de 
produción:
Producir textos 
escritos 
relacionados co 
tema da 
unidade

Planificación
- Mobilizar e 
coordinar as 
propias 
competencias 
xerais e 
comunicativas 
co fin de realizar 
eficazmente a 
tarefa (repasar 
que se sabe 
sobre o tema, 
que se pode ou 
se quere dicir, 
etc.). 

Execución
- Expresar a 
mensaxe con 
claridade 
axustándose aos
modelos e 
fórmulas de 
cada tipo de 
texto. 

- Apoiarse en e 
sacar o 
máximo 
partido dos 
coñecement
os previos 
(utilizar 
linguaxe 
‘prefabricada
’, etc.). 

Aspectos 

CE4.1. Escribir, 
en papel ou en 
soporte 
electrónico, 
textos breves 
ou de lonxitude
media, 
coherentes e 
de estrutura 
clara, sobre 
temas de 
interese 
persoal, ou 
asuntos cotiáns 
ou menos 
habituais, nun 
rexistro formal, 
neutro ou 
informal, 
utilizando 
adecuadamen
te os recursos 
de cohesión, as
convencións 
ortográficas e 
os signos de 
puntuación 
máis comúns, e
mostrando un 
control 
razoable de 
expresións, 
estruturas e un 
léxico de uso 
frecuente, 
tanto de 
carácter xeral 
como máis 
específico 
dentro da 
propia área de 
especialización

EA4.1. Completa un cuestionario 
detallado con información 
persoal, académica ou laboral 
(p. e. para facerse membro 
dunha asociación, ou para 
solicitar unha bolsa).

EA4.3. Toma notas, mensaxes e 
apuntamentos con información 
sinxela e relevante sobre asuntos 
habituais e aspectos concretos 
nos ámbitos persoal, académico e
ocupacional dentro da súa 
especialidade ou área de 
interese.

EA4.4. Escribe notas, anuncios, 
mensaxes e comentarios 
breves, en calquera soporte, 
nos que solicita e transmite 
información e opinións sinxelas 
e nos que resalta os aspectos 
que lle resultan importantes (p. 
e. nunha páxina Web ou unha 
revista xuvenís, ou dirixidos a un 
profesor ou profesora ou un 

IL4.1.2. Completa actividades 
escritas con información persoal 
ou relativa aos seus intereses 
persoais. CCL, SIE
IL4.1.3. Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses. CCL, CAA

IL4.3.1. Escribe notas, mensaxes 
sobre cuestións cotiás. CCL, SIE
IL4.3.2. Completa actividades 
referidas a situacións da vida cotiá
respectando as convencións 
sociais. CCL, CSC, SIE

IL4.4.1. Escribe notas, mensaxes 
sobre cuestións cotiás. CCL, SIE
IL4.4.3. Completa actividades 
referidas a situacións da vida cotiá
respectando as convencións 
sociais. CCL, CSC, SIE
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CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

socioculturais 
e 
sociolingüístic
os: 
convencións 
sociais, 
normas de 
cortesía e 
rexistros; 
costumes, 
valores, 
crenzas e 
actitudes

-A importancia 
da moda

Funcións 
comunicativas:
- An opinion 

essay. 

- 
Estableceme
nto e 
mantemento 
da 
comunicació
n e 
organización 
do discurso.

Estruturas 
sintáctico-
discursivas.
Present tenses
Relative 
pronouns

Léxico escrito de
uso común 
(produción) 
relativo a :.
 Fashion

ou de interese. 

CE4.2. 
Coñecer, 
seleccionar e 
aplicar as 
estratexias máis
adecuadas 
para elaborar 
textos escritos 
breves ou de 
media 
lonxitude, p. e. 
parafraseando 
estruturas a 
partir doutros 
textos de 
características 
e propósitos 
comunicativos 
similares, ou 
redactando 
borradores 
previos.

CE4.3. 
Incorporar á 
produción do 
texto escrito os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos
adquiridos 
relativos a 
relacións 
interpersoais e 
convencións 
sociais nos 
ámbitos 
persoal, 
público, 
educativo e 
ocupacional/la
boral, 
seleccionando 

compañeiro), respectando as 
convencións e normas de 
cortesía e da etiqueta.

EA4.5. Escribe, nun formato 
convencional, informes breves 
e sinxelos nos que dá 
información esencial sobre un 
tema académico, 
ocupacional, ou menos 
habitual (p. e. un accidente), 
describindo brevemente 
situacións, persoas, obxectos e 
lugares; narrando 
acontecementos nunha clara 
secuencia lineal, e explicando 
de maneira sinxela os motivos 
de certas accións. 

EA4.6. Escribe correspondencia 
persoal e participa en foros, 
blogs e chats nos que describe 
experiencias, impresións e 
sentimentos; narra, de forma 
lineal e coherente, feitos 
relacionados co seu ámbito de 
interese, actividades e 
experiencias pasadas (p. e. 
sobre unha viaxe, as súas 
mellores vacacións, un 
acontecemento importante, un
libro, unha película), ou feitos 
imaxinarios; e intercambia 
información e ideas sobre 
temas concretos, sinalando os 
aspectos que lle parecen 
importantes e xustificando 
brevemente as súas opinións 
sobre os mesmos.

IL4.5.3. Escribe artigos de prensa, 
revistas, páxinas web, etc. 
seguindo un modelo. CCL, CMCT, 
CEEC, SIE
IL4.5.4. Escribe historias de ficción, 
extractos de novelas, ensaios, 
narracións incluíndo información 
detallada. CCL, CEEC, SIE

IL4.6.2. Narra por escrito 
acontecementos e intercambia 
vivencias persoais fomentando o 
contacto social. CCL, CSC SIE
IL4.6.3. Escribe sobre as súas 
propias opinións, fai suxestións, 
ofrecementos, etc. de forma 
educada. CCL, CSC SIE
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CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

Patróns gráficos 
e convencións 
ortográficas 
Mostrar interese 
por aprender, 
mediante a 
escritura, a 
ortografía de 
palabras 
relacionadas 
con habilidades 
e destrezas.

e achegando 
información 
necesaria e 
pertinente, 
axustando de 
maneira 
adecuada a 
expresión ao 
destinatario, ao
propósito 
comunicativo, 
ao tema 
tratado e ao 
soporte textual,
e expresando 
opinións e 
puntos de vista 
coa cortesía 
necesaria.

CE4.4. Levar a 
cabo as 
funcións 
requiridas polo 
propósito 
comunicativo, 
utilizando un 
repertorio de 
expoñentes 
comúns de 
devanditas 
funcións e os 
patróns 
discursivos 
habituais para 
iniciar e 
concluír o texto
escrito 
adecuadamen
te, organizar a 
información de 
maneira clara, 
ampliala con 
exemplos ou 
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CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

resumila.

CE4.5. Mostrar 
un bo control, 
aínda que con 
algunha 
influencia da 
primeira lingua 
ou outras, sobre
un amplo 
repertorio de 
estruturas 
sintácticas 
comúns, e 
seleccionar os 
elementos 
adecuados de 
coherencia e 
de cohesión 
textual para 
organizar o 
discurso de 
maneira sinxela
pero eficaz.

CE4.6. Coñecer
e utilizar léxico 
escrito de uso 
común relativo 
a asuntos 
cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados 
cos propios 
intereses, 
estudos e 
ocupacións, e 
un repertorio 
limitado de 
expresións e 
modismos de 
uso frecuente.

CE4.7. Utilizar as
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CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

convencións 
ortográficas, de
puntuación e 
de formato 
máis frecuentes
con razoable 
corrección de 
modo que se 
comprenda a 
mensaxe, 
aínda que 
pode darse 
algunha 
influencia da 
primeira ou 
outras linguas; 
saber manexar 
os recursos 
básicos de 
procesamiento 
de textos para 
corrixir os erros 
ortográficos 
dos textos que 
se producen en
formato 
electrónico, e 
adaptarse ás 
convencións 
comúns de 
escritura de 
textos en 
Internet (p. e. 
abreviacións ou
outros en 
chats).
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PROGRAMAS DE REFORZO E AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención á Diversidade)

A través destas actividades desenvólvese fundamentalmente a adquisición da COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).

Actividades de reforzo:
 Basics worksheets, Teacher’s Resource File 
 Vocabulary: Consolidation worksheet, Teacher’s Resource File 
 Grammar: Consolidation worksheet, Teacher’s Resource File 

Actividades de ampliación:
 Fast-finisher activity: Teacher’s book Book 

EDUCACIÓN LITERARIA

A través destas actividades desenvólvese a CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC):

 Valoración e participación activa en actividades literarias na clase.
 Aprecio da literatura como fonte de pracer sendo capaz de mostrar unha actitude crítica

cara a ela.
 Desenvolvemento da autonomía lectora:

CONTIDOS INTER-CURRICULARES

A través da aprendizaxe destes contidos desenvólvese a COMPETENCIA MATEMÁTICA E 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCT) e COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA (CCL):  

 TIC: buscar información en internet, escribir un blog persoal 
 History: Fashion through the ages

VALORES E ACTITUDES (Contidos de tratamento transversal)

A través do proceso de ensino-aprendizaxe destes valores desenvólvense as COMPETENCIAS 
SOCIAIS E CÍVICAS (CSC):

Valores:
 Educación para a tolerancia: Comprender a importancia do traballo voluntario.
 Educación moral e cívica: A importancia de compartir experiencias propias e interesarse polas

dos demais como ferramenta de aprendizaxe para a vida.

Actitudes:
 Educación e respecto na lingua estranxeira. 
 Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa lingua materna, acento, orixe,

etc. 
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 Superar o bloqueo mental cando se coñece a novos falantes da lingua estranxeira
 Escoita  atenta e mostrando seguridade
 Uso da lingua estranxeira na clase
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UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN
 
A través do uso destas ferramentas desenvólvese a COMPETENCIA DIXITAL (CD):

Materiais dixitais 

 Student’s website

SENTIDO DE INICIATIVA E EMPRENDIMENTO

A través das seguintes actividades desenvólvese o SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR 
(SIE):

 Iniciativa para participar en actividades de grupo: 

◦ Falar dun tema interdisciplinar e completar unha tarefa CLIL.
◦ Debate sobre os contidos da sección de Cultural Awareness.
◦ Participa na sección Pronunciation lab.
◦ Interpreta un diálogo
◦ Elabora o proxecto de Collaborative project 1: Realizar unha presentación

 Emprendimento para realizar as tarefas individuais por si mesmo:
◦ Completa exercicios de vocabulario e gramática.
◦ Le textos.
◦ Realizar unha tarefa de writing.
◦ Repasa e autoavalía os contidos aprendidos. 

 

RECURSOS DE AVALIACIÓN

A través das seguintes actividades desenvólvese a COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
(CAA):

 Avaliación informal
◦ Observación do traballo de clase para avaliar o progreso tanto individual como colectivo

 Avaliación formal
◦ Exam 
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 Self-evaluation
◦ Progress check and self-evaluation: Workbook 

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE3

Nesta unidade os alumnos aprenderán…

 a comprender, memorizar e usar correctamente vocabulario relacionado cos 
rescates e a supervivencia e un conxunto de adxectivos extremos CCL, CMCT, CSC

 a comprender e usar correctamente o past continuous, o past simple, establecer 
paralelismos coa lingua materna e usar ambos os dous tempos verbais nunha 
actividade oral CCCL, CAC, SIE 

 a comprender a diferenza entre preguntas de obxecto e preguntas de suxeito CCL, 
CAA

 sobre resolución de conflitos e como aplicalo á súa vida CCL, CMCT, CSC,CCEC, SIE
 sobre participar nun debate en grupo vendo un vídeo CCL, CD, CSC

Nesta unidade os alumnos aprenderán a…

 identificar información específica nun texto sobre dous desastres CCL, CMCT, 
CSC,CCEC 

 buscar información en internet sobre unha historia de supervivencia CCL, CD, 
CSC,CCEC, SIE 

 identificar información específica nun texto sobre o bullying CCL, CMCT, CSC,CCEC 
 ler un conxunto de instrucións, escoitar un grupo de discusión, preparar un grupo de 

debate CCL, CSC,CCEC, SIE 
 preparar e realizar un exame oral describindo fotos  CCL, CAA, SIE

3  Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; 
CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía e Competencias Clave de 
tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e 
cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

Estratexias de 
comprensión: 
- Mobilización de 
información previa 
sobre tipo de tarefa e 
sobre o tema da 
unidade: 
supervivencia, 
accidentes e 
rescates.

- Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión ao 
mesmo, mediante a 
escoita  dun texto 
sobre a sobrevivente 
dun desastre 

- Distinción de tipos 
de comprensión 
(sentido xeral, 
información esencial, 
puntos principais, 
detalles relevantes) 
ao escoitar un texto 
sobre o sobrevivente 
dun deserto. 

- Formulación de 
hipótese sobre 
contido e contexto 
antes de escoitar un 
texto sobre unha 
parella que viviu dous 
desastres.

- Inferencia e 
formulación de 
hipótese sobre 
significados a partir 
da comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, 

CE1.1.Identificar o 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos principais e 
os detalles máis 
relevantes en textos 
orais breves ou de 
lonxitude media, 
claramente 
estruturados, e 
transmitidos de viva voz
ou por medios técnicos
e articulados a unha 
velocidade media, nun
rexistro formal, informal 
ou neutro, e que traten
de aspectos concretos 
ou abstractos de 
temas xerais, sobre 
asuntos cotiáns en 
situacións correntes ou 
menos habituais, ou 
sobre os propios 
intereses nos ámbitos 
persoal, público, 
educativo e 
ocupacional/laboral, 
sempre que as 
condicións acústicas 
non distorsionen a 
mensaxe e póidase 
volver escoitar o 
devandito.

CE1.2.Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
adecuadas para a 
comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos e ideas 

EA1.1. Capta os 
puntos principais e 
detalles relevantes de 
mensaxes gravadas 
ou de viva voz, 
claramente 
articulados, que 
conteñan instrucións, 
indicacións ou outra 
información, mesmo 
de tipo técnico (p. e. 
en contestadores 
automáticos, ou sobre
como realizar un 
experimento en clase 
ou como utilizar unha 
máquina ou 
dispositivo no ámbito 
ocupacional).

EA1.2. Entende o que 
se lle di en 
transaccións e 
xestións cotiás e 
estruturadas (p. e. en 
bancos, tendas, 
hoteis, restaurantes, 
transportes, centros 
educativos, lugares 
de traballo), ou 
menos habituais (p. e. 
nunha farmacia, un 
hospital, nunha 
comisaría ou un 
organismo público), si 
pode pedir 
confirmación dalgúns 
detalles.

EA1.3. Identifica as 
ideas principais e 

IL1.1.1. Escoita 
indicacións, instrucións, 
anuncios, e capta a 
información esencial. 
CCL, SIE

IL1.2.1. Escoita diálogos 
sobre xestións cotiás e 
extrae a información 
esencial. CCL, SIE
IL1.2.2. Escoita  e 
entende as preguntas 
do profesor sobre temas
familiares e cotiáns. CCL

IL1.3.1. Presencia 
conversacións sobre o 
tema da unidade e 
extrae a información 
esencial. CCL
IL1.3.2. Escoita 
conversacións relativas 
a valores de tipo ético e
mostra respecto cara a 
outras opinións. CCL, 
CSC
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

utilizando imaxes para
predicir o contido dun
texto oral sobre 
obxectos que poden 
axudarnos a 
sobrevivir.

- Reformulación de 
hipótese a partir 
da comprensión 
de novos 
elementos, ao 
escoitar un diálogo
sobre obxectos 
para as 
emerxencias.. 

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións 
sociais, normas de 
cortesía e rexistros; 
costumes, valores, 
crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal relativo 
aos seguintes 
temas:

- Líderes mundiales 
que axudaron a 
resolver conflitos

-Traballo voluntario
- Campañas contra o 

bullying no Reino 
Unido.

Funcións 
comunicativas:
- Escoitar unha 

reportaxe sobre un 
accidente.

- Escoitar un texto 
sobre un 
sobrevivente.

- Escoitar un grupo de
discusión sobre 
emerxencias. 

A través destas 

principais ou os 
detalles relevantes do 
texto. 

CE1.3.Coñecer e utilizar
para a comprensión 
do texto os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá 
(hábitos e actividades 
de estudo, traballo e 
lecer), condicións de 
vida (hábitat, estrutura 
socio-económica), 
relacións interpersoais 
(xeracionais, entre 
homes e mulleres, no 
ámbito educativo, 
ocupacional e 
institucional), 
comportamento 
(posturas, expresións 
faciais, uso da voz, 
contacto visual, 
proxémica), e 
convencións sociais 
(actitudes, valores).

CE1.4.Distinguir a 
función ou funcións 
comunicativas máis 
relevantes do texto e 
un repertorio dos seus 
expoñentes máis 
comúns, así como 
patróns discursivos de 
uso frecuente relativos 
á organización e 
ampliación ou 

detalles relevantes 
dunha conversación 
formal ou informal de 
certa duración entre 
dúas ou máis 
interlocutores que ten 
lugar na súa presenza 
e na que se tratan 
temas coñecidos ou 
de carácter xeral ou 
cotián, cando o 
discurso está 
articulado con 
claridade e nunha 
variedade estándar 
da lingua.

EA1.4. Comprende, 
nunha 
conversación 
informal na que 
participa, 
explicacións ou 
xustificacións de 
puntos de vista e 
opinións sobre 
diversos asuntos de
interese persoal, 
cotiáns ou menos 
habituais, así como
a formulación de 
hipótese, a 
expresión de 
sentimentos e a 
descrición de 
aspectos 
abstractos de 
temas como, p. e., 
a música, o cine, a 
literatura ou os 
temas de 
actualidade.

IL1.4.1. Escoita 
conversacións informais 
relacionadas co tema 
da unidade e capta a 
información básica. 
CCL, CMCT

IL1.5.1. Escoita  e 
comprende 
conversacións formais 
relacionadas co tema 
da unidade. CCL, CMCT

IL1.6.1. Escoita 
gravacións sobre o 
tema da unidade  e 
interpreta a 
información. CCL, CMCT
IL1.6.2. Escoita 
gravacións sobre temas 
socioculturais e analiza 
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AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
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AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

actividades o 
alumno practicará 
as seguintes 
funcións 
comunicativas:

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, e
expresión de sucesos 
futuros.

- Expresión do 
coñecemento, a 
certeza, a dúbida e a 
conxectura. 

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.
- Past tenses
-Preguntas se suxeito 
e obxecto 

Léxico oral de uso 
común (recepción) 
relativo a:
 -Rescates e 
supervivencia: 
victims, casualties, 
firefighters, etc 
-Adxectivos extremos: 
freezing, starving, 
fascinating, etc 
-Frases para describir 
fotos nun exame
-Frases para narrar o 
que pasou nun 
suceso

Patróns sonoros, 

restructuración da 
información (p. e. nova
fronte a coñecida; 
exemplificación; 
resumo).

CE1.5.Aplicar á 
comprensión do texto 
os coñecementos 
sobre os constituíntes e 
a organización de 
patróns sintácticos e 
discursivos de uso 
frecuente na 
comunicación oral, así 
como os seus 
significados asociados 
(p. e. unha estrutura 
interrogativa para 
expresar sorpresa). 

CE1.6.Recoñecer 
léxico oral de uso 
común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e un repertorio limitado
de expresións e 
modismos de uso 
frecuente cando o 
contexto ou o apoio 
visual facilitan a 
comprensión.

CE1.7.Discriminar 

EA1.5. Comprende, 
nunha conversación 
formal, ou entrevista 
na que participa (p. e.
en centros de estudos 
ou de traballo), 
información relevante 
e detalles sobre 
asuntos prácticos 
relativos a actividades
académicas ou 
ocupacionais de 
carácter habitual e 
predicible, sempre 
que poida pedir que 
se lle repita, ou que se
reformule, aclare ou 
elabore, algo do que 
se lle dixo.

EA1.6. Distingue, con 
apoio visual ou 
escrito, as ideas 
principais e 
información relevante 
en presentacións ou 
charlas ben 
estruturadas e de 
exposición clara sobre
temas coñecidos ou 
do seu interese 
relacionados co 
ámbito educativo ou 
ocupacional (p. e., 
sobre un tema 
académico ou de 
divulgación científica, 
ou unha charla sobre 
a formación 
profesional noutros 
países).

as diferenzas respecto 
da propia cultura. CCL, 
CCEC, CSC

IL1.7.1. Escoita extractos 
de programas de radio 
ou de televisión e extrae
información específica. 
CCL, CCEC, SIE
IL1.7.2. Utiliza os recursos 
dixitais do curso para 
profundar nos 
coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

acentuais, rítmicos 
e de entonación:

- pronunciación do 
pasado -ed 

patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e 
de entonación de uso 
común, e recoñecer os
significados e 
intencións 
comunicativas xerais 
relacionados cos 
mesmos.

EA1.7. Identifica a 
idea principal e 
aspectos significativos 
de noticias de 
televisión claramente 
articuladas cando hai 
apoio visual que 
complementa o 
discurso, así como o 
esencial de anuncios 
publicitarios, series e 
películas ben 
estruturados e 
articulados con 
claridade, nunha 
variedade estándar 
da lingua, e cando as 
imaxes facilitan a 
comprensión.
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

Estratexias de 
produción:
Producir textos orais 
relacionados coa  
resolución de 
conflitos, mostrar 
acordo ou 
desacordo, ou a 
descrición de fotos, 
practicando con 
todo iso as seguintes 
estratexias de 
produción oral:

Planificación
- 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, 
coherencia, 
estruturándoo 
adecuadamente e 
axustándose, no seu 
caso, aos modelos e 
fórmulas de cada tipo
de texto. 

- Compensar as 
carencias lingüísticas 
mediante 
procedementos 
lingüísticos, 
paralingüísticos ou 
paratextuais:

Lingüísticos
- Modificar palabras 
de significado 

CE2.1. Producir textos 
breves ou de lonxitude 
media, tanto en 
conversación cara a 
cara como por 
teléfono ou outros 
medios técnicos, nun 
rexistro formal, neutro 
ou informal, nos que se 
intercambian 
información, ideas e 
opinións, xustifícanse 
de maneira simple 
pero suficiente os 
motivos de accións e 
plans, e formúlanse 
hipóteses, aínda que 
ás veces haxa titubeos 
para buscar expresións,
pausas para reformular
e organizar o discurso e
sexa necesario repetir 
o devandito para 
axudar ao interlocutor 
a comprender algúns 
detalles. 

CE2.2. Coñecer e saber
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para 
producir textos orais 
monolóxicos ou 
dialóxicos breves ou de
lonxitude media, e de 
estrutura simple e 
clara, explotando os 
recursos dos que se 
dispón e limitando a 
expresión aos mesmos; 
recorrendo, entre 
outros, a 
procedementos como 

EA2.1. Fai 
presentacións breves, 
ben estruturadas, 
ensaiadas 
previamente e con 
apoio visual (p. e. 
PowerPoint), sobre 
aspectos concretos 
de temas 
académicos ou 
ocupacionais do seu 
interese, organizando 
a información básica 
de maneira 
coherente, 
explicando as ideas 
principais brevemente
e con claridade e 
respondendo a 
preguntas sinxelas dos
oíntes articuladas de 
maneira clara e a 
velocidade media.

EA2.2. Desenvólvese 
adecuadamente en 
situacións cotiás e 
menos habituais que 
poden xurdir durante 
unha viaxe ou 
estancia noutros 
países por motivos 
persoais, educativos 
ou ocupacionais 
(transporte, 
aloxamento, comidas,
compras, estudos, 
traballo, relacións 
coas autoridades, 
saúde, lecer), e sabe 

IL2.1.1. Fai presentacións
simples relacionadas co 
tema da unidade 
seguindo un exemplo. 
CCL, SIE
IL2.1.4. Responde 
adecuadamente ás 
preguntas do profesor  
sobre temas familiares e 
cotiáns. CCL, SIE

IL2.2.1. Practica diálogos
sobre situacións cotiás 
seguindo un modelo. 
CCL, SIE
IL2.2.2. Practica e 
reproduce a pronuncia 
correcta en situacións 
cotiás de 
comunicación. CCL, SIE
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

parecido.

- Definir ou 
parafrasear un termo 
ou expresión.

Paralingüísticos e 
paratextuais
- Pedir axuda. 

- 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 relativo 
aos seguintes 
temas:

- Líderes mundiais que
axudaron a 
resolver conflitos 
-Traballo voluntario

- Campañas contra o 
bullying no Reino 
Unido.

Funcións 
comunicativas:
- Formular e responder

preguntas usando 
o past progressive 
ou o past simple 

- Mostrar acordo ou 
desacordo con 
algunhas opinións 

- Preparar e participar
nun debate en 
grupo  

- Preparar un exame 
oral describindo 

a definición simple de 
elementos para os que 
non se teñen as 
palabras precisas, ou 
comezando de novo 
cunha nova estratexia 
cando falla a 
comunicación.

CE2.3. Incorporar á 
produción do texto oral
monolóxico ou 
dialóxico os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relacións interpersoais 
e convencións sociais 
nos ámbitos persoal, 
público, educativo e 
ocupacional/laboral, 
seleccionando e 
achegando 
información necesaria 
e pertinente, 
axustando de maneira 
adecuada a expresión 
ao destinatario, ao 
propósito 
comunicativo, ao tema
tratado e á canle de 
comunicación, e 
expresando opinións e 
puntos de vista coa 
cortesía necesaria.

CE2.4. Levar a cabo as 
funcións requiridas polo
propósito 
comunicativo, 
utilizando un repertorio 

solicitar atención, 
información, axuda 
ou explicacións, e 
facer unha 
reclamación ou unha 
xestión formal de 
maneira sinxela pero 
correcta e adecuada 
ao contexto.

EA2.3. Participa 
adecuadamente 
en conversacións 
informais cara a 
cara ou por 
teléfono ou outros 
medios técnicos, 
sobre asuntos 
cotiáns ou menos 
habituais, nas que 
intercambia 
información e 
expresa e xustifica 
brevemente 
opinións e puntos 
de vista; narra e 
describe de forma 
coherente feitos 
ocorridos no 
pasado ou plans 
de futuro reais ou 
inventados; 
formula hipótese; 
fai suxestións; pide 
e dá indicacións 
ou instrucións con 
certo detalle; 
expresa e xustifica 
sentimentos, e 
describe aspectos 
concretos e 
abstractos de 

IL2.3.1. Interpreta 
conversacións informais 
por parellas 
respectando as normas 
e convencións sociais. 
CCL, SIE, CSC
IL2.3.3. Conversa acerca
de valores de tipo ético 
mostrando respecto 
cara ao resto de 
opinións. CCL, CSC, SIE
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

unha foto 

A través destas 
actividades o 
alumno practicará 
as seguintes 
funcións 
comunicativas:

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, e
expresión de sucesos 
futuros.

- Expresión do 
coñecemento, a 
certeza, a dúbida e a 
conxectura. 

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.
Past perfect 
-Preguntas se suxeito 
e obxecto 
-Question tags 

Léxico oral de uso 
común (produción) 
relativo a :.  
Rescates e 
supervivencia: 
victims, casualties, 
firefighters, etc 
-Adxectivos extremos: 
freezing, starving, 
fascinating, etc 
-Frases para describir 
fotos nun exame

de expoñentes comúns
de devanditas funcións
e os patróns discursivos 
habituais para iniciar e 
concluír o texto 
adecuadamente, 
organizar a 
información de 
maneira clara, 
ampliala con exemplos
ou resumila.

CE2.5. Mostrar un bo 
control, aínda que con 
algunha influencia da 
primeira lingua ou 
outras, sobre un amplo 
repertorio de estruturas 
sintácticas comúns, e 
seleccionar os 
elementos adecuados 
de coherencia e de 
cohesión textual para 
organizar o discurso de 
maneira sinxela pero 
eficaz.

CE2.6. Coñecer e 
utilizar léxico oral de 
uso común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e un repertorio limitado
de expresións e 
modismos de uso 
frecuente.

temas como, por 
exemplo, a música,
o cine, a literatura 
ou os temas de 
actualidade.
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CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

-Frases para narrar o 
que pasou nun 
suceso

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos 
e de entonación.

- -ed pronunciación

CE2.7. Pronunciar e 
entoar os enunciados 
de maneira clara e 
comprensible, aínda 
que os interlocutores 
poden necesitar 
repeticións si trátase de
palabras e estruturas 
pouco frecuentes, en 
cuxa articulación 
poden cometerse erros
que non interrompan a
comunicación.

CE2.8. Manter o ritmo 
do discurso coa fluidez 
suficiente para facer 
comprensible a 
mensaxe cando as 
intervencións son 
breves ou de lonxitude 
media, aínda que 
poidan producirse 
pausas, vacilacións 
ocasionais ou 
reformulacións do que 
se quere expresar en 
situacións menos 
habituais ou en 
intervencións máis 
longas.

CE2.9. Interactuar de 
maneira sinxela pero 
efectiva en 
intercambios 
claramente 
estruturados, utilizando 
fórmulas ou indicacións
habituais para tomar 
ou ceder a quenda de 
palabra, aínda que se 
poida necesitar a 
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CONTIDOS
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axuda do interlocutor.
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

Estratexias de 
comprensión:
- Mobilización de 
información previa 
sobre o tema da 
unidade: 
supervivencia, 
accidentes e 
rescates. 

- Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión ao 
mesmo mediante a 
lectura dun artigo 
sobre dous desastres. 

- Distinción de tipos 
de comprensión 
(sentido xeral, 
información esencial, 
puntos principais, 
detalles relevantes), 
ao ler  un texto sobre 
un sobrevivente.

- Formulación de 
hipótese sobre 
contido e contexto 
antes de ler un artigo 
sobre unha campaña
contra o bullying. 

- Inferencia e 
formulación de 
hipótese sobre 
significados a partir 
da comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, 
utilizando imaxes para
predicir o contido dun

CE3.1. Identificar a 
información esencial, 
os puntos máis 
relevantes e detalles 
importantes en textos, 
tanto en formato 
impreso como en 
soporte dixital, breves 
ou de lonxitude media 
e ben estruturados, 
escritos nun rexistro 
formal, informal ou 
neutro, que traten de 
asuntos cotiáns ou 
menos habituais, de 
temas de interese ou 
relevantes para os 
propios estudos, 
ocupación ou traballo 
e que conteñan 
estruturas e un léxico 
de uso común, tanto 
de carácter xeral 
como máis específico. 

CE3.2. Coñecer e saber
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para 
a comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos e ideas 
principais ou os 
detalles relevantes do 
texto.

CE3.3. Coñecer, e 
utilizar para a 
comprensión do texto, 
os aspectos 
sociolingüísticos 

EA3.1. Identifica 
información 
relevante en 
instrucións 
detalladas sobre o 
uso de aparellos, 
dispositivos ou 
programas 
informáticos, e 
sobre a realización 
de actividades e 
normas de 
seguridade ou de 
convivencia (p. e. 
nun evento 
cultural, nunha 
residencia de 
estudantes ou nun 
contexto 
ocupacional).

EA3.2. Entende o 
sentido xeral, os 
puntos principais e 
información relevante 
de anuncios e 
comunicacións de 
carácter público, 
institucional ou 
corporativo e 
claramente 
estruturados, 
relacionados con 
asuntos do seu 
interese persoal, 
académico ou 
ocupacional (p. e. 
sobre lecer, cursos, 
bolsas, ofertas de 

IL3.1.1. Le instrucións, 
indicacións, carteis, 
fichas informativas, etc. 
e comprende 
información específica. 
CCL, CCEC
IL3.1.2. Le e identifica 
información básica e 
instrucións nos 
enunciados dos 
exercicios. CCL

IL3.2.2. Utiliza os recursos 
dixitais do curso para 
profundar nos 
coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD

IL3.3.3. Le opinións 
persoais, expresión de 
sentimentos, desexos, 
etc. e compáraos cos 
propios. CCL, CSC
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

texto sobre obxectos 
para sobrevivir. 

- Reformulación de 
hipótese a partir da 
comprensión de 
novos elementos ao 
ler un diálogo sobre 
que obxectos 
levarnos en caso de 
emerxencia.

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións 
sociais, normas de 
cortesía e rexistros; 
costumes, valores, 
crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal relativo 
aos seguintes 
temas:

- Líderes mundiales 
que axudaron a 
resolver conflitos

-Traballo voluntario
-Campañas contra o 

bullying no Reino 
Unido.

 Funcións 
comunicativas:
- Ler unha noticia 

sobre dous 
desastres

- Ler un artigo sobre 
resolución de 
conflitos

- Ler un texto sobre 
unha expedición 
ao deserto 

A través destas 
actividades o 
alumno practicará 
as seguintes 
funcións 

relativos á vida cotiá 
(hábitos e actividades 
de estudo, traballo e 
lecer), condicións de 
vida (hábitat, estrutura 
socio-económica), 
relacións interpersoais 
(xeracionais, ou no 
ámbito educativo, 
ocupacional e 
institucional), e 
convencións sociais 
(actitudes, valores), así 
como os aspectos 
culturais xenerais que 
permitan comprender 
información e ideas 
presentes no texto (p. 
e. de carácter histórico
ou literario). 

CE3.4. Distinguir a 
función ou funcións 
comunicativas máis 
relevantes do texto e 
un repertorio dos seus 
expoñentes máis 
comúns, así como 
patróns discursivos de 
uso frecuente relativos 
á organización e 
ampliación ou 
restructuración da 
información (p. e. nova
fronte a coñecida; 
exemplificación; 
resumo).

CE3.5. Recoñecer, e 
aplicar á comprensión 
do texto, os 
constituíntes e a 

traballo).

EA3.3. Comprende 
correspondencia 
persoal, en calquera 
soporte incluíndo foros
online ou blogs, na 
que se describen con 
certo detalle feitos e 
experiencias, 
impresións e 
sentimentos; nárranse 
feitos e experiencias, 
reais ou imaxinarios, e 
intercámbianse 
información, ideas e 
opinións sobre 
aspectos tanto 
abstractos como 
concretos de temas 
xerais, coñecidos ou 
do seu interese.

EA3.5. Localiza con 
facilidade 
información 
específica de 
carácter concreto en 
textos xornalísticos en 
calquera soporte, ben
estruturados e de 
extensión media, tales
como noticias 
glosadas; recoñece 
ideas significativas de 
artigos divulgativos 
sinxelos, e identifica as
conclusións principais 
en textos de carácter 
claramente 
argumentativo, 
sempre que poida 

IL3.5.1. Le artigos de 
prensa, revistas, páxinas 
web, etc., e analiza a 
información. CCL, 
CMCT, CEEC
IL3.5.3. Le textos 
argumentativos e extrae
as conclusións 
pertinentes. CCL, CMCT,
CEEC

IL3.6.1. Le textos 
informativos sobre o 
tema principal da 
unidade e extrae 
información relevante. 
CCL, CMCT, CCEC
IL3.6.4. Le unha reseña, 
unha biografía, un 
informe, un resumo, etc. 
e extrae información 
específica. CCL, CEEC
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CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

comunicativas:
- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, e
expresión de sucesos 
futuros.

- Expresión do 
coñecemento, a 
certeza, a dúbida e a 
conxectura. 

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.
-Past tenses 

Léxico escrito de uso 
común (recepción) 
relativo a :.  
-Rescates e 
supervivencia: 
victims, casualties, 
firefighters, etc 
-Adxectivos extremos: 
freezing, starving, 
fascinating, etc 
-Frases para describir 
fotos nun exame
-Frases para narrar o 
que pasou nun 
suceso

Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a
lectura, a ortografía 
de palabras 

organización de 
estruturas sintácticas 
de uso frecuente na 
comunicación escrita, 
así como os seus 
significados asociados 
(p. e. unha estrutura 
interrogativa para 
expresar sorpresa).

CE3.6. Recoñecer 
léxico escrito de uso 
común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e un repertorio limitado
de expresións e 
modismos de uso 
frecuente cando o 
contexto ou o apoio 
visual facilitan a 
comprensión. 

CE3.7. Recoñecer as 
principais convencións 
de formato, 
tipográficas, 
ortográficas e de 
puntuación, así como 
abreviaturas e símbolos
de uso común e máis 
específico (p. e. &, ¥), 
e os seus significados 
asociados.

reler as seccións 
difíciles.

EA3.6. Entende 
información 
específica de 
carácter concreto 
en páxinas Web e 
outros materiais de 
referencia ou 
consulta 
claramente 
estruturados (p. e. 
enciclopedias, 
dicionarios, 
monografías, 
presentacións) 
sobre temas 
relativos a materias
académicas ou 
asuntos 
ocupacionais 
relacionados coa 
súa especialidade 
ou cos seus 
intereses.

EA3.7. Comprende os 
aspectos xerais e 
os detalles máis 
relevantes de 
textos de ficción e 
textos literarios 
contemporáneos 
breves, ben 
estruturados e 
nunha variante 
estándar da lingua,
nos que o 
argumento é lineal 

IL3.7.1. Le historias, 
contos, extractos de 
novelas, ensaios, 
narracións, etc. e 
comprende información
detallada. CCL, CEEC
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relacionadas con las 
emerxencias, 
accidentes, rescates.

e pode seguirse 
sen dificultade, e 
os personaxes e as 
súas relacións 
descríbense de 
maneira clara e 
sinxela.
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UNIT 2:  GREAT SCAPES

BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

Estratexias de 
produción:
Producir textose 
escritos relacionados 
cunha expedición, 
practicando as 
seguintes estratexias 
de produción escrita:

Planificación
- Mobilizar e coordinar
as propias 
competencias xerais 
e comunicativas co 
fin de realizar 
eficazmente a tarefa 
(repasar que se sabe 
sobre o tema, que se 
pode ou se quere 
dicir, etc.). 

Execución
- Expresar a mensaxe 
con claridade 
axustándose aos 
modelos e fórmulas 
de cada tipo de 
texto. 

- 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, 

CE4.1. Escribir, en 
papel ou en soporte 
electrónico, textos 
breves ou de lonxitude 
media, coherentes e 
de estrutura clara, 
sobre temas de 
interese persoal, ou 
asuntos cotiáns ou 
menos habituais, nun 
rexistro formal, neutro 
ou informal, utilizando 
adecuadamente os 
recursos de cohesión, 
as convencións 
ortográficas e os signos
de puntuación máis 
comúns, e mostrando 
un control razoable de 
expresións, estruturas e 
un léxico de uso 
frecuente, tanto de 
carácter xeral como 
máis específico dentro 
da propia área de 
especialización ou de 
interese. 

CE4.2. Coñecer, 
seleccionar e aplicar 
as estratexias máis 
adecuadas para 
elaborar textos escritos 
breves ou de media 
lonxitude, p. e. 
parafraseando 
estruturas a partir 
doutros textos de 
características e 
propósitos 
comunicativos 

EA4.1. Completa un 
cuestionario 
detallado con 
información 
persoal, 
académica ou 
laboral (p. e. para 
facerse membro 
dunha asociación, 
ou para solicitar 
unha bolsa).

EA4.3. Toma notas, 
mensaxes e 
apuntamentos con 
información sinxela e 
relevante sobre 
asuntos habituais e 
aspectos concretos 
nos ámbitos persoal, 
académico e 
ocupacional dentro 
da súa especialidade 
ou área de interese.

EA4.4. Escribe notas, 
anuncios, 
mensaxes e 
comentarios 
breves, en 
calquera soporte, 

IL4.1.1. Escribe 
formularios, 
cuestionarios, fichas, 
etc. con información 
específica. CCL, CSC, 
SIE
IL4.1.2. Completa 
actividades escritas con
información persoal ou 
relativa aos seus 
intereses persoais. CCL, 
SIE

IL4.3.1. Escribe notas, 
mensaxes sobre 
cuestións cotiás. CCL, 
SIE
IL4.3.2. Completa 
actividades referidas a 
situacións da vida cotiá 
respectando as 
convencións sociais. 
CCL, CSC, SIE

IL4.4.1. Escribe notas, 
mensaxes sobre 
cuestións cotiás. CCL, 
SIE
IL4.4.3. Completa 
actividades referidas a 
situacións da vida cotiá 
respectando as 
convencións sociais. 
CCL, CSC, SIE
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal relativo 
aos seguintes 
temas:

-Líderes mundiales 
que axudaron a 
resolver conflitos

-Traballo voluntario
-Campañas contra o 

bullying no Reino 
Unido

Funcións 
comunicativas:
- Escribir notas para 

un debate sobre 
que obxectos levar
a unha expedición 

- Escribir un artigo en 
tres pasos: 
planificar, escribir, 
repasar

- Aprender a usar 
conectores de 
secuenciación 

A través destas 
actividades o 
alumno practicará 
as seguintes 
funcións 
comunicativas:

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, e
expresión de sucesos 
futuros.

- Expresión do 
coñecemento, a 
certeza, a dúbida e a 
conxectura. 

- Establecemento e 

similares, ou 
redactando borradores
previos.

CE4.3. Incorporar á 
produción do texto 
escrito os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relacións interpersoais 
e convencións sociais 
nos ámbitos persoal, 
público, educativo e 
ocupacional/laboral, 
seleccionando e 
achegando 
información necesaria 
e pertinente, 
axustando de maneira 
adecuada a expresión 
ao destinatario, ao 
propósito 
comunicativo, ao tema
tratado e ao soporte 
textual, e expresando 
opinións e puntos de 
vista coa cortesía 
necesaria.

CE4.4. Levar a cabo as 
funcións requiridas polo
propósito 
comunicativo, 
utilizando un repertorio 
de expoñentes comúns
de devanditas funcións
e os patróns discursivos 
habituais para iniciar e 
concluír o texto escrito 
adecuadamente, 

nos que solicita e 
transmite 
información e 
opinións sinxelas e 
nos que resalta os 
aspectos que lle 
resultan 
importantes (p. e. 
nunha páxina Web 
ou unha revista 
xuvenís, ou dirixidos
a un profesor ou 
profesora ou un 
compañeiro), 
respectando as 
convencións e 
normas de cortesía 
e da etiqueta.

EA4.5. Escribe, nun 
formato 
convencional, 
informes breves e 
sinxelos nos que dá
información 
esencial sobre un 
tema académico, 
ocupacional, ou 
menos habitual (p. 
e. un accidente), 
describindo 
brevemente 
situacións, persoas, 
obxectos e lugares;
narrando 
acontecementos 
nunha clara 
secuencia lineal, e 

IL4.5.1. Escribe unha 
reseña, unha biografía, 
un informe, un resumo, 
etc. utilizando 
información específica. 
CCL, CEEC, SIE
IL4.5.3. Escribe artigos de
prensa, revistas, páxinas 
web, etc. seguindo un 
modelo. CCL, CMCT, 
CEEC, SIE

IL4.6.2. Narra por escrito 
acontecementos e 
intercambia vivencias 
persoais fomentando o 
contacto social. CCL, 
CSC SIE
IL4.6.4. Utiliza os recursos 
dixitais do curso para 
profundar nos 
coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD
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CRITERIOS DE
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AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.
Past tenses 

Léxico escrito de uso 
común (produción) 
relativo a :.
 -Rescates e 
supervivencia: 
victims, casualties, 
firefighters, etc 
-Adxectivos extremos: 
freezing, starving, 
fascinating, etc 
-Frases para describir 
fotos nun exame
-Frases para narrar o 
que pasou nun 
suceso

Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a
escritura, a ortografía 
de palabras 
relacionadas coas 
emerxencias, 
accidentes, rescates.

organizar a 
información de 
maneira clara, 
ampliala con exemplos
ou resumila.

CE4.5. Mostrar un bo 
control, aínda que con 
algunha influencia da 
primeira lingua ou 
outras, sobre un amplo 
repertorio de estruturas 
sintácticas comúns, e 
seleccionar os 
elementos adecuados 
de coherencia e de 
cohesión textual para 
organizar o discurso de 
maneira sinxela pero 
eficaz.

CE4.6. Coñecer e 
utilizar léxico escrito de 
uso común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e un repertorio limitado
de expresións e 
modismos de uso 
frecuente.

CE4.7. Utilizar as 
convencións 
ortográficas, de 
puntuación e de 
formato máis 
frecuentes con 
razoable corrección de
modo que se 

explicando de 
maneira sinxela os 
motivos de certas 
accións. 

EA4.6. Escribe 
correspondencia 
persoal e participa 
en foros, blogs e 
chats nos que 
describe 
experiencias, 
impresións e 
sentimentos; narra, 
de forma lineal e 
coherente, feitos 
relacionados co 
seu ámbito de 
interese, 
actividades e 
experiencias 
pasadas (p. e. 
sobre unha viaxe, 
as súas mellores 
vacacións, un 
acontecemento 
importante, un 
libro, unha 
película), ou feitos 
imaxinarios; e 
intercambia 
información e ideas
sobre temas 
concretos, 
sinalando os 
aspectos que lle 
parecen 
importantes e 
xustificando 
brevemente as 

IL4.7.1. Escribe cartas, e-
mails, faxes, etc. de 
carácter formal 
seguindo un modelo. 
CCL, CEEC, SIE
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AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO
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comprenda a 
mensaxe, aínda que 
pode darse algunha 
influencia da primeira 
ou outras linguas; saber
manexar os recursos 
básicos de 
procesamiento de 
textos para corrixir os 
erros ortográficos dos 
textos que se producen
en formato 
electrónico, e 
adaptarse ás 
convencións comúns 
de escritura de textos 
en Internet (p. e. 
abreviacións ou outros 
en chats).

súas opinións sobre 
os mesmos.

EA4.7. Escribe 
correspondencia 
formal básica, 
dirixida a 
institucións públicas
ou privadas ou 
entidades 
comerciais, 
fundamentalmente
destinada a pedir 
ou dar información,
solicitar un servizo 
ou realizar unha 
reclamación ou 
outra xestión 
sinxela, 
observando as 
convencións 
formais e normas 
de cortesía usuais 
neste tipo de 
textos.
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PROGRAMAS DE REFORZO E AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención á Diversidade)

A través destas actividades desenvólvese fundamentalmente a adquisición da COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).

Actividades de reforzo:
 Basics worksheets, Teacher’s Resource File p

Actividades de ampliación:
 Actividade para Fast-finishers: Teacher’s book 

 

EDUCACIÓN LITERARIA

A través destas actividades desenvólvese a CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC):

 Valoración e participación activa en actividades literarias na clase.
 Aprecio da literatura como fonte de pracer sendo capaz de mostrar unha actitude crítica

cara a ela.
 Desenvolvemento da autonomía lectora:

254

UNIT 2:  GREAT SCAPES



CONTIDOS INTER-CURRICULARES

A través da aprendizaxe destes contidos desenvólvese a COMPETENCIA MATEMÁTICA E 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCT) e COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA (CCL):  

 TIC: procura de información en internet, ferramentas de escritura online
 Lingua e literatura: referencias á biografía Gandhi de Rachel Bladon, escribir un artigo 
 Historia: Gandhi e outros líderes que axudaron a resolver conflitos

VALORES E ACTITUDES (Contidos de tratamento transversal)

A través do proceso de ensino-aprendizaxe destes valores desenvólvense as COMPETENCIAS 
SOCIAIS E CÍVICAS (CSC):

Valores:
 Educación para a tolerancia: A importancia de coñecer e apoiar a organizacións sen ánimo

de lucro que axudan aos demais.
 Educación para a paz: A importancia de condenar o bullying e calquera tipo de violencia.
 Educación moral e cívica: A importancia de ter unha actitude crítica ante as noticias.

Actitudes:
 Educación e respecto na lingua estranxeira. 
 Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa lingua materna, acento, orixe,

etc. 
 Superar o bloqueo mental cando se coñece a novos falantes da lingua estranxeira
 Escoita  atenta e mostrando seguridade
 Uso da lingua estranxeira na clase
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UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN
 
A través do uso destas ferramentas desenvólvese a COMPETENCIA DIXITAL (CD):

Material dixital. 

 Student’s website

SENTIDO DE INICIATIVA E EMPRENDIMENTO

A través das seguintes actividades desenvólvese o SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR 
(SIE):

 Iniciativa para participar en actividades de grupo: 

◦ Interpreta un diálogo
◦   Realizar unha presentación

 Emprendimento para realizar as tarefas individuais por si mesmo:
◦ Completa exercicios de vocabulario e gramática.
◦ Le textos.
◦ Realizar unha tarefa de writing.
◦ Repasa e autoavalía os contidos aprendidos. 

 

RECURSOS DE AVALIACIÓN

A través das seguintes actividades desenvólvese a COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
(CAA):

 Avaliación informal
◦ Observación do traballo de clase para avaliar o progreso tanto individual como colectivo

 Avaliación Formal
◦ Exam

 Self-evaluation
◦ Study guide: Student’s Book páxina 29 
◦ Progress check and self-evaluation: Workbook páxinas 22–23 
◦ Grammar reference and practice: Workbook páxinas 88–87 
◦ Wordlist: Workbook páxinas 151–157
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OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE4

Nesta unidade os alumnos aprenderán…

 a comprender, memorizar e usar correctamente vocabulario relacionado co xestión 
do tempo CCL, CMCT, CSC,CCEC, SIE 

 a comprender e usar correctamente o present perfect e os seus adverbios e usalos 
nunha actividade oral CCL, CAA, SIE 

4  Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; 
CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía e Competencias Clave de 
tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e 
cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

Estratexias de 
comprensión: 
- Mobilización de 
información previa 
sobre tipo de tarefa e 
sobre o tema da 
unidade: Body 
language and 
British/American Eng

- Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión ao 
mesmo,

- Distinción de tipos 
de comprensión 
(sentido xeral, 
información esencial, 
puntos principais, 
detalles relevantes) 
ao escoitar unhas 
preguntas e respostas 
sobre experiencias na
vida.

- Formulación de 
hipótese sobre 
contido e contexto 
antes de escoitar 
unha entrevista.

- Inferencia e 
formulación de 
hipótese sobre 
significados a partir 
da comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, 
utilizando imaxes para
predicir o contido dun
texto sobre xestión do 
tempo.

CE1.1.Identificar o 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos principais e 
os detalles máis 
relevantes en textos 
orais breves ou de 
lonxitude media, 
claramente 
estruturados, e 
transmitidos de viva voz
ou por medios técnicos
e articulados a unha 
velocidade media, nun
rexistro formal, informal 
ou neutro, e que traten
de aspectos concretos 
ou abstractos de 
temas xerais, sobre 
asuntos cotiáns en 
situacións correntes ou 
menos habituais, ou 
sobre os propios 
intereses nos ámbitos 
persoal, público, 
educativo e 
ocupacional/laboral, 
sempre que as 
condicións acústicas 
non distorsionen a 
mensaxe e póidase 
volver escoitar o 
devandito.

CE1.2.Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
adecuadas para a 
comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos e ideas 
principais ou os 
detalles relevantes do 

EA1.1. Capta os 
puntos principais e 
detalles relevantes de 
mensaxes gravadas 
ou de viva voz, 
claramente 
articulados, que 
conteñan instrucións, 
indicacións ou outra 
información, mesmo 
de tipo técnico (p. e. 
en contestadores 
automáticos, ou sobre
como realizar un 
experimento en clase 
ou como utilizar unha 
máquina ou 
dispositivo no ámbito 
ocupacional).

EA1.2. Entende o que 
se lle di en 
transaccións e 
xestións cotiás e 
estruturadas (p. e. en 
bancos, tendas, 
hoteis, restaurantes, 
transportes, centros 
educativos, lugares 
de traballo), ou 
menos habituais (p. e. 
nunha farmacia, un 
hospital, nunha 
comisaría ou un 
organismo público), si 
pode pedir 
confirmación dalgúns 
detalles.

EA1.3. Identifica as 
ideas principais e 

IL1.1.1. Escoita 
indicacións, instrucións, 
anuncios, e capta a 
información esencial. 
CCL, SIE

IL1.2.2. Escoita  e 
entende as preguntas 
do profesor sobre temas
familiares e cotiáns. CCL
IL1.2.3. Escoita  e 
interpreta diálogos 
sobre situacións cotiás 
respectando as 
convencións sociais. 
CCL, CSC, SIE

IL1.3.1. Presencia 
conversacións sobre o 
tema da unidade e 
extrae a información 
esencial. CCL
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CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

- Reformulación de 
hipótese a partir 
da comprensión 
de novos 
elementos,  

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións 
sociais, normas de 
cortesía e rexistros; 
costumes, valores, 
crenzas e actitudes

Funcións 
comunicativas:
- Escoitar unha 

entrevista
- Escoitar un texto 

sobre a language 
experience

- Escoitar preguntas e 
respostas sobre 
experienciasr 

A través destas 
actividades o 
alumno practicará 
as seguintes 
funcións 
comunicativas:

- Iniciación e 
mantemento de 
relacións persoais e 
sociais.

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de 
persoas, obxectos, 
lugares e actividades.

- Narración de 
acontecementos 

texto. 

CE1.3.Coñecer e utilizar
para a comprensión 
do texto os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá 
(hábitos e actividades 
de estudo, traballo e 
lecer), condicións de 
vida (hábitat, estrutura 
socio-económica), 
relacións interpersoais 
(xeracionais, entre 
homes e mulleres, no 
ámbito educativo, 
ocupacional e 
institucional), 
comportamento 
(posturas, expresións 
faciais, uso da voz, 
contacto visual, 
proxémica), e 
convencións sociais 
(actitudes, valores).

CE1.4.Distinguir a 
función ou funcións 
comunicativas máis 
relevantes do texto e 
un repertorio dos seus 
expoñentes máis 
comúns, así como 
patróns discursivos de 
uso frecuente relativos 
á organización e 
ampliación ou 
restructuración da 
información (p. e. nova
fronte a coñecida; 
exemplificación; 

detalles relevantes 
dunha conversación 
formal ou informal de 
certa duración entre 
dúas ou máis 
interlocutores que ten 
lugar na súa presenza 
e na que se tratan 
temas coñecidos ou 
de carácter xeral ou 
cotián, cando o 
discurso está 
articulado con 
claridade e nunha 
variedade estándar 
da lingua.

EA1.4. Comprende, 
nunha 
conversación 
informal na que 
participa, 
explicacións ou 
xustificacións de 
puntos de vista e 
opinións sobre 
diversos asuntos de
interese persoal, 
cotiáns ou menos 
habituais, así como
a formulación de 
hipótese, a 
expresión de 
sentimentos e a 
descrición de 
aspectos 
abstractos de 
temas como, p. e., 
a música, o cine, a 
literatura ou os 
temas de 

IL1.4.2. Escoita 
conversacións informais 
relacionadas con temas
socioculturais e inter-
curriculares. CCL, CSC

IL1.5.3. Escoita  
entrevistas e extrae  a 
información 
fundamental. CCL, SIE

IL1.6.1. Escoita 
gravacións sobre o 
tema da unidade  e 
interpreta a 
información. CCL, CMCT

259



BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, 

- Expresión do 
coñecemento, a 
certeza, a dúbida e a 
conxectura. 

- Expresión da 
vontade, a intención, 
a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a 
prohibición.

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e 
hipóteses.

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.
Present perfect, yet, 
just, already, ever, 
never, for/since

Léxico oral de uso 
común (recepción) 
relativo a :. 
Body language
British/Am Eng
-Frases para 
entrevistas
-Frases para 
responder sobre un 
tema preparado nun 
exame
-Frases para falar de 
futuro nun exame

Patróns sonoros, 

resumo).

CE1.5.Aplicar á 
comprensión do texto 
os coñecementos 
sobre os constituíntes e 
a organización de 
patróns sintácticos e 
discursivos de uso 
frecuente na 
comunicación oral, así 
como os seus 
significados asociados 
(p. e. unha estrutura 
interrogativa para 
expresar sorpresa). 

CE1.6.Recoñecer 
léxico oral de uso 
común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e un repertorio limitado
de expresións e 
modismos de uso 
frecuente cando o 
contexto ou o apoio 
visual facilitan a 
comprensión.

CE1.7.Discriminar 
patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e 
de entonación de uso 
común, e recoñecer os
significados e 
intencións 

actualidade.

EA1.5. Comprende, 
nunha conversación 
formal, ou entrevista 
na que participa (p. e.
en centros de estudos 
ou de traballo), 
información relevante 
e detalles sobre 
asuntos prácticos 
relativos a actividades
académicas ou 
ocupacionais de 
carácter habitual e 
predicible, sempre 
que poida pedir que 
se lle repita, ou que se
reformule, aclare ou 
elabore, algo do que 
se lle dixo.

EA1.6. Distingue, con 
apoio visual ou 
escrito, as ideas 
principais e 
información relevante 
en presentacións ou 
charlas ben 
estruturadas e de 
exposición clara sobre
temas coñecidos ou 
do seu interese 
relacionados co 
ámbito educativo ou 
ocupacional (p. e., 
sobre un tema 
académico ou de 
divulgación científica, 
ou unha charla sobre 
a formación 
profesional noutros 

IL1.7.2. Utiliza os recursos 
dixitais do curso para 
profundar nos 
coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD
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acentuais, rítmicos 
e de entonación:

- /h/
comunicativas xerais 
relacionados cos 
mesmos.

países).

EA1.7. Identifica a 
idea principal e 
aspectos significativos 
de noticias de 
televisión claramente 
articuladas cando hai 
apoio visual que 
complementa o 
discurso, así como o 
esencial de anuncios 
publicitarios, series e 
películas ben 
estruturados e 
articulados con 
claridade, nunha 
variedade estándar 
da lingua, e cando as 
imaxes facilitan a 
comprensión.
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Estratexias de 
produción:
Producir textos orais 
relacionados con 
experiencias,

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, 
coherencia, 
estruturándoo 
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 dispoñibles. 

- Compensar as 
carencias lingüísticas 
mediante 

CE2.1. Producir textos 
breves ou de lonxitude 
media, tanto en 
conversación cara a 
cara como por 
teléfono ou outros 
medios técnicos, nun 
rexistro formal, neutro 
ou informal, nos que se 
intercambian 
información, ideas e 
opinións, xustifícanse 
de maneira simple 
pero suficiente os 
motivos de accións e 
plans, e formúlanse 
hipóteses, aínda que 
ás veces haxa titubeos 
para buscar expresións,
pausas para reformular
e organizar o discurso e
sexa necesario repetir 
o devandito para 
axudar ao interlocutor 
a comprender algúns 
detalles. 

CE2.2. Coñecer e saber
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para 
producir textos orais 
monolóxicos ou 
dialóxicos breves ou de
lonxitude media, e de 
estrutura simple e 
clara, explotando os 
recursos dos que se 
dispón e limitando a 
expresión aos mesmos; 
recorrendo, entre 
outros, a 
procedementos como 

EA2.1. Fai 
presentacións breves, 
ben estruturadas, 
ensaiadas 
previamente e con 
apoio visual (p. e. 
PowerPoint), sobre 
aspectos concretos 
de temas 
académicos ou 
ocupacionais do seu 
interese, organizando 
a información básica 
de maneira 
coherente, 
explicando as ideas 
principais brevemente
e con claridade e 
respondendo a 
preguntas sinxelas dos
oíntes articuladas de 
maneira clara e a 
velocidade media.

EA2.2. Desenvólvese 
adecuadamente en 
situacións cotiás e 
menos habituais que 
poden xurdir durante 
unha viaxe ou 
estancia noutros 
países por motivos 
persoais, educativos 
ou ocupacionais 
(transporte, 
aloxamento, comidas,
compras, estudos, 
traballo, relacións 
coas autoridades, 
saúde, lecer), e sabe 

IL2.1.2. Fala sobre temas 
socioculturais, 
mostrando respecto 
cara a outras culturas. 
CCL, SIE, CSC
IL2.1.4. Responde 
adecuadamente ás 
preguntas do profesor  
sobre temas familiares e 
cotiáns. CCL, SIE

IL2.2.2. Practica e 
reproduce a pronuncia 
correcta en situacións 
cotiás de 
comunicación. CCL, SIE
IL2.2.4. Practica como 
pedir información, 
solicitar axuda, dar 
consellos de forma 
educada, etc. B2 CCL, 
CSC; SIE
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procedementos 
lingüísticos, 
paralingüísticos ou 
paratextuais:

Lingüísticos
- Modificar palabras 
de significado 
parecido.

Paralingüísticos e 
paratextuais
- Usar sons 
extralingüísticos e 
calidades prosódicas 
convencionais.

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións 
sociais, normas de 
cortesía e rexistros; 
costumes, valores, 
crenzas e 
actitudes;

Funcións 
comunicativas:
- Formular e responder

preguntas sobre 
experiencias - 
-Formular e 
responder 
preguntas sobre 
xestión do tempo

-Dar a súa opinión 
mostrando acordo 
ou descuerdo

- Preparar e practicar 
un diálogo sobre 
unha entrevista

- Preparar e levar a 
cabo un exame 
oral falando dun 
tema preparado 

A través destas 

a definición simple de 
elementos para os que 
non se teñen as 
palabras precisas, ou 
comezando de novo 
cunha nova estratexia 
cando falla a 
comunicación.

CE2.3. Incorporar á 
produción do texto oral
monolóxico ou 
dialóxico os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relacións interpersoais 
e convencións sociais 
nos ámbitos persoal, 
público, educativo e 
ocupacional/laboral, 
seleccionando e 
achegando 
información necesaria 
e pertinente, 
axustando de maneira 
adecuada a expresión 
ao destinatario, ao 
propósito 
comunicativo, ao tema
tratado e á canle de 
comunicación, e 
expresando opinións e 
puntos de vista coa 
cortesía necesaria.

CE2.4. Levar a cabo as 
funcións requiridas polo
propósito 
comunicativo, 
utilizando un repertorio 

solicitar atención, 
información, axuda 
ou explicacións, e 
facer unha 
reclamación ou unha 
xestión formal de 
maneira sinxela pero 
correcta e adecuada 
ao contexto.

EA2.3. Participa 
adecuadamente 
en conversacións 
informais cara a 
cara ou por 
teléfono ou outros 
medios técnicos, 
sobre asuntos 
cotiáns ou menos 
habituais, nas que 
intercambia 
información e 
expresa e xustifica 
brevemente 
opinións e puntos 
de vista; narra e 
describe de forma 
coherente feitos 
ocorridos no 
pasado ou plans 
de futuro reais ou 
inventados; 
formula hipótese; 
fai suxestións; pide 
e dá indicacións 
ou instrucións con 
certo detalle; 
expresa e xustifica 
sentimentos, e 
describe aspectos 
concretos e 
abstractos de 
temas como, por 
exemplo, a música,

IL2.3.1. Interpreta 
conversacións informais 
por parellas 
respectando as normas 
e convencións sociais. 
CCL, SIE, CSC

IL2.4.1. Interpreta 
conversacións formais 
por parellas seguindo un
modelo. CCL, SIE, CSC
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actividades o 
alumno practicará 
as seguintes 
funcións 
comunicativas:

- Iniciación e 
mantemento de 
relacións persoais e 
sociais.

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de 
persoas, obxectos, 
lugares e actividades.

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes

- Expresión do 
coñecemento, a 
certeza, a dúbida e a 
conxectura. 

- Expresión da 
vontade, a intención, 
a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a 
prohibición.

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e 
hipóteses.

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.

de expoñentes comúns
de devanditas funcións
e os patróns discursivos 
habituais para iniciar e 
concluír o texto 
adecuadamente, 
organizar a 
información de 
maneira clara, 
ampliala con exemplos
ou resumila.

CE2.5. Mostrar un bo 
control, aínda que con 
algunha influencia da 
primeira lingua ou 
outras, sobre un amplo 
repertorio de estruturas 
sintácticas comúns, e 
seleccionar os 
elementos adecuados 
de coherencia e de 
cohesión textual para 
organizar o discurso de 
maneira sinxela pero 
eficaz.

CE2.6. Coñecer e 
utilizar léxico oral de 
uso común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e un repertorio limitado
de expresións e 
modismos de uso 
frecuente.

o cine, a literatura 
ou os temas de 
actualidade.

EA2.4. Toma parte en 
conversacións formais,
entrevistas e reunións 
de carácter 
académico ou 
ocupacional, sobre 
temas habituais nestes
contextos, 
intercambiando 
información 
pertinente sobre feitos
concretos, pedindo e 
dando instrucións ou 
solucións a problemas
prácticos, expondo os
seus puntos de vista 
de maneira sinxela e 
con claridade, e 
razoando e 
explicando 
brevemente e de 
maneira coherente as
súas accións, opinións 
e plans.
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Present perfect, yet, 
just, already, ever, 
never, for/since

Léxico oral de uso 
común (produción) 
relativo a :. 
British/Am Eng
Body Language

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos 
e de entonación.

-  /h/

CE2.7. Pronunciar e 
entoar os enunciados 
de maneira clara e 
comprensible, aínda 
que os interlocutores 
poden necesitar 
repeticións si trátase de
palabras e estruturas 
pouco frecuentes, en 
cuxa articulación 
poden cometerse erros
que non interrompan a
comunicación.

CE2.8. Manter o ritmo 
do discurso coa fluidez 
suficiente para facer 
comprensible a 
mensaxe cando as 
intervencións son 
breves ou de lonxitude 
media, aínda que 
poidan producirse 
pausas, vacilacións 
ocasionais ou 
reformulacións do que 
se quere expresar en 
situacións menos 
habituais ou en 
intervencións máis 
longas.

CE2.9. Interactuar de 
maneira sinxela pero 
efectiva en 
intercambios 
claramente 
estruturados, utilizando 
fórmulas ou indicacións
habituais para tomar 
ou ceder a quenda de 
palabra, aínda que se 
poida necesitar a 
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axuda do interlocutor.
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Estratexias de 
comprensión:
- Mobilización de 
información previa 
sobre o tema da 
unidade: 

- Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión ao 
mesmo mediante a 
lectura dun texto 
sobre un curso de 
inmersión lingüística 
en inglés. 

- Distinción de tipos 
de comprensión 
(sentido xeral, 
información esencial, 
puntos principais, 
detalles relevantes), 
ao ler  un texto sobre 
preparar unha 
entrevista.

- Formulación de 
hipótese sobre 
contido e contexto 
antes de ler un aviso 
sobre experiencia de 
traballo 
- Inferencia e 
formulación de 
hipótese sobre 
significados a partir 
da comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, 
utilizando imaxes para
predicir o contido dun
texto escrito sobre 

CE3.1. Identificar a 
información esencial, 
os puntos máis 
relevantes e detalles 
importantes en textos, 
tanto en formato 
impreso como en 
soporte dixital, breves 
ou de lonxitude media 
e ben estruturados, 
escritos nun rexistro 
formal, informal ou 
neutro, que traten de 
asuntos cotiáns ou 
menos habituais, de 
temas de interese ou 
relevantes para os 
propios estudos, 
ocupación ou traballo 
e que conteñan 
estruturas e un léxico 
de uso común, tanto 
de carácter xeral 
como máis específico. 

CE3.2. Coñecer e saber
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para 
a comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos e ideas 
principais ou os 
detalles relevantes do 
texto.

CE3.3. Coñecer, e 
utilizar para a 
comprensión do texto, 
os aspectos 
sociolingüísticos 

EA3.1. Identifica 
información 
relevante en 
instrucións 
detalladas sobre o 
uso de aparellos, 
dispositivos ou 
programas 
informáticos, e 
sobre a realización 
de actividades e 
normas de 
seguridade ou de 
convivencia (p. e. 
nun evento 
cultural, nunha 
residencia de 
estudantes ou nun 
contexto 
ocupacional).

EA3.2. Entende o 
sentido xeral, os 
puntos principais e 
información relevante 
de anuncios e 
comunicacións de 
carácter público, 
institucional ou 
corporativo e 
claramente 
estruturados, 
relacionados con 
asuntos do seu 
interese persoal, 
académico ou 
ocupacional (p. e. 
sobre lecer, cursos, 
bolsas, ofertas de 

IL3.1.1. Le instrucións, 
indicacións, carteis, 
fichas informativas, etc. 
e comprende 
información específica. 
CCL, CCEC
IL3.1.3. Le e pon en 
práctica instrucións e 
consellos para mellorar 
as súas técnicas de 
aprendizaxe. CCL, CAA

IL3.2.1. Le un anuncio 
publicitario, un folleto 
turístico, unha guía de 
viaxes, etc. e analiza a 
información. CCL, CEEC

IL3.3.1. Le cartas, e-
mails, blogs, postais, etc.
de carácter persoal e 
utilízaos como modelo. 
CCL, CSC, SIE
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xestión do tempo.

- Reformulación de 
hipótese a partir da 
comprensión de 
novos elementos 

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións 
sociais, normas de 
cortesía e rexistros; 
costumes, valores, 
crenzas e 
actitudesl 

 Funcións 
comunicativas:
- Ler unha páxina web

sobre un campo 
de verán en inglés. 

- Ler un texto con 
consellos para 
unha entrevista..

- Ler sobre 
experiencias. 

A través destas 
actividades o 
alumno practicará 
as seguintes 
funcións 
comunicativas:

- Iniciación e 
mantemento de 
relacións persoais e 
sociais.

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de 
persoas, obxectos, 
lugares e actividades.

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 

relativos á vida cotiá 
(hábitos e actividades 
de estudo, traballo e 
lecer), condicións de 
vida (hábitat, estrutura 
socio-económica), 
relacións interpersoais 
(xeracionais, ou no 
ámbito educativo, 
ocupacional e 
institucional), e 
convencións sociais 
(actitudes, valores), así 
como os aspectos 
culturais xenerais que 
permitan comprender 
información e ideas 
presentes no texto (p. 
e. de carácter histórico
ou literario). 

CE3.4. Distinguir a 
función ou funcións 
comunicativas máis 
relevantes do texto e 
un repertorio dos seus 
expoñentes máis 
comúns, así como 
patróns discursivos de 
uso frecuente relativos 
á organización e 
ampliación ou 
restructuración da 
información (p. e. nova
fronte a coñecida; 
exemplificación; 
resumo).

CE3.5. Recoñecer, e 
aplicar á comprensión 
do texto, os 
constituíntes e a 

traballo).

EA3.3. Comprende 
correspondencia 
persoal, en calquera 
soporte incluíndo foros
online ou blogs, na 
que se describen con 
certo detalle feitos e 
experiencias, 
impresións e 
sentimentos; nárranse 
feitos e experiencias, 
reais ou imaxinarios, e 
intercámbianse 
información, ideas e 
opinións sobre 
aspectos tanto 
abstractos como 
concretos de temas 
xerais, coñecidos ou 
do seu interese.

EA3.4. Entende o 
suficiente de cartas, 
faxes ou correos 
electrónicos de 
carácter formal, 
oficial ou institucional 
como para poder 
reaccionar en 
consecuencia (p. e. si 
solicítanselle 
documentos para 
unha estancia de 
estudos no 
estranxeiro).

EA3.5. Localiza con 
facilidade 
información 
específica de 

IL3.4.1. Le cartas, e-
mails, faxes, etc. de 
carácter formal e extrae
información específica. 
CCL, CEEC

IL3.5.1. Le artigos de 
prensa, revistas, páxinas 
web, etc., e analiza a 
información. CCL, 
CMCT, CEEC
IL3.5.3. Le textos 
argumentativos e extrae
as conclusións 
pertinentes. CCL, CMCT,
CEEC

IL3.6.1. Le textos 
informativos sobre o 
tema principal da 
unidade e extrae 
información relevante. 
CCL, CMCT, CCEC

268



BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

de estados e 
situacións presentes, e
expresión de sucesos 
futuros.

- Expresión do 
coñecemento, a 
certeza, a dúbida e a 
conxectura. 

- Expresión da 
vontade, a intención, 
a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a 
prohibición.

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e 
hipóteses.

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.

Present perfect, yet, 
just, already, ever, 
never, for/since

Léxico escrito de uso 
común (recepción) 
relativo a :.  

 Body 
Language

 B/Am Eng

Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas 
Mostrar interese por 

aprender, 
mediante a 

organización de 
estruturas sintácticas 
de uso frecuente na 
comunicación escrita, 
así como os seus 
significados asociados 
(p. e. unha estrutura 
interrogativa para 
expresar sorpresa).

CE3.6. Recoñecer 
léxico escrito de uso 
común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e un repertorio limitado
de expresións e 
modismos de uso 
frecuente cando o 
contexto ou o apoio 
visual facilitan a 
comprensión. 

CE3.7. Recoñecer as 
principais convencións 
de formato, 
tipográficas, 
ortográficas e de 
puntuación, así como 
abreviaturas e símbolos
de uso común e máis 
específico (p. e. &, ¥), 
e os seus significados 
asociados.

carácter concreto en 
textos xornalísticos en 
calquera soporte, ben
estruturados e de 
extensión media, tales
como noticias 
glosadas; recoñece 
ideas significativas de 
artigos divulgativos 
sinxelos, e identifica as
conclusións principais 
en textos de carácter 
claramente 
argumentativo, 
sempre que poida 
reler as seccións 
difíciles.

EA3.6. Entende 
información 
específica de 
carácter concreto 
en páxinas Web e 
outros materiais de 
referencia ou 
consulta 
claramente 
estruturados (p. e. 
enciclopedias, 
dicionarios, 
monografías, 
presentacións) 
sobre temas 
relativos a materias
académicas ou 
asuntos 
ocupacionais 
relacionados coa 
súa especialidade 
ou cos seus 
intereses.

IL3.6.6. Le e comprende 
as seccións de repaso 
da unidade 
fomentando a 
aprendizaxe autónoma.
CCL, CAA

IL3.7.1. Le historias, 
contos, extractos de 
novelas, ensaios, 
narracións, etc. e 
comprende información
detallada. CCL, CEEC
IL3.7.2. Le e comprende 
o argumento de textos 
literarios sinxelos B3 CCL,
CCEC
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

lectura, a 
ortografía de 
palabras 
relacionadas con 
aspiracións futuras 
e xestión do 
tempo.

EA3.7. Comprende os 
aspectos xerais e 
os detalles máis 
relevantes de 
textos de ficción e 
textos literarios 
contemporáneos 
breves, ben 
estruturados e 
nunha variante 
estándar da lingua,
nos que o 
argumento é lineal 
e pode seguirse 
sen dificultade, e 
os personaxes e as 
súas relacións 
descríbense de 
maneira clara e 
sinxela.

270



UNIT 3: FUTURE POSSIBILITIES

BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

Estratexias de 
produción:
Producir textos 
escritos relacionados 
con experiencias de 
vida, practicando as 
seguintes estratexias 
de produción escrita:

Planificación
- Mobilizar e coordinar
as propias 
competencias xerais 
e comunicativas co 
fin de realizar 
eficazmente a tarefa 
(repasar que se sabe 
sobre o tema, 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 

CE4.1. Escribir, en 
papel ou en soporte 
electrónico, textos 
breves ou de lonxitude 
media, coherentes e 
de estrutura clara, 
sobre temas de 
interese persoal, ou 
asuntos cotiáns ou 
menos habituais, nun 
rexistro formal, neutro 
ou informal, utilizando 
adecuadamente os 
recursos de cohesión, 
as convencións 
ortográficas e os signos
de puntuación máis 
comúns, e mostrando 
un control razoable de 
expresións, estruturas e 
un léxico de uso 
frecuente, tanto de 
carácter xeral como 
máis específico dentro 
da propia área de 
especialización ou de 
interese. 

CE4.2. Coñecer, 
seleccionar e aplicar 
as estratexias máis 
adecuadas para 
elaborar textos escritos 
breves ou de media 
lonxitude, p. e. 
parafraseando 
estruturas a partir 
doutros textos de 
características e 
propósitos 
comunicativos 

EA4.1. Completa un 
cuestionario 
detallado con 
información 
persoal, 
académica ou 
laboral (p. e. para 
facerse membro 
dunha asociación, 
ou para solicitar 
unha bolsa).

EA4.2. Escribe o seu 
curriculum vitae en 
formato electrónico, 
seguindo, p. e., o 
modelo Europass.

EA4.3. Toma notas, 
mensaxes e 
apuntamentos con 
información sinxela e 
relevante sobre 
asuntos habituais e 
aspectos concretos 
nos ámbitos persoal, 
académico e 
ocupacional dentro 
da súa especialidade 
ou área de interese.

EA4.4. Escribe notas, 
anuncios, 
mensaxes e 
comentarios 
breves, en 
calquera soporte, 

IL4.1.2. Completa 
actividades escritas con
información persoal ou 
relativa aos seus 
intereses persoais. CCL, 
SIE
IL4.1.3. Completa 
actividades de repaso e
auto-avaliación con 
información relativa aos 
seus intereses. CCL, CAA

IL4.2.1. Redacta 
seguindo un modelo un 
curriculum vitae, 
incluíndo información 
persoal. CCL, CCEC, SIE

IL4.3.2. Completa 
actividades referidas a 
situacións da vida cotiá 
respectando as 
convencións sociais. 
CCL, CSC, SIE

IL4.4.1. Escribe notas, 
mensaxes sobre 
cuestións cotiás. CCL, 
SIE
IL4.4.3. Completa 
actividades referidas a 
situacións da vida cotiá 
respectando as 
convencións sociais. 
CCL, CSC, SIE
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

as dificultades e os 
recursos dispoñibles. 

- 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; 

Funcións 
comunicativas:
- Escribir sobre unha 

experiencia de 
vida

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de 
persoas, obxectos, 
lugares e actividades.

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes,
- Expresión do 
coñecemento, a 
certeza, a dúbida e a 
conxectura. 

- Expresión da 
vontade, a intención, 
a decisión, a 
promesa, a orde, a 

similares, ou 
redactando borradores
previos.

CE4.3. Incorporar á 
produción do texto 
escrito os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relacións interpersoais 
e convencións sociais 
nos ámbitos persoal, 
público, educativo e 
ocupacional/laboral, 
seleccionando e 
achegando 
información necesaria 
e pertinente, 
axustando de maneira 
adecuada a expresión 
ao destinatario, ao 
propósito 
comunicativo, ao tema
tratado e ao soporte 
textual, e expresando 
opinións e puntos de 
vista coa cortesía 
necesaria.

CE4.4. Levar a cabo as 
funcións requiridas polo
propósito 
comunicativo, 
utilizando un repertorio 
de expoñentes comúns
de devanditas funcións
e os patróns discursivos 
habituais para iniciar e 
concluír o texto escrito 
adecuadamente, 

nos que solicita e 
transmite 
información e 
opinións sinxelas e 
nos que resalta os 
aspectos que lle 
resultan 
importantes (p. e. 
nunha páxina Web 
ou unha revista 
xuvenís, ou dirixidos
a un profesor ou 
profesora ou un 
compañeiro), 
respectando as 
convencións e 
normas de cortesía 
e da etiqueta.

EA4.5. Escribe, nun 
formato 
convencional, 
informes breves e 
sinxelos nos que dá
información 
esencial sobre un 
tema académico, 
ocupacional, ou 
menos habitual (p. 
e. un accidente), 
describindo 
brevemente 
situacións, persoas, 
obxectos e lugares;
narrando 
acontecementos 
nunha clara 
secuencia lineal, e 
explicando de 
maneira sinxela os 
motivos de certas 

IL4.5.1. Escribe unha 
reseña, unha biografía, 
un informe, un resumo, 
etc. utilizando 
información específica. 
CCL, CEEC, SIE

IL4.7.1. Escribe cartas, e-
mails, faxes, etc. de 
carácter formal 
seguindo un modelo. 
CCL, CEEC, SIE
IL4.7.3. Solicita 
información formal de 
maneira educada. CCL,
CSC, SIE
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

autorización e a 
prohibición.

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e 
hipóteses.

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.

Present perfect, yet, 
just, already, ever, 
never, for/since

Léxico escrito de uso 
común (produción) 
relativo a : 

 Body 
language

 Br/Am Engl

Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas 
Mostrar interese por 

aprender, 
mediante a 
escritura, a 
ortografía de 
palabras 
relacionadas con 
aspiracións futuras 
e xestión do 
tempo.

organizar a 
información de 
maneira clara, 
ampliala con exemplos
ou resumila.

CE4.5. Mostrar un bo 
control, aínda que con 
algunha influencia da 
primeira lingua ou 
outras, sobre un amplo 
repertorio de estruturas 
sintácticas comúns, e 
seleccionar os 
elementos adecuados 
de coherencia e de 
cohesión textual para 
organizar o discurso de 
maneira sinxela pero 
eficaz.

CE4.6. Coñecer e 
utilizar léxico escrito de 
uso común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e un repertorio limitado
de expresións e 
modismos de uso 
frecuente.

CE4.7. Utilizar as 
convencións 

accións. 

EA4.7. Escribe 
correspondencia 
formal básica, 
dirixida a 
institucións públicas
ou privadas ou 
entidades 
comerciais, 
fundamentalmente
destinada a pedir 
ou dar información,
solicitar un servizo 
ou realizar unha 
reclamación ou 
outra xestión 
sinxela, 
observando as 
convencións 
formais e normas 
de cortesía usuais 
neste tipo de 
textos.
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

ortográficas, de 
puntuación e de 
formato máis 
frecuentes con 
razoable corrección de
modo que se 
comprenda a 
mensaxe, aínda que 
pode darse algunha 
influencia da primeira 
ou outras linguas; saber
manexar os recursos 
básicos de 
procesamiento de 
textos para corrixir os 
erros ortográficos dos 
textos que se producen
en formato 
electrónico, e 
adaptarse ás 
convencións comúns 
de escritura de textos 
en Internet (p. e. 
abreviacións ou outros 
en chats).
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PROGRAMAS DE REFORZO E AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención á Diversidade)

A través destas actividades desenvólvese fundamentalmente a adquisición da COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN

Actividades de repaso:
 Basics worksheets, Teacher’s Resource File   

Actividades de ampliación:

 Actividade para Fast-finishers: Teacher’s book 
 

EDUCACIÓN LITERARIA

A través destas actividades desenvólvese a CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC):

 Valoración e participación activa en actividades literarias na clase.
 Aprecio da literatura como fonte de pracer sendo capaz de mostrar unha actitude crítica cara a ela.
 Desenvolvemento da autonomía lectora:

CONTIDOS INTER-CURRICULARES

A través da aprendizaxe destes contidos desenvólvese a COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA 
(CMCT) e COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL):  

 TIC: buscar información en internet, liñas temporais
 PE: Emergency First Aid

VALORES E ACTITUDES (Contidos de tratamento transversal)

A través do proceso de ensino-aprendizaxe destes valores desenvólvense as COMPETENCIAS 
SOCIAIS E CÍVICAS (CSC):

Valores:
 Educación para o lecer: A importancia dos intercambios para ampliar os horizontes mentais.
 Educación  para  a  tolerancia: A  importancia  de  respectar  as  tradicións  doutras  culturas

cando viaxamos.
  Educación para a igualdade de ambos os dous sexos: A importancia de aceptar que tanto

os homes como as mulleres poden desempeñar calquera tipo de traballo

Actitudes:
 Educación e respecto na lingua estranxeira. 
 Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa lingua materna, acento, orixe,

etc. 
 Superar o bloqueo mental cando se coñece a novos falantes da lingua estranxeira
 Escoita  atenta e mostrando seguridade
 Uso da lingua estranxeira na clase
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UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN
 
A través do uso destas ferramentas desenvólvese a COMPETENCIA DIXITAL (CD):

Material dixital 

 Student’s website

SENTIDO DE INICIATIVA E EMPRENDIMENTO

A través das seguintes actividades desenvólvese o SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR 
(SIE):

 Iniciativa para participar en actividades de grupo: 

◦ Falar dun tema interdisciplinar e completar unha tarefa CLIL.
◦ Debate sobre os contidos da unidade
◦ Interpreta un diálogo
◦ Elabora o proxecto 

 Emprendimento para realizar as tarefas individuais por si mesmo:
◦ Completa exercicios de vocabulario e gramática.
◦ Le textos.
◦ Realizar unha tarefa de writing.
◦ Repasa e autoavalía os contidos aprendidos. 

 

RECURSOS DE AVALIACIÓN

A través das seguintes actividades desenvólvese a COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
(CAA):

 Avaliación informal
◦ Observación do traballo de clase para avaliar o progreso tanto individual como colectivo

 Avaliación formal
◦ Exam

 Self-evaluation
◦ Study guide: Student’s Book 
◦ Progress check and self-evaluation: Workbook 
◦ Grammar reference and practice: Workbook 
◦ Wordlist: Workbook
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OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE5

Nesta unidade os alumnos aprenderán…

 a comprender, memorizar e usar correctamente os tempos de futuro CCL CSC, 
CCEC

 a comprender e usar correctamente o infinitivo e xerundio e usalos nunha actividade
oral e establecer paralelismos coa lingua materna CCL CCA SIE

 a comprender e usar correctamente adverbios de posibilidade e probabilidade  CCL
CAA

 sobre a escoita  activa e como pola en práctica CCL, CSC, CCEC
 sobre participar nun grupo de debate vendo un vídeo  CCL, CD, CSC

5  Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; 
CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía e Competencias Clave de 
tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e 
cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

Estratexias de 
comprensión: 
- Mobilización de 
información previa 
sobre tipo de tarefa e 
sobre o tema da 
unidade: job sectors 
and personal qualities
- Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión ao 
mesmo, mediante un 
listening. 

- Distinción de tipos 
de comprensión 
(sentido xeral, 
información esencial, 
puntos principais, 
detalles relevantes) 
ao escoitar un 
cuestionario sobre 
dilemas morais. 

- Formulación de 
hipótese sobre 
contido e contexto 
antes de escoitar 
unhas mensaxes de 
móbil.

- Inferencia e 
formulación de 
hipótese sobre 
significados a partir 
da comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, 
utilizando imaxes para
predicir o contido dun
texto sobre aprender 
a escoitar.

- Reformulación de 

CE1.1.Identificar o 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos principais e 
os detalles máis 
relevantes en textos 
orais breves ou de 
lonxitude media, 
claramente 
estruturados, e 
transmitidos de viva voz
ou por medios técnicos
e articulados a unha 
velocidade media, nun
rexistro formal, informal 
ou neutro, e que traten
de aspectos concretos 
ou abstractos de 
temas xerais, sobre 
asuntos cotiáns en 
situacións correntes ou 
menos habituais, ou 
sobre os propios 
intereses nos ámbitos 
persoal, público, 
educativo e 
ocupacional/laboral, 
sempre que as 
condicións acústicas 
non distorsionen a 
mensaxe e póidase 
volver escoitar o 
devandito.

11CE1.2.Coñecer e saber
aplicar as estratexias 
adecuadas para a 
comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos e ideas 
principais ou os 
detalles relevantes do 

EA1.1. Capta os 
puntos principais e 
detalles relevantes de 
mensaxes gravadas 
ou de viva voz, 
claramente 
articulados, que 
conteñan instrucións, 
indicacións ou outra 
información, mesmo 
de tipo técnico (p. e. 
en contestadores 
automáticos, ou sobre
como realizar un 
experimento en clase 
ou como utilizar unha 
máquina ou 
dispositivo no ámbito 
ocupacional).

EA1.2. Entende o que 
se lle di en 
transaccións e 
xestións cotiás e 
estruturadas (p. e. en 
bancos, tendas, 
hoteis, restaurantes, 
transportes, centros 
educativos, lugares 
de traballo), ou 
menos habituais (p. e. 
nunha farmacia, un 
hospital, nunha 
comisaría ou un 
organismo público), si 
pode pedir 
confirmación dalgúns 
detalles.

EA1.3. Identifica as 
ideas principais e 

IL1.1.1. Escoita 
indicacións, instrucións, 
anuncios, e capta a 
información esencial. 
CCL, SIE

IL1.2.2. Escoita  e 
entende as preguntas 
do profesor sobre temas
familiares e cotiáns. CCL
IL1.2.3. Escoita  e 
interpreta diálogos 
sobre situacións cotiás 
respectando as 
convencións sociais. 
CCL, CSC, SIE

IL1.3.1. Presencia 
conversacións sobre o 
tema da unidade e 
extrae a información 
esencial. CCL
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

hipótese a partir 
da comprensión 
de novos 
elementos, ao 
escoitar un grupo 
de debate. 

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións 
sociais, normas de 
cortesía e rexistros; 
costumes, valores, 
crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal relativo 
aos seguintes 
temas:

- Vida laboral e 
cualidades 
personais.

Funcións 
comunicativas:
- Escoitar unha 

chamada de 
teléfono a un 
programa de 
radio. 

- Escoitar un grupo de
acudas que 
debaten sobre un 
dilema moral. 

- Escoitar un texto 
sobre técnicas 
para aprender a 
escoitar. 

A través destas 
actividades o 
alumno practicará 
as seguintes 
funcións 
comunicativas:

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de 
persoas, obxectos, 

texto. 

CE1.3.Coñecer e utilizar
para a comprensión 
do texto os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá 
(hábitos e actividades 
de estudo, traballo e 
lecer), condicións de 
vida (hábitat, estrutura 
socio-económica), 
relacións interpersoais 
(xeracionais, entre 
homes e mulleres, no 
ámbito educativo, 
ocupacional e 
institucional), 
comportamento 
(posturas, expresións 
faciais, uso da voz, 
contacto visual, 
proxémica), e 
convencións sociais 
(actitudes, valores).

CE1.4.Distinguir a 
función ou funcións 
comunicativas máis 
relevantes do texto e 
un repertorio dos seus 
expoñentes máis 
comúns, así como 
patróns discursivos de 
uso frecuente relativos 
á organización e 
ampliación ou 
restructuración da 
información (p. e. nova
fronte a coñecida; 
exemplificación; 
resumo).

detalles relevantes 
dunha conversación 
formal ou informal de 
certa duración entre 
dúas ou máis 
interlocutores que ten 
lugar na súa presenza 
e na que se tratan 
temas coñecidos ou 
de carácter xeral ou 
cotián, cando o 
discurso está 
articulado con 
claridade e nunha 
variedade estándar 
da lingua.

EA1.4. Comprende, 
nunha 
conversación 
informal na que 
participa, 
explicacións ou 
xustificacións de 
puntos de vista e 
opinións sobre 
diversos asuntos de
interese persoal, 
cotiáns ou menos 
habituais, así como
a formulación de 
hipótese, a 
expresión de 
sentimentos e a 
descrición de 
aspectos 
abstractos de 
temas como, p. e., 
a música, o cine, a 
literatura ou os 
temas de 
actualidade.

IL1.4.1. Escoita 
conversacións informais 
relacionadas co tema 
da unidade e capta a 
información básica. 
CCL, CMCT

IL1.5.3. Escoita  
entrevistas e extrae  a 
información 
fundamental. CCL, SIE

IL1.6.2. Escoita 
gravacións sobre temas 
socioculturais e analiza 
as diferenzas respecto 
da propia cultura. CCL, 
CCEC, CSC

279



BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

CONTIDOS
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AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

lugares e actividades.

- Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, opinións 
e puntos de vista, 
consellos, 
advertencias e avisos.

- Expresión do 
coñecemento, a 
certeza, a dúbida e a 
conxectura. 

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o 
aprecio, a simpatía, a
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa,
e os seus contrarios. 

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e 
hipóteses.

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.
-Future tenses
- Gerund and infinitive
-Adverbios de 
posibilidade e 
probabilidade.

Léxico oral de uso 
común (recepción) 
relativo a:

Job sectors and 
personal qualities

CE1.5.Aplicar á 
comprensión do texto 
os coñecementos 
sobre os constituíntes e 
a organización de 
patróns sintácticos e 
discursivos de uso 
frecuente na 
comunicación oral, así 
como os seus 
significados asociados 
(p. e. unha estrutura 
interrogativa para 
expresar sorpresa). 

CE1.6.Recoñecer 
léxico oral de uso 
común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e un repertorio limitado
de expresións e 
modismos de uso 
frecuente cando o 
contexto ou o apoio 
visual facilitan a 
comprensión.

CE1.7.Discriminar 
patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e 
de entonación de uso 
común, e recoñecer os
significados e 
intencións 
comunicativas xerais 
relacionados cos 
mesmos.

EA1.5. Comprende, 
nunha conversación 
formal, ou entrevista 
na que participa (p. e.
en centros de estudos 
ou de traballo), 
información relevante 
e detalles sobre 
asuntos prácticos 
relativos a actividades
académicas ou 
ocupacionais de 
carácter habitual e 
predicible, sempre 
que poida pedir que 
se lle repita, ou que se
reformule, aclare ou 
elabore, algo do que 
se lle dixo.

EA1.6. Distingue, con 
apoio visual ou 
escrito, as ideas 
principais e 
información relevante 
en presentacións ou 
charlas ben 
estruturadas e de 
exposición clara sobre
temas coñecidos ou 
do seu interese 
relacionados co 
ámbito educativo ou 
ocupacional (p. e., 
sobre un tema 
académico ou de 
divulgación científica, 
ou unha charla sobre 
a formación 
profesional noutros 
países).

EA1.7. Identifica a 

IL1.7.1. Escoita extractos 
de programas de radio 
ou de televisión e extrae
información específica. 
CCL, CCEC, SIE
IL1.7.2. Utiliza os recursos 
dixitais do curso para 
profundar nos 
coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD
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Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos 
e de entonación:

- Fast speech

idea principal e 
aspectos significativos 
de noticias de 
televisión claramente 
articuladas cando hai 
apoio visual que 
complementa o 
discurso, así como o 
esencial de anuncios 
publicitarios, series e 
películas ben 
estruturados e 
articulados con 
claridade, nunha 
variedade estándar 
da lingua, e cando as 
imaxes facilitan a 
comprensión.
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E COMPETENCIAS
CLAVE

Estratexias de 
produción:
Producir textos orais 
relacionados coas 
relacións, os dilemas 
morais, ou a 
dramatización dun 
debate, practicando 
con todo iso as 
seguintes estratexias 
de produción oral:

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, 
coherencia, 
estruturándoo 
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 

CE2.1. Producir textos 
breves ou de lonxitude 
media, tanto en 
conversación cara a 
cara como por 
teléfono ou outros 
medios técnicos, nun 
rexistro formal, neutro 
ou informal, nos que se 
intercambian 
información, ideas e 
opinións, xustifícanse 
de maneira simple 
pero suficiente os 
motivos de accións e 
plans, e formúlanse 
hipóteses, aínda que 
ás veces haxa titubeos 
para buscar expresións,
pausas para reformular
e organizar o discurso e
sexa necesario repetir 
o devandito para 
axudar ao interlocutor 
a comprender algúns 
detalles. 

CE2.2. Coñecer e saber
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para 
producir textos orais 
monolóxicos ou 
dialóxicos breves ou de
lonxitude media, e de 
estrutura simple e 
clara, explotando os 
recursos dos que se 
dispón e limitando a 
expresión aos mesmos; 
recorrendo, entre 
outros, a 
procedementos como 

EA2.1. Fai 
presentacións breves, 
ben estruturadas, 
ensaiadas 
previamente e con 
apoio visual (p. e. 
PowerPoint), sobre 
aspectos concretos 
de temas 
académicos ou 
ocupacionais do seu 
interese, organizando 
a información básica 
de maneira 
coherente, 
explicando as ideas 
principais brevemente
e con claridade e 
respondendo a 
preguntas sinxelas dos
oíntes articuladas de 
maneira clara e a 
velocidade media.

EA2.2. Desenvólvese 
adecuadamente en 
situacións cotiás e 
menos habituais que 
poden xurdir durante 
unha viaxe ou 
estancia noutros 
países por motivos 
persoais, educativos 
ou ocupacionais 
(transporte, 
aloxamento, comidas,
compras, estudos, 
traballo, relacións 
coas autoridades, 
saúde, lecer), e sabe 

IL2.1.2. Fala sobre temas 
socioculturais, 
mostrando respecto 
cara a outras culturas. 
CCL, SIE, CSC

IL2.2.1. Practica diálogos
sobre situacións cotiás 
seguindo un modelo. 
CCL, SIE

IL2.3.1. Interpreta 
conversacións informais 
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AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

as dificultades e os 
recursos dispoñibles. 

- Compensar as 
carencias lingüísticas 
mediante 
procedementos 
lingüísticos, 
paralingüísticos ou 
paratextuais:

Lingüísticos
- Definir ou 
parafrasear un termo 
ou expresión.

Paralingüísticos e 
paratextuais
- Pedir axuda. 

- 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;

Funcións 
comunicativas:

a definición simple de 
elementos para os que 
non se teñen as 
palabras precisas, ou 
comezando de novo 
cunha nova estratexia 
cando falla a 
comunicación.

CE2.3. Incorporar á 
produción do texto oral
monolóxico ou 
dialóxico os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relacións interpersoais 
e convencións sociais 
nos ámbitos persoal, 
público, educativo e 
ocupacional/laboral, 
seleccionando e 
achegando 
información necesaria 
e pertinente, 
axustando de maneira 
adecuada a expresión 
ao destinatario, ao 
propósito 
comunicativo, ao tema
tratado e á canle de 
comunicación, e 
expresando opinións e 
puntos de vista coa 
cortesía necesaria.

CE2.4. Levar a cabo as 
funcións requiridas polo
propósito 
comunicativo, 
utilizando un repertorio 

solicitar atención, 
información, axuda 
ou explicacións, e 
facer unha 
reclamación ou unha 
xestión formal de 
maneira sinxela pero 
correcta e adecuada 
ao contexto.

EA2.3. Participa 
adecuadamente 
en conversacións 
informais cara a 
cara ou por 
teléfono ou outros 
medios técnicos, 
sobre asuntos 
cotiáns ou menos 
habituais, nas que 
intercambia 
información e 
expresa e xustifica 
brevemente 
opinións e puntos 
de vista; narra e 
describe de forma 
coherente feitos 
ocorridos no 
pasado ou plans 
de futuro reais ou 
inventados; 
formula hipótese; 
fai suxestións; pide 
e dá indicacións 
ou instrucións con 
certo detalle; 
expresa e xustifica 
sentimentos, e 
describe aspectos 
concretos e 
abstractos de 

por parellas 
respectando as normas 
e convencións sociais. 
CCL, SIE, CSC
IL2.3.3. Conversa acerca
de valores de tipo ético 
mostrando respecto 
cara ao resto de 
opinións. CCL, CSC, SIE

IL2.4.3. Expresa a súa 
opinión sobre cuestións 
formais, respectando as 
opinións dos demais. 
CCL, CSC, SIE
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- Formular e responder
preguntas sobre o 
futuro 

- Intercambiar 
opinións 
mostrando acordo 
ou desacordo. 

- Preparar e practicar 
nun debate en 
grupo. 

- Preparar e realizar 
un exame oral por 
parellas falando 
dun tempo  
concreto. 

A través destas 
actividades o 
alumno practicará 
as seguintes 
funcións 
comunicativas:

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de 
persoas, obxectos, 
lugares e actividades.

- Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, opinións 
e puntos de vista, 
consellos, 
advertencias e avisos.

- Expresión do 
coñecemento, a 
certeza, a dúbida e a 
conxectura. 

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o 
aprecio, a simpatía, a
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa,
e os seus contrarios. 

de expoñentes comúns
de devanditas funcións
e os patróns discursivos 
habituais para iniciar e 
concluír o texto 
adecuadamente, 
organizar a 
información de 
maneira clara, 
ampliala con exemplos
ou resumila.

CE2.5. Mostrar un bo 
control, aínda que con 
algunha influencia da 
primeira lingua ou 
outras, sobre un amplo 
repertorio de estruturas 
sintácticas comúns, e 
seleccionar os 
elementos adecuados 
de coherencia e de 
cohesión textual para 
organizar o discurso de 
maneira sinxela pero 
eficaz.

CE2.6. Coñecer e 
utilizar léxico oral de 
uso común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e un repertorio limitado
de expresións e 
modismos de uso 
frecuente.

CE2.7. Pronunciar e 
entoar os enunciados 
de maneira clara e 
comprensible, aínda 

temas como, por 
exemplo, a música,
o cine, a literatura 
ou os temas de 
actualidade.

EA2.4. Toma parte en 
conversacións formais,
entrevistas e reunións 
de carácter 
académico ou 
ocupacional, sobre 
temas habituais nestes
contextos, 
intercambiando 
información 
pertinente sobre feitos
concretos, pedindo e 
dando instrucións ou 
solucións a problemas
prácticos, expondo os
seus puntos de vista 
de maneira sinxela e 
con claridade, e 
razoando e 
explicando 
brevemente e de 
maneira coherente as
súas accións, opinións 
e plans.
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- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e 
hipóteses.

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.

-Future tenses
- Gerund and infinitive
-Adverbios de 
posibilidade e 
probabilidade.

Léxico oral de uso 
común (produción) 
relativo a :. 
 
Job sectors and 
personal qualities

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos 
e de entonación.

- Fast Speech

que os interlocutores 
poden necesitar 
repeticións si trátase de
palabras e estruturas 
pouco frecuentes, en 
cuxa articulación 
poden cometerse erros
que non interrompan a
comunicación.

CE2.8. Manter o ritmo 
do discurso coa fluidez 
suficiente para facer 
comprensible a 
mensaxe cando as 
intervencións son 
breves ou de lonxitude 
media, aínda que 
poidan producirse 
pausas, vacilacións 
ocasionais ou 
reformulacións do que 
se quere expresar en 
situacións menos 
habituais ou en 
intervencións máis 
longas.

CE2.9. Interactuar de 
maneira sinxela pero 
efectiva en 
intercambios 
claramente 
estruturados, utilizando 
fórmulas ou indicacións
habituais para tomar 
ou ceder a quenda de 
palabra, aínda que se 
poida necesitar a 
axuda do interlocutor.
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Estratexias de 
comprensión:
- Mobilización de 
información previa 
sobre o tema da 
unidade. 

- Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión ao 
mesmo mediante a 
lectura duna reseña 
dun programa de 
televisión.  

- Distinción de tipos 
de comprensión 
(sentido xeral, 
información esencial, 
puntos principais, 
detalles relevantes), 
ao ler  unvos 
mensaxes de móbil. 

- Formulación de 
hipótese sobre 
contido e contexto 
antes de ler un 
cuestionario sobre un 
dilema moral. 

- Inferencia e 
formulación de 
hipótese sobre 
significados a partir 
da comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, 
utilizando imaxes para
predicir o contido dun
texto escrito sobre 
hábitos de escoita. 

CE3.1. Identificar a 
información esencial, 
os puntos máis 
relevantes e detalles 
importantes en textos, 
tanto en formato 
impreso como en 
soporte dixital, breves 
ou de lonxitude media 
e ben estruturados, 
escritos nun rexistro 
formal, informal ou 
neutro, que traten de 
asuntos cotiáns ou 
menos habituais, de 
temas de interese ou 
relevantes para os 
propios estudos, 
ocupación ou traballo 
e que conteñan 
estruturas e un léxico 
de uso común, tanto 
de carácter xeral 
como máis específico. 

CE3.2. Coñecer e saber
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para 
a comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos e ideas 
principais ou os 
detalles relevantes do 
texto.

CE3.3. Coñecer, e 
utilizar para a 
comprensión do texto, 
os aspectos 
sociolingüísticos 

EA3.1. Identifica 
información 
relevante en 
instrucións 
detalladas sobre o 
uso de aparellos, 
dispositivos ou 
programas 
informáticos, e 
sobre a realización 
de actividades e 
normas de 
seguridade ou de 
convivencia (p. e. 
nun evento 
cultural, nunha 
residencia de 
estudantes ou nun 
contexto 
ocupacional).

EA3.2. Entende o 
sentido xeral, os 
puntos principais e 
información relevante 
de anuncios e 
comunicacións de 
carácter público, 
institucional ou 
corporativo e 
claramente 
estruturados, 
relacionados con 
asuntos do seu 
interese persoal, 
académico ou 
ocupacional (p. e. 
sobre lecer, cursos, 
bolsas, ofertas de 

IL3.1.2. Le e identifica 
información básica e 
instrucións nos 
enunciados dos 
exercicios. CCL
IL3.1.3. Le e pon en 
práctica instrucións e 
consellos para mellorar 
as súas técnicas de 
aprendizaxe. CCL, CAA

IL3.2.1. Le un anuncio 
publicitario, un folleto 
turístico, unha guía de 
viaxes, etc. e analiza a 
información. CCL, CEEC

IL3.3.1. Le cartas, e-
mails, blogs, postais, etc.
de carácter persoal e 
utilízaos como modelo. 
CCL, CSC, SIE
IL3.3.3. Le opinións 
persoais, expresión de 
sentimentos, desexos, 
etc. e compáraos cos 
propios. CCL, CSC
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- Reformulación de 
hipótese a partir da 
comprensión de 
novos elementos ao 
ler un diálogo sobre 
un dilema moral.

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións 
sociais, normas de 
cortesía e rexistros; 
costumes, valores, 
crenzas e 
actitudes;

 Funcións 
comunicativas:
-Ler un artigo sobre 

professions.  
- Ler un texto sobre 

aprender a 
escoitar. 

- Ler unhas mensaxes. 
- Ler un cuestionario 

sobre dilemas.

A través destas 
actividades o 
alumno practicará 
as seguintes 
funcións 
comunicativas:

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de 
persoas, obxectos, 
lugares e actividades.

- Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, opinións 
e puntos de vista, 
consellos, 
advertencias e avisos.

- Expresión do 

relativos á vida cotiá 
(hábitos e actividades 
de estudo, traballo e 
lecer), condicións de 
vida (hábitat, estrutura 
socio-económica), 
relacións interpersoais 
(xeracionais, ou no 
ámbito educativo, 
ocupacional e 
institucional), e 
convencións sociais 
(actitudes, valores), así 
como os aspectos 
culturais xenerais que 
permitan comprender 
información e ideas 
presentes no texto (p. 
e. de carácter histórico
ou literario). 

CE3.4. Distinguir a 
función ou funcións 
comunicativas máis 
relevantes do texto e 
un repertorio dos seus 
expoñentes máis 
comúns, así como 
patróns discursivos de 
uso frecuente relativos 
á organización e 
ampliación ou 
restructuración da 
información (p. e. nova
fronte a coñecida; 
exemplificación; 
resumo).

CE3.5. Recoñecer, e 
aplicar á comprensión 
do texto, os 
constituíntes e a 

traballo).

EA3.3. Comprende 
correspondencia 
persoal, en calquera 
soporte incluíndo foros
online ou blogs, na 
que se describen con 
certo detalle feitos e 
experiencias, 
impresións e 
sentimentos; nárranse 
feitos e experiencias, 
reais ou imaxinarios, e 
intercámbianse 
información, ideas e 
opinións sobre 
aspectos tanto 
abstractos como 
concretos de temas 
xerais, coñecidos ou 
do seu interese.

EA3.5. Localiza con 
facilidade 
información 
específica de 
carácter concreto en 
textos xornalísticos en 
calquera soporte, ben
estruturados e de 
extensión media, tales
como noticias 
glosadas; recoñece 
ideas significativas de 
artigos divulgativos 
sinxelos, e identifica as
conclusións principais 
en textos de carácter 
claramente 
argumentativo, 
sempre que poida 
reler as seccións 

IL3.5.1. Le artigos de 
prensa, revistas, páxinas 
web, etc., e analiza a 
información. CCL, 
CMCT, CEEC
IL3.5.3. Le textos 
argumentativos e extrae
as conclusións 
pertinentes. CCL, CMCT,
CEEC

IL3.6.4. Le unha reseña, 
unha biografía, un 
informe, un resumo, etc. 
e extrae información 
específica. CCL, CEEC
IL3.6.5. Le e comprende 
as explicacións 
gramaticais e de 
vocabulario da 
unidade. CCL, CAA
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coñecemento, a 
certeza, a dúbida e a 
conxectura. 

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o 
aprecio, a simpatía, a
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa,
e os seus contrarios. 

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e 
hipóteses.

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.

-Future tenses
- Gerund and infinitive
-Adverbios de 
posibilidade e 
probabilidade.

Léxico escrito de uso 
común (recepción) 
relativo a :.
  
Job sectors 
Personal Qualities

Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas 
- Fast Speech

organización de 
estruturas sintácticas 
de uso frecuente na 
comunicación escrita, 
así como os seus 
significados asociados 
(p. e. unha estrutura 
interrogativa para 
expresar sorpresa).

CE3.6. Recoñecer 
léxico escrito de uso 
común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e un repertorio limitado
de expresións e 
modismos de uso 
frecuente cando o 
contexto ou o apoio 
visual facilitan a 
comprensión. 

CE3.7. Recoñecer as 
principais convencións 
de formato, 
tipográficas, 
ortográficas e de 
puntuación, así como 
abreviaturas e símbolos
de uso común e máis 
específico (p. e. &, ¥), 
e os seus significados 
asociados.

difíciles.

EA3.6. Entende 
información 
específica de 
carácter concreto 
en páxinas Web e 
outros materiais de 
referencia ou 
consulta 
claramente 
estruturados (p. e. 
enciclopedias, 
dicionarios, 
monografías, 
presentacións) 
sobre temas 
relativos a materias
académicas ou 
asuntos 
ocupacionais 
relacionados coa 
súa especialidade 
ou cos seus 
intereses.

EA3.7. Comprende os 
aspectos xerais e 
os detalles máis 
relevantes de 
textos de ficción e 
textos literarios 
contemporáneos 
breves, ben 
estruturados e 
nunha variante 
estándar da lingua,
nos que o 
argumento é lineal 
e pode seguirse 

IL3.7.1. Le historias, 
contos, extractos de 
novelas, ensaios, 
narracións, etc. e 
comprende información
detallada. CCL, CEEC
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sen dificultade, e 
os personaxes e as 
súas relacións 
descríbense de 
maneira clara e 
sinxela.
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UNIT 4: WHAT'S NEXT? 

BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

Estratexias de 
produción:
Producir textos 
escritos relacionados 
con dilemas morais, 
practicando as 
seguintes estratexias 
de produción escrita:

Planificación
- 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 dispoñibles. 

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións 
sociais, normas de 
cortesía e rexistros; 
costumes, valores, 
crenzas e 

CE4.1. Escribir, en 
papel ou en soporte 
electrónico, textos 
breves ou de lonxitude 
media, coherentes e 
de estrutura clara, 
sobre temas de 
interese persoal, ou 
asuntos cotiáns ou 
menos habituais, nun 
rexistro formal, neutro 
ou informal, utilizando 
adecuadamente os 
recursos de cohesión, 
as convencións 
ortográficas e os signos
de puntuación máis 
comúns, e mostrando 
un control razoable de 
expresións, estruturas e 
un léxico de uso 
frecuente, tanto de 
carácter xeral como 
máis específico dentro 
da propia área de 
especialización ou de 
interese. 

CE4.2. Coñecer, 
seleccionar e aplicar 
as estratexias máis 
adecuadas para 
elaborar textos escritos 
breves ou de media 
lonxitude, p. e. 
parafraseando 
estruturas a partir 
doutros textos de 
características e 
propósitos 
comunicativos 

EA4.1. Completa un 
cuestionario 
detallado con 
información 
persoal, 
académica ou 
laboral (p. e. para 
facerse membro 
dunha asociación, 
ou para solicitar 
unha bolsa).

EA4.3. Toma notas, 
mensaxes e 
apuntamentos con 
información sinxela e 
relevante sobre 
asuntos habituais e 
aspectos concretos 
nos ámbitos persoal, 
académico e 
ocupacional dentro 
da súa especialidade 
ou área de interese.

EA4.4. Escribe notas, 
anuncios, 
mensaxes e 
comentarios 
breves, en 
calquera soporte, 
nos que solicita e 
transmite 
información e 
opinións sinxelas e 
nos que resalta os 
aspectos que lle 
resultan 
importantes (p. e. 

IL4.1.2. Completa 
actividades escritas con
información persoal ou 
relativa aos seus 
intereses persoais. CCL, 
SIE
IL4.1.3. Completa 
actividades de repaso e
auto-avaliación con 
información relativa aos 
seus intereses. CCL, CAA

IL4.3.1. Escribe notas, 
mensaxes sobre 
cuestións cotiás. CCL, 
SIE
IL4.3.2. Completa 
actividades referidas a 
situacións da vida cotiá 
respectando as 
convencións sociais. 
CCL, CSC, SIE

IL4.4.1. Escribe notas, 
mensaxes sobre 
cuestións cotiás. CCL, 
SIE

IL4.6.1. Escribe cartas, e-
mails, blogs, postais, etc.
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actitudes; linguaxe 
non verbal relativo 
aos seguintes 
temas:

-Vida familiar e 
relacións no Reino 
Unido.

Funcións 
comunicativas:
- Escribir notas para 

un debate sobre 
un dilema moral. 

- Escribir unha 
mensaxe de móbil 
en tres pasos: 
planificar, escribir, 
repasar

- Aprender a dicir e 
usar expresións 
informais. 

A través destas 
actividades o 
alumno practicará 
as seguintes 
funcións 
comunicativas:

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de 
persoas, obxectos, 
lugares e actividades.

- Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, opinións 
e puntos de vista, 
consellos, 
advertencias e avisos.

- Expresión do 
coñecemento, a 
certeza, a dúbida e a 
conxectura. 

- Expresión do 

similares, ou 
redactando borradores
previos.

CE4.3. Incorporar á 
produción do texto 
escrito os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relacións interpersoais 
e convencións sociais 
nos ámbitos persoal, 
público, educativo e 
ocupacional/laboral, 
seleccionando e 
achegando 
información necesaria 
e pertinente, 
axustando de maneira 
adecuada a expresión 
ao destinatario, ao 
propósito 
comunicativo, ao tema
tratado e ao soporte 
textual, e expresando 
opinións e puntos de 
vista coa cortesía 
necesaria.

CE4.4. Levar a cabo as 
funcións requiridas polo
propósito 
comunicativo, 
utilizando un repertorio 
de expoñentes comúns
de devanditas funcións
e os patróns discursivos 
habituais para iniciar e 
concluír o texto escrito 
adecuadamente, 

nunha páxina Web 
ou unha revista 
xuvenís, ou dirixidos
a un profesor ou 
profesora ou un 
compañeiro), 
respectando as 
convencións e 
normas de cortesía 
e da etiqueta.

EA4.6. Escribe 
correspondencia 
persoal e participa 
en foros, blogs e 
chats nos que 
describe 
experiencias, 
impresións e 
sentimentos; narra, 
de forma lineal e 
coherente, feitos 
relacionados co 
seu ámbito de 
interese, 
actividades e 
experiencias 
pasadas (p. e. 
sobre unha viaxe, 
as súas mellores 
vacacións, un 
acontecemento 
importante, un 
libro, unha 
película), ou feitos 
imaxinarios; e 
intercambia 
información e ideas
sobre temas 
concretos, 

de carácter persoal 
seguindo un modelo. 
CCL, CSC, SIE
IL4.6.2. Narra por escrito 
acontecementos e 
intercambia vivencias 
persoais fomentando o 
contacto social. CCL, 
CSC SIE

IL4.7.2. Utiliza os recursos 
dixitais do curso para 
profundar nos 
coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD
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interese, a 
aprobación, o 
aprecio, a simpatía, a
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa,
e os seus contrarios. 

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e 
hipóteses.

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.

-Future tenses
- Gerund and infinitive
-Adverbios de 
posibilidade e 
probabilidade.

Léxico escrito de uso 
común (produción) 
relativo a esta 
unidade

Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a
escritura, a ortografía 
de palabras 
relacionadas coa 
vida familiar e as 
relacións. 

organizar a 
información de 
maneira clara, 
ampliala con exemplos
ou resumila.

CE4.5. Mostrar un bo 
control, aínda que con 
algunha influencia da 
primeira lingua ou 
outras, sobre un amplo 
repertorio de estruturas 
sintácticas comúns, e 
seleccionar os 
elementos adecuados 
de coherencia e de 
cohesión textual para 
organizar o discurso de 
maneira sinxela pero 
eficaz.

CE4.6. Coñecer e 
utilizar léxico escrito de 
uso común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e un repertorio limitado
de expresións e 
modismos de uso 
frecuente.

CE4.7. Utilizar as 
convencións 
ortográficas, de 
puntuación e de 
formato máis 
frecuentes con 
razoable corrección de
modo que se 

sinalando os 
aspectos que lle 
parecen 
importantes e 
xustificando 
brevemente as 
súas opinións sobre 
os mesmos.

EA4.7. Escribe 
correspondencia 
formal básica, 
dirixida a 
institucións públicas
ou privadas ou 
entidades 
comerciais, 
fundamentalmente
destinada a pedir 
ou dar información,
solicitar un servizo 
ou realizar unha 
reclamación ou 
outra xestión 
sinxela, 
observando as 
convencións 
formais e normas 
de cortesía usuais 
neste tipo de 
textos.
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comprenda a 
mensaxe, aínda que 
pode darse algunha 
influencia da primeira 
ou outras linguas; saber
manexar os recursos 
básicos de 
procesamiento de 
textos para corrixir os 
erros ortográficos dos 
textos que se producen
en formato 
electrónico, e 
adaptarse ás 
convencións comúns 
de escritura de textos 
en Internet (p. e. 
abreviacións ou outros 
en chats).
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PROGRAMAS DE REFORZO E AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención á Diversidade)

A través destas actividades desenvólvese fundamentalmente a adquisición da COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).

Actividades de repaso:
 Basics worksheets, Teacher’s Resource File 

Actividades de ampliación:
 Actividade para Fast-finishers: Teacher’s book páxinas 

 

EDUCACIÓN LITERARIA

A través destas actividades desenvólvese a CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC):

 Valoración e participación activa en actividades literarias na clase.
 Aprecio da literatura como fonte de pracer sendo capaz de mostrar unha actitude crítica

cara a ela.
 Desenvolvemento da autonomía lectora:
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CONTIDOS INTER-CURRICULARES

A través da aprendizaxe destes contidos desenvólvese a COMPETENCIA MATEMÁTICA E 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCT) e COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA (CCL):  

 TIC: buscar información en internet, enquisas online
 Língua e literatura: obras de Shakespeare, escribir unha mensaxe 

VALORES E ACTITUDES (Contidos de tratamento transversal)

A través do proceso de ensino-aprendizaxe destes valores desenvólvense as COMPETENCIAS 
SOCIAIS E CÍVICAS (CSC):

Valores:
 Educación para a tolerancia: A importancia de coñecer e respectar os elementos 

de comunicación non verbal doutras culturas.
 Educación moral e cívica: Comprender o valor das cualidades persoais. 

Actitudes:
 Educación e respecto na lingua estranxeira. 
 Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa lingua materna, acento, orixe,

etc. 
 Superar o bloqueo mental cando se coñece a novos falantes da lingua estranxeira
 Escoita  atenta e mostrando seguridade
 Uso da lingua estranxeira na clase
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UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN
 
A través do uso destas ferramentas desenvólvese a COMPETENCIA DIXITAL (CD):

Material dixital. 

 Student’s website

◦ line

SENTIDO DE INICIATIVA E EMPRENDIMENTO

A través das seguintes actividades desenvólvese o SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR 
(SIE):

 Iniciativa para participar en actividades de grupo: 
◦
◦ Interpreta un diálogo
◦ Elabora o proxecto 

 Emprendimento para realizar as tarefas individuais por si mesmo:
◦ Completa exercicios de vocabulario e gramática.
◦ Le textos.
◦ Realizar unha tarefa de writing.
◦ Repasa e autoavalía os contidos aprendidos.
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RECURSOS DE AVALIACIÓN

A través das seguintes actividades desenvólvese a COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
(CAA):

 Avaliación informal
◦ Observación do traballo de clase para avaliar o progreso tanto individual como colectivo

 Avaliación formal
◦ Exam 

 Self-evaluation
◦ Study guide: Student’s Book 
◦ Grammar reference and practice: Workbook
◦ Wordlist: Workbook 7

***
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OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE6

Nesta unidade os alumnos aprenderán…

 a comprender , memorizar e usar correctamente vocabulario relacionado co 
medioambiente  e revisar adverbios de modo, grao e frecuencia CCL, CMCT, CCEC 

 a comprender e usar correctamente as oracios condicionais e establecer 
paralelismos coa lingua materna e usar a pasiva nunha actividade oral CCL, CAA, SIE

 sobre a resolución de problemas e como aplicalo  CCL, CAA 
 sobre realizar unha presentación vendo un vídeo CCL, CSC. CCEC

6  Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; 
CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía e Competencias Clave de 
tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e 
cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

Estratexias de 
comprensión: 
- Mobilización de 
información previa 
sobre tipo de tarefa e 
sobre o tema da 
unidade: 21st Century 
Issues

- Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión ao 
mesmo, mediante a 
escoita  dun extracto 
dun programa de TV 

- Distinción de tipos 
de comprensión 
(sentido xeral, 
información esencial, 
puntos principais, 
detalles relevantes) 
- Formulación de 
hipótese sobre 
contido e contexto 
antes de escoitar 
unas fichas sobre 
resolución de 
problemas.  

- Inferencia e 
formulación de 
hipótese sobre 
significados a partir 
da comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, 
utilizando imaxes para
predicir o contido dun
texto  con datos sobre
a historia dos 
teléfonos móbiles.

- Reformulación de 

CE1.1.Identificar o 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos principais e 
os detalles máis 
relevantes en textos 
orais breves ou de 
lonxitude media, 
claramente 
estruturados, e 
transmitidos de viva voz
ou por medios técnicos
e articulados a unha 
velocidade media, nun
rexistro formal, informal 
ou neutro, e que traten
de aspectos concretos 
ou abstractos de 
temas xerais, sobre 
asuntos cotiáns en 
situacións correntes ou 
menos habituais, ou 
sobre os propios 
intereses nos ámbitos 
persoal, público, 
educativo e 
ocupacional/laboral, 
sempre que as 
condicións acústicas 
non distorsionen a 
mensaxe e póidase 
volver escoitar o 
devandito.

CE1.2.Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
adecuadas para a 
comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos e ideas 

EA1.1. Capta os 
puntos principais e 
detalles relevantes de 
mensaxes gravadas 
ou de viva voz, 
claramente 
articulados, que 
conteñan instrucións, 
indicacións ou outra 
información, mesmo 
de tipo técnico (p. e. 
en contestadores 
automáticos, ou sobre
como realizar un 
experimento en clase 
ou como utilizar unha 
máquina ou 
dispositivo no ámbito 
ocupacional).

EA1.2. Entende o que 
se lle di en 
transaccións e 
xestións cotiás e 
estruturadas (p. e. en 
bancos, tendas, 
hoteis, restaurantes, 
transportes, centros 
educativos, lugares 
de traballo), ou 
menos habituais (p. e. 
nunha farmacia, un 
hospital, nunha 
comisaría ou un 
organismo público), si 
pode pedir 
confirmación dalgúns 
detalles.

EA1.3. Identifica as 
ideas principais e 

IL1.1.1. Escoita 
indicacións, instrucións, 
anuncios, e capta a 
información esencial. 
CCL, SIE

IL1.2.3. Escoita  e 
interpreta diálogos 
sobre situacións cotiás 
respectando as 
convencións sociais. 
CCL, CSC, SIE

IL1.3.1. Presencia 
conversacións sobre o 
tema da unidade e 
extrae a información 
esencial. CCL
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hipótese a partir da 
comprensión de 
novos elementos, ao 
escoitar unha 
presentación sobre a 
historia dos teléfonos 
móbiles. 

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións 
sociais, normas de 
cortesía e rexistros; 
costumes, valores, 
crenzas e 
actitudes;

Funcións 
comunicativas:

- Escoitar un 
programa de tv 

A través destas 
actividades o 
alumno practicará 
as seguintes 
funcións 
comunicativas:

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de 
persoas, obxectos, 
lugares e actividades.

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, e
expresión de sucesos 
futuros.

- Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, opinións 

principais ou os 
detalles relevantes do 
texto. 

CE1.3.Coñecer e utilizar
para a comprensión 
do texto os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá 
(hábitos e actividades 
de estudo, traballo e 
lecer), condicións de 
vida (hábitat, estrutura 
socio-económica), 
relacións interpersoais 
(xeracionais, entre 
homes e mulleres, no 
ámbito educativo, 
ocupacional e 
institucional), 
comportamento 
(posturas, expresións 
faciais, uso da voz, 
contacto visual, 
proxémica), e 
convencións sociais 
(actitudes, valores).

CE1.4.Distinguir a 
función ou funcións 
comunicativas máis 
relevantes do texto e 
un repertorio dos seus 
expoñentes máis 
comúns, así como 
patróns discursivos de 
uso frecuente relativos 
á organización e 
ampliación ou 
restructuración da 
información (p. e. nova
fronte a coñecida; 
exemplificación; 

detalles relevantes 
dunha conversación 
formal ou informal de 
certa duración entre 
dúas ou máis 
interlocutores que ten 
lugar na súa presenza 
e na que se tratan 
temas coñecidos ou 
de carácter xeral ou 
cotián, cando o 
discurso está 
articulado con 
claridade e nunha 
variedade estándar 
da lingua.

EA1.4. Comprende, 
nunha 
conversación 
informal na que 
participa, 
explicacións ou 
xustificacións de 
puntos de vista e 
opinións sobre 
diversos asuntos de
interese persoal, 
cotiáns ou menos 
habituais, así como
a formulación de 
hipótese, a 
expresión de 
sentimentos e a 
descrición de 
aspectos 
abstractos de 
temas como, p. e., 
a música, o cine, a 
literatura ou os 
temas de 

IL1.4.1. Escoita 
conversacións informais 
relacionadas co tema 
da unidade e captaa 

IL1.5.3. Escoita  
entrevistas e extrae  a 
información 
fundamental. CCL, SIE

IL1.6.2. Escoita 
gravacións sobre temas 
socioculturais e analiza 
as diferenzas respecto 
da propia cultura. CCL, 
CCEC, CSC
IL1.6.4. Utiliza  recursos 
audiovisuais para 
afianzar os 
coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CCEC
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e puntos de vista, 
consellos, 
advertencias e avisos.

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o 
aprecio, a simpatía, a
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa,
e os seus contrarios. 

Estruturas sintáctico-
discursivas.
– Conditional 
sentences

Léxico oral de uso 
común (recepción) 
relativo a: 

- 21st Century Issues

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos 
e de entonación:

Intonation

resumo).

CE1.5.Aplicar á 
comprensión do texto 
os coñecementos 
sobre os constituíntes e 
a organización de 
patróns sintácticos e 
discursivos de uso 
frecuente na 
comunicación oral, así 
como os seus 
significados asociados 
(p. e. unha estrutura 
interrogativa para 
expresar sorpresa). 

CE1.6.Recoñecer 
léxico oral de uso 
común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e un repertorio limitado
de expresións e 
modismos de uso 
frecuente cando o 
contexto ou o apoio 
visual facilitan a 
comprensión.

CE1.7.Discriminar 
patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e 
de entonación de uso 
común, e recoñecer os
significados e 
intencións 
comunicativas xerais 
relacionados cos 
mesmos.

actualidade.

EA1.5. Comprende, 
nunha conversación 
formal, ou entrevista 
na que participa (p. e.
en centros de estudos 
ou de traballo), 
información relevante 
e detalles sobre 
asuntos prácticos 
relativos a actividades
académicas ou 
ocupacionais de 
carácter habitual e 
predicible, sempre 
que poida pedir que 
se lle repita, ou que se
reformule, aclare ou 
elabore, algo do que 
se lle dixo.

EA1.6. Distingue, con 
apoio visual ou 
escrito, as ideas 
principais e 
información relevante 
en presentacións ou 
charlas ben 
estruturadas e de 
exposición clara sobre
temas coñecidos ou 
do seu interese 
relacionados co 
ámbito educativo ou 
ocupacional (p. e., 
sobre un tema 
académico ou de 
divulgación científica, 
ou unha charla sobre 
a formación 
profesional noutros 
países).

IL1.7.1. Escoita extractos 
de programas de radio 
ou de televisión e extrae
información específica. 
CCL, CCEC, SIE
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EA1.7. Identifica a 
idea principal e 
aspectos significativos 
de noticias de 
televisión claramente 
articuladas cando hai 
apoio visual que 
complementa o 
discurso, así como o 
esencial de anuncios 
publicitarios, series e 
películas ben 
estruturados e 
articulados con 
claridade, nunha 
variedade estándar 
da lingua, e cando as 
imaxes facilitan a 
comprensión.

302



BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

Estratexias de 
produción:
Producir textos orais 
relacionados con 
problemas globales 
ou preparar unha 
presentación, 
practicando con 
todo iso as seguintes 
estratexias de 
produción oral:

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, 
coherencia, 
estruturándoo 
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 

CE2.1. Producir textos 
breves ou de lonxitude 
media, tanto en 
conversación cara a 
cara como por 
teléfono ou outros 
medios técnicos, nun 
rexistro formal, neutro 
ou informal, nos que se 
intercambian 
información, ideas e 
opinións, xustifícanse 
de maneira simple 
pero suficiente os 
motivos de accións e 
plans, e formúlanse 
hipóteses, aínda que 
ás veces haxa titubeos 
para buscar expresións,
pausas para reformular
e organizar o discurso e
sexa necesario repetir 
o devandito para 
axudar ao interlocutor 
a comprender algúns 
detalles. 

CE2.2. Coñecer e saber
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para 
producir textos orais 
monolóxicos ou 
dialóxicos breves ou de
lonxitude media, e de 
estrutura simple e 
clara, explotando os 
recursos dos que se 
dispón e limitando a 
expresión aos mesmos; 
recorrendo, entre 
outros, a 
procedementos como 

EA2.1. Fai 
presentacións breves, 
ben estruturadas, 
ensaiadas 
previamente e con 
apoio visual (p. e. 
PowerPoint), sobre 
aspectos concretos 
de temas 
académicos ou 
ocupacionais do seu 
interese, organizando 
a información básica 
de maneira 
coherente, 
explicando as ideas 
principais brevemente
e con claridade e 
respondendo a 
preguntas sinxelas dos
oíntes articuladas de 
maneira clara e a 
velocidade media.

EA2.2. Desenvólvese 
adecuadamente en 
situacións cotiás e 
menos habituais que 
poden xurdir durante 
unha viaxe ou 
estancia noutros 
países por motivos 
persoais, educativos 
ou ocupacionais 
(transporte, 
aloxamento, comidas,
compras, estudos, 
traballo, relacións 
coas autoridades, 
saúde, lecer), e sabe 

IL2.1.1. Fai presentacións
simples relacionadas co 
tema da unidade 
seguindo un exemplo. 
CCL, SIE
IL2.1.4. Responde 
adecuadamente ás 
preguntas do profesor  
sobre temas familiares e 
cotiáns. CCL, SIE

IL2.2.1. Practica diálogos
sobre situacións cotiás 
seguindo un modelo. 
CCL, SIE

IL2.3.2. Practica e 
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as dificultades e os 
recursos dispoñibles. 

- Apoiarse en e sacar 
o máximo partido dos
coñecementos 
previos (utilizar 
linguaxe 
‘prefabricada’, etc.).

- Compensar as 
carencias lingüísticas 
mediante 
procedementos 
lingüísticos, 
paralingüísticos ou 
paratextuais:

Lingüísticos
- Modificar palabras 
de significado 
parecido.

Paralingüísticos e 
paratextuais
- 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; 

a definición simple de 
elementos para os que 
non se teñen as 
palabras precisas, ou 
comezando de novo 
cunha nova estratexia 
cando falla a 
comunicación.

CE2.3. Incorporar á 
produción do texto oral
monolóxico ou 
dialóxico os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relacións interpersoais 
e convencións sociais 
nos ámbitos persoal, 
público, educativo e 
ocupacional/laboral, 
seleccionando e 
achegando 
información necesaria 
e pertinente, 
axustando de maneira 
adecuada a expresión 
ao destinatario, ao 
propósito 
comunicativo, ao tema
tratado e á canle de 
comunicación, e 
expresando opinións e 
puntos de vista coa 
cortesía necesaria.

CE2.4. Levar a cabo as 
funcións requiridas polo
propósito 
comunicativo, 
utilizando un repertorio 

solicitar atención, 
información, axuda 
ou explicacións, e 
facer unha 
reclamación ou unha 
xestión formal de 
maneira sinxela pero 
correcta e adecuada 
ao contexto.

EA2.3. Participa 
adecuadamente 
en conversacións 
informais cara a 
cara ou por 
teléfono ou outros 
medios técnicos, 
sobre asuntos 
cotiáns ou menos 
habituais, nas que 
intercambia 
información e 
expresa e xustifica 
brevemente 
opinións e puntos 
de vista; narra e 
describe de forma 
coherente feitos 
ocorridos no 
pasado ou plans 
de futuro reais ou 
inventados; 
formula hipótese; 
fai suxestións; pide 
e dá indicacións 
ou instrucións con 
certo detalle; 
expresa e xustifica 
sentimentos, e 
describe aspectos 
concretos e 
abstractos de 

reproduce a pronuncia 
correcta en 
conversacións informais.
CCL, SIE

IL2.4.3. Expresa a súa 
opinión sobre cuestións 
formais, respectando as 
opinións dos demais. 
CCL, CSC, SIE
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Funcións 
comunicativas:
- Formular e responder

preguntas sobre 
problemas 
globales

- Intercambiar 
información sobre 
innovacións 

- Dar a súa opinión 
mostrando acordo 
ou desacordo

- Prepare e levar a 
cabo unha 
presentación

A través destas 
actividades o 
alumno practicará 
as seguintes 
funcións 
comunicativas:

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de 
persoas, obxectos, 
lugares e actividades.

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, e
expresión de sucesos 
futuros.

- Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, opinións 
e puntos de vista, 
consellos, 
advertencias e avisos.

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o 
aprecio, a simpatía, a

de expoñentes comúns
de devanditas funcións
e os patróns discursivos 
habituais para iniciar e 
concluír o texto 
adecuadamente, 
organizar a 
información de 
maneira clara, 
ampliala con exemplos
ou resumila.

CE2.5. Mostrar un bo 
control, aínda que con 
algunha influencia da 
primeira lingua ou 
outras, sobre un amplo 
repertorio de estruturas 
sintácticas comúns, e 
seleccionar os 
elementos adecuados 
de coherencia e de 
cohesión textual para 
organizar o discurso de 
maneira sinxela pero 
eficaz.

CE2.6. Coñecer e 
utilizar léxico oral de 
uso común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e un repertorio limitado
de expresións e 
modismos de uso 
frecuente.

CE2.7. Pronunciar e 
entoar os enunciados 
de maneira clara e 

temas como, por 
exemplo, a música,
o cine, a literatura 
ou os temas de 
actualidade.

EA2.4. Toma parte en 
conversacións formais,
entrevistas e reunións 
de carácter 
académico ou 
ocupacional, sobre 
temas habituais nestes
contextos, 
intercambiando 
información 
pertinente sobre feitos
concretos, pedindo e 
dando instrucións ou 
solucións a problemas
prácticos, expondo os
seus puntos de vista 
de maneira sinxela e 
con claridade, e 
razoando e 
explicando 
brevemente e de 
maneira coherente as
súas accións, opinións 
e plans.
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satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa,
e os seus contrarios. 

Estruturas sintáctico-
discursivas.
 – Conditional 
sentences

Léxico oral de uso 
común (produción) 
relativo a :. 
 Global Issues

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos 
e de entonación.

 Intonation 

comprensible, aínda 
que os interlocutores 
poden necesitar 
repeticións si trátase de
palabras e estruturas 
pouco frecuentes, en 
cuxa articulación 
poden cometerse erros
que non interrompan a
comunicación.

CE2.8. Manter o ritmo 
do discurso coa fluidez 
suficiente para facer 
comprensible a 
mensaxe cando as 
intervencións son 
breves ou de lonxitude 
media, aínda que 
poidan producirse 
pausas, vacilacións 
ocasionais ou 
reformulacións do que 
se quere expresar en 
situacións menos 
habituais ou en 
intervencións máis 
longas.

CE2.9. Interactuar de 
maneira sinxela pero 
efectiva en 
intercambios 
claramente 
estruturados, utilizando 
fórmulas ou indicacións
habituais para tomar 
ou ceder a quenda de 
palabra, aínda que se 
poida necesitar a 
axuda do interlocutor.

306



BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

Estratexias de 
comprensión:
- Mobilización de 
información previa 
sobre o tema da 
unidade: 

- Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión ao 
mesmo mediante a 
lectura dun artigo 
online sobre unha 
feira de inventos. 

- Distinción de tipos 
de comprensión 
(sentido xeral, 
información esencial, 
puntos principais, 
detalles relevantes), 

- Formulación de 
hipótese sobre 
contido e contexto 
antes de ler un artigo 
sobre resolución de 
problemas 
- Inferencia e 
formulación de 
hipótese sobre 
significados a partir 
da comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, 
utilizando imágenes 
para predicir o 
contido dunha liña 
temporal sobre 
internet e móbiles

- Reformulación de 

CE3.1. Identificar a 
información esencial, 
os puntos máis 
relevantes e detalles 
importantes en textos, 
tanto en formato 
impreso como en 
soporte dixital, breves 
ou de lonxitude media 
e ben estruturados, 
escritos nun rexistro 
formal, informal ou 
neutro, que traten de 
asuntos cotiáns ou 
menos habituais, de 
temas de interese ou 
relevantes para os 
propios estudos, 
ocupación ou traballo 
e que conteñan 
estruturas e un léxico 
de uso común, tanto 
de carácter xeral 
como máis específico. 

CE3.2. Coñecer e saber
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para 
a comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos e ideas 
principais ou os 
detalles relevantes do 
texto.

CE3.3. Coñecer, e 
utilizar para a 
comprensión do texto, 
os aspectos 
sociolingüísticos 

EA3.1. Identifica 
información 
relevante en 
instrucións 
detalladas sobre o 
uso de aparellos, 
dispositivos ou 
programas 
informáticos, e 
sobre a realización 
de actividades e 
normas de 
seguridade ou de 
convivencia (p. e. 
nun evento 
cultural, nunha 
residencia de 
estudantes ou nun 
contexto 
ocupacional).

EA3.2. Entende o 
sentido xeral, os 
puntos principais e 
información relevante 
de anuncios e 
comunicacións de 
carácter público, 
institucional ou 
corporativo e 
claramente 
estruturados, 
relacionados con 
asuntos do seu 
interese persoal, 
académico ou 
ocupacional (p. e. 
sobre lecer, cursos, 
bolsas, ofertas de 

IL3.1.2. Le e identifica 
información básica e 
instrucións nos 
enunciados dos 
exercicios. CCL
IL3.1.3. Le e pon en 
práctica instrucións e 
consellos para mellorar 
as súas técnicas de 
aprendizaxe. CCL, CAA

IL3.2.2. Utiliza os recursos 
dixitais do curso para 
profundar nos 
coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD

IL3.3.1. Le cartas, e-
mails, blogs, postais, etc.
de carácter persoal e 
utilízaos como modelo. 
CCL, CSC, SIE
IL3.3.3. Le opinións 
persoais, expresión de 
sentimentos, desexos, 
etc. e compáraos cos 
propios. CCL, CSC
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hipótese a partir da 
comprensión de 
novos elementos ao 
ler una presentación  

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións 
sociais, normas de 
cortesía e rexistros; 
costumes, valores, 
crenzas e 
actitudes; 

 Funcións 
comunicativas:
- Ler un artigo sobre 

un problema 
global

A través destas 
actividades o 
alumno practicará 
as seguintes 
funcións 
comunicativas:

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de 
persoas, obxectos, 
lugares e actividades.

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, e
expresión de sucesos 
futuros.

- Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, opinións 
e puntos de vista, 
consellos, 
advertencias e avisos.

relativos á vida cotiá 
(hábitos e actividades 
de estudo, traballo e 
lecer), condicións de 
vida (hábitat, estrutura 
socio-económica), 
relacións interpersoais 
(xeracionais, ou no 
ámbito educativo, 
ocupacional e 
institucional), e 
convencións sociais 
(actitudes, valores), así 
como os aspectos 
culturais xenerais que 
permitan comprender 
información e ideas 
presentes no texto (p. 
e. de carácter histórico
ou literario). 

CE3.4. Distinguir a 
función ou funcións 
comunicativas máis 
relevantes do texto e 
un repertorio dos seus 
expoñentes máis 
comúns, así como 
patróns discursivos de 
uso frecuente relativos 
á organización e 
ampliación ou 
restructuración da 
información (p. e. nova
fronte a coñecida; 
exemplificación; 
resumo).

CE3.5. Recoñecer, e 
aplicar á comprensión 
do texto, os 
constituíntes e a 

traballo).

EA3.3. Comprende 
correspondencia 
persoal, en calquera 
soporte incluíndo foros
online ou blogs, na 
que se describen con 
certo detalle feitos e 
experiencias, 
impresións e 
sentimentos; nárranse 
feitos e experiencias, 
reais ou imaxinarios, e 
intercámbianse 
información, ideas e 
opinións sobre 
aspectos tanto 
abstractos como 
concretos de temas 
xerais, coñecidos ou 
do seu interese.

EA3.4. Entende o 
suficiente de cartas, 
faxes ou correos 
electrónicos de 
carácter formal, 
oficial ou institucional 
como para poder 
reaccionar en 
consecuencia (p. e. si 
solicítanselle 
documentos para 
unha estancia de 
estudos no 
estranxeiro).

EA3.5. Localiza con 
facilidade 
información 
específica de 

IL3.4.1. Le cartas, e-
mails, faxes, etc. de 
carácter formal e extrae
información específica. 
CCL, CEEC

IL3.5.1. Le artigos de 
prensa, revistas, páxinas 
web, etc., e analiza a 
información. CCL, 
CMCT, CEEC

IL3.6.1. Le textos 
informativos sobre o 
tema principal da 
unidade e extrae 
información relevante. 
CCL, CMCT, CCEC

308



BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o 
aprecio, a simpatía, a
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa,
e os seus contrarios. 

Estruturas sintáctico-
discursivas.
– Conditional 
sentences

Léxico escrito de uso 
común (recepción) 
relativo a :.
Global Isuues

Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a
lectura, a ortografía 
de palabras 
relacionadas con 
innovacións e 
invencións.  l

organización de 
estruturas sintácticas 
de uso frecuente na 
comunicación escrita, 
así como os seus 
significados asociados 
(p. e. unha estrutura 
interrogativa para 
expresar sorpresa).

CE3.6. Recoñecer 
léxico escrito de uso 
común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e un repertorio limitado
de expresións e 
modismos de uso 
frecuente cando o 
contexto ou o apoio 
visual facilitan a 
comprensión. 

CE3.7. Recoñecer as 
principais convencións 
de formato, 
tipográficas, 
ortográficas e de 
puntuación, así como 
abreviaturas e símbolos
de uso común e máis 
específico (p. e. &, ¥), 
e os seus significados 
asociados.

carácter concreto en 
textos xornalísticos en 
calquera soporte, ben
estruturados e de 
extensión media, tales
como noticias 
glosadas; recoñece 
ideas significativas de 
artigos divulgativos 
sinxelos, e identifica as
conclusións principais 
en textos de carácter 
claramente 
argumentativo, 
sempre que poida 
reler as seccións 
difíciles.

EA3.6. Entende 
información 
específica de 
carácter concreto 
en páxinas Web e 
outros materiais de 
referencia ou 
consulta 
claramente 
estruturados (p. e. 
enciclopedias, 
dicionarios, 
monografías, 
presentacións) 
sobre temas 
relativos a materias
académicas ou 
asuntos 
ocupacionais 
relacionados coa 
súa especialidade 
ou cos seus 
intereses.

IL3.7.1. Le historias, 
contos, extractos de 
novelas, ensaios, 
narracións, etc. e 
comprende información
detallada. CCL, CEEC
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

EA3.7. Comprende os 
aspectos xerais e 
os detalles máis 
relevantes de 
textos de ficción e 
textos literarios 
contemporáneos 
breves, ben 
estruturados e 
nunha variante 
estándar da lingua,
nos que o 
argumento é lineal 
e pode seguirse 
sen dificultade, e 
os personaxes e as 
súas relacións 
descríbense de 
maneira clara e 
sinxela.
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UNIT 5. OUR CHANGING WORLD

BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

Estratexias de 
produción:
 A for/ against essay

Planificación
- Mobilizar e coordinar
as propias 
competencias xerais e
comunicativas co fin 
de realizar 
eficazmente a tarefa 
(repasar que se sabe 
sobre o tema, que se 
pode ou se quere 
dicir, etc.). 

Execución
- Expresar a mensaxe 
con claridade 
axustándose aos 
modelos e fórmulas 
de cada tipo de 
texto. 

- 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 relativo 
aos seguintes 
temas:

CE4.1. Escribir, en 
papel ou en soporte 
electrónico, textos 
breves ou de lonxitude 
media, coherentes e 
de estrutura clara, 
sobre temas de 
interese persoal, ou 
asuntos cotiáns ou 
menos habituais, nun 
rexistro formal, neutro 
ou informal, utilizando 
adecuadamente os 
recursos de cohesión, 
as convencións 
ortográficas e os signos
de puntuación máis 
comúns, e mostrando 
un control razoable de 
expresións, estruturas e 
un léxico de uso 
frecuente, tanto de 
carácter xeral como 
máis específico dentro 
da propia área de 
especialización ou de 
interese. 

CE4.2. Coñecer, 
seleccionar e aplicar 
as estratexias máis 
adecuadas para 
elaborar textos escritos 
breves ou de media 
lonxitude, p. e. 
parafraseando 
estruturas a partir 
doutros textos de 
características e 
propósitos 
comunicativos 

EA4.1. Completa un 
cuestionario 
detallado con 
información 
persoal, 
académica ou 
laboral (p. e. para 
facerse membro 
dunha asociación, 
ou para solicitar 
unha bolsa).

EA4.3. Toma notas, 
mensaxes e 
apuntamentos con 
información sinxela e 
relevante sobre 
asuntos habituais e 
aspectos concretos 
nos ámbitos persoal, 
académico e 
ocupacional dentro 
da súa especialidade 
ou área de interese.

EA4.4. Escribe notas, 
anuncios, 
mensaxes e 
comentarios 
breves, en 
calquera soporte, 
nos que solicita e 
transmite 
información e 
opinións sinxelas e 
nos que resalta os 
aspectos que lle 

IL4.1.2. Completa 
actividades escritas con
información persoal ou 
relativa aos seus 
intereses persoais. CCL, 
SIE
IL4.1.3. Completa 
actividades de repaso e
auto-avaliación con 
información relativa aos
seus intereses. CCL, 
CAA

IL4.3.1. Escribe notas, 
mensaxes sobre 
cuestións cotiás. CCL, 
SIE
IL4.3.2. Completa 
actividades referidas a 
situacións da vida cotiá 
respectando as 
convencións sociais. 
CCL, CSC, SIE

IL4.4.1. Escribe notas, 
mensaxes sobre 
cuestións cotiás. CCL, 
SIE
IL4.4.3. Completa 
actividades referidas a 
situacións da vida cotiá 
respectando as 
convencións sociais. 
CCL, CSC, SIE
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

Funcións 
comunicativas:
- Escribir notas para 

preparar unha 
presentación sobre
internet. 

- Escribir unha carta 
formal en tres 
pasos: planificar, 
escribir, repasar

- Aprender a escribir 
unha carta formal 

A través destas 
actividades o 
alumno practicará 
as seguintes 
funcións 
comunicativas:

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de persoas,
obxectos, lugares e 
actividades.

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, e
expresión de sucesos 
futuros.

- Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, opinións e
puntos de vista, 
consellos, 
advertencias e avisos.

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o 
aprecio, a simpatía, a 

similares, ou 
redactando 
borradores previos.

CE4.3. Incorporar á 
produción do texto 
escrito os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relacións interpersoais 
e convencións sociais 
nos ámbitos persoal, 
público, educativo e 
ocupacional/laboral, 
seleccionando e 
achegando 
información necesaria 
e pertinente, 
axustando de maneira 
adecuada a expresión 
ao destinatario, ao 
propósito 
comunicativo, ao 
tema tratado e ao 
soporte textual, e 
expresando opinións e 
puntos de vista coa 
cortesía necesaria.

CE4.4. Levar a cabo as 
funcións requiridas polo
propósito 
comunicativo, 
utilizando un repertorio 
de expoñentes comúns
de devanditas funcións
e os patróns discursivos 
habituais para iniciar e 
concluír o texto escrito 
adecuadamente, 

resultan 
importantes (p. e. 
nunha páxina Web
ou unha revista 
xuvenís, ou dirixidos
a un profesor ou 
profesora ou un 
compañeiro), 
respectando as 
convencións e 
normas de cortesía
e da etiqueta.

EA4.5. Escribe, nun 
formato 
convencional, 
informes breves e 
sinxelos nos que dá
información 
esencial sobre un 
tema académico, 
ocupacional, ou 
menos habitual (p. 
e. un accidente), 
describindo 
brevemente 
situacións, persoas, 
obxectos e lugares;
narrando 
acontecementos 
nunha clara 
secuencia lineal, e 
explicando de 
maneira sinxela os 
motivos de certas 
accións. 

IL4.5.1. Escribe unha 
reseña, unha biografía, 
un informe, un resumo, 
etc. utilizando 
información específica. 
CCL, CEEC, SIE

IL4.6.1. Escribe cartas, e-
mails, blogs, postais, etc.
de carácter persoal 
seguindo un modelo. 
CCL, CSC, SIE
IL4.6.3. Escribe sobre as 
súas propias opinións, fai
suxestións, 
ofrecementos, etc. de 
forma educada. CCL, 
CSC SIE
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa, 
e os seus contrarios. 

Estruturas sintáctico-
discursivas.

 Conditional 
sentences

Léxico escrito de uso 
común (produción) 
relativo a :. 
Global Issues

Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a
escritura, a ortografía 
de palabras 
relacionadas con 
innovacións e 
invencións.

organizar a 
información de 
maneira clara, 
ampliala con exemplos
ou resumila.

CE4.5. Mostrar un bo 
control, aínda que con
algunha influencia da 
primeira lingua ou 
outras, sobre un amplo 
repertorio de estruturas
sintácticas comúns, e 
seleccionar os 
elementos adecuados 
de coherencia e de 
cohesión textual para 
organizar o discurso de
maneira sinxela pero 
eficaz.

CE4.6. Coñecer e 
utilizar léxico escrito de 
uso común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e un repertorio limitado
de expresións e 
modismos de uso 
frecuente.

CE4.7. Utilizar as 
convencións 
ortográficas, de 

EA4.6. Escribe 
correspondencia 
persoal e participa 
en foros, blogs e 
chats nos que 
describe 
experiencias, 
impresións e 
sentimentos; narra, 
de forma lineal e 
coherente, feitos 
relacionados co 
seu ámbito de 
interese, 
actividades e 
experiencias 
pasadas (p. e. 
sobre unha viaxe, 
as súas mellores 
vacacións, un 
acontecemento 
importante, un 
libro, unha 
película), ou feitos 
imaxinarios; e 
intercambia 
información e 
ideas sobre temas 
concretos, 
sinalando os 
aspectos que lle 
parecen 
importantes e 
xustificando 
brevemente as 
súas opinións sobre 
os mesmos.

IL4.7.1. Escribe cartas, e-
mails, faxes, etc. de 
carácter formal 
seguindo un modelo. 
CCL, CEEC, SIE
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

puntuación e de 
formato máis 
frecuentes con 
razoable corrección 
de modo que se 
comprenda a 
mensaxe, aínda que 
pode darse algunha 
influencia da primeira 
ou outras linguas; saber
manexar os recursos 
básicos de 
procesamiento de 
textos para corrixir os 
erros ortográficos dos 
textos que se 
producen en formato 
electrónico, e 
adaptarse ás 
convencións comúns 
de escritura de textos 
en Internet (p. e. 
abreviacións ou outros 
en chats).

EA4.7. Escribe 
correspondencia 
formal básica, 
dirixida a 
institucións públicas
ou privadas ou 
entidades 
comerciais, 
fundamentalmente
destinada a pedir 
ou dar información,
solicitar un servizo 
ou realizar unha 
reclamación ou 
outra xestión 
sinxela, 
observando as 
convencións 
formais e normas 
de cortesía usuais 
neste tipo de 
textos.
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PROGRAMAS DE REFORZO E AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención á Diversidade)

A través destas actividades desenvólvese fundamentalmente a adquisición da COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).

Actividades de repaso:
 Basics worksheets, Teacher’s Resource File 

Actividades de ampliación:

 Actividade para Fast-finishers: Teacher’s book 
 

EDUCACIÓN LITERARIA

A través destas actividades desenvólvese a CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC):

 Valoración e participación activa en actividades literarias na clase.
 Aprecio da literatura como fonte de pracer sendo capaz de mostrar unha actitude crítica

cara a ela.
 Desenvolvemento da autonomía lectora:

CONTIDOS INTER-CURRICULARES

A través da aprendizaxe destes contidos desenvólvese a COMPETENCIA MATEMÁTICA E 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCT) e COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA (CCL):  

 TIC: buscar información en internet, invencións e innovacións, a feira Google de Ciencia
 Science: Natural Disasters

VALORES E ACTITUDES (Contidos de tratamento transversal)

A través do proceso de ensino-aprendizaxe destes valores desenvólvense as COMPETENCIAS 
SOCIAIS E CÍVICAS (CSC):

Valores:

 Educación para o respecto ao mediambiente. 

Actitudes:
 Educación e respecto na lingua estranxeira. 
 Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa lingua materna, acento, orixe,

etc. 
 Superar o bloqueo mental cando se coñece a novos falantes da lingua estranxeira
 Escoita  atenta e mostrando seguridade
 Uso da lingua estranxeira na clase
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UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN
 
A través do uso destas ferramentas desenvólvese a COMPETENCIA DIXITAL (CD):

Material dixital. 

 Student’s website

SENTIDO DE INICIATIVA E EMPRENDIMENTO

A través das seguintes actividades desenvólvese o SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR 
(SIE):

 Iniciativa para participar en actividades de grupo: 

◦ Falar dun tema interdisciplinar e completar unha tarefa CLIL.
◦ Debate sobre os contidos 
◦ Interpreta un diálogo
◦ Elabora o proxecto 

 Emprendimento para realizar as tarefas individuais por si mesmo:
◦ Completa exercicios de vocabulario e gramática.
◦ Le textos.
◦ Realizar unha tarefa de writing.
◦ Repasa e autoavalía os contidos aprendidos. 

 

RECURSOS DE AVALIACIÓN

A través das seguintes actividades desenvólvese a COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
(CAA):

 Avaliación informal
◦ Observación do traballo de clase para avaliar o progreso tanto individual como colectivo

 Avaliación formal

◦ Exam G
◦

 Self-evaluation

◦ Progress check and self-evaluation: Workbook 
◦ Grammar reference and practice: Workbook 
◦ Wordlist: Workbook p
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OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE7

Nesta unidade os alumnos aprenderán…

a  comprender, memorizar e usar correctamente vocabulario relacionado coas artes 
plásticas CCL, CSC, CCEC 

a comprender e usar correctamente  a voz pasiva CCCL, CAA, SIE 
a comprender e usar modais de dedución para certeza e posibilidade, e establecer 

paralelismos coa lingua materna CCCL, CAA, SIE 
 sobre os “selfies” e a importancia de controlar a pegada dixital CCL, CMCT, CSC, CD, SIE
 sobre un debate por parellas vendo un vídeo CCL, CMCT, CD, CSC

7  Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; 
CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía e Competencias Clave de 
tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e 
cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

Estratexias de 
comprensión: 
- Mobilización de 
información previa 
sobre tipo de tarefa e 
sobre o tema da 
unidade.

- Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión ao 
mesmo, mediante a 
escoita  dun debate 
na radio sobre 
identificacións. 

- Distinción de tipos 
de comprensión 
(sentido xeral, 
información esencial, 
puntos principais, 
detalles relevantes) 
ao escoitar un texto 
sobre selfies 

- Formulación de 
hipótese sobre 
contido e contexto 
antes de escoitar un 
cuestionario roubo de
identidade.

- Inferencia e 
formulación de 
hipótese sobre 
significados a partir 
da comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, 
utilizando imaxes para
predicir o contido dun
texto sobre 
identidade en 
internet. 

CE1.1.Identificar o 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos principais e 
os detalles máis 
relevantes en textos 
orais breves ou de 
lonxitude media, 
claramente 
estruturados, e 
transmitidos de viva voz
ou por medios técnicos
e articulados a unha 
velocidade media, nun
rexistro formal, informal 
ou neutro, e que traten
de aspectos concretos 
ou abstractos de 
temas xerais, sobre 
asuntos cotiáns en 
situacións correntes ou 
menos habituais, ou 
sobre os propios 
intereses nos ámbitos 
persoal, público, 
educativo e 
ocupacional/laboral, 
sempre que as 
condicións acústicas 
non distorsionen a 
mensaxe e póidase 
volver escoitar o 
devandito.

CE1.2.Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
adecuadas para a 
comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos e ideas 
principais ou os 
detalles relevantes do 

EA1.1. Capta os 
puntos principais e 
detalles relevantes de 
mensaxes gravadas 
ou de viva voz, 
claramente 
articulados, que 
conteñan instrucións, 
indicacións ou outra 
información, mesmo 
de tipo técnico (p. e. 
en contestadores 
automáticos, ou sobre
como realizar un 
experimento en clase 
ou como utilizar unha 
máquina ou 
dispositivo no ámbito 
ocupacional).

EA1.2. Entende o que 
se lle di en 
transaccións e 
xestións cotiás e 
estruturadas (p. e. en 
bancos, tendas, 
hoteis, restaurantes, 
transportes, centros 
educativos, lugares 
de traballo), ou 
menos habituais (p. e. 
nunha farmacia, un 
hospital, nunha 
comisaría ou un 
organismo público), si 
pode pedir 
confirmación dalgúns 
detalles.

EA1.3. Identifica as 
ideas principais e 

IL1.1.1. Escoita 
indicacións, instrucións, 
anuncios, e capta a 
información esencial. 
CCL, SIE

IL1.2.1. Escoita diálogos 
sobre xestións cotiás e 
extrae a información 
esencial. CCL, SIE
IL1.2.2. Escoita  e 
entende as preguntas 
do profesor sobre temas
familiares e cotiáns. CCL

IL1.3.1. Presencia 
conversacións sobre o 
tema da unidade e 
extrae a información 
esencial. CCL
IL1.3.2. Escoita 
conversacións relativas 
a valores de tipo ético e
mostra respecto cara a 
outras opinións. CCL, 
CSC
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CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN
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APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

- Reformulación de 
hipótese a partir 
da comprensión 
de novos 
elementos, ao 
escoitar un diálogo

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións 
sociais, normas de 
cortesía e rexistros; 
costumes, valores, 
crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal relativo 
as artes plásticas

Funcións 
comunicativas:

- Escoitar un texto 
sobre o concepto 
de arte

A través destas 
actividades o 
alumno practicará 
as seguintes 
funcións 
comunicativas:

- Iniciación e 
mantemento de 
relacións persoais e 
sociais.

- Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, opinións 
e puntos de vista, 
consellos, 
advertencias e avisos.

- Expresión do 
coñecemento, a 
certeza, a dúbida e a 

texto. 

CE1.3.Coñecer e utilizar
para a comprensión 
do texto os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá 
(hábitos e actividades 
de estudo, traballo e 
lecer), condicións de 
vida (hábitat, estrutura 
socio-económica), 
relacións interpersoais 
(xeracionais, entre 
homes e mulleres, no 
ámbito educativo, 
ocupacional e 
institucional), 
comportamento 
(posturas, expresións 
faciais, uso da voz, 
contacto visual, 
proxémica), e 
convencións sociais 
(actitudes, valores).

CE1.4.Distinguir a 
función ou funcións 
comunicativas máis 
relevantes do texto e 
un repertorio dos seus 
expoñentes máis 
comúns, así como 
patróns discursivos de 
uso frecuente relativos 
á organización e 
ampliación ou 
restructuración da 
información (p. e. nova
fronte a coñecida; 
exemplificación; 
resumo).

detalles relevantes 
dunha conversación 
formal ou informal de 
certa duración entre 
dúas ou máis 
interlocutores que ten 
lugar na súa presenza 
e na que se tratan 
temas coñecidos ou 
de carácter xeral ou 
cotián, cando o 
discurso está 
articulado con 
claridade e nunha 
variedade estándar 
da lingua.

EA1.4. Comprende, 
nunha 
conversación 
informal na que 
participa, 
explicacións ou 
xustificacións de 
puntos de vista e 
opinións sobre 
diversos asuntos de
interese persoal, 
cotiáns ou menos 
habituais, así como
a formulación de 
hipótese, a 
expresión de 
sentimentos e a 
descrición de 
aspectos 
abstractos de 
temas como, p. e., 
a música, o cine, a 
literatura ou os 
temas de 
actualidade.

IL1.4.1. Escoita 
conversacións informais 
relacionadas co tema 
da unidade e capta a 
información básica. 
CCL, CMCT

IL1.5.3. Escoita  
entrevistas e extrae  a 
información 
fundamental. CCL, SIE

IL1.6.1. Escoita 
gravacións sobre o 
tema da unidade  e 
interpreta a 
información. CCL, CMCT
IL1.6.4. Utiliza  recursos 
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conxectura. 

- Expresión da 
vontade, a intención, 
a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a 
prohibición.

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e 
hipóteses.

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.

 Voz pasiva

Léxico oral de uso 
común (recepción)
relativo a:

Visual arts
Materials

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos 
e de entonación:

weak forms

CE1.5.Aplicar á 
comprensión do texto 
os coñecementos 
sobre os constituíntes e 
a organización de 
patróns sintácticos e 
discursivos de uso 
frecuente na 
comunicación oral, así 
como os seus 
significados asociados 
(p. e. unha estrutura 
interrogativa para 
expresar sorpresa). 

CE1.6.Recoñecer 
léxico oral de uso 
común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e un repertorio limitado
de expresións e 
modismos de uso 
frecuente cando o 
contexto ou o apoio 
visual facilitan a 
comprensión.

CE1.7.Discriminar 
patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e 
de entonación de uso 
común, e recoñecer os
significados e 
intencións 
comunicativas xerais 
relacionados cos 

EA1.5. Comprende, 
nunha conversación 
formal, ou entrevista 
na que participa (p. e.
en centros de estudos 
ou de traballo), 
información relevante 
e detalles sobre 
asuntos prácticos 
relativos a actividades
académicas ou 
ocupacionais de 
carácter habitual e 
predicible, sempre 
que poida pedir que 
se lle repita, ou que se
reformule, aclare ou 
elabore, algo do que 
se lle dixo.

EA1.6. Distingue, con 
apoio visual ou 
escrito, as ideas 
principais e 
información relevante 
en presentacións ou 
charlas ben 
estruturadas e de 
exposición clara sobre
temas coñecidos ou 
do seu interese 
relacionados co 
ámbito educativo ou 
ocupacional (p. e., 
sobre un tema 
académico ou de 
divulgación científica, 
ou unha charla sobre 
a formación 
profesional noutros 

audiovisuais para 
afianzar os 
coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CCEC

IL1.7.1. Escoita extractos 
de programas de radio 
ou de televisión e extrae
información específica. 
CCL, CCEC, SIE
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LOGRO
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CLAVE

mesmos. países).

EA1.7. Identifica a 
idea principal e 
aspectos significativos 
de noticias de 
televisión claramente 
articuladas cando hai 
apoio visual que 
complementa o 
discurso, así como o 
esencial de anuncios 
publicitarios, series e 
películas ben 
estruturados e 
articulados con 
claridade, nunha 
variedade estándar 
da lingua, e cando as 
imaxes facilitan a 
comprensión.
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INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
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Estratexias de 
produción:
Producir textos orais 
relacionados co arte.

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, 
coherencia, 
estruturándoo 
adecuadamente e 
axustándose, no seu 
caso, aos modelos e 
fórmulas de cada tipo
de texto. 

- Apoiarse en e sacar 
o máximo partido dos
coñecementos 
previos (utilizar 
linguaxe 
‘prefabricada’, etc.).

- Compensar as 
carencias lingüísticas 
mediante 
procedementos 
lingüísticos, 
paralingüísticos ou 
paratextuais:

CE2.1. Producir textos 
breves ou de lonxitude 
media, tanto en 
conversación cara a 
cara como por 
teléfono ou outros 
medios técnicos, nun 
rexistro formal, neutro 
ou informal, nos que se 
intercambian 
información, ideas e 
opinións, xustifícanse 
de maneira simple 
pero suficiente os 
motivos de accións e 
plans, e formúlanse 
hipóteses, aínda que 
ás veces haxa titubeos 
para buscar expresións,
pausas para reformular
e organizar o discurso e
sexa necesario repetir 
o devandito para 
axudar ao interlocutor 
a comprender algúns 
detalles. 

CE2.2. Coñecer e saber
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para 
producir textos orais 
monolóxicos ou 
dialóxicos breves ou de
lonxitude media, e de 
estrutura simple e 
clara, explotando os 
recursos dos que se 
dispón e limitando a 
expresión aos mesmos; 
recorrendo, entre 
outros, a 
procedementos como 

EA2.1. Fai 
presentacións breves, 
ben estruturadas, 
ensaiadas 
previamente e con 
apoio visual (p. e. 
PowerPoint), sobre 
aspectos concretos 
de temas 
académicos ou 
ocupacionais do seu 
interese, organizando 
a información básica 
de maneira 
coherente, 
explicando as ideas 
principais brevemente
e con claridade e 
respondendo a 
preguntas sinxelas dos
oíntes articuladas de 
maneira clara e a 
velocidade media.

EA2.2. Desenvólvese 
adecuadamente en 
situacións cotiás e 
menos habituais que 
poden xurdir durante 
unha viaxe ou 
estancia noutros 
países por motivos 
persoais, educativos 
ou ocupacionais 
(transporte, 
aloxamento, comidas,
compras, estudos, 
traballo, relacións 
coas autoridades, 
saúde, lecer), e sabe 

IL2.1.1. Fai presentacións
simples relacionadas co 
tema da unidade 
seguindo un exemplo. 
CCL, SIE
IL2.1.2. Fala sobre temas 
socioculturais, 
mostrando respecto 
cara a outras culturas. 
CCL, SIE, CSC

IL2.2.1. Practica diálogos
sobre situacións cotiás 
seguindo un modelo. 
CCL, SIE

IL2.3.1. Interpreta 
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Lingüísticos
- Modificar palabras 
de significado 
parecido.

Paralingüísticos e 
paratextuais
- Pedir axuda. 

- Usar sons 
extralingüísticos e 
calidades prosódicas 
convencionais.

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións 
sociais, normas de 
cortesía e rexistros; 
costumes, valores, 
crenzas e 
actitudes;

Funcións 
comunicativas:

Debatir sobre o 
concepto de arte

- Dar argumentos 
contrarios a unha 
opinión

A través destas 
actividades o 
alumno practicará 
as seguintes 
funcións 
comunicativas:

- Iniciación e 
mantemento de 
relacións persoais e 
sociais.

- Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, opinións 

a definición simple de 
elementos para os que 
non se teñen as 
palabras precisas, ou 
comezando de novo 
cunha nova estratexia 
cando falla a 
comunicación.

CE2.3. Incorporar á 
produción do texto oral
monolóxico ou 
dialóxico os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relacións interpersoais 
e convencións sociais 
nos ámbitos persoal, 
público, educativo e 
ocupacional/laboral, 
seleccionando e 
achegando 
información necesaria 
e pertinente, 
axustando de maneira 
adecuada a expresión 
ao destinatario, ao 
propósito 
comunicativo, ao tema
tratado e á canle de 
comunicación, e 
expresando opinións e 
puntos de vista coa 
cortesía necesaria.

CE2.4. Levar a cabo as 
funcións requiridas polo
propósito 
comunicativo, 
utilizando un repertorio 

solicitar atención, 
información, axuda 
ou explicacións, e 
facer unha 
reclamación ou unha 
xestión formal de 
maneira sinxela pero 
correcta e adecuada 
ao contexto.

EA2.3. Participa 
adecuadamente 
en conversacións 
informais cara a 
cara ou por 
teléfono ou outros 
medios técnicos, 
sobre asuntos 
cotiáns ou menos 
habituais, nas que 
intercambia 
información e 
expresa e xustifica 
brevemente 
opinións e puntos 
de vista; narra e 
describe de forma 
coherente feitos 
ocorridos no 
pasado ou plans 
de futuro reais ou 
inventados; 
formula hipótese; 
fai suxestións; pide 
e dá indicacións 
ou instrucións con 
certo detalle; 
expresa e xustifica 
sentimentos, e 
describe aspectos 
concretos e 
abstractos de 

conversacións informais 
por parellas 
respectando as normas 
e convencións sociais. 
CCL, SIE, CSC
IL2.3.3. Conversa acerca
de valores de tipo ético 
mostrando respecto 
cara ao resto de 
opinións. CCL, CSC, SIE

IL2.4.1. Interpreta 
conversacións formais 
por parellas seguindo un
modelo. CCL, SIE, CSC
IL2.4.3. Expresa a súa 
opinión sobre cuestións 
formais, respectando as 
opinións dos demais. 
CCL, CSC, SIE
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e puntos de vista, 
consellos, 
advertencias e avisos.

- Expresión do 
coñecemento, a 
certeza, a dúbida e a 
conxectura. 

- Expresión da 
vontade, a intención, 
a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a 
prohibición.

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e 
hipóteses.

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.

Voz pasiva

Léxico oral de uso 
común (produción)
relativo a :.  

Visual arts
Materials
- Dar argumentos 

contrarios a unha 
opinión

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos 
e de entonación.

Weak forms

de expoñentes comúns
de devanditas funcións
e os patróns discursivos 
habituais para iniciar e 
concluír o texto 
adecuadamente, 
organizar a 
información de 
maneira clara, 
ampliala con exemplos
ou resumila.

CE2.5. Mostrar un bo 
control, aínda que con 
algunha influencia da 
primeira lingua ou 
outras, sobre un amplo 
repertorio de estruturas 
sintácticas comúns, e 
seleccionar os 
elementos adecuados 
de coherencia e de 
cohesión textual para 
organizar o discurso de 
maneira sinxela pero 
eficaz.

CE2.6. Coñecer e 
utilizar léxico oral de 
uso común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e un repertorio limitado
de expresións e 
modismos de uso 
frecuente.

CE2.7. Pronunciar e 
entoar os enunciados 
de maneira clara e 

temas como, por 
exemplo, a música,
o cine, a literatura 
ou os temas de 
actualidade.

EA2.4. Toma parte en 
conversacións formais,
entrevistas e reunións 
de carácter 
académico ou 
ocupacional, sobre 
temas habituais nestes
contextos, 
intercambiando 
información 
pertinente sobre feitos
concretos, pedindo e 
dando instrucións ou 
solucións a problemas
prácticos, expondo os
seus puntos de vista 
de maneira sinxela e 
con claridade, e 
razoando e 
explicando 
brevemente e de 
maneira coherente as
súas accións, opinións 
e plans.
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comprensible, aínda 
que os interlocutores 
poden necesitar 
repeticións si trátase de
palabras e estruturas 
pouco frecuentes, en 
cuxa articulación 
poden cometerse erros
que non interrompan a
comunicación.

CE2.8. Manter o ritmo 
do discurso coa fluidez 
suficiente para facer 
comprensible a 
mensaxe cando as 
intervencións son 
breves ou de lonxitude 
media, aínda que 
poidan producirse 
pausas, vacilacións 
ocasionais ou 
reformulacións do que 
se quere expresar en 
situacións menos 
habituais ou en 
intervencións máis 
longas.

CE2.9. Interactuar de 
maneira sinxela pero 
efectiva en 
intercambios 
claramente 
estruturados, utilizando 
fórmulas ou indicacións
habituais para tomar 
ou ceder a quenda de 
palabra, aínda que se 
poida necesitar a 
axuda do interlocutor.
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Estratexias de 
comprensión:
- Mobilización de 
información previa 
sobre o tema da 
unidade

- Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión ao 
mesmo mediante a 
lectura dun texto 
sobrearte. 

- Distinción de tipos 
de comprensión 
(sentido xeral, 
información esencial, 
puntos principais, 
detalles relevantes)

- Formulación de 
hipótese sobre 
contido e contexto 
antes de ler textos 
sobre arte

- Inferencia e 
formulación de 
hipótese sobre 
significados a partir 
da comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, 
utilizando imaxes para
predicir o contido dun
texto sobre 
identidade en 
internet.

- Reformulación de 
hipótese a partir da 

CE3.1. Identificar a 
información esencial, 
os puntos máis 
relevantes e detalles 
importantes en textos, 
tanto en formato 
impreso como en 
soporte dixital, breves 
ou de lonxitude media 
e ben estruturados, 
escritos nun rexistro 
formal, informal ou 
neutro, que traten de 
asuntos cotiáns ou 
menos habituais, de 
temas de interese ou 
relevantes para os 
propios estudos, 
ocupación ou traballo 
e que conteñan 
estruturas e un léxico 
de uso común, tanto 
de carácter xeral 
como máis específico. 

CE3.2. Coñecer e saber
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para 
a comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos e ideas 
principais ou os 
detalles relevantes do 
texto.

CE3.3. Coñecer, e 
utilizar para a 
comprensión do texto, 
os aspectos 
sociolingüísticos 

EA3.1. Identifica 
información 
relevante en 
instrucións 
detalladas sobre o 
uso de aparellos, 
dispositivos ou 
programas 
informáticos, e 
sobre a realización 
de actividades e 
normas de 
seguridade ou de 
convivencia (p. e. 
nun evento 
cultural, nunha 
residencia de 
estudantes ou nun 
contexto 
ocupacional).

EA3.2. Entende o 
sentido xeral, os 
puntos principais e 
información relevante 
de anuncios e 
comunicacións de 
carácter público, 
institucional ou 
corporativo e 
claramente 
estruturados, 
relacionados con 
asuntos do seu 
interese persoal, 
académico ou 
ocupacional (p. e. 
sobre lecer, cursos, 
bolsas, ofertas de 

IL3.1.3. Le e pon en 
práctica instrucións e 
consellos para mellorar 
as súas técnicas de 
aprendizaxe. CCL, CAA

IL3.2.2. Utiliza os recursos 
dixitais do curso para 
profundar nos 
coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD

IL3.3.2. Le descricións 
persoais e analiza a súa 
dimensión social. CCL, 
CSC
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

comprensión de 
novos elementos ao 
ler un diálogo

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións 
sociais, normas de 
cortesía e rexistros; 
costumes, valores, 
crenzas e actitudes

 Funcións 
comunicativas:
- Ler un texto sobre 

arte
 

A través destas 
actividades o 
alumno practicará 
as seguintes 
funcións 
comunicativas:

- Iniciación e 
mantemento de 
relacións persoais e 
sociais.

- Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, opinións 
e puntos de vista, 
consellos, 
advertencias e avisos.

- Expresión do 
coñecemento, a 
certeza, a dúbida e a 
conxectura. 

- Expresión da 
vontade, a intención, 
a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a 

relativos á vida cotiá 
(hábitos e actividades 
de estudo, traballo e 
lecer), condicións de 
vida (hábitat, estrutura 
socio-económica), 
relacións interpersoais 
(xeracionais, ou no 
ámbito educativo, 
ocupacional e 
institucional), e 
convencións sociais 
(actitudes, valores), así 
como os aspectos 
culturais xenerais que 
permitan comprender 
información e ideas 
presentes no texto (p. 
e. de carácter histórico
ou literario). 

CE3.4. Distinguir a 
función ou funcións 
comunicativas máis 
relevantes do texto e 
un repertorio dos seus 
expoñentes máis 
comúns, así como 
patróns discursivos de 
uso frecuente relativos 
á organización e 
ampliación ou 
restructuración da 
información (p. e. nova
fronte a coñecida; 
exemplificación; 
resumo).

CE3.5. Recoñecer, e 
aplicar á comprensión 
do texto, os 
constituíntes e a 

traballo).

EA3.3. Comprende 
correspondencia 
persoal, en calquera 
soporte incluíndo foros
online ou blogs, na 
que se describen con 
certo detalle feitos e 
experiencias, 
impresións e 
sentimentos; nárranse 
feitos e experiencias, 
reais ou imaxinarios, e 
intercámbianse 
información, ideas e 
opinións sobre 
aspectos tanto 
abstractos como 
concretos de temas 
xerais, coñecidos ou 
do seu interese.

EA3.5. Localiza con 
facilidade 
información 
específica de 
carácter concreto en 
textos xornalísticos en 
calquera soporte, ben
estruturados e de 
extensión media, tales
como noticias 
glosadas; recoñece 
ideas significativas de 
artigos divulgativos 
sinxelos, e identifica as
conclusións principais 
en textos de carácter 
claramente 
argumentativo, 
sempre que poida 
reler as seccións 

IL3.5.1. Le artigos de 
prensa, revistas, páxinas 
web, etc., e analiza a 
información. CCL, 
CMCT, CEEC

IL3.6.4. Le unha reseña, 
unha biografía, un 
informe, un resumo, etc. 
e extrae información 
específica. CCL, CEEC
IL3.6.5. Le e comprende 
as explicacións 
gramaticais e de 
vocabulario da 
unidade. CCL, CAA
IL3.6.6. Le e comprende 
as seccións de repaso 
da unidade 
fomentando a 
aprendizaxe autónoma.
CCL, CAA

IL3.7.1. Le historias, 
contos, extractos de 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

prohibición.

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e 
hipóteses.

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.
Pasiva

Léxico escrito de uso 
común (recepción)
relativo a :.  

- Visual arts
- Materials
- Dar argumentos 

contrarios a unha 
opinión

Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a
lectura, a ortografía 
de palabras 
relacionadas coa 
identidade persoal. 

organización de 
estruturas sintácticas 
de uso frecuente na 
comunicación escrita, 
así como os seus 
significados asociados 
(p. e. unha estrutura 
interrogativa para 
expresar sorpresa).

CE3.6. Recoñecer 
léxico escrito de uso 
común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e un repertorio limitado
de expresións e 
modismos de uso 
frecuente cando o 
contexto ou o apoio 
visual facilitan a 
comprensión. 

CE3.7. Recoñecer as 
principais convencións 
de formato, 
tipográficas, 
ortográficas e de 
puntuación, así como 
abreviaturas e símbolos
de uso común e máis 
específico (p. e. &, ¥), 
e os seus significados 
asociados.

difíciles.

EA3.6. Entende 
información 
específica de 
carácter concreto 
en páxinas Web e 
outros materiais de 
referencia ou 
consulta 
claramente 
estruturados (p. e. 
enciclopedias, 
dicionarios, 
monografías, 
presentacións) 
sobre temas 
relativos a materias
académicas ou 
asuntos 
ocupacionais 
relacionados coa 
súa especialidade 
ou cos seus 
intereses.

EA3.7. Comprende os 
aspectos xerais e 
os detalles máis 
relevantes de 
textos de ficción e 
textos literarios 
contemporáneos 
breves, ben 
estruturados e 
nunha variante 
estándar da lingua,
nos que o 
argumento é lineal 
e pode seguirse 

novelas, ensaios, 
narracións, etc. e 
comprende información
detallada. CCL, CEEC

330



BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

sen dificultade, e 
os personaxes e as 
súas relacións 
descríbense de 
maneira clara e 
sinxela.
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UNIT 6: 

BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

Estratexias de 
produción:
Producir textos 
escritos relacionados 
coas artes plásticas

Planificación
- 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. 

- 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;. 

Funcións 

CE4.1. Escribir, en 
papel ou en soporte 
electrónico, textos 
breves ou de lonxitude 
media, coherentes e 
de estrutura clara, 
sobre temas de 
interese persoal, ou 
asuntos cotiáns ou 
menos habituais, nun 
rexistro formal, neutro 
ou informal, utilizando 
adecuadamente os 
recursos de cohesión, 
as convencións 
ortográficas e os signos
de puntuación máis 
comúns, e mostrando 
un control razoable de 
expresións, estruturas e 
un léxico de uso 
frecuente, tanto de 
carácter xeral como 
máis específico dentro 
da propia área de 
especialización ou de 
interese. 

CE4.2. Coñecer, 
seleccionar e aplicar 
as estratexias máis 
adecuadas para 
elaborar textos escritos 
breves ou de media 
lonxitude, p. e. 
parafraseando 
estruturas a partir 
doutros textos de 
características e 
propósitos 
comunicativos 

EA4.1. Completa un 
cuestionario 
detallado con 
información 
persoal, 
académica ou 
laboral (p. e. para 
facerse membro 
dunha asociación, 
ou para solicitar 
unha bolsa).

EA4.3. Toma notas, 
mensaxes e 
apuntamentos con 
información sinxela e 
relevante sobre 
asuntos habituais e 
aspectos concretos 
nos ámbitos persoal, 
académico e 
ocupacional dentro 
da súa especialidade 
ou área de interese.

EA4.4. Escribe notas, 
anuncios, 
mensaxes e 
comentarios 
breves, en 
calquera soporte, 
nos que solicita e 
transmite 
información e 
opinións sinxelas e 
nos que resalta os 
aspectos que lle 

IL4.1.2. Completa 
actividades escritas con
información persoal ou 
relativa aos seus 
intereses persoais. CCL, 
SIE
IL4.1.3. Completa 
actividades de repaso e
auto-avaliación con 
información relativa aos 
seus intereses. CCL, CAA

IL4.3.1. Escribe notas, 
mensaxes sobre 
cuestións cotiás. CCL, 
SIE
IL4.3.2. Completa 
actividades referidas a 
situacións da vida cotiá 
respectando as 
convencións sociais. 
CCL, CSC, SIE

IL4.4.1. Escribe notas, 
mensaxes sobre 
cuestións cotiás. CCL, 
SIE
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

comunicativas:
A descriptive essay.  

A través destas 
actividades o 
alumno practicará 
as seguintes 
funcións 
comunicativas:

- ser capaz de utilizar 
y relacionar 
vovcabularuo 
descriptivo e utilizar 
correctamente 
connectors of 
addition and contrast.

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.

Pasiva

Léxico escrito de uso 
común (produción)
relativo a :.

Visual arts
Materials

Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a
escritura, a ortografía 
de palabras 
relacionadas co 
tema.

similares, ou 
redactando borradores
previos.

CE4.3. Incorporar á 
produción do texto 
escrito os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relacións interpersoais 
e convencións sociais 
nos ámbitos persoal, 
público, educativo e 
ocupacional/laboral, 
seleccionando e 
achegando 
información necesaria 
e pertinente, 
axustando de maneira 
adecuada a expresión 
ao destinatario, ao 
propósito 
comunicativo, ao tema
tratado e ao soporte 
textual, e expresando 
opinións e puntos de 
vista coa cortesía 
necesaria.

CE4.4. Levar a cabo as 
funcións requiridas polo
propósito 
comunicativo, 
utilizando un repertorio 
de expoñentes comúns
de devanditas funcións
e os patróns discursivos 
habituais para iniciar e 
concluír o texto escrito 
adecuadamente, 

resultan 
importantes (p. e. 
nunha páxina Web 
ou unha revista 
xuvenís, ou dirixidos
a un profesor ou 
profesora ou un 
compañeiro), 
respectando as 
convencións e 
normas de cortesía 
e da etiqueta.

EA4.5. Escribe, nun 
formato 
convencional, 
informes breves e 
sinxelos nos que dá
información 
esencial sobre un 
tema académico, 
ocupacional, ou 
menos habitual (p. 
e. un accidente), 
describindo 
brevemente 
situacións, persoas, 
obxectos e lugares;
narrando 
acontecementos 
nunha clara 
secuencia lineal, e 
explicando de 
maneira sinxela os 
motivos de certas 
accións. 

IL4.5.2. Escribe 
descricións de persoas, 
lugares, sentimentos, 
etc. de forma 
respectuosa. CCL, CSC 
SIE

IL4.6.3. Escribe sobre as 
súas propias opinións, fai
suxestións, 
ofrecementos, etc. de 
forma educada. CCL, 
CSC SIE
IL4.6.4. Utiliza os recursos 
dixitais do curso para 
profundar nos 
coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

organizar a 
información de 
maneira clara, 
ampliala con exemplos
ou resumila.

CE4.5. Mostrar un bo 
control, aínda que con 
algunha influencia da 
primeira lingua ou 
outras, sobre un amplo 
repertorio de estruturas 
sintácticas comúns, e 
seleccionar os 
elementos adecuados 
de coherencia e de 
cohesión textual para 
organizar o discurso de 
maneira sinxela pero 
eficaz.

CE4.6. Coñecer e 
utilizar léxico escrito de 
uso común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e un repertorio limitado
de expresións e 
modismos de uso 
frecuente.

CE4.7. Utilizar as 
convencións 
ortográficas, de 
puntuación e de 
formato máis 
frecuentes con 
razoable corrección de
modo que se 

EA4.6. Escribe 
correspondencia 
persoal e participa 
en foros, blogs e 
chats nos que 
describe 
experiencias, 
impresións e 
sentimentos; narra, 
de forma lineal e 
coherente, feitos 
relacionados co 
seu ámbito de 
interese, 
actividades e 
experiencias 
pasadas (p. e. 
sobre unha viaxe, 
as súas mellores 
vacacións, un 
acontecemento 
importante, un 
libro, unha 
película), ou feitos 
imaxinarios; e 
intercambia 
información e ideas
sobre temas 
concretos, 
sinalando os 
aspectos que lle 
parecen 
importantes e 
xustificando 
brevemente as 
súas opinións sobre 
os mesmos.

IL4.7.1. Escribe cartas, e-
mails, faxes, etc. de 
carácter formal 
seguindo un modelo. 
CCL, CEEC, SIE
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

comprenda a 
mensaxe, aínda que 
pode darse algunha 
influencia da primeira 
ou outras linguas; saber
manexar os recursos 
básicos de 
procesamiento de 
textos para corrixir os 
erros ortográficos dos 
textos que se producen
en formato 
electrónico, e 
adaptarse ás 
convencións comúns 
de escritura de textos 
en Internet (p. e. 
abreviacións ou outros 
en chats).

EA4.7. Escribe 
correspondencia 
formal básica, 
dirixida a 
institucións públicas
ou privadas ou 
entidades 
comerciais, 
fundamentalmente
destinada a pedir 
ou dar información,
solicitar un servizo 
ou realizar unha 
reclamación ou 
outra xestión 
sinxela, 
observando as 
convencións 
formais e normas 
de cortesía usuais 
neste tipo de 
textos.
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PROGRAMAS DE REFORZO E AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención á Diversidade)

A través destas actividades desenvólvese fundamentalmente a adquisición da COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).

Actividades de repaso:
 Basics worksheets, Teacher’s Resource File 

Actividades de ampliación:
 Actividade para Fast-finishers: Teacher’s book páxinas 
 Actividades extra: Teacher’s Book páxinas 
 Vocabulary: Extension worksheet, Teacher’s Resource File
 Grammar: Extension worksheet, Teacher’s Resource File

 

EDUCACIÓN LITERARIA

A través destas actividades desenvólvese a CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC):

 Valoración e participación activa en actividades literarias na clase.
 Aprecio da literatura como fonte de pracer sendo capaz de mostrar unha actitude crítica

cara a ela.
 Desenvolvemento da autonomía lectora:
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CONTIDOS INTER-CURRICULARES

A través da aprendizaxe destes contidos desenvólvese a COMPETENCIA MATEMÁTICA E 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCT) e COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA (CCL):  

 TIC: buscar información en internet, protexer a identidade en internet, infografías
 Social Science: Commentary on artworks

VALORES E ACTITUDES (Contidos de tratamento transversal)

A través do proceso de ensino-aprendizaxe destes valores desenvólvense as COMPETENCIAS 
SOCIAIS E CÍVICAS (CSC):

Valores:
 Educación para a tolerancia: Actitude reflexiva ante as opinions dos demais.
 Educación para o consumidor: A importancia de ter unha actitude crítica ante as obras de 

arte.
Actitudes:

 Educación e respecto na lingua estranxeira. 
 Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa lingua materna, acento, orixe,

etc. 
 Superar o bloqueo mental cando se coñece a novos falantes da lingua estranxeira
 Escoita  atenta e mostrando seguridade
 Uso da lingua estranxeira na clase
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UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN
 
A través do uso destas ferramentas desenvólvese a COMPETENCIA DIXITAL (CD):

Material dixital. 

 Student’s website

SENTIDO DE INICIATIVA E EMPRENDIMENTO

A través das seguintes actividades desenvólvese o SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR 
(SIE):

 Iniciativa para participar en actividades de grupo: 

◦ Falar dun tema interdisciplinar e completar unha tarefa CLIL.
◦
Interpreta un diálogo
◦ Elabora o proxecto 

 Emprendimento para realizar as tarefas individuais por si mesmo:
◦ Completa exercicios de vocabulario e gramática.
◦ Le textos.
◦ Realizar unha tarefa de writing.
◦ Repasa e autoavalía os contidos aprendidos. 

 

RECURSOS DE AVALIACIÓN

A través das seguintes actividades desenvólvese a COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
(CAA):

 Avaliación informal
◦ Observación do traballo de clase para avaliar o progreso tanto individual como colectivo

 Avaliación formal

- Exam

 Self-evaluation
◦ Study guide: Student’s Book 
◦ Progress check and self-evaluation: Workbook páxinas 94–95 
◦ Wordlist: Workbook páxinas
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OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE8

Nesta unidade os alumnos aprenderán…

a comprender, memorizar e usar correctamente vocabulario relacionado fears and  
phobias CCL, CCEC 

a comprender e usar correctamente os verbos modais e utilizalos nunha actividade oral 
establecer paralelismos coa lingua materna, CCCL, CAA, SIE 

a comprender e utilizar correctamente preguntas de estilo indirecto CCL, CAA 
 sobre emprendedoría e tomar parte dunha estratexia para formar mozos emprendedores 

CCL, CMCT, CSC, SIE
 sobre levar a cabo unha enquisa vendo un vídeo CCL, CD, CSC

8  Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; 
CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía e Competencias Clave de 
tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e 
cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

Estratexias de 
comprensión: 
- Mobilización de 
información previa 
sobre tipo de tarefa e 
sobre o tema da 
unidade: fears and 
phobias, the five 
senses

- Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión ao 
mesmo, mediante a 
escoita dun dialogo 

- Distinción de tipos 
de comprensión 
(sentido xeral, 
información esencial, 
puntos principais, 
detalles relevantes)

- Inferencia e 
formulación de 
hipótese sobre 
significados a partir 
da comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, 
utilizando imaxes

- Reformulación de 
hipótese a partir 
da comprensión 
de novos 
elementos, ao 
escoitar un diálogo
sobre unha 
enquisa. 

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 

CE1.1.Identificar o 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos principais e 
os detalles máis 
relevantes en textos 
orais breves ou de 
lonxitude media, 
claramente 
estruturados, e 
transmitidos de viva voz
ou por medios técnicos
e articulados a unha 
velocidade media, nun
rexistro formal, informal 
ou neutro, e que traten
de aspectos concretos 
ou abstractos de 
temas xerais, sobre 
asuntos cotiáns en 
situacións correntes ou 
menos habituais, ou 
sobre os propios 
intereses nos ámbitos 
persoal, público, 
educativo e 
ocupacional/laboral, 
sempre que as 
condicións acústicas 
non distorsionen a 
mensaxe e póidase 
volver escoitar o 
devandito.

CE1.2.Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
adecuadas para a 
comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos e ideas 
principais ou os 
detalles relevantes do 

EA1.1. Capta os 
puntos principais e 
detalles relevantes de 
mensaxes gravadas 
ou de viva voz, 
claramente 
articulados, que 
conteñan instrucións, 
indicacións ou outra 
información, mesmo 
de tipo técnico (p. e. 
en contestadores 
automáticos, ou sobre
como realizar un 
experimento en clase 
ou como utilizar unha 
máquina ou 
dispositivo no ámbito 
ocupacional).

EA1.2. Entende o que 
se lle di en 
transaccións e 
xestións cotiás e 
estruturadas (p. e. en 
bancos, tendas, 
hoteis, restaurantes, 
transportes, centros 
educativos, lugares 
de traballo), ou 
menos habituais (p. e. 
nunha farmacia, un 
hospital, nunha 
comisaría ou un 
organismo público), si 
pode pedir 
confirmación dalgúns 
detalles.

EA1.3. Identifica as 
ideas principais e 

IL1.1.1. Escoita 
indicacións, instrucións, 
anuncios, e capta a 
información esencial. 
CCL, SIE

IL1.2.1. Escoita diálogos 
sobre xestións cotiás e 
extrae a información 
esencial. CCL, SIE
IL1.2.2. Escoita  e 
entende as preguntas 
do profesor sobre temas
familiares e cotiáns. CCL

IL1.3.1. Presencia 
conversacións sobre o 
tema da unidade e 
extrae a información 
esencial. CCL
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convencións 
sociais, normas de 
cortesía e rexistros; 
costumes, valores, 
crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal relativo 
aos seguintes 
temas:

 Fears and phobias, 
the five senses

Funcións 
comunicativas:
- Escoitar dialogos

A través destas 
actividades o 
alumno practicará 
as seguintes 
funcións 
comunicativas:

- Iniciación e 
mantemento de 
relacións persoais e 
sociais.

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de 
persoas, obxectos, 
lugares e actividades.

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, e
expresión de sucesos 
futuros.

- Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, opinións 
e puntos de vista, 
consellos, 

texto. 

CE1.3.Coñecer e utilizar
para a comprensión 
do texto os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá 
(hábitos e actividades 
de estudo, traballo e 
lecer), condicións de 
vida (hábitat, estrutura 
socio-económica), 
relacións interpersoais 
(xeracionais, entre 
homes e mulleres, no 
ámbito educativo, 
ocupacional e 
institucional), 
comportamento 
(posturas, expresións 
faciais, uso da voz, 
contacto visual, 
proxémica), e 
convencións sociais 
(actitudes, valores).

CE1.4.Distinguir a 
función ou funcións 
comunicativas máis 
relevantes do texto e 
un repertorio dos seus 
expoñentes máis 
comúns, así como 
patróns discursivos de 
uso frecuente relativos 
á organización e 
ampliación ou 
restructuración da 
información (p. e. nova
fronte a coñecida; 
exemplificación; 
resumo).

detalles relevantes 
dunha conversación 
formal ou informal de 
certa duración entre 
dúas ou máis 
interlocutores que ten 
lugar na súa presenza 
e na que se tratan 
temas coñecidos ou 
de carácter xeral ou 
cotián, cando o 
discurso está 
articulado con 
claridade e nunha 
variedade estándar 
da lingua.

EA1.4. Comprende, 
nunha 
conversación 
informal na que 
participa, 
explicacións ou 
xustificacións de 
puntos de vista e 
opinións sobre 
diversos asuntos de
interese persoal, 
cotiáns ou menos 
habituais, así como
a formulación de 
hipótese, a 
expresión de 
sentimentos e a 
descrición de 
aspectos 
abstractos de 
temas como, p. e., 
a música, o cine, a 
literatura ou os 
temas de 

IL1.4.1. Escoita 
conversacións informais 
relacionadas co tema 
da unidade e capta a 
información básica. 
CCL, CMCT

IL1.5.3. Escoita  
entrevistas e extrae  a 
información 
fundamental. CCL, SIE

IL1.6.2. Escoita 
gravacións sobre temas 
socioculturais e analiza 
as diferenzas respecto 
da propia cultura. CCL, 
CCEC, CSC
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advertencias e avisos.

- Expresión do 
coñecemento, a 
certeza, a dúbida e a 
conxectura. 

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o 
aprecio, a simpatía, a
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa,
e os seus contrarios. 

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.

Modal verbs

Léxico oral de uso 
común (recepción) 
relativo a:
 - Fears and phobias, 
the five senses

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos 
e de entonación:

/s/ + consonant

CE1.5.Aplicar á 
comprensión do texto 
os coñecementos 
sobre os constituíntes e 
a organización de 
patróns sintácticos e 
discursivos de uso 
frecuente na 
comunicación oral, así 
como os seus 
significados asociados 
(p. e. unha estrutura 
interrogativa para 
expresar sorpresa). 

CE1.6.Recoñecer 
léxico oral de uso 
común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e un repertorio limitado
de expresións e 
modismos de uso 
frecuente cando o 
contexto ou o apoio 
visual facilitan a 
comprensión.

CE1.7.Discriminar 
patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e 
de entonación de uso 
común, e recoñecer os
significados e 
intencións 
comunicativas xerais 
relacionados cos 
mesmos.

actualidade.

EA1.5. Comprende, 
nunha conversación 
formal, ou entrevista 
na que participa (p. e.
en centros de estudos 
ou de traballo), 
información relevante 
e detalles sobre 
asuntos prácticos 
relativos a actividades
académicas ou 
ocupacionais de 
carácter habitual e 
predicible, sempre 
que poida pedir que 
se lle repita, ou que se
reformule, aclare ou 
elabore, algo do que 
se lle dixo.

EA1.6. Distingue, con 
apoio visual ou 
escrito, as ideas 
principais e 
información relevante 
en presentacións ou 
charlas ben 
estruturadas e de 
exposición clara sobre
temas coñecidos ou 
do seu interese 
relacionados co 
ámbito educativo ou 
ocupacional (p. e., 
sobre un tema 
académico ou de 
divulgación científica, 
ou unha charla sobre 
a formación 
profesional noutros 

IL1.7.1. Escoita extractos 
de programas de radio 
ou de televisión e extrae
información específica. 
CCL, CCEC, SIE
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países).

EA1.7. Identifica a 
idea principal e 
aspectos significativos 
de noticias de 
televisión claramente 
articuladas cando hai 
apoio visual que 
complementa o 
discurso, así como o 
esencial de anuncios 
publicitarios, series e 
películas ben 
estruturados e 
articulados con 
claridade, nunha 
variedade estándar 
da lingua, e cando as 
imaxes facilitan a 
comprensión.
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Estratexias de 
produción:
Producir textos orais 
relacionados con 
sentimentos e fobias , 
practicando con 
todo iso as seguintes 
estratexias de 
produción oral:

Planificación
- 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, 
coherencia, 
estruturándoo 
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 dispoñibles. 

- Compensar as 
carencias lingüísticas 
mediante 
procedementos 
lingüísticos, 

CE2.1. Producir textos 
breves ou de lonxitude 
media, tanto en 
conversación cara a 
cara como por 
teléfono ou outros 
medios técnicos, nun 
rexistro formal, neutro 
ou informal, nos que se 
intercambian 
información, ideas e 
opinións, xustifícanse 
de maneira simple 
pero suficiente os 
motivos de accións e 
plans, e formúlanse 
hipóteses, aínda que 
ás veces haxa titubeos 
para buscar expresións,
pausas para reformular
e organizar o discurso e
sexa necesario repetir 
o devandito para 
axudar ao interlocutor 
a comprender algúns 
detalles. 

CE2.2. Coñecer e saber
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para 
producir textos orais 
monolóxicos ou 
dialóxicos breves ou de
lonxitude media, e de 
estrutura simple e 
clara, explotando os 
recursos dos que se 
dispón e limitando a 
expresión aos mesmos; 
recorrendo, entre 
outros, a 
procedementos como 

EA2.1. Fai 
presentacións breves, 
ben estruturadas, 
ensaiadas 
previamente e con 
apoio visual (p. e. 
PowerPoint), sobre 
aspectos concretos 
de temas 
académicos ou 
ocupacionais do seu 
interese, organizando 
a información básica 
de maneira 
coherente, 
explicando as ideas 
principais brevemente
e con claridade e 
respondendo a 
preguntas sinxelas dos
oíntes articuladas de 
maneira clara e a 
velocidade media.

EA2.2. Desenvólvese 
adecuadamente en 
situacións cotiás e 
menos habituais que 
poden xurdir durante 
unha viaxe ou 
estancia noutros 
países por motivos 
persoais, educativos 
ou ocupacionais 
(transporte, 
aloxamento, comidas,
compras, estudos, 
traballo, relacións 
coas autoridades, 
saúde, lecer), e sabe 

IL2.1.2. Fala sobre temas 
socioculturais, 
mostrando respecto 
cara a outras culturas. 
CCL, SIE, CSC
IL2.1.4. Responde 
adecuadamente ás 
preguntas do profesor  
sobre temas familiares e 
cotiáns. CCL, SIE

IL2.2.2. Practica e 
reproduce a pronuncia 
correcta en situacións 
cotiás de 
comunicación. CCL, SIE
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paralingüísticos ou 
paratextuais:

Lingüísticos
- Modificar palabras 
de significado 
parecido.

Paralingüísticos e 
paratextuais
- Pedir axuda. 

- Sinalar obxectos, 
usar deícticos ou 
realizar accións que 
aclaran o significado.

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións 
sociais, normas de 
cortesía e rexistros; 
costumes, valores, 
crenzas e 
actitudes; 

Funcións 
comunicativas:

talking about 
disabilities

A través destas 
actividades o 
alumno practicará 
as seguintes 
funcións 
comunicativas:

- Iniciación e 
mantemento de 
relacións persoais e 
sociais.

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de 

a definición simple de 
elementos para os que 
non se teñen as 
palabras precisas, ou 
comezando de novo 
cunha nova estratexia 
cando falla a 
comunicación.

CE2.3. Incorporar á 
produción do texto oral
monolóxico ou 
dialóxico os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relacións interpersoais 
e convencións sociais 
nos ámbitos persoal, 
público, educativo e 
ocupacional/laboral, 
seleccionando e 
achegando 
información necesaria 
e pertinente, 
axustando de maneira 
adecuada a expresión 
ao destinatario, ao 
propósito 
comunicativo, ao tema
tratado e á canle de 
comunicación, e 
expresando opinións e 
puntos de vista coa 
cortesía necesaria.

CE2.4. Levar a cabo as 
funcións requiridas polo
propósito 
comunicativo, 
utilizando un repertorio 

solicitar atención, 
información, axuda 
ou explicacións, e 
facer unha 
reclamación ou unha 
xestión formal de 
maneira sinxela pero 
correcta e adecuada 
ao contexto.

EA2.3. Participa 
adecuadamente 
en conversacións 
informais cara a 
cara ou por 
teléfono ou outros 
medios técnicos, 
sobre asuntos 
cotiáns ou menos 
habituais, nas que 
intercambia 
información e 
expresa e xustifica 
brevemente 
opinións e puntos 
de vista; narra e 
describe de forma 
coherente feitos 
ocorridos no 
pasado ou plans 
de futuro reais ou 
inventados; 
formula hipótese; 
fai suxestións; pide 
e dá indicacións 
ou instrucións con 
certo detalle; 
expresa e xustifica 
sentimentos, e 
describe aspectos 
concretos e 
abstractos de 

IL2.3.1. Interpreta 
conversacións informais 
por parellas 
respectando as normas 
e convencións sociais. 
CCL, SIE, CSC

IL2.4.1. Interpreta 
conversacións formais 
por parellas seguindo un
modelo. CCL, SIE, CSC
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persoas, obxectos, 
lugares e actividades.

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, e
expresión de sucesos 
futuros.

- Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, opinións 
e puntos de vista, 
consellos, 
advertencias e avisos.

- Expresión do 
coñecemento, a 
certeza, a dúbida e a 
conxectura. 

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o 
aprecio, a simpatía, a
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa,
e os seus contrarios. 

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.
Modal verbs 

Léxico oral de uso 
común (produción) 
relativo a :

- Fears and phobias, 

de expoñentes comúns
de devanditas funcións
e os patróns discursivos 
habituais para iniciar e 
concluír o texto 
adecuadamente, 
organizar a 
información de 
maneira clara, 
ampliala con exemplos
ou resumila.

CE2.5. Mostrar un bo 
control, aínda que con 
algunha influencia da 
primeira lingua ou 
outras, sobre un amplo 
repertorio de estruturas 
sintácticas comúns, e 
seleccionar os 
elementos adecuados 
de coherencia e de 
cohesión textual para 
organizar o discurso de 
maneira sinxela pero 
eficaz.

CE2.6. Coñecer e 
utilizar léxico oral de 
uso común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e un repertorio limitado
de expresións e 
modismos de uso 
frecuente.

CE2.7. Pronunciar e 
entoar os enunciados 
de maneira clara e 

temas como, por 
exemplo, a música,
o cine, a literatura 
ou os temas de 
actualidade.

EA2.4. Toma parte en 
conversacións formais,
entrevistas e reunións 
de carácter 
académico ou 
ocupacional, sobre 
temas habituais nestes
contextos, 
intercambiando 
información 
pertinente sobre feitos
concretos, pedindo e 
dando instrucións ou 
solucións a problemas
prácticos, expondo os
seus puntos de vista 
de maneira sinxela e 
con claridade, e 
razoando e 
explicando 
brevemente e de 
maneira coherente as
súas accións, opinións 
e plans.

346



BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

the five senses

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos 
e de entonación.

/s/ + consonant

comprensible, aínda 
que os interlocutores 
poden necesitar 
repeticións si trátase de
palabras e estruturas 
pouco frecuentes, en 
cuxa articulación 
poden cometerse erros
que non interrompan a
comunicación.

CE2.8. Manter o ritmo 
do discurso coa fluidez 
suficiente para facer 
comprensible a 
mensaxe cando as 
intervencións son 
breves ou de lonxitude 
media, aínda que 
poidan producirse 
pausas, vacilacións 
ocasionais ou 
reformulacións do que 
se quere expresar en 
situacións menos 
habituais ou en 
intervencións máis 
longas.

CE2.9. Interactuar de 
maneira sinxela pero 
efectiva en 
intercambios 
claramente 
estruturados, utilizando 
fórmulas ou indicacións
habituais para tomar 
ou ceder a quenda de 
palabra, aínda que se 
poida necesitar a 
axuda do interlocutor.
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Estratexias de 
comprensión:
- Mobilización de 
información previa 
sobre o tema da 
unidade: .

- Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión ao 
mesmo mediante a 
lectura 

- Distinción de tipos 
de comprensión 
(sentido xeral, 
información esencial, 
puntos principais, 
detalles relevantes), 
ao ler un texto 

- Formulación de 
hipótese sobre 
contido e contexto 
antes de ler un 
cuestionario sobre 
entretemento.
- Inferencia e 
formulación de 
hipótese sobre 
significados a partir 
da comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, 
utilizando imaxes para
predicir o contido dun
texto  

- Reformulación de 
hipótese a partir da 
comprensión de 
novos elementos ao 

CE3.1. Identificar a 
información esencial, 
os puntos máis 
relevantes e detalles 
importantes en textos, 
tanto en formato 
impreso como en 
soporte dixital, breves 
ou de lonxitude media 
e ben estruturados, 
escritos nun rexistro 
formal, informal ou 
neutro, que traten de 
asuntos cotiáns ou 
menos habituais, de 
temas de interese ou 
relevantes para os 
propios estudos, 
ocupación ou traballo 
e que conteñan 
estruturas e un léxico 
de uso común, tanto 
de carácter xeral 
como máis específico. 

CE3.2. Coñecer e saber
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para 
a comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos e ideas 
principais ou os 
detalles relevantes do 
texto.

CE3.3. Coñecer, e 
utilizar para a 
comprensión do texto, 
os aspectos 
sociolingüísticos 

EA3.1. Identifica 
información 
relevante en 
instrucións 
detalladas sobre o 
uso de aparellos, 
dispositivos ou 
programas 
informáticos, e 
sobre a realización 
de actividades e 
normas de 
seguridade ou de 
convivencia (p. e. 
nun evento 
cultural, nunha 
residencia de 
estudantes ou nun 
contexto 
ocupacional).

EA3.2. Entende o 
sentido xeral, os 
puntos principais e 
información relevante 
de anuncios e 
comunicacións de 
carácter público, 
institucional ou 
corporativo e 
claramente 
estruturados, 
relacionados con 
asuntos do seu 
interese persoal, 
académico ou 
ocupacional (p. e. 
sobre lecer, cursos, 
bolsas, ofertas de 

IL3.1.2. Le e identifica 
información básica e 
instrucións nos 
enunciados dos 
exercicios. CCL
IL3.1.3. Le e pon en 
práctica instrucións e 
consellos para mellorar 
as súas técnicas de 
aprendizaxe. CCL, CAA

IL3.2.2. Utiliza os recursos 
dixitais do curso para 
profundar nos 
coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD

IL3.4.1. Le cartas, e-
mails, faxes, etc. de 
carácter formal e extrae
información específica. 
CCL, CEEC
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

ler un diálogo 
Aspectos 

socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións 
sociais, normas de 
cortesía e rexistros; 
costumes, valores, 
crenzas e actitudes

 Funcións 
comunicativas:

Leer textos e dialogos 
sobre sentimentos

A través destas 
actividades o 
alumno practicará 
as seguintes 
funcións 
comunicativas:

- Iniciación e 
mantemento de 
relacións persoais e 
sociais.

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de 
persoas, obxectos, 
lugares e actividades.

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, e
expresión de sucesos 
futuros.

- Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, opinións 
e puntos de vista, 
consellos, 
advertencias e avisos.

relativos á vida cotiá 
(hábitos e actividades 
de estudo, traballo e 
lecer), condicións de 
vida (hábitat, estrutura 
socio-económica), 
relacións interpersoais 
(xeracionais, ou no 
ámbito educativo, 
ocupacional e 
institucional), e 
convencións sociais 
(actitudes, valores), así 
como os aspectos 
culturais xenerais que 
permitan comprender 
información e ideas 
presentes no texto (p. 
e. de carácter histórico
ou literario). 

CE3.4. Distinguir a 
función ou funcións 
comunicativas máis 
relevantes do texto e 
un repertorio dos seus 
expoñentes máis 
comúns, así como 
patróns discursivos de 
uso frecuente relativos 
á organización e 
ampliación ou 
restructuración da 
información (p. e. nova
fronte a coñecida; 
exemplificación; 
resumo).

CE3.5. Recoñecer, e 
aplicar á comprensión 
do texto, os 
constituíntes e a 

traballo).

EA3.4. Entende o 
suficiente de cartas, 
faxes ou correos 
electrónicos de 
carácter formal, 
oficial ou institucional 
como para poder 
reaccionar en 
consecuencia (p. e. si 
solicítanselle 
documentos para 
unha estancia de 
estudos no 
estranxeiro).

EA3.5. Localiza con 
facilidade 
información 
específica de 
carácter concreto en 
textos xornalísticos en 
calquera soporte, ben
estruturados e de 
extensión media, tales
como noticias 
glosadas; recoñece 
ideas significativas de 
artigos divulgativos 
sinxelos, e identifica as
conclusións principais 
en textos de carácter 
claramente 
argumentativo, 
sempre que poida 
reler as seccións 
difíciles.

EA3.6. Entende 
información 

IL3.5.3. Le textos 
argumentativos e extrae
as conclusións 
pertinentes. CCL, CMCT,
CEEC

IL3.6.1. Le textos 
informativos sobre o 
tema principal da 
unidade e extrae 
información relevante. 
CCL, CMCT, CCEC
IL3.6.4. Le unha reseña, 
unha biografía, un 
informe, un resumo, etc. 
e extrae información 
específica. CCL, CEEC

IL3.7.1. Le historias, 
contos, extractos de 
novelas, ensaios, 
narracións, etc. e 
comprende información
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

- Expresión do 
coñecemento, a 
certeza, a dúbida e a 
conxectura. 

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o 
aprecio, a simpatía, a
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa,
e os seus contrarios. 

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.
Modal verbs

Léxico escrito de uso 
común (recepción) 
relativo a :.  

- Fears and phobias, 
the five senses

Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a
lectura, a ortografía 

organización de 
estruturas sintácticas 
de uso frecuente na 
comunicación escrita, 
así como os seus 
significados asociados 
(p. e. unha estrutura 
interrogativa para 
expresar sorpresa).

CE3.6. Recoñecer 
léxico escrito de uso 
común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e un repertorio limitado
de expresións e 
modismos de uso 
frecuente cando o 
contexto ou o apoio 
visual facilitan a 
comprensión. 

CE3.7. Recoñecer as 
principais convencións 
de formato, 
tipográficas, 
ortográficas e de 
puntuación, así como 
abreviaturas e símbolos
de uso común e máis 
específico (p. e. &, ¥), 
e os seus significados 
asociados.

específica de 
carácter concreto 
en páxinas Web e 
outros materiais de 
referencia ou 
consulta 
claramente 
estruturados (p. e. 
enciclopedias, 
dicionarios, 
monografías, 
presentacións) 
sobre temas 
relativos a materias
académicas ou 
asuntos 
ocupacionais 
relacionados coa 
súa especialidade 
ou cos seus 
intereses.

EA3.7. Comprende os 
aspectos xerais e 
os detalles máis 
relevantes de 
textos de ficción e 
textos literarios 
contemporáneos 
breves, ben 
estruturados e 
nunha variante 
estándar da lingua,
nos que o 
argumento é lineal 
e pode seguirse 
sen dificultade, e 
os personaxes e as 
súas relacións 
descríbense de 
maneira clara e 
sinxela.

detallada. CCL, CEEC
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

Estratexias de 
produción:

 A biography
 -Expressions of 

time and 
sequence

Planificación
- Mobilizar e coordinar
as propias 
competencias xerais 
e comunicativas co 
fin de realizar 
eficazmente a tarefa 
(repasar que se sabe 
sobre o tema, 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 

CE4.1. Escribir, en 
papel ou en soporte 
electrónico, textos 
breves ou de lonxitude 
media, coherentes e 
de estrutura clara, 
sobre temas de 
interese persoal, ou 
asuntos cotiáns ou 
menos habituais, nun 
rexistro formal, neutro 
ou informal, utilizando 
adecuadamente os 
recursos de cohesión, 
as convencións 
ortográficas e os signos
de puntuación máis 
comúns, e mostrando 
un control razoable de 
expresións, estruturas e 
un léxico de uso 
frecuente, tanto de 
carácter xeral como 
máis específico dentro 
da propia área de 
especialización ou de 
interese. 

CE4.2. Coñecer, 
seleccionar e aplicar 
as estratexias máis 
adecuadas para 
elaborar textos escritos 
breves ou de media 
lonxitude, p. e. 
parafraseando 
estruturas a partir 
doutros textos de 
características e 
propósitos 
comunicativos 

EA4.1. Completa un 
cuestionario 
detallado con 
información 
persoal, 
académica ou 
laboral (p. e. para 
facerse membro 
dunha asociación, 
ou para solicitar 
unha bolsa).

EA4.3. Toma notas, 
mensaxes e 
apuntamentos con 
información sinxela e 
relevante sobre 
asuntos habituais e 
aspectos concretos 
nos ámbitos persoal, 
académico e 
ocupacional dentro 
da súa especialidade 
ou área de interese.

EA4.4. Escribe notas, 
anuncios, 
mensaxes e 
comentarios 
breves, en 
calquera soporte, 
nos que solicita e 
transmite 
información e 
opinións sinxelas e 
nos que resalta os 
aspectos que lle 

IL4.1.1. Escribe 
formularios, 
cuestionarios, fichas, 
etc. con información 
específica. CCL, CSC, 
SIE

IL4.3.1. Escribe notas, 
mensaxes sobre 
cuestións cotiás. CCL, 
SIE

IL4.4.3. Completa 
actividades referidas a 
situacións da vida cotiá 
respectando as 
convencións sociais. 
CCL, CSC, SIE

IL4.5.1. Escribe unha 
reseña, unha biografía, 
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

recursos dispoñibles. 

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións 
sociais, normas de 
cortesía e rexistros; 
costumes, valores, 
crenzas e actitudes

Funcións 
comunicativas:
- Escribir notas para 

preparar preguntas
e respostas para 
unha enquisa 

- Escribir un informe en
tres pasos: 
planificar, escribir, 
repasar

- Aprender a expresar 
estatísticas 

A través destas 
actividades o 
alumno practicará 
as seguintes 
funcións 
comunicativas:

- Iniciación e 
mantemento de 
relacións persoais e 
sociais.

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de 
persoas, obxectos, 
lugares e actividades.

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, e
expresión de sucesos 

similares, ou 
redactando borradores
previos.

CE4.3. Incorporar á 
produción do texto 
escrito os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relacións interpersoais 
e convencións sociais 
nos ámbitos persoal, 
público, educativo e 
ocupacional/laboral, 
seleccionando e 
achegando 
información necesaria 
e pertinente, 
axustando de maneira 
adecuada a expresión 
ao destinatario, ao 
propósito 
comunicativo, ao tema
tratado e ao soporte 
textual, e expresando 
opinións e puntos de 
vista coa cortesía 
necesaria.

CE4.4. Levar a cabo as 
funcións requiridas polo
propósito 
comunicativo, 
utilizando un repertorio 
de expoñentes comúns
de devanditas funcións
e os patróns discursivos 
habituais para iniciar e 
concluír o texto escrito 
adecuadamente, 

resultan 
importantes (p. e. 
nunha páxina Web 
ou unha revista 
xuvenís, ou dirixidos
a un profesor ou 
profesora ou un 
compañeiro), 
respectando as 
convencións e 
normas de cortesía 
e da etiqueta.

EA4.5. Escribe, nun 
formato 
convencional, 
informes breves e 
sinxelos nos que dá
información 
esencial sobre un 
tema académico, 
ocupacional, ou 
menos habitual (p. 
e. un accidente), 
describindo 
brevemente 
situacións, persoas, 
obxectos e lugares;
narrando 
acontecementos 
nunha clara 
secuencia lineal, e 
explicando de 
maneira sinxela os 
motivos de certas 
accións. 

un informe, un resumo, 
etc. utilizando 
información específica. 
CCL, CEEC, SIE
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

futuros.

- Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, opinións 
e puntos de vista, 
consellos, 
advertencias e avisos.

- Expresión do 
coñecemento, a 
certeza, a dúbida e a 
conxectura. 

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o 
aprecio, a simpatía, a
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa,
e os seus contrarios. 

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.

Modal verbs

Léxico escrito de uso 
común (produción) 
relativo a : 
- Fears and phobias, 
the five senses

Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a
escritura, a ortografía.

organizar a 
información de 
maneira clara, 
ampliala con exemplos
ou resumila.

CE4.5. Mostrar un bo 
control, aínda que con 
algunha influencia da 
primeira lingua ou 
outras, sobre un amplo 
repertorio de estruturas 
sintácticas comúns, e 
seleccionar os 
elementos adecuados 
de coherencia e de 
cohesión textual para 
organizar o discurso de 
maneira sinxela pero 
eficaz.

CE4.6. Coñecer e 
utilizar léxico escrito de 
uso común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e un repertorio limitado
de expresións e 
modismos de uso 
frecuente.

CE4.7. Utilizar as 
convencións 
ortográficas, de 
puntuación e de 
formato máis 
frecuentes con 
razoable corrección de
modo que se 
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INTERACCIÓN
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO
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CLAVE

comprenda a 
mensaxe, aínda que 
pode darse algunha 
influencia da primeira 
ou outras linguas; saber
manexar os recursos 
básicos de 
procesamiento de 
textos para corrixir os 
erros ortográficos dos 
textos que se producen
en formato 
electrónico, e 
adaptarse ás 
convencións comúns 
de escritura de textos 
en Internet (p. e. 
abreviacións ou outros 
en chats).
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PROGRAMAS DE REFORZO E AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención á Diversidade)

A través destas actividades desenvólvese fundamentalmente a adquisición da COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).

Actividades de repaso:
 Basics worksheets, Teacher’s Resource File  
 Vocabulary: Consolidation worksheet, Teacher’s Resource File 
 Grammar: Consolidation worksheet, Teacher’s Resource File 

Actividades de ampliación:
 Actividade para Fast-finishers: Teacher’s book 
 Actividades extra: Teacher’s Book 
 Vocabulary: Extension worksheet, Teacher’s Resource File
 Grammar: Extension worksheet, Teacher’s Resource File 

 

EDUCACIÓN LITERARIA

A través destas actividades desenvólvese a CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC):

 Valoración e participación activa en actividades literarias na clase.
 Aprecio da literatura como fonte de pracer sendo capaz de mostrar unha actitude crítica

cara a ela.
 Desenvolvemento da autonomía lectora:
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CONTIDOS INTER-CURRICULARES

A través da aprendizaxe destes contidos desenvólvese a COMPETENCIA MATEMÁTICA E 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCT) e COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA (CCL):  

 TIC: buscar información en internet, storyboards
 Língua e literatura: microrelatos, sonetos

VALORES E ACTITUDES (Contidos de tratamento transversal)

A través do proceso de ensino-aprendizaxe destes valores desenvólvense as COMPETENCIAS 
SOCIAIS E CÍVICAS (CSC):

Valores:

 Educación para a tolerancia: A importancia por respectar os medos e intereses dos 
demais.

Actitudes:

 Educación e respecto na lingua estranxeira. 
 Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa lingua materna, acento, orixe,

etc. 
 Superar o bloqueo mental cando se coñece a novos falantes da lingua estranxeira
 Escoita  atenta e mostrando seguridade
 Uso da lingua estranxeira na clase
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UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN
 
A través do uso destas ferramentas desenvólvese a COMPETENCIA DIXITAL (CD):

Material dixital. 

 Student’s website

SENTIDO DE INICIATIVA E EMPRENDIMENTO

A través das seguintes actividades desenvólvese o SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR 
(SIE):

 Iniciativa para participar en actividades de grupo: 

◦ Falar dun tema interdisciplinar e completar unha tarefa CLIL.

◦ Interpreta un diálogo
◦ Elabora o proxecto 

 Emprendimento para realizar as tarefas individuais por si mesmo:
◦ Completa exercicios de vocabulario e gramática.
◦ Realizar unha tarefa de writing.
◦ Repasa e autoavalía os contidos aprendidos. 

 

RECURSOS DE AVALIACIÓN

A través das seguintes actividades desenvólvese a COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
(CAA):

 Avaliación informal
◦ Observación do traballo de clase para avaliar o progreso tanto individual como colectivo

 Avaliación formal
◦ Exam

 Self-evaluation

◦ Progress check and self-evaluation: Workbook
◦ Grammar reference and practice: Workbook p
◦ Wordlist: Workbook 
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OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE9

Nesta unidade os alumnos aprenderán…

a comprender e usar correctamente reported speech, utilizalo nunha actividade oral 
establecer paralelismos coa lingua materna, CCCL, CAA, SIE 

a comprender e utilizar correctamente preguntas de estilo indirecto CCL, CAA 
 sobre emprendedoría e tomar parte dunha estratexia para formar mozos emprendedores 

CCL, CMCT, CSC, SIE
 sobre levar a cabo unha enquisa vendo un vídeo CCL, CD, CSC

Nesta unidade os alumnos aprenderán a. 

 identificar información específica nun texto sobre ser un extra nun film CCL, CSC, CCEC
 buscar información en internet sobre como serán as películas dos próximos anos CCL, CD, 

CCEC, 5IE
 identificar información específica nun texto sobre emprendedoría CCL, CMCT, CSC, SIE
 ler, escoitar e levar a cabo unha enquisa CCL, CMCT, CSC, SIE
prepararse para realizar un exame de listening con información clave CCL, CSC, CAA, SIE

9  Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; 
CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía e Competencias Clave de 
tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e 
cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

Estratexias de 
comprensión: 
- Mobilización de 
información previa 
sobre tipo de tarefa 
e sobre o tema da 
unidade: 
espectáculos e 
entretemento. 

- Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión ao 
mesmo, mediante a 
escoita  duna 
chamada telefónica.

- Distinción de tipos 
de comprensión 
(sentido xeral, 
información esencial,
puntos principais, 
detalles relevantes) 
ao escoitar un texto 
sobre novos 
emprendedores. 

- Formulación de 
hipótese sobre 
contido e contexto 
unha enquisa sobre 
entretemento. 

- Inferencia e 
formulación de 
hipótese sobre 
significados a partir 
da comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, 
utilizando imaxes 
para predicir o 
contido dun texto 
oral sobre 

CE1.1.Identificar o sentido 
xeral, a información 
esencial, os puntos 
principais e os detalles máis
relevantes en textos orais 
breves ou de lonxitude 
media, claramente 
estruturados, e transmitidos
de viva voz ou por medios 
técnicos e articulados a 
unha velocidade media, 
nun rexistro formal, informal
ou neutro, e que traten de 
aspectos concretos ou 
abstractos de temas xerais,
sobre asuntos cotiáns en 
situacións correntes ou 
menos habituais, ou sobre 
os propios intereses nos 
ámbitos persoal, público, 
educativo e 
ocupacional/laboral, 
sempre que as condicións 
acústicas non distorsionen 
a mensaxe e póidase 
volver escoitar o 
devandito.

CE1.2.Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
adecuadas para a 
comprensión do sentido 
xeral, a información 
esencial, os puntos e ideas 
principais ou os detalles 
relevantes do texto. 

CE1.3.Coñecer e utilizar 
para a comprensión do 
texto os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos e 

EA1.1. Capta os 
puntos principais e 
detalles relevantes de
mensaxes gravadas 
ou de viva voz, 
claramente 
articulados, que 
conteñan instrucións, 
indicacións ou outra 
información, mesmo 
de tipo técnico (p. e. 
en contestadores 
automáticos, ou sobre
como realizar un 
experimento en clase 
ou como utilizar unha 
máquina ou 
dispositivo no ámbito 
ocupacional).

EA1.2. Entende o que 
se lle di en 
transaccións e 
xestións cotiás e 
estruturadas (p. e. en 
bancos, tendas, 
hoteis, restaurantes, 
transportes, centros 
educativos, lugares 
de traballo), ou 
menos habituais (p. e.
nunha farmacia, un 
hospital, nunha 
comisaría ou un 
organismo público), si 
pode pedir 
confirmación dalgúns 
detalles.

EA1.3. Identifica as 
ideas principais e 

IL1.1.1. Escoita 
indicacións, 
instrucións, anuncios, 
e capta a 
información esencial. 
CCL, SIE

IL1.2.1. Escoita 
diálogos sobre 
xestións cotiás e 
extrae a información 
esencial. CCL, SIE
IL1.2.2. Escoita  e 
entende as 
preguntas do 
profesor sobre temas 
familiares e cotiáns. 
CCL

IL1.3.1. Presencia 
conversacións sobre 
o tema da unidade e
extrae a información 
esencial. CCL
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instalacións de lecer.

- Reformulación de 
hipótese a partir 
da comprensión 
de novos 
elementos, ao 
escoitar un 
diálogo sobre 
unha enquisa. 

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións 
sociais, normas de
cortesía e rexistros;
costumes, valores,
crenzas e 
actitudes; 
linguaxe non 
verbal relativo aos
seguintes temas:

- Cine e 
espectáculos 
musicais no 
mundo. 

-Emprendedores no 
Reino Unido

Funcións 
comunicativas:
- Escoitar unhas 

chamadas 
telefónicas. 

- Escoitar unha 
enquisa. 

- Escoitar un texto 
sobre 
emprendedores 
novos.

A través destas 
actividades o 
alumno 
practicará as 
seguintes funcións
comunicativas:

- Iniciación e 

actividades de estudo, 
traballo e lecer), 
condicións de vida 
(hábitat, estrutura socio-
económica), relacións 
interpersoais (xeracionais, 
entre homes e mulleres, no 
ámbito educativo, 
ocupacional e 
institucional), 
comportamento (posturas, 
expresións faciais, uso da 
voz, contacto visual, 
proxémica), e convencións
sociais (actitudes, valores).

CE1.4.Distinguir a función 
ou funcións comunicativas 
máis relevantes do texto e 
un repertorio dos seus 
expoñentes máis comúns, 
así como patróns 
discursivos de uso 
frecuente relativos á 
organización e ampliación 
ou restructuración da 
información (p. e. nova 
fronte a coñecida; 
exemplificación; resumo).

CE1.5.Aplicar á 
comprensión do texto os 
coñecementos sobre os 
constituíntes e a 
organización de patróns 
sintácticos e discursivos de 
uso frecuente na 
comunicación oral, así 
como os seus significados 
asociados (p. e. unha 
estrutura interrogativa para
expresar sorpresa). 

detalles relevantes 
dunha conversación 
formal ou informal de 
certa duración entre 
dúas ou máis 
interlocutores que ten 
lugar na súa presenza 
e na que se tratan 
temas coñecidos ou 
de carácter xeral ou 
cotián, cando o 
discurso está 
articulado con 
claridade e nunha 
variedade estándar 
da lingua.

EA1.4. Comprende, 
nunha 
conversación 
informal na que 
participa, 
explicacións ou 
xustificacións de 
puntos de vista e 
opinións sobre 
diversos asuntos de
interese persoal, 
cotiáns ou menos 
habituais, así como
a formulación de 
hipótese, a 
expresión de 
sentimentos e a 
descrición de 
aspectos 
abstractos de 
temas como, p. e., 
a música, o cine, a 
literatura ou os 
temas de 

IL1.4.1. Escoita 
conversacións 
informais 
relacionadas co 
tema da unidade e 
capta a información 
básica. CCL, CMCT

IL1.5.3. Escoita  
entrevistas e extrae  a
información 
fundamental. CCL, 
SIE

IL1.6.2. Escoita 
gravacións sobre 
temas socioculturais 
e analiza as 
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mantemento de 
relacións persoais e 
sociais.

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de 
persoas, obxectos, 
lugares e 
actividades.

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, 
e expresión de 
sucesos futuros.

- Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, opinións 
e puntos de vista, 
consellos, 
advertencias e 
avisos.

- Expresión do 
coñecemento, a 
certeza, a dúbida e 
a conxectura. 

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o 
aprecio, a simpatía, 
a satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a 
sorpresa, e os seus 
contrarios. 

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

CE1.6.Recoñecer léxico 
oral de uso común relativo 
a asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos propios 
intereses, estudos e 
ocupacións, e un 
repertorio limitado de 
expresións e modismos de 
uso frecuente cando o 
contexto ou o apoio visual 
facilitan a comprensión.

CE1.7.Discriminar patróns 
sonoros, acentuais, rítmicos
e de entonación de uso 
común, e recoñecer os 
significados e intencións 
comunicativas xerais 
relacionados cos mesmos.

actualidade.

EA1.5. Comprende, 
nunha conversación 
formal, ou entrevista 
na que participa (p. 
e. en centros de 
estudos ou de 
traballo), información 
relevante e detalles 
sobre asuntos 
prácticos relativos a 
actividades 
académicas ou 
ocupacionais de 
carácter habitual e 
predicible, sempre 
que poida pedir que 
se lle repita, ou que se
reformule, aclare ou 
elabore, algo do que 
se lle dixo.

EA1.6. Distingue, con 
apoio visual ou 
escrito, as ideas 
principais e 
información relevante
en presentacións ou 
charlas ben 
estruturadas e de 
exposición clara sobre
temas coñecidos ou 
do seu interese 
relacionados co 
ámbito educativo ou 
ocupacional (p. e., 
sobre un tema 
académico ou de 
divulgación científica,
ou unha charla sobre 
a formación 

diferenzas respecto 
da propia cultura. 
CCL, CCEC, CSC

IL1.7.1. Escoita 
extractos de 
programas de radio 
ou de televisión e 
extrae información 
específica. CCL, 
CCEC, SIE
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Estruturas sintáctico-
discursivas.
-Reported speech 
-Reported questions 

Léxico oral de uso 
común (recepción) 
relativo a:
 -Rodar películas: 
cast, crew, costume 
designer, etc 
-Reporting verbs: 
admit, complain, 
refuse, etc 
-Expresións para 
realizar enquisas

Patróns sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 
entonación:

-Entonación no 
reported speech

profesional noutros 
países).

EA1.7. Identifica a 
idea principal e 
aspectos significativos
de noticias de 
televisión claramente 
articuladas cando hai
apoio visual que 
complementa o 
discurso, así como o 
esencial de anuncios 
publicitarios, series e 
películas ben 
estruturados e 
articulados con 
claridade, nunha 
variedade estándar 
da lingua, e cando as
imaxes facilitan a 
comprensión.
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Estratexias de 
produción:
Producir textos orais 
relacionados con 
enquisas, 
espectáculos, 
practicando con 
todo iso as seguintes
estratexias de 
produción oral:

Planificación
- 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, 
coherencia, 
estruturándoo 
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 dispoñibles. 

- Compensar as 
carencias lingüísticas

CE2.1. Producir textos 
breves ou de lonxitude 
media, tanto en 
conversación cara a cara 
como por teléfono ou 
outros medios técnicos, 
nun rexistro formal, neutro 
ou informal, nos que se 
intercambian información, 
ideas e opinións, 
xustifícanse de maneira 
simple pero suficiente os 
motivos de accións e 
plans, e formúlanse 
hipóteses, aínda que ás 
veces haxa titubeos para 
buscar expresións, pausas 
para reformular e 
organizar o discurso e sexa
necesario repetir o 
devandito para axudar ao
interlocutor a comprender 
algúns detalles. 

CE2.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias máis 
adecuadas para producir 
textos orais monolóxicos ou
dialóxicos breves ou de 
lonxitude media, e de 
estrutura simple e clara, 
explotando os recursos dos
que se dispón e limitando 
a expresión aos mesmos; 
recorrendo, entre outros, a
procedementos como a 
definición simple de 
elementos para os que 
non se teñen as palabras 
precisas, ou comezando 
de novo cunha nova 
estratexia cando falla a 

EA2.1. Fai 
presentacións breves, 
ben estruturadas, 
ensaiadas 
previamente e con 
apoio visual (p. e. 
PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de
temas académicos ou 
ocupacionais do seu 
interese, organizando 
a información básica 
de maneira coherente,
explicando as ideas 
principais brevemente 
e con claridade e 
respondendo a 
preguntas sinxelas dos 
oíntes articuladas de 
maneira clara e a 
velocidade media.

EA2.2. Desenvólvese 
adecuadamente en 
situacións cotiás e 
menos habituais que 
poden xurdir durante 
unha viaxe ou estancia
noutros países por 
motivos persoais, 
educativos ou 
ocupacionais 
(transporte, 
aloxamento, comidas, 
compras, estudos, 
traballo, relacións coas
autoridades, saúde, 
lecer), e sabe solicitar 
atención, información, 
axuda ou explicacións,

IL2.1.2. Fala sobre 
temas socioculturais, 
mostrando respecto 
cara a outras 
culturas. CCL, SIE, 
CSC
IL2.1.4. Responde 
adecuadamente ás 
preguntas do 
profesor  sobre temas
familiares e cotiáns. 
CCL, SIE

IL2.2.2. Practica e 
reproduce a 
pronuncia correcta 
en situacións cotiás 
de comunicación. 
CCL, SIE
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mediante 
procedementos 
lingüísticos, 
paralingüísticos ou 
paratextuais:

Lingüísticos
- Modificar palabras 
de significado 
parecido.

Paralingüísticos e 
paratextuais
- Pedir axuda. 

- Sinalar obxectos, 
usar deícticos ou 
realizar accións que 
aclaran o 
significado.

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións 
sociais, normas 
de cortesía e 
rexist/ros; 
costumes, 
valores, crenzas e
actitudes; 
linguaxe non 
verbal relativo 
aos seguintes 
temas:

- Cine e 
espectáculos 
musicais no 
mundo 

-Emprendedores no 
Reino Unido

Funcións 
comunicativas:
- Formular e 

responder 

comunicación.

CE2.3. Incorporar á 
produción do texto oral 
monolóxico ou dialóxico os
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relacións 
interpersoais e 
convencións sociais nos 
ámbitos persoal, público, 
educativo e 
ocupacional/laboral, 
seleccionando e 
achegando información 
necesaria e pertinente, 
axustando de maneira 
adecuada a expresión ao 
destinatario, ao propósito 
comunicativo, ao tema 
tratado e á canle de 
comunicación, e 
expresando opinións e 
puntos de vista coa 
cortesía necesaria.

CE2.4. Levar a cabo as 
funcións requiridas polo 
propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio de 
expoñentes comúns de 
devanditas funcións e os 
patróns discursivos 
habituais para iniciar e 
concluír o texto 
adecuadamente, 
organizar a información de
maneira clara, ampliala 
con exemplos ou resumila.

CE2.5. Mostrar un bo 

e facer unha 
reclamación ou unha 
xestión formal de 
maneira sinxela pero 
correcta e adecuada 
ao contexto.

EA2.3. Participa 
adecuadamente 
en conversacións 
informais cara a 
cara ou por 
teléfono ou outros 
medios técnicos, 
sobre asuntos 
cotiáns ou menos 
habituais, nas que 
intercambia 
información e 
expresa e xustifica 
brevemente 
opinións e puntos 
de vista; narra e 
describe de forma 
coherente feitos 
ocorridos no 
pasado ou plans de
futuro reais ou 
inventados; formula 
hipótese; fai 
suxestións; pide e 
dá indicacións ou 
instrucións con certo
detalle; expresa e 
xustifica 
sentimentos, e 
describe aspectos 
concretos e 
abstractos de temas
como, por exemplo,
a música, o cine, a 
literatura ou os 

IL2.3.1. Interpreta 
conversacións 
informais por parellas 
respectando as 
normas e 
convencións sociais. 
CCL, SIE, CSC

IL2.4.1. Interpreta 
conversacións 
formais por parellas 
seguindo un modelo. 
CCL, SIE, CSC
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preguntas e usar 
o reported 
speech. 

-Intercambiar 
información sobre
tomar parte nun 
plan.

- Dar a súa opinión 
mostrando 
acordo ou 
desacordo. 

- Prepare e 
participar nunha 
enquisa.

A través destas 
actividades o 
alumno 
practicará as 
seguintes funcións
comunicativas:

- Iniciación e 
mantemento de 
relacións persoais e 
sociais.

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de 
persoas, obxectos, 
lugares e 
actividades.

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, 
e expresión de 
sucesos futuros.

- Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, opinións
e puntos de vista, 
consellos, 
advertencias e 

control, aínda que con 
algunha influencia da 
primeira lingua ou outras, 
sobre un amplo repertorio 
de estruturas sintácticas 
comúns, e seleccionar os 
elementos adecuados de 
coherencia e de cohesión 
textual para organizar o 
discurso de maneira 
sinxela pero eficaz.

CE2.6. Coñecer e utilizar 
léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotiáns e
a temas xerais ou 
relacionados cos propios 
intereses, estudos e 
ocupacións, e un 
repertorio limitado de 
expresións e modismos de 
uso frecuente.

CE2.7. Pronunciar e entoar 
os enunciados de maneira
clara e comprensible, 
aínda que os interlocutores
poden necesitar 
repeticións si trátase de 
palabras e estruturas 
pouco frecuentes, en cuxa
articulación poden 
cometerse erros que non 
interrompan a 
comunicación.

CE2.8. Manter o ritmo do 
discurso coa fluidez 
suficiente para facer 
comprensible a mensaxe 
cando as intervencións son
breves ou de lonxitude 
media, aínda que poidan 

temas de 
actualidade.

EA2.4. Toma parte en 
conversacións formais, 
entrevistas e reunións 
de carácter 
académico ou 
ocupacional, sobre 
temas habituais nestes 
contextos, 
intercambiando 
información pertinente 
sobre feitos concretos, 
pedindo e dando 
instrucións ou solucións 
a problemas prácticos,
expondo os seus 
puntos de vista de 
maneira sinxela e con 
claridade, e razoando 
e explicando 
brevemente e de 
maneira coherente as 
súas accións, opinións 
e plans.
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avisos.

- Expresión do 
coñecemento, a 
certeza, a dúbida e 
a conxectura. 

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o 
aprecio, a simpatía, 
a satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a 
sorpresa, e os seus 
contrarios. 

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.
-Reported speech 
-Reported questions 

Léxico oral de uso 
común (produción) 
relativo a :.  
-Rodar películas: 
cast, crew, costume 
designer, etc 
-Reporting verbs: 
admit, complain, 
refuse, etc 
-Expresións para 
realizar enquisas

Patróns sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 
entonación.

- -Entonación no 
reported speech

producirse pausas, 
vacilacións ocasionais ou 
reformulacións do que se 
quere expresar en 
situacións menos habituais 
ou en intervencións máis 
longas.

CE2.9. Interactuar de 
maneira sinxela pero 
efectiva en intercambios 
claramente estruturados, 
utilizando fórmulas ou 
indicacións habituais para 
tomar ou ceder a quenda 
de palabra, aínda que se 
poida necesitar a axuda 
do interlocutor.
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Estratexias de 
comprensión:
- Mobilización de 
información previa 
sobre o tema da 
unidade: 
espectáculos e 
entretemento.

- Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión ao 
mesmo mediante a 
lectura del boletín 
informativo dun 
cineclub.  

- Distinción de tipos 
de comprensión 
(sentido xeral, 
información esencial, 
puntos principais, 
detalles relevantes), 
ao ler un texto sobre 
emprendedores. 

- Formulación de 
hipótese sobre 
contido e contexto 
antes de ler un 
cuestionario sobre 
entretemento.
- Inferencia e 
formulación de 
hipótese sobre 
significados a partir 
da comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, 
utilizando imaxes 
para predicir o 
contido dun texto 

CE3.1. Identificar a 
información esencial, 
os puntos máis 
relevantes e detalles 
importantes en textos, 
tanto en formato 
impreso como en 
soporte dixital, breves 
ou de lonxitude media 
e ben estruturados, 
escritos nun rexistro 
formal, informal ou 
neutro, que traten de 
asuntos cotiáns ou 
menos habituais, de 
temas de interese ou 
relevantes para os 
propios estudos, 
ocupación ou traballo 
e que conteñan 
estruturas e un léxico 
de uso común, tanto 
de carácter xeral como
máis específico. 

CE3.2. Coñecer e saber
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para 
a comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos e ideas 
principais ou os detalles
relevantes do texto.

CE3.3. Coñecer, e 
utilizar para a 
comprensión do texto, 
os aspectos 
sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá 

EA3.1. Identifica 
información 
relevante en 
instrucións detalladas
sobre o uso de 
aparellos, dispositivos 
ou programas 
informáticos, e sobre 
a realización de 
actividades e normas
de seguridade ou de 
convivencia (p. e. 
nun evento cultural, 
nunha residencia de 
estudantes ou nun 
contexto 
ocupacional).

EA3.2. Entende o sentido
xeral, os puntos 
principais e información 
relevante de anuncios e
comunicacións de 
carácter público, 
institucional ou 
corporativo e 
claramente 
estruturados, 
relacionados con 
asuntos do seu interese 
persoal, académico ou 
ocupacional (p. e. sobre
lecer, cursos, bolsas, 
ofertas de traballo).

EA3.4. Entende o 
suficiente de cartas, 
faxes ou correos 
electrónicos de carácter

IL3.1.2. Le e identifica 
información básica e 
instrucións nos 
enunciados dos 
exercicios. CCL
IL3.1.3. Le e pon en 
práctica instrucións e 
consellos para 
mellorar as súas 
técnicas de 
aprendizaxe. CCL, 
CAA

IL3.2.2. Utiliza os 
recursos dixitais do 
curso para profundar 
nos coñecementos 
adquiridos na 
unidade. CCL, CD

IL3.4.1. Le cartas, e-
mails, faxes, etc. de 
carácter formal e 
extrae información 
específica. CCL, 
CEEC
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

sobre instalacións de 
lecer. 

- Reformulación de 
hipótese a partir da 
comprensión de 
novos elementos ao 
ler un diálogo sobre 
unha enquisa sobre 
espectáculos.

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións 
sociais, normas de 
cortesía e rexistros; 
costumes, valores, 
crenzas e 
actitudes; linguaxe
non verbal relativo 
aos seguintes 
temas:

-Cine e espectáculos 
musicais no mundo

-Emprendedores no 
Reino Unido

 Funcións 
comunicativas:
- Ler unha circular 

dun cineclub
- Ler unha enquisa 

sobre 
espectáculos 

- Ler sobre 
instalacións para o
entretemento

- Ler un texto sobre 
emprendedoría. 

A través destas 
actividades o 
alumno practicará 
as seguintes 
funcións 
comunicativas:

- Iniciación e 

(hábitos e actividades 
de estudo, traballo e 
lecer), condicións de 
vida (hábitat, estrutura 
socio-económica), 
relacións interpersoais 
(xeracionais, ou no 
ámbito educativo, 
ocupacional e 
institucional), e 
convencións sociais 
(actitudes, valores), así 
como os aspectos 
culturais xenerais que 
permitan comprender 
información e ideas 
presentes no texto (p. 
e. de carácter histórico 
ou literario). 

CE3.4. Distinguir a 
función ou funcións 
comunicativas máis 
relevantes do texto e 
un repertorio dos seus 
expoñentes máis 
comúns, así como 
patróns discursivos de 
uso frecuente relativos 
á organización e 
ampliación ou 
restructuración da 
información (p. e. nova 
fronte a coñecida; 
exemplificación; 
resumo).

CE3.5. Recoñecer, e 
aplicar á comprensión 
do texto, os 
constituíntes e a 
organización de 

formal, oficial ou 
institucional como para 
poder reaccionar en 
consecuencia (p. e. si 
solicítanselle 
documentos para unha 
estancia de estudos no 
estranxeiro).

EA3.5. Localiza con 
facilidade información 
específica de carácter 
concreto en textos 
xornalísticos en calquera
soporte, ben 
estruturados e de 
extensión media, tales 
como noticias glosadas; 
recoñece ideas 
significativas de artigos 
divulgativos sinxelos, e 
identifica as conclusións 
principais en textos de 
carácter claramente 
argumentativo, sempre 
que poida reler as 
seccións difíciles.

EA3.6. Entende 
información 
específica de 
carácter concreto en
páxinas Web e outros
materiais de 
referencia ou 
consulta claramente 
estruturados (p. e. 
enciclopedias, 
dicionarios, 
monografías, 
presentacións) sobre 
temas relativos a 

IL3.5.3. Le textos 
argumentativos e 
extrae as conclusións 
pertinentes. CCL, 
CMCT, CEEC

IL3.6.1. Le textos 
informativos sobre o 
tema principal da 
unidade e extrae 
información 
relevante. CCL, 
CMCT, CCEC
IL3.6.4. Le unha 
reseña, unha 
biografía, un informe, 
un resumo, etc. e 
extrae información 
específica. CCL, 
CEEC
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

mantemento de 
relacións persoais e 
sociais.

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de 
persoas, obxectos, 
lugares e actividades.

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, 
e expresión de 
sucesos futuros.

- Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, opinións 
e puntos de vista, 
consellos, 
advertencias e avisos.

- Expresión do 
coñecemento, a 
certeza, a dúbida e a
conxectura. 

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o 
aprecio, a simpatía, a
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa,
e os seus contrarios. 

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-

estruturas sintácticas de
uso frecuente na 
comunicación escrita, 
así como os seus 
significados asociados 
(p. e. unha estrutura 
interrogativa para 
expresar sorpresa).

CE3.6. Recoñecer 
léxico escrito de uso 
común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e un repertorio limitado 
de expresións e 
modismos de uso 
frecuente cando o 
contexto ou o apoio 
visual facilitan a 
comprensión. 

CE3.7. Recoñecer as 
principais convencións 
de formato, 
tipográficas, 
ortográficas e de 
puntuación, así como 
abreviaturas e símbolos 
de uso común e máis 
específico (p. e. &, ¥), e
os seus significados 
asociados.

materias académicas
ou asuntos 
ocupacionais 
relacionados coa súa
especialidade ou cos
seus intereses.

EA3.7. Comprende os 
aspectos xerais e os 
detalles máis 
relevantes de textos 
de ficción e textos 
literarios 
contemporáneos 
breves, ben 
estruturados e nunha 
variante estándar da 
lingua, nos que o 
argumento é lineal e 
pode seguirse sen 
dificultade, e os 
personaxes e as súas 
relacións descríbense
de maneira clara e 
sinxela.

IL3.7.1. Le historias, 
contos, extractos de 
novelas, ensaios, 
narracións, etc. e 
comprende 
información 
detallada. CCL, CEEC

369



BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

discursivas.
Reported speech 
-Reported questions 

Léxico escrito de uso 
común (recepción) 
relativo a :.  
-Rodar películas: cast,
crew, costume 
designer, etc 
-Reporting verbs: 
admit, complain, 
refuse, etc 
-Expresións para 
realizar enquisas

Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a
lectura, a ortografía 
de palabras 
relacionadas con 
espectáculos  e 
entretemento. 
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

Estratexias de 
produción:
Producir textos 
escritos relacionados
co entretemento, 
practicando as 
seguintes estratexias 
de produción 
escrita:

Planificación
- Mobilizar e 
coordinar as propias
competencias xerais
e comunicativas co 
fin de realizar 
eficazmente a 
tarefa (repasar que 
se sabe sobre o 
tema, 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) 

CE4.1. Escribir, en papel ou
en soporte electrónico, 
textos breves ou de 
lonxitude media, 
coherentes e de estrutura 
clara, sobre temas de 
interese persoal, ou 
asuntos cotiáns ou menos 
habituais, nun rexistro 
formal, neutro ou informal, 
utilizando 
adecuadamente os 
recursos de cohesión, as 
convencións ortográficas e
os signos de puntuación 
máis comúns, e mostrando
un control razoable de 
expresións, estruturas e un 
léxico de uso frecuente, 
tanto de carácter xeral 
como máis específico 
dentro da propia área de 
especialización ou de 
interese. 

CE4.2. Coñecer, 
seleccionar e aplicar as 
estratexias máis 
adecuadas para elaborar 
textos escritos breves ou 
de media lonxitude, p. e. 
parafraseando estruturas a
partir doutros textos de 
características e propósitos
comunicativos similares, ou
redactando borradores 
previos.

CE4.3. Incorporar á 
produción do texto escrito 
os coñecementos 

EA4.1. Completa un 
cuestionario 
detallado con 
información persoal,
académica ou 
laboral (p. e. para 
facerse membro 
dunha asociación, 
ou para solicitar 
unha bolsa).

EA4.3. Toma notas, 
mensaxes e 
apuntamentos con 
información sinxela e 
relevante sobre 
asuntos habituais e 
aspectos concretos 
nos ámbitos persoal, 
académico e 
ocupacional dentro 
da súa especialidade 
ou área de interese.

EA4.4. Escribe notas, 
anuncios, mensaxes
e comentarios 
breves, en calquera
soporte, nos que 
solicita e transmite 
información e 
opinións sinxelas e 
nos que resalta os 
aspectos que lle 
resultan importantes
(p. e. nunha páxina 
Web ou unha 

IL4.1.1. Escribe 
formularios, 
cuestionarios, fichas, 
etc. con información 
específica. CCL, 
CSC, SIE

IL4.3.1. Escribe notas, 
mensaxes sobre 
cuestións cotiás. CCL,
SIE

IL4.4.3. Completa 
actividades referidas 
a situacións da vida 
cotiá respectando as
convencións sociais. 
CCL, CSC, SIE

IL4.5.1. Escribe unha 
reseña, unha 
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AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO
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CLAVE

ou a mensaxe (facer
concesións no que 
realmente lle 
gustaría expresar), 
tras valorar as 
dificultades e os 
recursos dispoñibles. 

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións 
sociais, normas 
de cortesía e 
rexistros; 
costumes, 
valores, crenzas e
actitudes; 
linguaxe non 
verbal relativo 
aos seguintes 
temas:

- Cine e 
espectáculos 
musicais no 
mundo 

-Emprendedores no 
Reino Unido

Funcións 
comunicativas:
- Escribir notas para 

preparar 
preguntas e 
respostas para 
unha enquisa 

- Escribir un informe 
en tres pasos: 
planificar, escribir,
repasar

- Aprender a 
expresar 
estatísticas 

A través destas 
actividades o 
alumno 
practicará as 

socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos
relativos a relacións 
interpersoais e 
convencións sociais nos 
ámbitos persoal, público, 
educativo e 
ocupacional/laboral, 
seleccionando e 
achegando información 
necesaria e pertinente, 
axustando de maneira 
adecuada a expresión ao 
destinatario, ao propósito 
comunicativo, ao tema 
tratado e ao soporte 
textual, e expresando 
opinións e puntos de vista 
coa cortesía necesaria.

CE4.4. Levar a cabo as 
funcións requiridas polo 
propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio de 
expoñentes comúns de 
devanditas funcións e os 
patróns discursivos 
habituais para iniciar e 
concluír o texto escrito 
adecuadamente, 
organizar a información de
maneira clara, ampliala 
con exemplos ou resumila.

CE4.5. Mostrar un bo 
control, aínda que con 
algunha influencia da 
primeira lingua ou outras, 
sobre un amplo repertorio 
de estruturas sintácticas 
comúns, e seleccionar os 
elementos adecuados de 

revista xuvenís, ou 
dirixidos a un 
profesor ou 
profesora ou un 
compañeiro), 
respectando as 
convencións e 
normas de cortesía 
e da etiqueta.

EA4.5. Escribe, nun 
formato 
convencional, 
informes breves e 
sinxelos nos que dá 
información 
esencial sobre un 
tema académico, 
ocupacional, ou 
menos habitual (p. 
e. un accidente), 
describindo 
brevemente 
situacións, persoas, 
obxectos e lugares; 
narrando 
acontecementos 
nunha clara 
secuencia lineal, e 
explicando de 
maneira sinxela os 
motivos de certas 
accións. 

biografía, un informe,
un resumo, etc. 
utilizando 
información 
específica. CCL, 
CEEC, SIE
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LOGRO
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seguintes funcións
comunicativas:

- Iniciación e 
mantemento de 
relacións persoais e 
sociais.

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de 
persoas, obxectos, 
lugares e 
actividades.

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, 
e expresión de 
sucesos futuros.

- Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, opinións
e puntos de vista, 
consellos, 
advertencias e 
avisos.

- Expresión do 
coñecemento, a 
certeza, a dúbida e 
a conxectura. 

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o 
aprecio, a simpatía, 
a satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a 
sorpresa, e os seus 
contrarios. 

- Establecemento e 

coherencia e de cohesión 
textual para organizar o 
discurso de maneira 
sinxela pero eficaz.

CE4.6. Coñecer e utilizar 
léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos 
cotiáns e a temas xerais ou
relacionados cos propios 
intereses, estudos e 
ocupacións, e un 
repertorio limitado de 
expresións e modismos de 
uso frecuente.

CE4.7. Utilizar as 
convencións ortográficas, 
de puntuación e de 
formato máis frecuentes 
con razoable corrección 
de modo que se 
comprenda a mensaxe, 
aínda que pode darse 
algunha influencia da 
primeira ou outras linguas; 
saber manexar os recursos 
básicos de procesamiento 
de textos para corrixir os 
erros ortográficos dos 
textos que se producen en
formato electrónico, e 
adaptarse ás convencións 
comúns de escritura de 
textos en Internet (p. e. 
abreviacións ou outros en 
chats).
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INTERACCIÓN

CONTIDOS
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INDICADORES DE
LOGRO
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mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.
-Reported speech 
-Reported questions 

Léxico escrito de uso
común (produción) 
relativo a : -Rodar 
películas: cast, crew,
costume designer, 
etc 
-Reporting verbs: 
admit, complain, 
refuse, etc 
-Expresións para 
realizar enquisas

Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante 
a escritura, a 
ortografía de 
palabras 
relacionadas con 
espectáculos e 
entretemento.
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PROGRAMAS DE REFORZO E AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención á Diversidade)

A través destas actividades desenvólvese fundamentalmente a adquisición da COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).

Actividades de repaso:
 Basics worksheets, Teacher’s Resource File 
 Vocabulary: Consolidation worksheet, Teacher’s Resource File 
 Grammar: Consolidation worksheet, Teacher’s Resource File 

Actividades de ampliación:
 Actividade para Fast-finishers: Teacher’s book páxinas  
 Actividades extra: Teacher’s Book
 Vocabulary: Extension worksheet, Teacher’s Resource File 
 Grammar: Extension worksheet, Teacher’s Resource File 

 

EDUCACIÓN LITERARIA

A través destas actividades desenvólvese a CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC):

 Valoración e participación activa en actividades literarias na clase.
 Aprecio da literatura como fonte de pracer sendo capaz de mostrar unha actitude crítica

cara a ela.
 Desenvolvemento da autonomía lectora:
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CONTIDOS INTER-CURRICULARES

A través da aprendizaxe destes contidos desenvólvese a COMPETENCIA MATEMÁTICA E 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCT) e COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA (CCL):  

 TIC: buscar información en internet, storyboards
 Língua e literatura: novelas de espías, escribir un informe

VALORES E ACTITUDES (Contidos de tratamento transversal)

A través do proceso de ensino-aprendizaxe destes valores desenvólvense as COMPETENCIAS 
SOCIAIS E CÍVICAS (CSC):

Valores:
 Educación para o lecer: A importancia de gozar de actividades culturais como a 

música ou o cine.
 Educación para a tolerancia: A importancia por respectar as preferencias e intereses 

dos demais.

Actitudes:

 Educación e respecto na lingua estranxeira. 
 Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa lingua materna, acento, orixe,

etc. 
 Superar o bloqueo mental cando se coñece a novos falantes da lingua estranxeira
 Escoita  atenta e mostrando seguridade
 Uso da lingua estranxeira na clase
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UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN
 
A través do uso destas ferramentas desenvólvese a COMPETENCIA DIXITAL (CD):

Material dixital. 
 Pulse 4 Dixital Course que inclúe:
◦ Interactive grammar tables
◦ Audio visual speaking model: unha enquisa
 Student’s website

Actividades
◦ Web quest: buscar información sobre ser extra de cine nos próximos anos
◦ Digital worksheet: storyboads

SENTIDO DE INICIATIVA E EMPRENDIMENTO

A través das seguintes actividades desenvólvese o SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO 
EMPRENDEDOR (SIE):

 Iniciativa para participar en actividades de grupo: 

◦ Falar dun tema interdisciplinar e completar unha tarefa CLIL.
◦ Interpreta un diálogo
◦ Elabora o proxecto 

 Emprendimento para realizar as tarefas individuais por si mesmo:
◦ Completa exercicios de vocabulario e gramática.
◦ Le textos.
◦ Realizar unha tarefa de writing.
◦ Repasa e autoavalía os contidos aprendidos. 

 

RECURSOS DE AVALIACIÓN

A través das seguintes actividades desenvólvese a COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
(CAA):

 Avaliación informal
◦ Observación do traballo de clase para avaliar o progreso tanto individual como colectivo

 Avaliación formal
◦ Exam

 Self-evaluation
◦ Study guide: 
◦ Progress check and self-evaluation: Workbook  
◦ Grammar reference and practice: Workbook 
◦ Wordlist: Workbook 
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OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE10

Nesta unidade os alumnos aprenderán…

a comprender, memorizar e usar correctamente vocabulario relacionadocon wonderful 
places CCL, CCEC 

a repasar os tempos verbais e utilizalos nunha actividade oral establecer paralelismos coa 
lingua materna, CCCL, CAA, SIE 

a comprender e utilizar correctamente preguntas suxeto/obxecto

10  Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; 
CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía e Competencias Clave de 
tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e 
cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

Estratexias de 
comprensión: 
- Mobilización de 
información previa 
sobre tipo de tarefa 
e sobre o tema da 
unidade: . 

- Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión ao 
mesmo, mediante a 
escoita  dun texto 

- Distinción de tipos 
de comprensión 
(sentido xeral, 
información esencial,
puntos principais, 
detalles nun email.

- Formulación de 
hipótese sobre 
contido e contexto 
antes de escoitar un 
texto sobre si os 
exames son unha 
boa forma de 
avaliar. 

- Inferencia e 
formulación de 
hipótese sobre 
significados a partir 
da comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, 
utilizando imaxes 
para predicir o 
contido dun texto 
sobre control da 
tensión nos exames.

- Reformulación de 

CE1.1.Identificar o sentido 
xeral, a información 
esencial, os puntos 
principais e os detalles máis
relevantes en textos orais 
breves ou de lonxitude 
media, claramente 
estruturados, e transmitidos 
de viva voz ou por medios 
técnicos e articulados a 
unha velocidade media, 
nun rexistro formal, informal
ou neutro, e que traten de 
aspectos concretos ou 
abstractos de temas xerais,
sobre asuntos cotiáns en 
situacións correntes ou 
menos habituais, ou sobre 
os propios intereses nos 
ámbitos persoal, público, 
educativo e 
ocupacional/laboral, 
sempre que as condicións 
acústicas non distorsionen 
a mensaxe e póidase 
volver escoitar o 
devandito.

CE1.2.Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
adecuadas para a 
comprensión do sentido 
xeral, a información 
esencial, os puntos e ideas 
principais ou os detalles 
relevantes do texto. 

CE1.3.Coñecer e utilizar 
para a comprensión do 
texto os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos relativos á 
vida cotiá (hábitos e 

EA1.1. Capta os 
puntos principais e 
detalles relevantes de
mensaxes gravadas 
ou de viva voz, 
claramente 
articulados, que 
conteñan instrucións, 
indicacións ou outra 
información, mesmo 
de tipo técnico (p. e. 
en contestadores 
automáticos, ou sobre
como realizar un 
experimento en clase 
ou como utilizar unha 
máquina ou 
dispositivo no ámbito 
ocupacional).

EA1.2. Entende o que 
se lle di en 
transaccións e 
xestións cotiás e 
estruturadas (p. e. en 
bancos, tendas, 
hoteis, restaurantes, 
transportes, centros 
educativos, lugares 
de traballo), ou 
menos habituais (p. e.
nunha farmacia, un 
hospital, nunha 
comisaría ou un 
organismo público), si 
pode pedir 
confirmación dalgúns 
detalles.

EA1.3. Identifica as 
ideas principais e 

IL1.1.1. Escoita 
indicacións, 
instrucións, anuncios, 
e capta a 
información esencial.
CCL, SIE

IL1.2.2. Escoita  e 
entende as 
preguntas do 
profesor sobre temas 
familiares e cotiáns. 
CCL

IL1.3.1. Presencia 
conversacións sobre 
o tema da unidade e
extrae a información 
esencial. CCL
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

hipótese a partir 
da comprensión 
de novos 
elementos, ao 
escoitar un 
debate en grupo 
sobre exames. 

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións 
sociais, normas de
cortesía e rexistros;
costumes, valores, 
crenzas e 
actitudes; 

Funcións 
comunicativas:

- Escoitar un texto 
sobre combater a 
tensión en época 
de exames. 

- Escoitar un texto 
sobre holiday 
activities.

A través destas 
actividades o 
alumno practicará
as seguintes 
funcións 
comunicativas:

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de 
persoas, obxectos, 
lugares e 
actividades.

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, 
e expresión de 
sucesos futuros.

actividades de estudo, 
traballo e lecer), 
condicións de vida 
(hábitat, estrutura socio-
económica), relacións 
interpersoais (xeracionais, 
entre homes e mulleres, no 
ámbito educativo, 
ocupacional e 
institucional), 
comportamento (posturas, 
expresións faciais, uso da 
voz, contacto visual, 
proxémica), e convencións
sociais (actitudes, valores).

CE1.4.Distinguir a función 
ou funcións comunicativas 
máis relevantes do texto e 
un repertorio dos seus 
expoñentes máis comúns, 
así como patróns 
discursivos de uso 
frecuente relativos á 
organización e ampliación 
ou restructuración da 
información (p. e. nova 
fronte a coñecida; 
exemplificación; resumo).

CE1.5.Aplicar á 
comprensión do texto os 
coñecementos sobre os 
constituíntes e a 
organización de patróns 
sintácticos e discursivos de 
uso frecuente na 
comunicación oral, así 
como os seus significados 
asociados (p. e. unha 
estrutura interrogativa para
expresar sorpresa). 

detalles relevantes 
dunha conversación 
formal ou informal de 
certa duración entre 
dúas ou máis 
interlocutores que ten 
lugar na súa presenza 
e na que se tratan 
temas coñecidos ou 
de carácter xeral ou 
cotián, cando o 
discurso está 
articulado con 
claridade e nunha 
variedade estándar 
da lingua.

EA1.4. Comprende, 
nunha 
conversación 
informal na que 
participa, 
explicacións ou 
xustificacións de 
puntos de vista e 
opinións sobre 
diversos asuntos de
interese persoal, 
cotiáns ou menos 
habituais, así como
a formulación de 
hipótese, a 
expresión de 
sentimentos e a 
descrición de 
aspectos 
abstractos de 
temas como, p. e., 
a música, o cine, a 
literatura ou os 
temas de 

IL1.4.2. Escoita 
conversacións 
informais 
relacionadas con 
temas socioculturais 
e inter-curriculares. 
CCL, CSC

IL1.5.1. Escoita  e 
comprende 
conversacións 
formais relacionadas 
co tema da unidade.
CCL, CMCT
IL1.5.2. Escoita 
conversacións 
formais relacionadas 
con temas  
socioculturais e inter-
curriculares. CCL, 
CSC
IL1.5.3. Escoita  
entrevistas e extrae  
a información 
fundamental. CCL, 
SIE

IL1.6.1. Escoita 
gravacións sobre o 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

- Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, opinións 
e puntos de vista, 
consellos, 
advertencias e 
avisos.

- Expresión do 
coñecemento, a 
certeza, a dúbida e 
a conxectura. 

- Expresión da 
vontade, a intención,
a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a 
prohibición.

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o 
aprecio, a simpatía, 
a satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a 
sorpresa, e os seus 
contrarios. 

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e 
hipóteses.

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.
-Revisión de tempos 
verbais 

CE1.6.Recoñecer léxico 
oral de uso común relativo 
a asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos propios 
intereses, estudos e 
ocupacións, e un 
repertorio limitado de 
expresións e modismos de 
uso frecuente cando o 
contexto ou o apoio visual 
facilitan a comprensión.

CE1.7.Discriminar patróns 
sonoros, acentuais, rítmicos
e de entonación de uso 
común, e recoñecer os 
significados e intencións 
comunicativas xerais 
relacionados cos mesmos.

actualidade.

EA1.5. Comprende, 
nunha conversación 
formal, ou entrevista 
na que participa (p. 
e. en centros de 
estudos ou de 
traballo), información 
relevante e detalles 
sobre asuntos 
prácticos relativos a 
actividades 
académicas ou 
ocupacionais de 
carácter habitual e 
predicible, sempre 
que poida pedir que 
se lle repita, ou que se
reformule, aclare ou 
elabore, algo do que 
se lle dixo.

EA1.6. Distingue, con 
apoio visual ou 
escrito, as ideas 
principais e 
información relevante
en presentacións ou 
charlas ben 
estruturadas e de 
exposición clara sobre
temas coñecidos ou 
do seu interese 
relacionados co 
ámbito educativo ou 
ocupacional (p. e., 
sobre un tema 
académico ou de 
divulgación científica,
ou unha charla sobre 
a formación 

tema da unidade  e 
interpreta a 
información. CCL, 
CMCT
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CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

Léxico oral de uso 
común (recepción) 
relativo a:

describing places

Revisión de 
vocabulario

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos
e de entonación:

- Entonación: 
expresión de opinión

profesional noutros 
países).
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

Estratexias de 
produción:
Producir textos orais 
relacionados cos 
exames, 
practicando con 
todo iso as seguintes
estratexias de 
produción oral:

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, 
coherencia, 
estruturándoo 
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), 

CE2.1. Producir textos 
breves ou de lonxitude 
media, tanto en 
conversación cara a cara 
como por teléfono ou 
outros medios técnicos, 
nun rexistro formal, neutro 
ou informal, nos que se 
intercambian información, 
ideas e opinións, 
xustifícanse de maneira 
simple pero suficiente os 
motivos de accións e 
plans, e formúlanse 
hipóteses, aínda que ás 
veces haxa titubeos para 
buscar expresións, pausas 
para reformular e 
organizar o discurso e sexa 
necesario repetir o 
devandito para axudar ao 
interlocutor a comprender 
algúns detalles. 

CE2.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias máis 
adecuadas para producir 
textos orais monolóxicos ou
dialóxicos breves ou de 
lonxitude media, e de 
estrutura simple e clara, 
explotando os recursos dos
que se dispón e limitando 
a expresión aos mesmos; 
recorrendo, entre outros, a 
procedementos como a 
definición simple de 
elementos para os que 
non se teñen as palabras 
precisas, ou comezando 
de novo cunha nova 
estratexia cando falla a 

EA2.1. Fai 
presentacións breves, 
ben estruturadas, 
ensaiadas 
previamente e con 
apoio visual (p. e. 
PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de
temas académicos ou 
ocupacionais do seu 
interese, organizando 
a información básica 
de maneira coherente,
explicando as ideas 
principais brevemente 
e con claridade e 
respondendo a 
preguntas sinxelas dos 
oíntes articuladas de 
maneira clara e a 
velocidade media.

EA2.2. Desenvólvese 
adecuadamente en 
situacións cotiás e 
menos habituais que 
poden xurdir durante 
unha viaxe ou estancia
noutros países por 
motivos persoais, 
educativos ou 
ocupacionais 
(transporte, 
aloxamento, comidas, 
compras, estudos, 
traballo, relacións coas
autoridades, saúde, 
lecer), e sabe solicitar 

IL2.1.4. Responde 
adecuadamente ás 
preguntas do 
profesor  sobre temas
familiares e cotiáns. 
CCL, SIE

IL2.2.1. Practica 
diálogos sobre 
situacións cotiás 
seguindo un modelo.
CCL, SIE
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

tras valorar as 
dificultades e os 
recursos dispoñibles. 

- Apoiarse en e 
sacar o máximo 
partido dos 
coñecementos 
previos (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. 

- Usar sons 
extralingüísticos e 
calidades 
prosódicas 
convencionais.

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións 
sociais, normas 
de cortesía e 

comunicación.

CE2.3. Incorporar á 
produción do texto oral 
monolóxico ou dialóxico os
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a relacións 
interpersoais e 
convencións sociais nos 
ámbitos persoal, público, 
educativo e 
ocupacional/laboral, 
seleccionando e 
achegando información 
necesaria e pertinente, 
axustando de maneira 
adecuada a expresión ao 
destinatario, ao propósito 
comunicativo, ao tema 
tratado e á canle de 
comunicación, e 
expresando opinións e 
puntos de vista coa 
cortesía necesaria.

CE2.4. Levar a cabo as 
funcións requiridas polo 
propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio de 
expoñentes comúns de 
devanditas funcións e os 
patróns discursivos 
habituais para iniciar e 
concluír o texto 
adecuadamente, 
organizar a información de
maneira clara, ampliala 
con exemplos ou resumila.

CE2.5. Mostrar un bo 

atención, información, 
axuda ou explicacións,
e facer unha 
reclamación ou unha 
xestión formal de 
maneira sinxela pero 
correcta e adecuada 
ao contexto.

EA2.3. Participa 
adecuadamente 
en conversacións 
informais cara a 
cara ou por 
teléfono ou outros 
medios técnicos, 
sobre asuntos 
cotiáns ou menos 
habituais, nas que 
intercambia 
información e 
expresa e xustifica 
brevemente 
opinións e puntos 
de vista; narra e 
describe de forma 
coherente feitos 
ocorridos no 
pasado ou plans de
futuro reais ou 
inventados; formula 
hipótese; fai 
suxestións; pide e 
dá indicacións ou 
instrucións con certo
detalle; expresa e 
xustifica 
sentimentos, e 
describe aspectos 
concretos e 
abstractos de temas
como, por exemplo,

IL2.3.3. Conversa 
acerca de valores de
tipo ético mostrando 
respecto cara ao 
resto de opinións. 
CCL, CSC, SIE

IL2.4.3. Expresa a súa 
opinión sobre 
cuestións formais, 
respectando as 
opinións dos demais. 
CCL, CSC, SIE
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AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

rexistros; 
costumes, 
valores, crenzas e
actitudes; 
linguaxe non 
verbal relativo 
aos seguintes 
temas:

Preparación de 
exames e 
distintas maneiras
de avaliar 

Funcións 
comunicativas:
- Formular e 

responder 
preguntas 
usando o 
reported speech.

- Dar a súa opinión 
mostrando 
acordo e 
desacordo. 

- Preparar e 
participar nun 
debate en grupo.

A través destas 
actividades o 
alumno 
practicará as 
seguintes funcións
comunicativas:

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de 
persoas, obxectos, 
lugares e 
actividades.

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, 
e expresión de 
sucesos futuros.

control, aínda que con 
algunha influencia da 
primeira lingua ou outras, 
sobre un amplo repertorio 
de estruturas sintácticas 
comúns, e seleccionar os 
elementos adecuados de 
coherencia e de cohesión 
textual para organizar o 
discurso de maneira 
sinxela pero eficaz.

CE2.6. Coñecer e utilizar 
léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotiáns e
a temas xerais ou 
relacionados cos propios 
intereses, estudos e 
ocupacións, e un 
repertorio limitado de 
expresións e modismos de 
uso frecuente.

CE2.7. Pronunciar e entoar 
os enunciados de maneira 
clara e comprensible, 
aínda que os interlocutores
poden necesitar 
repeticións si trátase de 
palabras e estruturas 
pouco frecuentes, en cuxa
articulación poden 
cometerse erros que non 
interrompan a 
comunicación.

CE2.8. Manter o ritmo do 
discurso coa fluidez 
suficiente para facer 
comprensible a mensaxe 
cando as intervencións son
breves ou de lonxitude 
media, aínda que poidan 

a música, o cine, a 
literatura ou os 
temas de 
actualidade.

EA2.4. Toma parte en 
conversacións formais, 
entrevistas e reunións 
de carácter 
académico ou 
ocupacional, sobre 
temas habituais nestes 
contextos, 
intercambiando 
información pertinente 
sobre feitos concretos, 
pedindo e dando 
instrucións ou solucións 
a problemas prácticos,
expondo os seus 
puntos de vista de 
maneira sinxela e con 
claridade, e razoando 
e explicando 
brevemente e de 
maneira coherente as 
súas accións, opinións 
e plans.

387



BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

- Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, opinións
e puntos de vista, 
consellos, 
advertencias e 
avisos.

- Expresión do 
coñecemento, a 
certeza, a dúbida e 
a conxectura. 

- Expresión da 
vontade, a 
intención, a 
decisión, a promesa,
a orde, a 
autorización e a 
prohibición.

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o 
aprecio, a simpatía, 
a satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a 
sorpresa, e os seus 
contrarios. 

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e 
hipóteses.

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-

producirse pausas, 
vacilacións ocasionais ou 
reformulacións do que se 
quere expresar en 
situacións menos habituais 
ou en intervencións máis 
longas.

CE2.9. Interactuar de 
maneira sinxela pero 
efectiva en intercambios 
claramente estruturados, 
utilizando fórmulas ou 
indicacións habituais para 
tomar ou ceder a quenda 
de palabra, aínda que se 
poida necesitar a axuda 
do interlocutor.
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CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

discursivas.
-Revisión de tempos 
verbais 
-Xerundios e 
infinitivos (revisión)
-Condicionais 
(revisión)
-Reported speech 
(revisión)
-A voz pasiva 
(revisión)

Léxico oral de uso 
común (produción) 
relativo a :.
 -Reporting verbs 
(revisión) 
-Phrasal verbs 
(revisión)
-Adxectivos 
extremos (revisión)
-Adverbios de modo
(revisión)
-Adverbios de grao 
(revisión)
-Adverbios de 
frecuencia (revisión)
-Palabras fáciles de 
confundir (revisión)  
-Sufijos de sustantivo 
(revisión)
-Expresar opinións

Patróns sonoros, 
acentuais, 
rítmicos e de 
entonación.

- Entonación: 
expresión de opinión
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

Estratexias de 
comprensión:
- Mobilización de 
información previa 
sobre o tema da 
unidade: preparación
de exames. 

- Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión ao 
mesmo mediante a 
lectura dun texto 
sobre facer trampas 
nos exames. 

- Distinción de tipos 
de comprensión 
(sentido xeral, 
información esencial, 
puntos principais, 
detalles relevantes), 
ao ler un texto sobre 
técnicas de exame. 

- Formulación de 
hipótese sobre 
contido e contexto 
antes de ler un email 
formal e outro 
informal..

- Inferencia e 
formulación de 
hipótese sobre 
significados a partir 
da comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, 
utilizando imaxes para
predicir o contido dun
folleto sobre manexar 

CE3.1. Identificar a 
información esencial, 
os puntos máis 
relevantes e detalles 
importantes en textos, 
tanto en formato 
impreso como en 
soporte dixital, breves 
ou de lonxitude media 
e ben estruturados, 
escritos nun rexistro 
formal, informal ou 
neutro, que traten de 
asuntos cotiáns ou 
menos habituais, de 
temas de interese ou 
relevantes para os 
propios estudos, 
ocupación ou traballo 
e que conteñan 
estruturas e un léxico 
de uso común, tanto 
de carácter xeral como
máis específico. 

CE3.2. Coñecer e saber
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para 
a comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos e ideas 
principais ou os detalles
relevantes do texto.

CE3.3. Coñecer, e 
utilizar para a 
comprensión do texto, 
os aspectos 
sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá 

EA3.1. Identifica 
información 
relevante en 
instrucións detalladas
sobre o uso de 
aparellos, dispositivos 
ou programas 
informáticos, e sobre 
a realización de 
actividades e normas
de seguridade ou de 
convivencia (p. e. 
nun evento cultural, 
nunha residencia de 
estudantes ou nun 
contexto 
ocupacional).

EA3.2. Entende o sentido
xeral, os puntos 
principais e información 
relevante de anuncios e
comunicacións de 
carácter público, 
institucional ou 
corporativo e 
claramente 
estruturados, 
relacionados con 
asuntos do seu interese 
persoal, académico ou 
ocupacional (p. e. sobre
lecer, cursos, bolsas, 
ofertas de traballo).

EA3.3. Comprende 
correspondencia 
persoal, en calquera 
soporte incluíndo foros 

IL3.1.2. Le e identifica 
información básica e 
instrucións nos 
enunciados dos 
exercicios. CCL
IL3.1.3. Le e pon en 
práctica instrucións e 
consellos para 
mellorar as súas 
técnicas de 
aprendizaxe. CCL, 
CAA

IL3.2.1. Le un anuncio 
publicitario, un folleto 
turístico, unha guía de
viaxes, etc. e analiza 
a información. CCL, 
CEEC

IL3.3.3. Le opinións 
persoais, expresión de
sentimentos, desexos, 
etc. e compáraos cos
propios. CCL, CSC
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

a tensión dos exames.

- Reformulación de 
hipótese a partir da 
comprensión de 
novos elementos ao 
ler un debate en 
clase. 

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións 
sociais, normas de 
cortesía e rexistros; 
costumes, valores, 
crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal relativo 
aos seguintes 
temas:

Preparación de 
exames e distintas 
maneiras de avaliar

 Funcións 
comunicativas:
- Ler un texto sobre 

fraude nun exame.
-Ler un folleto sobre 

manexar a tensión.
- Leer un debate 

sobre exames. 
-Ler dous emails.  

A través destas 
actividades o 
alumno practicará 
as seguintes 
funcións 
comunicativas:

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de 
persoas, obxectos, 
lugares e actividades.

(hábitos e actividades 
de estudo, traballo e 
lecer), condicións de 
vida (hábitat, estrutura 
socio-económica), 
relacións interpersoais 
(xeracionais, ou no 
ámbito educativo, 
ocupacional e 
institucional), e 
convencións sociais 
(actitudes, valores), así 
como os aspectos 
culturais xenerais que 
permitan comprender 
información e ideas 
presentes no texto (p. 
e. de carácter histórico 
ou literario). 

CE3.4. Distinguir a 
función ou funcións 
comunicativas máis 
relevantes do texto e 
un repertorio dos seus 
expoñentes máis 
comúns, así como 
patróns discursivos de 
uso frecuente relativos 
á organización e 
ampliación ou 
restructuración da 
información (p. e. nova
fronte a coñecida; 
exemplificación; 
resumo).

CE3.5. Recoñecer, e 
aplicar á comprensión 
do texto, os 
constituíntes e a 
organización de 

online ou blogs, na que 
se describen con certo 
detalle feitos e 
experiencias, impresións 
e sentimentos; nárranse 
feitos e experiencias, 
reais ou imaxinarios, e 
intercámbianse 
información, ideas e 
opinións sobre aspectos 
tanto abstractos como 
concretos de temas 
xerais, coñecidos ou do 
seu interese.

EA3.5. Localiza con 
facilidade información 
específica de carácter 
concreto en textos 
xornalísticos en calquera
soporte, ben 
estruturados e de 
extensión media, tales 
como noticias glosadas;
recoñece ideas 
significativas de artigos 
divulgativos sinxelos, e 
identifica as conclusións 
principais en textos de 
carácter claramente 
argumentativo, sempre 
que poida reler as 
seccións difíciles.

EA3.6. Entende 
información 
específica de 
carácter concreto en
páxinas Web e outros
materiais de 
referencia ou 
consulta claramente 

IL3.5.1. Le artigos de 
prensa, revistas, 
páxinas web, etc., e 
analiza a información.
CCL, CMCT, CEEC
IL3.5.3. Le textos 
argumentativos e 
extrae as conclusións 
pertinentes. CCL, 
CMCT, CEEC

IL3.6.1. Le textos 
informativos sobre o 
tema principal da 
unidade e extrae 
información 
relevante. CCL, 
CMCT, CCEC
IL3.6.6. Le e 
comprende as 
seccións de repaso 
da unidade 
fomentando a 
aprendizaxe 
autónoma. CCL, CAA
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, e
expresión de sucesos 
futuros.

- Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, opinións 
e puntos de vista, 
consellos, 
advertencias e avisos.

3333- Expresión do 
coñecemento, a 
certeza, a dúbida e a 
conxectura. 

- Expresión da 
vontade, a intención, 
a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a 
prohibición.

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o 
aprecio, a simpatía, a
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa, 
e os seus contrarios. 

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e 
hipóteses.

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

estruturas sintácticas de
uso frecuente na 
comunicación escrita, 
así como os seus 
significados asociados 
(p. e. unha estrutura 
interrogativa para 
expresar sorpresa).

CE3.6. Recoñecer 
léxico escrito de uso 
común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e un repertorio limitado 
de expresións e 
modismos de uso 
frecuente cando o 
contexto ou o apoio 
visual facilitan a 
comprensión. 

CE3.7. Recoñecer as 
principais convencións 
de formato, 
tipográficas, 
ortográficas e de 
puntuación, así como 
abreviaturas e símbolos
de uso común e máis 
específico (p. e. &, ¥), e
os seus significados 
asociados.

estruturados (p. e. 
enciclopedias, 
dicionarios, 
monografías, 
presentacións) sobre 
temas relativos a 
materias 
académicas ou 
asuntos ocupacionais
relacionados coa súa
especialidade ou cos
seus intereses.

EA3.7. Comprende os 
aspectos xerais e os 
detalles máis 
relevantes de textos 
de ficción e textos 
literarios 
contemporáneos 
breves, ben 
estruturados e nunha 
variante estándar da 
lingua, nos que o 
argumento é lineal e 
pode seguirse sen 
dificultade, e os 
personaxes e as súas 
relacións descríbense
de maneira clara e 
sinxela.

IL3.7.1. Le historias, 
contos, extractos de 
novelas, ensaios, 
narracións, etc. e 
comprende 
información 
detallada. CCL, CEEC
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

Estruturas sintáctico-
discursivas.
-Revisión de tempos 
verbais
-Xerundios e infinitivos 
(revisión)
-Condicionais 
(revisión)
-Reported speech 
(revisión)
-A voz pasiva 
(revisión)

Léxico escrito de uso 
común (recepción) 
relativo a :.
 -Reporting verbs 
(revisión) 
-Phrasal verbs 
(revisión)
-Adxectivos extremos 
(revisión)
-Adverbios de modo 
(revisión)
-Adverbios de grao 
(revisión)
-Adverbios de 
frecuencia (revisión)
-Palabras fáciles de 
confundir (revisión)  
-Sufijos de sustantivo 
(revisión)
-Expresar opinións

Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a
lectura, a ortografía 
de palabras 
relacionadas con   ap
reparación de 
exames. 

//
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UNIT 9: 

BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE AVALIABLES

Estratexias de produción:
Producir textos escritos 
relacionados con lvos exames , 
practicando as seguintes 
estratexias de produción escrita:

Planificación
- Mobilizar e coordinar as propias 
competencias xerais e 
comunicativas co fin de realizar 
eficazmente a tarefa (repasar 
que se sabe sobre o tema, 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 
dispoñibles. 

- 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 relativo aos 
seguintes temas:

Preparación de exames e 

CE4.1. Escribir, en papel ou en 
soporte electrónico, textos breves 
ou de lonxitude media, coherentes 
e de estrutura clara, sobre temas 
de interese persoal, ou asuntos 
cotiáns ou menos habituais, nun 
rexistro formal, neutro ou informal, 
utilizando adecuadamente os 
recursos de cohesión, as 
convencións ortográficas e os 
signos de puntuación máis comúns,
e mostrando un control razoable 
de expresións, estruturas e un léxico
de uso frecuente, tanto de 
carácter xeral como máis 
específico dentro da propia área 
de especialización ou de interese. 

CE4.2. Coñecer, seleccionar e 
aplicar as estratexias máis 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves ou de media 
lonxitude, p. e. parafraseando 
estruturas a partir doutros textos de 
características e propósitos 
comunicativos similares, ou 
redactando borradores previos.

CE4.3. Incorporar á produción do 
texto escrito os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relacións 
interpersoais e convencións sociais 
nos ámbitos persoal, público, 
educativo e ocupacional/laboral, 
seleccionando e achegando 
información necesaria e 
pertinente, axustando de maneira 
adecuada a expresión ao 
destinatario, ao propósito 
comunicativo, ao tema tratado e 
ao soporte textual, e expresando 

EA4.1. Completa un cuestionario 
detallado con información 
persoal, académica ou laboral
(p. e. para facerse membro 
dunha asociación, ou para 
solicitar unha bolsa).

EA4.3. Toma notas, mensaxes e 
apuntamentos con información 
sinxela e relevante sobre asuntos 
habituais e aspectos concretos 
nos ámbitos persoal, académico 
e ocupacional dentro da súa 
especialidade ou área de 
interese.

EA4.4. Escribe notas, anuncios, 
mensaxes e comentarios 
breves, en calquera soporte, 
nos que solicita e transmite 
información e opinións sinxelas 
e nos que resalta os aspectos 
que lle resultan importantes (p.
e. nunha páxina Web ou unha 
revista xuvenís, ou dirixidos a un
profesor ou profesora ou un 
compañeiro), respectando as 
convencións e normas de 
cortesía e da etiqueta.

EA4.5. Escribe, nun formato 
convencional, informes breves 
e sinxelos nos que dá 
información esencial sobre un 
tema académico, 
ocupacional, ou menos 

IL4.1.2. Completa actividades 
escritas con información persoal ou 
relativa aos seus intereses persoais. 
CCL, SIE
IL4.1.3. Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses. CCL, CAA

IL4.3.2. Completa actividades 
referidas a situacións da vida cotiá 
respectando as convencións 
sociais. CCL, CSC, SIE

IL4.4.3. Completa actividades 
referidas a situacións da vida cotiá 
respectando as convencións 
sociais. CCL, CSC, SIE

IL4.5.1. Escribe unha reseña, unha 
biografía, un informe, un resumo, 
etc. utilizando información 
específica. CCL, CEEC, SIE
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE AVALIABLES

distintas maneiras de avaliar

Funcións comunicativas:
- Escribir notas para preparar un 

debate en clase sobre os 
exames. 

- Escribir un email en tres pasos: 
planificar, escribir, repasar

- Revisar as técnicas para 
mellorar a escritura. 

A través destas actividades o 
alumno practicará as 
seguintes funcións 
comunicativas:

- Iniciación e mantemento de 
relacións persoais e sociais.

- Descrición de calidades físicas e
abstractas de persoas, obxectos, 
lugares e actividades.

- Narración de acontecementos 
pasados puntuais e habituais, 
descrición de estados e 
situacións presentes, e expresión 
de sucesos futuros.

- Petición e ofrecemento de 
información, indicacións, opinións
e puntos de vista, consellos, 
advertencias e avisos.

- Expresión do coñecemento, a 
certeza, a dúbida e a 
conxectura. 

- Expresión da vontade, a 
intención, a decisión, a promesa, 
a orde, a autorización e a 
prohibición.

- Expresión do interese, a 
aprobación, o aprecio, a 
simpatía, a satisfacción, a 
esperanza, a confianza, a 
sorpresa, e os seus contrarios. 

- Formulación de suxestións, 

opinións e puntos de vista coa 
cortesía necesaria.

CE4.4. Levar a cabo as funcións 
requiridas polo propósito 
comunicativo, utilizando un 
repertorio de expoñentes comúns 
de devanditas funcións e os 
patróns discursivos habituais para 
iniciar e concluír o texto escrito 
adecuadamente, organizar a 
información de maneira clara, 
ampliala con exemplos ou 
resumila.

CE4.5. Mostrar un bo control, aínda
que con algunha influencia da 
primeira lingua ou outras, sobre un 
amplo repertorio de estruturas 
sintácticas comúns, e seleccionar 
os elementos adecuados de 
coherencia e de cohesión textual 
para organizar o discurso de 
maneira sinxela pero eficaz.

CE4.6. Coñecer e utilizar léxico 
escrito de uso común relativo a 
asuntos cotiáns e a temas xerais ou
relacionados cos propios intereses, 
estudos e ocupacións, e un 
repertorio limitado de expresións e 
modismos de uso frecuente.

CE4.7. Utilizar as convencións 
ortográficas, de puntuación e de 
formato máis frecuentes con 
razoable corrección de modo que 
se comprenda a mensaxe, aínda 
que pode darse algunha influencia
da primeira ou outras linguas; saber
manexar os recursos básicos de 
procesamiento de textos para 
corrixir os erros ortográficos dos 
textos que se producen en formato

habitual (p. e. un accidente), 
describindo brevemente 
situacións, persoas, obxectos e
lugares; narrando 
acontecementos nunha clara 
secuencia lineal, e explicando 
de maneira sinxela os motivos 
de certas accións. 

EA4.6. Escribe correspondencia 
persoal e participa en foros, 
blogs e chats nos que describe
experiencias, impresións e 
sentimentos; narra, de forma 
lineal e coherente, feitos 
relacionados co seu ámbito 
de interese, actividades e 
experiencias pasadas (p. e. 
sobre unha viaxe, as súas 
mellores vacacións, un 
acontecemento importante, 
un libro, unha película), ou 
feitos imaxinarios; e 
intercambia información e 
ideas sobre temas concretos, 
sinalando os aspectos que lle 
parecen importantes e 
xustificando brevemente as 
súas opinións sobre os mesmos.

EA4.7. Escribe correspondencia 
formal básica, dirixida a 
institucións públicas ou 
privadas ou entidades 
comerciais, 
fundamentalmente destinada 
a pedir ou dar información, 
solicitar un servizo ou realizar 

IL4.6.1. Escribe cartas, e-mails, blogs,
postais, etc. de carácter persoal 
seguindo un modelo. CCL, CSC, SIE

IL4.7.1. Escribe cartas, e-mails, faxes, 
etc. de carácter formal seguindo un
modelo. CCL, CEEC, SIE
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAXE AVALIABLES

desexos, condicións e hipóteses.
- Establecemento e mantemento
da comunicación e organización
do discurso.

Estruturas sintáctico-discursivas.
-Revisión de tempos verbais 
-Xerundios e infinitivos (revisión)
-Condicionais (revisión)
-Reported speech (revisión)
-A voz pasiva (revisión)

Léxico escrito de uso común 
(produción) relativo a :.
 -Reporting verbs (revisión) 
-Phrasal verbs (revisión)
-Adxectivos extremos (revisión)
-Adverbios de modo (revisión)
-Adverbios de grao (revisión)
-Adverbios de frecuencia 
(revisión)
-Palabras fáciles de confundir 
(revisión)  
-Sufijos de sustantivo (revisión)
-Expresar opinións

Patróns gráficos e convencións 
ortográficas 
Mostrar interese por aprender, 
mediante a escritura, a ortografía
de palabras relacionadas coa 
preparación de exames. 

electrónico, e adaptarse ás 
convencións comúns de escritura 
de textos en Internet (p. e. 
abreviacións ou outros en chats).

unha reclamación ou outra 
xestión sinxela, observando as 
convencións formais e normas 
de cortesía usuais neste tipo 
de textos.
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PROGRAMAS DE REFORZO E AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención á Diversidade)

A través destas actividades desenvólvese fundamentalmente a adquisición da COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).

Actividades de repaso:
 Basics worksheets, Teacher’s Resource File páxina
 Vocabulary: Consolidation worksheet, Teacher’s Resource File 
 Grammar: Consolidation worksheet, Teacher’s Resource File 

Actividades de ampliación:

 Actividade para Fast-finishers: Teacher’s book páxinas 
 Actividades extra: Teacher’s Book
 Vocabulary: Extension worksheet, Teacher’s Resource File 
 Grammar: Extension worksheet, Teacher’s Resource File 

 

EDUCACIÓN LITERARIA

A través destas actividades desenvólvese a CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC):

 Valoración e participación activa en actividades literarias na clase.
 Aprecio da literatura como fonte de pracer sendo capaz de mostrar unha actitude crítica

cara a ela.
 Desenvolvemento da autonomía lectora:

CONTIDOS INTER-CURRICULARES

A través da aprendizaxe destes contidos desenvólvese a COMPETENCIA MATEMÁTICA E 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCT) e COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA (CCL):  

 Lingua e literatura: Charles Dickens, escribir un correo electrónico
 TIC: buscar información en internet, correos electrónicos, mapas conceptuais e nubes de

palabras 

VALORES E ACTITUDES (Contidos de tratamento transversal)

A través do proceso de ensino-aprendizaxe destes valores desenvólvense as COMPETENCIAS 
SOCIAIS E CÍVICAS (CSC):

Valores:
 Educación para o lecer: A importancia de gozar de actividades culturais como a música ou

o cine.
 Educación para a tolerancia: A importancia por respectar as preferencias e intereses dos

demais.

Actitudes:
 Educación e respecto na lingua estranxeira. 
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 Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa lingua materna, acento, orixe,

etc. 
 Superar o bloqueo mental cando se coñece a novos falantes da lingua estranxeira
 Escoita  atenta e mostrando seguridade
 Uso da lingua estranxeira na clase
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UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN
 
A través do uso destas ferramentas desenvólvese a COMPETENCIA DIXITAL (CD):

Material dixital  

 Student’s website

SENTIDO DE INICIATIVA E EMPRENDIMENTO

A través das seguintes actividades desenvólvese o SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO 
EMPRENDEDOR (SIE):

 Iniciativa para participar en actividades de grupo: 
◦
◦ Falar dun tema interdisciplinar e completar unha tarefa CLIL.
◦
◦ Interpreta un diálogo
◦ Elabora o proxecto 

 Emprendimento para realizar as tarefas individuais por si mesmo:
◦ Completa exercicios de vocabulario e gramática.
◦ Le textos.
◦ Realizar unha tarefa de writing.
◦ Repasa e autoavalía os contidos aprendidos. 
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RECURSOS DE AVALIACIÓN

A través das seguintes actividades desenvólvese a COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
(CAA):

 Avaliación informal
◦ Observación do traballo de clase para avaliar o progreso tanto individual como colectivo

 Avaliación formal
            End-of-year test: 

 Self-evaluation
◦ Study guide: Student’s Book 
◦ Progress check and self-evaluation: Workbook 
◦ Grammar reference and practice: Workbook páxinas
◦ Wordlist: Workbook 
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1. INTORDUCCIÓN
1. A. Xustificación da programación
A lingua é o instrumento por excelencia da aprendizaxe e a comunicación.

Tanto  as  linguas  primeiras  como  as  linguas  estranxeiras  forman  parte  na
actualidade,  e  cada vez farano máis no futuro,  da  bagaxe vital  das persoas nun
mundo en continua expansión no que, á vez, as relacións entre individuos, países,
organismos e corporacións fanse máis frecuentes e máis estreitas. Na medida en
que  esa  bagaxe  comprende  diversos  coñecementos,  destrezas  e  actitudes  en
diversas linguas, é dicir un perfil plurilingüe e intercultural, o individuo está mellor
preparado  para  integrarse  e  participar  nunha  variedade  de  contextos  e  de
situacións  que  supoñen  un  estímulo  para  o  seu  desenvolvemento,  e  mellores
oportunidades, nos ámbitos persoal, público, educativo ou académico, ocupacional
e profesional. 

En contextos e situacións de comunicación real, a lingua utilízase para realizar ou
acompañar accións con diversos propósitos, polo que o currículo básico incorpora
o enfoque orientado á acción recollido no “Marco Común Europeo de Referencia
para as Linguas” e describe, en termos de actuación e tomando este Marco como
base de devandita descrición, o que os estudantes deberán ser capaces de facer no
idioma estranxeiro en diversos contextos comunicativos reais nos que, dada a súa
idade e as súas características dependendo das distintas etapas educativas, terán
oportunidade de actuar. As actividades de recepción, produción e interacción orais
e escritas  que conforman os  Estándares  de  aprendizaxe  avaliables  no  currículo
básico  integran  tanto  as  diversas  competencias  comunicativas  específicas,  cuxa
activación conxunta permite a realización desas actividades, como as competencias
básicas xerais correspondentes a cada etapa.

O currículo básico para a etapa de Educación Secundaria estrutúrase ao redor de
actividades de lingua tal como estas descríbense no  Marco Común Europeo de
referencia para as Linguas: comprensión e produción (expresión e interacción) de
textos  orais e escritos.  Os  contidos,  criterios e estándares están organizados en
catro  grandes  bloques  que  se  corresponden  coas  actividades  de  lingua
mencionadas, eixo dos ensinos da materia.

De acordo coa LOMCE, o currículo estará integrado polos  obxectivos de cada
ensino e etapa educativa; as competencias, ou capacidades para activar e aplicar
de forma integrada os  contidos propios  de cada ensino e  etapa educativa,  para
lograr a realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas
complexos, os  contidos,  ou conxuntos de coñecementos, habilidades, destrezas e
actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensino e etapa educativa
e á adquisición de competencias; a metodoloxía didáctica, que comprende tanto a
descrición das prácticas docentes como a organización do traballo dos docentes; os
estándares e resultados de aprendizaxeavaliables; e os criterios de avaliación
do grao de adquisición das competencias e do logro dos obxectivos de cada ensino
e  etapa  educativa.  Os  contidos  ordénanse  en  materias,  que  se  clasifican  en
materias, ámbitos, áreas e módulos en función dos ensinos, as etapas educativas ou
os programas en que participe o alumnado. 
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     a) Currículo: regulación dos elementos que determinan os procesos de ensino e
aprendizaxe para cada unha dos ensinos e etapas educativas.
     b) Obxectivos: referentes relativos aos logros que o alumno debe alcanzar ao
finalizar  o  proceso  educativo,  como  resultado  das  experiencias  de  ensino-
aprendizaxe intencionalmente planificadas a tal fin.
     c)  Competencias:  capacidades para aplicar de forma integrada os contidos
propios de cada ensino e etapa educativa, co fin de lograr a realización adecuada de
actividades e a resolución eficaz de problemas complexos.
    d) Contidos: conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que
contribúen  ao  logro  dos  obxectivos  de  cada  ensino  e  etapa  educativa  e  á
adquisición de competencias. Os contidos ordénanse en materias, que se clasifican
en materias, ámbitos, áreas e módulos en función dos ensinos, as etapas educativas
ou os programas en que participe o alumnado.
    e)  Estándares de  aprendizaxe  avaliables:  especificacións dos  criterios  de
avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe, e que concretan o
que o alumno debe saber,  comprender e saber facer en cada materia; deben ser
observables,  medibles  e  avaliables  e  permitir  graduar  o  rendemento  ou  logro
alcanzado.  O  seu  deseño  debe  contribuír  e  facilitar  o  deseño  de  probas
estandarizadas e comparables.
     f) Criterios de avaliación: son o referente específico para avaliar a aprendizaxe
do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr,
tanto  en  coñecementos  como  en  competencias;  responden  ao  que  se  pretende
conseguir en cada materia.
     g)  Metodoloxía didáctica: conxunto de estratexias, procedementos e accións
organizadas e planificadas polo profesorado, de maneira consciente e reflexiva, coa
finalidade  de  posibilitar  a  aprendizaxe  do  alumnado  e  o  logro  dos  obxectivos
expostos.

Os  PRINCIPIOS XERAIS nesta etapa, de acordo co 1105/2014, de 26 de decembro,
son os seguintes:

1. A  finalidade  da  Educación  Secundaria  Obrigatoria  consiste  en  lograr  que  os
alumnos e alumnas adquiran os elementos básicos da cultura, especialmente nos
seus  aspectos  humanístico,  artístico,  científico  e  tecnolóxico;  desenvolver  e
consolidar  neles  hábitos  de  estudo  e  de  traballo;  prepararlles  para  a  súa
incorporación a estudos posteriores e para a súa inserción laboral  e  formarlles
para o exercicio dos seus dereitos e obrigacións na vida como cidadáns.
2. Na Educación Secundaria Obrigatoria prestarase especial atención á orientación
educativa e profesional do alumnado.
3.  A  Educación  Secundaria  Obrigatoria  organízase  de  acordo  cos  principios  de
educación  común  e  de  atención  á  diversidade  do  alumnado.  As  medidas  de
atención á diversidade nesta etapa estarán orientadas a responder as necesidades
educativas  concretas  do  alumnado  e  ao  logro  dos  obxectivos  da  Educación
Secundaria Obrigatoria e a adquisición das competencias correspondentes e non
poderán,  en  ningún  caso,  supor  unha  discriminación  que  lles  impida  alcanzar
devanditos obxectivos e competencias e a titulación correspondente.
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A etapa de Educación Secundaria Obrigatoria organízase en materias e comprende
dous ciclos, o primeiro de tres cursos escolares e o segundo dun. Este catro cursos
seguiranse ordinariamente entre os doce e o dezaseis anos de idade. 
O  segundo  ciclo  ou  cuarto  curso  da  Educación  Secundaria  Obrigatoria  terá  un
carácter fundamentalmente propedéutico.

1. B. A Contextualización:

O Ies A Sangriña está situado na vila de A Guarda, de aprox. 10.000 habitantes. É o
centro urbano máis importante da comarca e as relacións cos concellos limítrofes
de  O  Rosal  e  Oia  foron  sempre  motor  da  súa  actividade  económica,  cultural,
educativa …
A súa  actividade  económica máis  importante  é  a  do  sector  de  servicios,  tendo
tamén moita importancia o sector pesqueiro. 
Entre os monumentos históricos destacan o Monte Trega co seu povoado castrexo e
o Castelo de Santa Cruz.

2. OBXECTIVOS DA ETAPA

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e 
as alumnas as capacidades que lles permitan:
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos

no respecto aos demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade
entre  as  persoas  e  grupos,  exercitarse  no  diálogo  afianzando  os  dereitos
humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes,
como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para o exercicio da
cidadanía democrática.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e
en equipo como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

c) Valorar  e  respectar  a  diferenza  de  sexos  e  a  igualdade  de  dereitos  e
oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de
sexo  ou  por  calquera  outra  condición  ou  circunstancia  persoal  ou  social.
Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres,
así como calquera manifestación de violencia contra a muller.

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade
e nas súas relacións cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de
calquera  tipo,  os  comportamentos  sexistas  e  resolver  pacificamente  os
conflitos.

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para,
con sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación
básica  no  campo  das  tecnoloxías,  especialmente  as  da  información  e  a
comunicación.

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura
en distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar
os problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia.

g) Desenvolver  o  espírito  emprendedor  e  a  confianza  en  si  mesmo,  a
participación,  o  sentido  crítico,  a  iniciativa  persoal  e  a  capacidade  para
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aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.

h) Comprender  e  expresar  con  corrección,  oralmente  e  por  escrito,  na  lingua
castelá e,  si  houbela,  na lingua cooficial  da Comunidade Autónoma,  textos e
mensaxes  complexas,  e  iniciarse  no  coñecemento,  a  lectura  e  o  estudo  da
literatura.

i) Comprender  e  expresarse  nunha  ou  máis  linguas  estranxeiras  de  maneira
apropiada.

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias
e dos demais, así como o patrimonio artístico e cultural.

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar
as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a
educación  física  e  a  práctica  do  deporte  para  favorecer o  desenvolvemento
persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda
a  súa  diversidade.  Valorar  criticamente  os  hábitos  sociais  relacionados  coa
saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo
á súa conservación e mellora.

l) Apreciar  a  creación  artística  e  comprender  a  linguaxe  das  distintas
manifestacións  artísticas,  utilizando  diversos  medios  de  expresión  e
representación.

3. COMPETENCIAS CLAVE:

3.A. As Competencias Clave no sistema educativo español

As  orientacións  da  Unión  Europea insisten  na  necesidade  da  adquisición  das
competencias  clave  por  parte  da  cidadanía  como  condición  indispensable  para
lograr  que  os  individuos  alcancen  un  pleno  desenvolvemento  persoal,  social  e
profesional que se axuste ás demandas dun mundo globalizado e faga posible o
desenvolvemento económico, vinculado ao coñecemento.

A competencia supón unha combinación de habilidades prácticas, coñecementos,
motivación, valores éticos, actitudes, emocións, e outros compoñentes sociais e de
comportamento que se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz.
Contémplanse, pois, como coñecemento na práctica, un coñecemento adquirido a
través  da  participación  activa  en  prácticas  sociais  que,  como  tales,  pódense
desenvolver tanto no contexto educativo formal,  a través do currículo, como nos
contextos educativos non formais e informais. 

As competencias se conceptualizan como un «saber facer» que se aplica a unha
diversidade  de  contextos  académicos,  sociais  e  profesionais.  Para  que  a
transferencia  a  distintos  contextos  sexa  posible  resulta  indispensable  unha
comprensión do coñecemento presente nas competencias e a vinculación de leste
coas habilidades prácticas ou destrezas que as integran.

O  coñecemento  competencial  integra  un  coñecemento  de  base  conceptual:
conceptos, principios, teorías, datos e feitos (coñecemento declarativo-saber dicir);
un coñecemento relativo ás destrezas,  referidas  tanto á acción física observable
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como  á  acción  mental  (coñecemento  procedimental-saber  facer);  e  un  terceiro
compoñente  que  ten  unha  gran  influencia  social  e  cultural,  e  que  implica  un
conxunto de actitudes e valores (saber ser). 

Por outra banda, a aprendizaxe por competencias favorece os propios procesos de
aprendizaxe e a motivación por aprender, debido á forte interrelación entre os seus
compoñentes: o coñecemento de base conceptual (“coñecemento”) non se aprende
á  marxe  do  seu  uso,  do  “saber  facer”;  tampouco  se  adquire  un  coñecemento
procedimental (“destrezas”) en ausencia dun coñecemento de base conceptual que
permite dar sentido á acción que leva a cabo.

Dado  que  a  aprendizaxe  baseada  en  competencias  caracterízase  pola  súa
transversalidade, o seu dinamismo e o seu carácter integral, o proceso de ensino-
aprendizaxe competencial debe abordarse desde todas as áreas de coñecemento e
por parte das diversas instancias que conforman a comunidade educativa,  tanto
nos ámbitos formais como nos non formais e informais. 
O  seu  dinamismo  reflíctese  en  que  as  competencias  non  se  adquiren  nun
determinado momento e permanecen inalterables, senón que implican un proceso
de desenvolvemento mediante o cal os individuos van adquirindo maiores niveis de
desempeño no uso das mesmas. 

Ademais,  esta aprendizaxe implica unha formación integral  das persoas que,  ao
finalizar  a  etapa  académica,  serán  capaces  de  transferir  aqueles  coñecementos
adquiridos ás  novas instancias que aparezan na opción de vida que elixan.  Así,
poderán reorganizar o seu pensamento e adquirir novos coñecementos, mellorar
as súas actuacións e descubrir novas formas de acción e novas habilidades que lles
permitan  executar  eficientemente  as  tarefas,  favorecendo  unha  aprendizaxe  ao
longo de toda a vida.

As Competencias Clave do currículo son as seguintes:

1. Comunicación lingüística. (CCL)

2.  Competencia  matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e
tecnoloxía. (CMCT)

3. Competencia dixital. (CD)

4. Aprender a aprender. (CAA)

5. Competencias sociais e cívicas. (CSC)

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. (SIE)

7. Conciencia e expresións culturais. (CCEC)

Potenciarase  o  desenvolvemento  das  Competencias  básicas  ou  disciplinares
(Comunicación  lingüística,  Competencia  matemática  e  competencias  básicas  en
ciencia  e  tecnoloxía),  aínda  que  tamén  se  atenderá  ao  resto  de  Competencias
Crave de tratamento transversal.

3.B. Descripción das competencias clave

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

Para  o  adecuado desenvolvemento  desta  competencia  débese  atender  ao  cinco
compoñentes que a constitúen e ás dimensións nas que se concretan:

-  O  compoñente lingüístico comprende diversas  dimensións:  a  léxica,  a
gramatical, a semántica, a fonolóxica, a ortográfica e a ortoépica, entendida
esta como a articulación correcta do son a partir da representación gráfica
da lingua.

-  O  compoñente  pragmático-discursivo contempla  tres  dimensións:  a
sociolingüística  (vinculada  coa  adecuada  produción  e  recepción  de
mensaxes  en  diferentes  contextos  sociais);  a  pragmática  (que  inclúe  as
microfuncións comunicativas e os esquemas de interacción); e a discursiva
(que  inclúe  as  macrofuncións  textuais  e  as  cuestións  relacionadas  cos
xéneros discursivos).

- O compoñente socio-cultural inclúe dúas dimensións: a que se refire ao
coñecemento do mundo e a dimensión intercultural.

- O compoñente estratéxico permite ao individuo superar as dificultades e
resolver  os  problemas  que  xorden  no  acto  comunicativo.  Inclúe  tanto
destrezas  e  estratexias  comunicativas  para  a  lectura,  a  escritura,  a  fala,
escóitaa  e  a  conversación,  como  destrezas  vinculadas  co  tratamento  da
información, a lectura multimodal e a produción de textos electrónicos en
diferentes formatos; así mesmo, tamén forman parte deste compoñente  as
estratexias xerais de carácter cognitivo, metacognitivo e socioafectivas que o
individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentais na
aprendizaxe das linguas estranxeiras.

-   Por  último,  a  competencia  en  comunicación  lingüística  inclúe  un
compoñente  persoal que  intervén  na  interacción  comunicativa  en  tres
dimensións: a actitude, a motivación e os trazos de personalidade.

 A COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA
E TECNOLOXÍA (CMCT), inducen e fortalecen algúns aspectos esenciais da
formación das persoas que resultan fundamentais para a vida.

Nunha sociedade onde o impacto das matemáticas, as ciencias e as tecnoloxías é
determinante, a consecución e sustentabilidade do benestar social esixe condutas e
toma de decisións persoais estreitamente vinculadas á capacidade crítica e visión
razoada e  razoable  das  persoas.  A  iso  contribúen  a  competencia  matemática  e
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.

-  A  competencia  matemática  implica  a  capacidade  de  aplicar  o
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razoamento  matemático  e  as  súas  ferramentas  para  describir,
interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia matemática resulta necesario
abordar catro áreas relativas aos números, a álxebra, a xeometría e a estatística,
interrelacionadas de formas diversas.

- As  competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía son  aquelas  que
proporcionan  un  achegamento  ao  mundo  físico  e  á  interacción
responsable  con  el  desde  accións,  tanto  individuais  como  colectivas,
orientadas á conservación e mellora do medio natural, decisivas para a
protección e mantemento da calidade de vida e o progreso dos pobos.
Estas  competencias  contribúen  ao  desenvolvemento  do  pensamento
científico,  pois  inclúen  a  aplicación  dos  métodos  propios  da
racionalidade  científica  e  as  destrezas  tecnolóxicas,  que  conducen  á
adquisición de coñecementos, a contrastación de ideas e a aplicación dos
descubrimentos ao benestar social.

Para o adecuado desenvolvemento das competencias en ciencia e tecnoloxía resulta
necesario  abordar  os  saberes  ou  coñecementos  científicos  relativos  á  física,  a
química, a bioloxía, a xeoloxía, as matemáticas e a tecnoloxía, os cales se derivan de
conceptos, procesos e situacións interconectadas

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

Esta competencia supón, ademais da adecuación aos cambios que introducen as
novas tecnoloxías na alfabetización, a lectura e a escritura, un conxunto novo de
coñecementos, habilidades e actitudes necesarias hoxe en día para ser competente
nunha contorna dixital.
Para  o  adecuado  desenvolvemento  da  competencia  dixital  resulta  necesario
abordar: A información, a comunicación, a creación de contidos, a seguridade e a
resolución de problemas.

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

Esta competencia caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir
na  aprendizaxe.  Isto  esixe,  en  primeiro  lugar,  a  capacidade  para  motivarse  por
aprender,  e  en  segundo  lugar,  o  fomento  da  organización  e  a  xestión  da
aprendizaxe.

Para  o  adecuado  desenvolvemento  da  competencia  de  aprender  a  aprender
requírese dunha reflexión que favoreza un coñecemento dos procesos mentais aos
que se entregan as  persoas cando aprenden,  un coñecemento sobre os propios
procesos de aprendizaxe,  así como o desenvolvemento da destreza de regular e
controlar a propia aprendizaxe que leva a cabo.

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

- A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo.
           - A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de
democracia,  xustiza,  igualdade,  cidadanía  e  dereitos  civís,  así  como  do  seu
formulación  na  Constitución  española,  a  Carta  dos  Dereitos  Fundamentais  da
Unión Europea e en declaracións internacionais, e da súa aplicación por parte de
diversas institucións a escala local, rexional, nacional, europea e internacional.

Adquirir estas competencias supón ser capaz de pórse no lugar do outro, aceptar
as  diferenzas,  ser  tolerante  e  respectar  os  valores,  as  crenzas,  as  culturas  e  a
historia persoal e colectiva dos outros; é dicir, axuntar o individual e o social,  o
privado e o público en pos de solucións construtivas dos conflitos e problemas da
sociedade democrática.

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

Para o adecuado desenvolvemento da competencia sentido da iniciativa e espírito
emprendedor resulta necesario abordar: 

1. A capacidade creadora e de innovación. 
2. A capacidade pro-activa para xestionar proxectos.
3. A capacidade de asunción e xestión de riscos e manexo da incerteza.
4. As calidades de liderado e traballo individual e en equipo.
5. Sentido crítico e da responsabilidade.

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

Para o adecuado desenvolvemento da competencia para a conciencia e expresión
cultural resulta necesario abordar:

6. O coñecemento, estudo e comprensión dos distintos estilos e xéneros
artísticos e das principais obras e producións do patrimonio cultural e
artístico. 
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7. A  aprendizaxe  das  técnicas  e  recursos  das  diferentes  linguaxes
artísticas. 

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

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

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

11. A  promoción  da  participación  na  vida  e  a  actividade  cultural  da
sociedade.

12. O desenvolvemento da capacidade de esforzo, constancia e disciplina
como  requisitos  necesarios  para  a  creación  de  calquera  produción
artística de calidade, así como habilidades de cooperación que permitan a
realización de traballos colectivos.

3.C. Contribución da área ao desenvolvemento das competencias clave:
 A materia de Lingua Estranxeira, nas súas distintas modalidades, contribúe de

maneira  fundamental,  ao  desenvolvemento  da  Competencia  en
ComunicaciónLingüística (CCL), non só en segundas linguas senón tamén con
respecto  ás  linguas  maternas.  Por unha  banda,  a  aprendizaxe  das  segundas
linguas debe aproximarse ao proceso de adquisición das linguas maternas para
producir uns resultados de carácter natural e directamente aplicables ao uso
lingüístico  no  mundo  real;  por  outro,  a  reflexión  consciente  e  o
desenvolvemento sistemático de competencias variadas que leva a aprendizaxe
de segundas linguas pode extenderse ás linguas maternas co fin de mellorar as
competencias  nestas  para  comprender,  expresarse,  interactuar  e  articular
pensamentos e sentimentos sobre un mesmo, o outro, e a contorna mental e
física na que se actúa e constrúense as relacións como axente social.

 carácter dinámico da lingua, tamén está presente nas  Competencias básicas
en Ciencia  e  Tecnoloxía (CMCT) e  outras  áreas  de  coñecemento,  ás  que a
Lingua Estranxeira pode contribuír facilitando e expandindo o acceso a datos,
procedementos  e  técnicas  de  investigación;  facendo  posible  un  intercambio
máis  directo  e  frutífero  entre  comunidades  científicas,  e  propiciando  a
construción conxunta do saber humano.

 Neste  e  en calquera outro ámbito,  a  actividade lingüística  realízase  en gran
parte hoxe en día a través de medios tecnolóxicos. Estes medios están recollidos
no currículo como soportes naturais dos textos orais ou escritos que o alumno
haberá de producir,  comprender e procesar, polo que a  Competencia dixital
(CD) enténdese como parte substancial da competencia comunicativa. 

O  uso  das  tecnoloxías  da  información  e  a  comunicación  debe  ter  importantes
repercusións na maneira en que as linguas estranxeiras ensínanse e apréndense, e
as  necesarias  innovacións neste  campo  han de basearse  nun novo  concepto da
lingua, que non é algo que meramente se sabe, senón, fundamentalmente, algo que
a persoa fai. 
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Grazas aos recursos dixitais e multimedia do curso, o alumnos afaranse a usar as
tecnoloxías  da  información  e  comunicación  como  ferramentas  esenciais  para
aprender e comunicarse, e mostrarán que con frecuencia teñen iniciativa para usar
os  materiais  dixitais  e  para  buscar  e  comunicar  información  de  maneira
independente.  Tamén  se  familiarizarán  co  vocabulario  básico  para  falar  de
informática en inglés.

 No proceso mesmo de aprendizaxe desenvólvese outra competencia básica,
a de Aprender a aprender (CAA), polo que o currículo incide no carácter
procedimental  de  todos  os  seus  elementos  constituíntes  e  das  súas
relacións.  Os  contidos  necesarios  para  alcanzar  os  Estándares  de
aprendizaxe  avaliables,  cuxo  grao  de  adquisición  valórase  aplicando  os
criterios de avaliación descritos así mesmo como accións, son considerados
como  contidos  competenciais,  isto  é  todo  aquilo  que  o  alumno  debe,
simultaneamente, saber, saber utilizar e saber incorporar ao seu perfil de
competencias. O currículo axuda ao alumno a desenvolver a capacidade de
aprender a aprender comezando por establecer de maneira transparente e
coherente os obxectivos ou resultados pretendidos, que teñen que facer os
estudantes como falantes da lingua estranxeira mediante o uso da mesma;
determinando o que necesitan aprender para alcanzar eses obxectivos,  e
indicando  as  estratexias  que  poden  aplicar  para  conseguilo.  Marcarse
obxectivos de diverso carácter segundo as necesidades de construción do
perfil  persoal  de competencias  é,  así  mesmo,  o  primeiro paso para unha
eficaz aprendizaxe autónoma e ao longo da vida. 

 uso  efectivo  de  linguas  estranxeiras  supón  necesariamente  unha  visión
aberta e positiva destas relacións cos demais, visión que se materializa en
actitudes de valoración e respecto cara a todas as linguas e culturas, cara a
outras persoas cuxos usos, valores e crenzas difiren dos propios, así como
na  apreciación  do  carácter  relativo  de  costumes,  prácticas  e  ideas,
circunstancia  que  debe  entenderse  como  unha  oportunidade  única  de
enriquecemento mutuo e de evitación ou resolución de conflitos de maneira
satisfactoria  para  todas  as  partes.  As  Competencias  Sociais  e  Cívicas
(CSC),  e  a  conciencia  e a  expresión  culturais  (CCEC),  tanto  as
circunscritas  ás  contornas  máis  inmediatas  como  as  propias  de  ámbitos
cada vez máis amplos de actuación, forman, así, parte das habilidades que
comprende  unha  competencia  intercultural  integrada  na  aprendizaxe  de
linguas estranxeiras.

 A conciencia  e  a  expresión  culturais  (CCEC) supón  ademais  coñecer,
comprender,  apreciar  e  valorar  criticamente  diferentes  manifestacións
culturais  e  artísticas,  utilizalas  como  fonte  de  enriquecemento  e  goce  e
consideralas como parte do patrimonio dos pobos.

 enfoque orientado á acción adoptado no currículo concéntrase no alumno,
que é quen aprende, constrúe as súas competencias e utilízaas, tanto para
levar a  cabo  as  tarefas  de  aprendizaxe na aula como as  que  demanda  a
comunicación real.  Por  tanto,  a  materia  de  Lingua  Estranxeira  contribúe
decisivamente  ao  desenvolvemento  do  sentido  da  iniciativa  (SIE),  en
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especial polo que respecta ás actividades de expresión e interacción oral e
escrita, nas que, desde a súa mesma planificación, o alumno ha de tomar
decisións sobre que dicir e como facelo, a través de que canle e con que
medios,  en  que  circunstancias  e  dependendo  de  que  expectativas  e
reaccións dos interlocutores ou correspondentes, todo iso co fin de cumprir
o propósito comunicativo que persegue co maior grao posible de éxito. A
elección  e  aplicación  consciente  das  estratexias  de  comunicación,  de
organización do discurso, de control sobre a súa execución e de reparación
do mesmo, preparan aos alumnos para asumir as súas responsabilidades,
atopar seguridade nas súas propias capacidades, reforzar a súa identidade e
regular o seu comportamento.

A  articulación  clara  e  convincente  de  pensamentos  e  ideas  e  a  capacidade  de
asumir riscos, xunto coa xestión adecuada da interacción e o estímulo que supón
comunicarse noutras linguas para enfrontar novos retos ou resolver problemas en
escenarios  complexos,  son  fundamentais  no  desenvolvemento  do  espírito
emprendedor.  As  linguas  estranxeiras  son  ademais  a  porta  a  un  mundo  de
infinitas  posibilidades  no  terreo  laboral  e  profesional,  e  o  currículo  pretende
fomentar o emprendimento como actitude ante a vida incorporando actividades
concretas nas que o alumno aprende a ser crítico, creativo e comprometido tamén
nestes contextos.

3.D. As competencias clave e os obxectivos da etapa

 As  competencias  clave  deberán  estar  estreitamente  vinculadas  aos
obxectivos definidospara a Educación Secundaria Obrigatoria.

 A relación das  competencias  clave  cos  obxectivos  da  etapa  fai  necesario
deseñar  estratexias  para  favorecer  a  incorporación  dos  alumnos  á  vida
adulta e servir de cimento para a súa aprendizaxe ao longo da  súa vida. 

 A adquisición eficaz das competencias clave por parte do alumnado e a súa
contribución  ao  logro  dos  obxectivos  das  etapas  educativas,  require  do
deseño de actividades de aprendizaxe integradas que permitan avanzar cara
aos  resultados  de  aprendizaxe  de  máis  dunha  competencia  ao  mesmo
tempo.

3.E. As competencias clave no currículo

 As competencias clave deben estar integradas nas áreas ou materias das
propostas  curriculares,  e  nelas  definirse,  explicitarse  e  desenvolverse
suficientemente os resultados de aprendizaxe que os alumnos e alumnas
deben conseguir.

 As competencias  deben cultivarse nos ámbitos da educación formal,  non
formal e informal ao longo de toda a vida.

 Todas  as  áreas  ou  materias  do  currículo  deben  participar  no
desenvolvemento das distintas competencias do alumnado.

 A  selección  dos  contidos  e  as  metodoloxías  debe  asegurar  o
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desenvolvemento das competencias clave ao longo da vida académica. 

 Os criterios de avaliación deben servir de referencia para valorar o que o
alumnado sabe  e  sabe  facer  en  cada  área ou  materia.  Estes  criterios  de
avaliación se desglosan en estándares de aprendizaxe avaliables.  

 conxunto de Estándares de aprendizaxe avaliables dunha área ou materia
determinada dará lugar ao seu perfil de área ou materia. 

 Todas  as  áreas  e  materias  deben  contribuír  ao  desenvolvemento
competencial.

3. F.  Estratexias metodolóxicas para traballar por competencias na aula: 

Todo  proceso  de  ensino-aprendizaxe  debe  partir  dunha  planificación
rigorosa  do  que  se  pretende  conseguir,  tendo claro  cales  son  os  obxectivos  ou
metas, que recursos son necesarios, que métodos didácticos son os máis adecuados
e como se avalía a aprendizaxe e retroaliméntase o proceso. 

Os métodos didácticos han de elixirse en función do que se sabe que é óptimo para
alcanzar as metas propostas e en función dos condicionantes nos que ten lugar o
ensino. 

 Un dos elementos clave no ensino por competencias é espertar e manter a
motivación cara  á  aprendizaxe  no  alumnado,  o  que  implica  unha  nova
formulación  do  papel  do  alumno,  activo  e  autónomo,  consciente  de  ser  o
responsable da súa aprendizaxe. 

 Para potenciar  a motivación pola  aprendizaxe de competencias  requírense,
ademais,  metodoloxías  activas  e  contextualizadas.  Aquelas  que  faciliten  a
participación  e  implicación do  alumnado  e  a  adquisición  e  uso  de
coñecementos  en  situacións  reais,  serán  as  que  xeren  aprendizaxes  máis
transferibles e duradeiros. 

 As  metodoloxías  activas  han  de  apoiarse  en  estruturas  de  aprendizaxe
cooperativa,  de forma que, a través da resolución conxunta das tarefas,  os
membros do grupo coñezan as estratexias utilizadas polos seus compañeiros e
poidan aplicalas a situacións  similares.

 Para  un  proceso  de  ensino-aprendizaxe  competencial  as  estratexias
interactivas son  as  máis  adecuadas,  ao  permitir  compartir  e  construír  o
coñecemento e dinamizar a sesión de clase mediante o intercambio verbal e
colectivo de ideas.

 traballo por proxectos axuda ao alumnado a organizar o seu pensamento
favorecendo neles a reflexión, a crítica,  a elaboración de hipótese e a tarefa
investigadora a través dun proceso no que cada un asume a responsabilidade
da súa aprendizaxe, aplicando os seus coñecementos e habilidades a proxectos
reais. 
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 Así mesmo, resulta recomendable o uso do portfolio, que achega información
extensa  sobre a  aprendizaxe do  alumnado,  reforza  a  avaliación  continua e
permite compartir resultados de aprendizaxe. O portfolio é unha ferramenta
motivadora para o alumnado que potencia a súa autonomía e desenvolve o seu
pensamento crítico e reflexivo.

 profesorado debe implicarse na elaboración e deseño de diferentes tipos de
materiais, adaptados aos distintos niveis e aos diferentes estilos e ritmos de
aprendizaxe dos alumnos e alumnas, co obxecto de atender á diversidade na
aula,  considerando  especialmente  a  integración  das  Tecnoloxías  da
Información  e  a  Comunicación no  proceso  de  ensino-aprendizaxe  que
permiten o acceso a recursos virtuais.

 Finalmente,  é  necesaria  unha  adecuada  coordinaciónentre  os  docentes
sobre as estratexias metodolóxicas e didácticas que se utilicen.

3. G. A avaliación das competencias clave: 

 Tanto na avaliación continua nos diferentes cursos como nas avaliacións finais
nas  diferentes  etapas  educativas,  para  poder  avaliar  as  competencias  é
necesario  elixir  estratexias  e  instrumentos para  avaliar  ao  alumnado  de
acordo  cos  seus  desempeños  na  resolución  de  problemas  que  simulen
contextos reais, mobilizando os seus coñecementos, destrezas e actitudes.

 Han de establecerse as relacións dos  estándares de aprendizaxe avaliables
coas competencias ás  que contribúen,  para lograr a avaliación dos niveis de
desempeño competenciais alcanzados polo alumnado. 

 A avaliación do grao de adquisición das competencias debe estar integrada coa
avaliación dos contidos, na medida en que ser competente supón mobilizar os
coñecementos e actitudes para dar resposta ás situacións expostas,  dotar de
funcionalidade  ás  aprendizaxes  e  aplicar  o  que  se  aprende  desde  unha
formulación integradora.

 Os  niveis  de  desempeño  das  competencias  poderanse  medir  a  través  de
indicadores  de  logro,  tales  como  Rúbricas ou  escalas  de  avaliación.  Estes
indicadores  de  logro  deben  incluír  rangos  dirixidos  á  avaliación  de
desempeños, que teñan en conta o principio de atención á diversidade.

 profesorado debe utilizar procedementos de avaliación variados e incorporar
estratexias que permitan a participación do alumnado na avaliación dos seus
logros, como a autoavaliación, a avaliación entre iguais ou a coavaliación. En
todo  caso,  os  distintos  procedementos  de  avaliación utilizables,  como  a
observación sistemática do traballo dos alumnos, as probas orais e escritas, o
portfolio,  os  protocolos  de  rexistro,  ou  os  traballos  de  clase,  permitirán  a
integración de todas as competencias nun marco de avaliación coherente.

416



DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2019/20
DE INGLÉS

 As  avaliacións externas de fin de etapa terán en conta, tanto no seu deseño
como na súa avaliación os estándares de aprendizaxe avaliables do currículo.

4. CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
AVALIABLES E INDICADORES DE LOGRO 

4.A. Contidos, criterios, estándares e indicadores de logro específicos de 1er
ciclo de ESO:
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN
DE TEXTOS ORAIS

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLES

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).

- Formulación de 
hipótese sobre contido e 
contexto.

- Inferencia e 
formulación de hipótese 
sobre significados a 
partir da comprensión de
elementos significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos.

- Reformulación de 
hipótese 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 

CE1.1.Identificar a 
información esencial, os 
puntos principais e os 
detalles máis relevantes 
en textos orais breves e 
ben estruturados, 
transmitidos de viva voz 
ou por medios técnicos e
articulados a velocidade 
lenta ou media, nun 
rexistro formal, informal
ou neutro, e que versen 
sobre asuntos cotiáns en
situacións habituais ou 
sobre temas xerais ou do
propio campo de 
interese nos ámbitos 
persoal, público, 
educativo e ocupacional, 
sempre que as 
condicións acústicas non
distorsionen a mensaxe 
e póidase volver escoitar
o devandito. 

CE1.2.Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a 
comprensión do sentido 
xeral, a información 
esencial, os puntos e 
ideas principais ou os 
detalles relevantes do 
texto.

CE1.3. Coñecer e utilizar 
para a comprensión do 
texto os aspectos 
socioculturais e 

EA1.1. Capta os puntos 
principais e detalles 
relevantes de indicacións, 
anuncios, mensaxes e 
comunicados breves e 
articulados de maneira lenta 
e clara (p. e. cambio de porta
de embarque nun aeroporto, 
información sobre 
actividades nun 
campamento de verán, ou no
contestador automático dun 
cine), sempre que as 
condicións acústicas sexan 
boas e o son non estea 
distorsionado. 

EA1.2. Entende o esencial do 
que se lle di en transaccións 
e xestións cotiás e 
estruturadas (p. e. en hoteis, 
tendas, albergues, 
restaurantes, centros de 
lecer, de estudos ou 
traballo).

EA1.3. Identifica o sentido 
xeral e os puntos principais 
dunha conversación formal 
ou informal entre dúas ou 
máis interlocutores que ten 
lugar na súa presenza, cando
o tema resúltalle coñecido e 
o discurso está articulado 
con claridade, a velocidade 
media e nunha variedade 
estándar da lingua.

EA1.4. Comprende, nunha 

12
Ver listaxe de Estruturas sintáctico-discursivas no apartado 4.B)
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DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2019/20
DE INGLÉS

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN
DE TEXTOS ORAIS

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLES

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).

- Formulación de 
hipótese sobre contido e 
contexto.

- Inferencia e 
formulación de hipótese 
sobre significados a 
partir da comprensión de
elementos significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos.

- Reformulación de 
hipótese a partir da 
comprensión de novos 
elementos.

Aspectos socioculturais

CE1.1.Identificar a 
información esencial, os 
puntos principais e os 
detalles máis relevantes 
en textos orais breves e 
ben estruturados, 
transmitidos de viva voz 
ou por medios técnicos e
articulados a velocidade 
lenta ou media, nun 
rexistro formal, informal
ou neutro, e que versen 
sobre asuntos cotiáns en
situacións habituais ou 
sobre temas xerais ou do
propio campo de 
interese nos ámbitos 
persoal, público, 
educativo e ocupacional, 
sempre que as 
condicións acústicas non
distorsionen a mensaxe 
e póidase volver escoitar
o devandito. 

CE1.2.Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a 
comprensión do sentido 
xeral, a información 
esencial, os puntos e 
ideas principais ou os 
detalles relevantes do 

EA1.1. Capta os puntos 
principais e detalles 
relevantes de indicacións, 
anuncios, mensaxes e 
comunicados breves e 
articulados de maneira lenta 
e clara (p. e. cambio de porta
de embarque nun aeroporto, 
información sobre 
actividades nun 
campamento de verán, ou no
contestador automático dun 
cine), sempre que as 
condicións acústicas sexan 
boas e o son non estea 
distorsionado. 

EA1.2. Entende o esencial do 
que se lle di en transaccións 
e xestións cotiás e 
estruturadas (p. e. en hoteis, 
tendas, albergues, 
restaurantes, centros de 
lecer, de estudos ou 
traballo).

EA1.3. Identifica o sentido 
xeral e os puntos principais 
dunha conversación formal 
ou informal entre dúas ou 
máis interlocutores que ten 
lugar na súa presenza, cando
o tema resúltalle coñecido e 
o discurso está articulado 

13
Ver listaxe de Léxico de alta frecuencia no apartado 4.B)

14
Ver listaxe de Estruturas sintáctico-discursivas no apartado 4.B)

15
Ver listaxe de Léxico de alta frecuencia no apartado 4.B)
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DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2019/20
DE INGLÉS

BLOQUE 3:
COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

AVALIABLES

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).

- Formulación de 
hipótese sobre 
contido e contexto.
- Inferencia e 
formulación de 
hipótese sobre 
significados a partir 
da comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos.

- Reformulación de 
hipótese a partir da 
comprensión de novos
elementos.

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 

CE 3.1. Identificara 
información esencial,
os puntos máis 
relevantes e detalles 
importantes en 
textos,tanto en 
formato impreso 
como en soporte 
dixital, breves e ben 
estruturados, 
escritos nun rexistro 
formal, informal ou 
neutro, que traten de 
asuntos cotiáns, de 
temas de interese ou 
relevantes para os 
propios estudos e 
ocupacións, e que 
conteñan estruturas 
sinxelas e un léxico 
de uso común. 

CE 3.2. Coñecer e 
saber aplicar as 
estratexias máis 
adecuadas para a 
comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial,
os puntos e ideas 
principais ou os 
detalles relevantes 
do texto.

CE 3.3. Coñecer, e 
utilizar para a 
comprensión do 
texto, os aspectos 

EA3.1. Identifica, con axuda da 
imaxe, instrucións de 
funcionamento e manexo de 
aparellos electrónicos ou de 
máquinas, así como instrucións 
para a realización de actividades e 
normas de seguridade (p. e., nun 
centro escolar, un lugar público ou 
unha zona de lecer).

EA3.2. Entende os puntos 
principais de anuncios e material 
publicitario de revistas ou Internet
formulados de maneira simple e 
clara, e relacionados con asuntos 
do seu interese, nos ámbitos 
persoal, académico e ocupacional.

EA3.3. 
Comprendecorrespondencia 
persoal en calquera formato na 
que se fala dun mesmo; 
descríbense persoas, obxectos e 
lugares; nárranse acontecementos 
pasados, presentes e futuros, reais 
ou imaxinarios, e exprésanse 
sentimentos, desexos e opinións 
sobre temas xerais, coñecidos ou 
do seu interese.

EA3.4. Entende o esencial de 
correspondencia formal na que se 
lle informa sobre asuntos do seu 
interese no contexto persoal, 
educativo ou ocupacional (p. e. 
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DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2019/20
DE INGLÉS

BLOQUE 3:
COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
AVALIABLES

normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal.

Funcións 
comunicativas:
- Iniciación e 
mantemento de 
relacións persoais e 
sociais.

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de persoas, 
obxectos, lugares e 
actividades.

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, e
expresión de sucesos 
futuros.

- Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, opinións e
puntos de vista, 
consellos, 
advertencias e avisos.

- Expresión do 
coñecemento, a 
certeza, a dúbida e a 
conxectura. 

- Expresión da 

socioculturais e 
sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá 
(hábitos de estudo e 
de traballo, 
actividades de lecer, 
incluídas 
manifestacións 
artísticas como a 
música ou o cine), 
condicións de vida 
(contorna, estrutura 
social), relacións 
interpersoais (entre 
homes e mulleres, no 
traballo, no centro 
educativo, nas 
institucións), e 
convencións sociais 
(costumes, 
tradicións).

CE 3.4. Distinguir a 
función ou funcións 
comunicativas máis 
relevantes do texto e 
un repertorio dos 
seus expoñentes 
máis comúns, así 
como patróns 
discursivos de uso 
frecuente relativos á 
organización textual 
(introdución do 
tema, 
desenvolvemento e 
cambio temático, e 
peche textual).

sobre un curso de idiomas ou unha
compra por Internet).

EA3.5. Capta as ideas principais de 
textos xornalísticos breves en 
calquera soporte si os números, os 
nomes, as ilustracións e os títulos 
vehiculan gran parte da mensaxe.

EA3.6. Entende información 
específica esencial en páxinas Web 
e outros materiais de referencia ou
consulta claramente estruturados 
sobre temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacionais, 
ou do seu interese (p. e. sobre un 
tema curricular, un programa 
informático, unha cidade, un 
deporte ou o medio ambiente), 
sempre que poida reler as seccións
difíciles.

EA3.7. Comprende o esencial (p. e. 
en lecturas para mozas) de 
historias de ficción breves e ben 
estruturadas e faise unha idea do 
carácter dos distintos personaxes, 
as súas relacións e do argumento.
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DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2019/20
DE INGLÉS

BLOQUE 3:
COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
AVALIABLES

vontade, a intención, a
decisión, a promesa, a 
orde, a autorización e 
a prohibición.

- Expresión do 
interese, a aprobación,
o aprecio, a simpatía, a
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa, 
e os seus contrarios. 

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e 
hipóteses.

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas 
sintáctico-
discursivas16.

Léxico escrito de uso
común17 (recepción)

Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas.

CE 3.5. Recoñecer, e 
aplicar á 
comprensión do 
texto, os 
constituíntes e a 
organización de 
estruturas sintácticas
de uso frecuente na 
comunicación escrita,
así como os seus 
significados 
asociados (p. e. 
estrutura 
interrogativa para 
facer unha 
suxestión).

CE 3.6. Recoñecer 
léxico escrito de uso 
común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e 
ocupacións, e inferir 
do contexto e do 
contexto, con apoio 
visual, os significados
de palabras e 
expresións de uso 
menos frecuente ou 
máis específico.

16
Ver listaxe de Estruturas sintáctico-discursivas no apartado 4.B)

17
Ver listaxe de Léxico de alta frecuencia no apartado 4.B)
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DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2019/20
DE INGLÉS

BLOQUE 3:
COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
AVALIABLES

CE 3.7. Recoñecer as 
principais 
convencións 
ortográficas, 
tipográficas e de 
puntuación, así como
abreviaturas e 
símbolos de uso 

 común (p. e. , %, ), 
e os seus significados
asociados.
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DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2019/20
DE INGLÉS

BLOQUE 4:   PRODUCIÓN
DE TEXTOS ESCRITOS:

EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLES

Estratexias de produción:

Planificación
- Mobilizar e coordinar as 
propias competencias 
xerais e comunicativas co 
fin de realizar eficazmente 
a tarefa (repasar que se 
sabe sobre o tema, 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 
dispoñibles. 

- Apoiarse en e sacar o 
máximo partido dos 
coñecementos previos 
(utilizar linguaxe 
‘prefabricada’, etc.).

Aspectos socioculturais e 

CE4.1. Escribir, en papel 
ou en soporte 
electrónico, textos 
breves, sinxelos e de 
estrutura clara sobre 
temas cotiáns ou de 
interese persoal, nun 
rexistro formal, neutro ou
informal, utilizando 
adecuadamente os 
recursos básicos de 
cohesión, as convencións 
ortográficas básicas e os 
signos de puntuación 
máis comúns, cun control
razoable de expresións e 
estruturas sinxelas e un 
léxico de uso frecuente. 

CE4.2. Coñecer e 
aplicarestratexias 
adecuadas para elaborar 
textos escritos breves e 
de estrutura simple, p. e. 
copiando formatos, 
fórmulas e modelos 
convencionais propios de
cada tipo de texto.

CE4.3. Incorporar á 
produción do texto 
escrito os coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estruturas sociais, 
relacións interpersoais, 
patróns de actuación, 
comportamento e 

EA4.1. Completa un 
cuestionario sinxelo con 
información persoal e 
relativa á súa formación, 
ocupación, intereses ou 
afeccións (p. e. para 
subscribirse a unha 
publicación dixital, 
matricularse nun taller, 
ou asociarse a un club 
deportivo). 

EA4.2. Escribe notas e 
mensaxes (SMS, 
WhatsApp, chats), nos 
que se fan breves 
comentarios ou se dan 
instrucións e indicacións 
relacionadas con 
actividades e situacións 
da vida cotiá e do seu 
interese.

EA4.3. Escribe notas, 
anuncios e mensaxes 
breves (p. e. en Twitter ou
Facebook) relacionados 
con actividades e 
situacións da vida cotiá, 
do seu interese persoal 
ou sobre temas de 
actualidade, respectando 
as convencións e normas 
de cortesía e da etiqueta.
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DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2019/20
DE INGLÉS

BLOQUE 4:   PRODUCIÓN
DE TEXTOS ESCRITOS:

EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLES

sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe non 
verbal.

Funcións comunicativas:
- Iniciación e mantemento 
de relacións persoais e 
sociais.

- Descrición de calidades 
físicas e abstractas de 
persoas, obxectos, lugares e
actividades.

- Narración de 
acontecementos pasados 
puntuais e habituais, 
descrición de estados e 
situacións presentes, e 
expresión de sucesos 
futuros.

- Petición e ofrecemento de 
información, indicacións, 
opinións e puntos de vista, 
consellos, advertencias e 
avisos.

- Expresión do 
coñecemento, a certeza, a 
dúbida e a conxectura. 

- Expresión da vontade, a 
intención, a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a 
prohibición.

convencións sociais, 
respectando as normas 
de cortesía máis 
importantes nos 
contextos respectivos.

CE4.4. Levar a cabo as 
funcións demandadas 
polo propósito 
comunicativo, utilizando 
os expoñentes máis 
comúnsde devanditas 
funcións e os patróns 
discursivos de uso máis 
frecuente para organizar 
o texto escrito de 
maneira sinxela coa 
suficiente cohesión 
interna e coherencia con 
respecto ao contexto de 
comunicación.

CE4.5. Mostrar control 
sobre un repertorio 
limitado de estruturas 
sintácticas de uso 
habitual, e empregar para
comunicarse mecanismos
sinxelos o bastante 
axustados ao contexto e á
intención comunicativa 
(repetición léxica,elipsis, 
deixis persoal, espacial e 
temporal,  e conectores e 
marcadores discursivos 
frecuentes).

CE4.6. Coñecer e 
utilizarun repertorio 
léxico escrito suficiente 

EA4.4. Escribe informes 
moi breves en formato 
convencional con 
información sinxela e 
relevante sobre feitos 
habituais e os motivos de 
certas accións, nos 
ámbitos académico e 
ocupacional, describindo 
de maneira sinxela 
situacións, persoas, 
obxectos e lugares e 
sinalando os principais 
acontecementos de forma
esquemática.

EA4.5. Escribe 
correspondencia persoal 
na que se establece e 
mantén o contacto social 
(p. e., con amigos noutros 
países), intercámbiase 
información, descríbense 
en termos sinxelos 
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DE INGLÉS

BLOQUE 4:   PRODUCIÓN
DE TEXTOS ESCRITOS:

EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLES

- Expresión do interese, a 
aprobación, o aprecio, a 
simpatía, a satisfacción, a 
esperanza, a confianza, a 
sorpresa, e os seus 
contrarios. 

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e hipóteses.
- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.18

Léxico escrito de uso 
común19(produción)

Patróns gráficos e 
convencións ortográficas.

para comunicar 
información, opinións e 
puntos de vista breves, 
simples e directos en 
situacións habituais e 
cotiás, aínda que en 
situacións menos 
correntes e sobre temas 
menos coñecidos haxa 
que adaptar a mensaxe.

CE4.7. Coñecer e aplicar, 
de maneira adecuada 
para facerse 
comprensible case 
sempre, os signos de 
puntuación elementais 
(p. e. punto, coma) e as 
regras ortográficas 
básicas (p. e. uso de 
maiúsculas e minúsculas, 
ou separación de 
palabras ao final de liña), 
así como as convencións 
ortográficas máis 
habituais na redacción de
textos en soporte 
electrónico (p. e. SMS, 
WhatsApp).

sucesos importantes e 
experiencias persoais (p. 
e. a vitoria nunha 
competición); danse 
instrucións, fanse e 
aceptan ofrecementos e 
suxestións (p. e. 
cancélanse, confirman ou 
modifican unha invitación
ou uns plans), e 
exprésanse opinións de 
maneira sinxela.

EA4.6. Escribe 
correspondencia formal 
básica e breve, dirixida a 
institucións públicas ou 
privadas ou entidades 
comerciais, solicitando ou
dando a información 
requirida de maneira 
sinxela e observando as 
convencións formais e 
normas de cortesía 
básicas deste tipo de 
textos.

4.B. Estructuras sintácticas e léxico de alta frecuencia:

18
Ver listaxe de Estruturas sintáctico-discursivas no apartado 4.B)

19
Ver listaxe de Léxico de alta frecuencia no apartado 4.B)
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ESTRUTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); 
oposición (but); causa (because (of); due to); finalidade (to- infinitive; for); 
comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); 
resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto(reported information, offers, 
suggestions and commands). 
- Relaciones temporais (as soon as;while).
- Afirmación (affirmative sentences; tags)
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. 
g.How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! 
Fine! Great!).
- Negación (negative sentences with not, never, non (Noun, e. g. non problem), nobody,
nothing; negative tags).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).
- Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past 
perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present 
simple and continuous + Adv.).
- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); 
used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing). 
- Expresión da modalidade: factualidad (declarative sentences); capacidade (can; be 
able); posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps); necesidade (must; need; 
have (got) to); obrigación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); 
intención (present continuous).
- Expresión da existencia (e. g.there will be/has been); a entidade 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic);
determiners); a calidade (e. g. good at maths; rather tired).
- Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: 
e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).
- Expresión do espazo (prepositionsandadverbs of location, position, distance, 
motion, direction, origin and arrangement).
- Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and 
indications (ago; early; latexa) of time ; duration (from…to;during; until; since); 
anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, 
last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually).
- Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA

- Identificación persoal; 
-Vivenda, fogar e contorna; 
-Actividades da vida diaria; 
-Familia e amigos; 
-Traballo e ocupacións; 
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-Tempo libre, lecer e deporte; 
-Viaxes e vacacións; 
-Saúde e coidados físicos; 
-Educación e estudo; 
-Compras e actividades comerciais; 
-Alimentación e restauración; 
-Transporte; lingua e comunicación; 
-Medio ambiente, clima e contorna natural; 
-Tecnoloxías da Información e a Comunicación.

5. METODOLOXÍA:
En xeral, pódese dicir que o enfoque que ha de primar no tratamento da materia de
Lingua Estranxeira ha de ser o comunicativo, polo que os elementos do currículo
definiranse  sempre  en  base  aos  procesos  de  comunicación  aos  que  van
encamiñados,  adecuándose  no  caso  concreto  da  etapa  de  Secundaria  ás
características e as necesidades do alumnado. 

Integrando todos estes aspectos e partindo desta idea, o currículo estrutúrase ao
redor de actividades de lingua tal como estas descríbense no Marco: comprensión
e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos.

A  lingua  demanda  unha  metodoloxía  que  se  centre  no  alumno,  nas  súas
necesidades  de  aprendizaxe  e  na  responsabilidade  que  este  debe  asumir  no
proceso; A metodoloxía máis idónea será, por tanto, aquel conxunto de prácticas de
aprendizaxe, ensino e avaliación que mellor contribúa a que o alumno, por unha
banda, adquira as diversas competencias implicadas na comunicación, e, por outro,
desenvolva a capacidade de pór todas estas competencias en práctica de maneira
conxunta  para  producir  e  procesar  textos  orais  ou  escritos  adecuados  aos
contextos de actuación correspondentes.

Incidirase ademais de maneira especial no aproveitamento didáctico de recursos
dixitais, entendidos como unha ferramenta esencial para iniciar ao alumnado na
adquisición gradual de mecanismos autónomos de aprendizaxe.

5.A. Metodoloxía xeral e específica da área de lingua estranxeira. Proxecto
Interface 1: 

 Estudar con Interface. 

Interface  é  un  curso  en  catro  niveles  para  a  ESO  cuns  contidos  realmente
interesantes  para  os  adolescentes.  A  diversidade  é  unha característica  clave do
mundo de hoxe, cada vez máis multilingüe, multicultural e internacionalizado, e esa
diversidade está presente nas nosas aulas de igual maneira. Interface reflicte a gran
variedade  de  capacidades  lingüísticas  que  teñen  os  alumnos  ao  empezar  a
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Educación  Secundaria  así  como  a  diversidade  das  súas  experiencias  e  da  súa
sensibilidade cultural.

 INTERFACE ofrece unha presentación progresiva do idioma

O obxectivo de Interface é ensinar aos alumnos a comunicarse de forma eficaz en
inglés;  por  iso  asegurámonos  de  presentarlles  os  contidos  lingüísticos  con
claridade e de que poidan practicalos en profundidade ao longo do curso.

As unidades estrutúranse con claridade e son fáciles de seguir,  a  gramática e o
vocabulario  novo  preséntanse  gradualmente,  e  o  catro  destrezas  lingüísticas
trabállanse por igual.

5.B. Actividades e estratexias de ensino e aprendizaxe: Proxecto Interface 1: 
COMPOÑENTES DE   INTERFACE 1

 Student’s Book: 

O Student’s Book de Interface contén:
- Unha unidade introdutoria de dúas páxinas.
- Nove unidades de doce páxinas.
- Unha sección de repaso de catro páxinas cada tres unidades. 

Vista xeral do Student’s Book:

- A  primeira  sección  de  Vocabulario  vai  ilustrada  con  fotografías  e  está
gravada no CD de clase para que os alumnos poidan practicar a pronuncia.

- Os textos de Lectura son informativos e interesantes e mostran a lingua en
contexto. 

- Todos os textos están gravados.
- O recadro Now say it! contén un breve listening a partir do cal se realiza

unha actividade oral coa que practicar o vocabulario.
- Class vote dá aos alumnos a oportunidade de expresarse sobre o contido do

texto.
- A  Gramática  preséntase  nuns  cadros  moi  claros  ao  principio  de  cada

sección.
- Os exercicios graduados en dificultade axudan ao alumno a practicar tanto a

forma como o significado da gramática.
- En  todas  as  unidades  hai  un  Listening  máis  longo  para  desenvolver  as

destrezas de comprensión oral.
- Hai un cadro de Pronuncia en cada unidade.
- A sección de Speaking presenta a linguaxe funcional en situacións cotiás.
- Unha sección claramente estruturada para que os alumnos preparen o seu

propio diálogo paso a paso.
- A sección de Cultura resalta algúns aspectos da vida en diferentes países de

lingua inglesa.
- O Workbook ofrece máis materiais culturais nas seccións Culture e CLIL.
- A segunda sección de Vocabulario presenta e practica outro grupo léxico
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relacionado co tema da unidade.
- A  segunda  sección  de  Gramática  presenta  novos  contidos  e  exercicios

gramaticais.  
- O segundo texto de Lectura volve mostrar a lingua da unidade nun contexto

interesante e tamén está gravado no CD de clase.
- A páxina de Writing mostra modelos de diferentes tipos de texto e resalta

puntos importantes nos cadros Language focus.
- Os exercicios  do  Progress  check repasan a  gramática  e  o  vocabulario  da

unidade. 
- Un cadro de escritura guía aos alumnos paso a paso na preparación dos seus

textos.
- A Language Guide ofrece en dúas páxinas un resumo de toda a gramática e o

vocabulario da unidade.
- Tamén inclúe consellos de estudo para os alumnos.
- A sección de Repaso axuda a lembrar o vocabulario e a gramática do tres

unidades anteriores.
- Grazas ao Sketch os alumnos poden representar divertidas situacións con

até cinco personaxes. 
- A páxina Project está pensada para que fagan traballos e preparen pósteres

en grupos.

 Workbook: 

O Workbook:
- Contén  exercicios  para  practicar  toda  a  gramática  e  o  vocabulario  do

Student’s Book.
- Inclúe unha sección en cor con máis exercicios, material novo e material de

consulta.
- Está dispoñible en tres edicións: inglés, castelán e catalán.
- Vai acompañado de dous CD de audio.
- Dispón dunha versión dixital para lousas electrónicas.

Vista xeral do Workbook:
- Os  exercicios  de  Vocabulary  1  e  Grammar  1  practican  os  contidos  das

correspondentes seccións do Student’s Book. 
- Os exercicios do apartado Vocabulary 2 corresponden á sección Vocabulary

2 do Student’s Book. 
- Os exercicios do apartado Grammar 2 corresponden á segunda sección de

gramática do Student’s Book. 
- A sección de Writing utiliza o mesmo enfoque guiado á escritura que a do

Student’s Book, pero ocupa unha dobre páxina.
- A Guía de escritura paso a paso axuda aos alumnos a redactar os seus textos.
- O texto de Lectura trata sobre algún aspecto da Cultura dun país de fala

inglesa relacionado co tema da unidade. Tamén está gravado.
- En Revision repásanse as dúas seccións de gramática  do Student’s  Book.

Contén un ditado, un exercicio de corrección de erros e outro de tradución.
- Tamén hai un control de gramática por unidade baseado nun texto breve. 
- A páxina titulada Extension é para os alumnos que necesitan maiores retos.
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Contén un cumulative grammar check que lles dá unha sensación real de
progreso. 

- A  unidade  conclúe  cunha  actividade  de  Listening  baseada  no  tema  da
unidade.

As 64 últimas páxinas en cor do Workbook conteñen estas seccións:

- Vocabulary plus: O Vocabulary plus presenta vocabulario novo relacionado
co tema da unidade, vai acompañado de ilustracións e está gravado no CD 2
do Workbook para que os alumnos poidan practicar a pronuncia.

- Speaking practice: Nas páxinas de Speaking practícanse a linguaxe funcional
e as expresións útiles do Student’s Book.

- Grammar reference and Grammar exercises: A sección Grammar reference
está dispoñible en inglés,  castelán e catalán.   Os exercicios de gramática
atópanse  xusto  en  fronte  da  correspondente  sección  de  referencia
gramatical.  Tanto o Vocabulary plus  como a Grammar reference pódense
utilizar en clase para complementar o Student’s Book e/ou en casa como
axuda ao estudo e para facer os deberes.

- Wordlist:  A Wordlist  recolle  en orde alfabética o  vocabulario  esencial  do
Student’s Book e o das seccións ‘Vocabulary plus’ e ‘Culture and CLIL’ do
Workbook.  Inclúe a transcrición fonética e, nas edicións castelá e catalá, a
tradución.

- Culture  and  CLIL:  As  páxinas  Culture  and  CLIL  tratan  variados aspectos
dalgúns países nos que se fala inglés.  Todos os textos están gravados no CD
2  do  Workbook,  e  no  Teacher’s  Resource  File  hai  worksheets  e  notas
didácticas para usar con estas páxinas.

- Irregular verbs

 Audio CDs

Cada Workbook leva dous Audio CD coa gravación das seguintes seccións:
- Reading and Writing texts 
- Vocabulary plus
- Dictation 
- Os textos de Culture e CLIL
- Unit grammar check 
- Speaking
- Listening activity

 Teacher’s Resource File

O Teacher’s Resource File contén os seguintes materiais fotocopiables:
- Interface basics: é un workbook de 64 páxinas ideal para os alumnos con

pouco  nivel  de  inglés.  Repasa  o  vocabulario  e  a  gramática  esenciais  do
Student’s  Book  e  inclúe  follas  para  practicar  as  destrezas  de  lectura  e
escritura, unha sección de consulta e a clave de respostas.

- Worksheets  para  practicar  o  vocabulario  e  a  gramática  en  dous  niveis:
reforzo e ampliación. Hai dous Consolidation worksheets e dous Extension
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worksheets para cada unidade, centradas no vocabulario e a gramática,  e
tamén unha completa clave de respostas.

- Worksheets  sobre  as  competencias  básicas:  As  Key  competences
worksheets  proporcionan  máis  práctica  adicional  do  catro  destrezas:
reading, writing, listening e speaking (actividade en parellas). Tamén leva a
clave de respostas.

- Páxinas de Tradución e Ditados: Hai  exercicios de Tradución e de Ditado
para cada unidade. Os ditados están gravados no Dictations CD.

- Worksheets de Cultura e CLIL: Hai unha worksheet sobre cada páxina de
Cultura do Workbook e Teacher’s notes con suxestións sobre o uso deste
material en clase, ademais da clave de respostas. Hai unha worksheet sobre
cada sección CLIL do Workbook e Teacher’s notes con suxestións sobre o
uso deste material  en clase,  ademais da clave de respostas.  Os textos  de
Cultura e CLIL están gravados no Audio CD2 do Workbook.

- Worksheets  sobre  as  destrezas  de  estudo:  As  Study  skills  worksheets
conteñen  actividades  e  consellos  que  axudan  aos  alumnos  a  reflexionar
sobre a súa aprendizaxe e desenvolver as destrezas de estudo.

- Worksheets  sobre  as  lecturas  graduadas  de  Macmillan:  As  Integrated
Macmillan  Readers  worksheets  conteñen  exercicios  sobre  as  lecturas
graduadas e tamén a clave de respostas.

 Teacher’s Resource File Multi-ROM

- O  Dictations  CD  contén  a  gravación  dos  ditados  incluídos  no  Teacher’s
Resource File.

- O Teacher’s Resource File Multi-ROM contén todas as páxinas do Teacher’s
Resource File en formato Word para poder editalas e arquivos de audio coa
gravación das Key competences worksheets.

 Tests and Exams Pack

Os  Tests  and  Exams  Multi-ROM  contén  exames  en  formato  editable  para  os
profesores que queiran adaptalos ás súas necesidades. Inclúe o seguinte:

- Un test  de diagnóstico para pescudar o nivel  dos alumnos ao empezar o
curso.

- Tests  en  tres  niveles  de  dificultade:  básico,  estándar  e  alto.  Cada  nivel
contén:

  nove tests de unidade    
  tres tests trimestrais
  un test de fin de curso

- A clave de respostas, e o audio e as transcricións dos listenings de todos os
tests.  

O  Test  Generator  Multi-ROM  ofrece  aos  profesores  a  opción  de  xerar  os  seus
propios tests.

 Teacher’s Book: 

- Os  obxectivos  das  unidades  están  claramente  resaltados  ao  principio  de
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cada unidade.
- Reproducións a gran tamaño das páxinas  do Student’s  Book intercaladas

entre as notas didácticas.
- As  notas  para  o  profesor  son  claras  e  achegan  moitas  ideas  e  consellos

didácticos. 
- Os obxectivos das leccións tamén se destacan ao principio de cada unha.
- Actividades de quecemento, ideas para fast finishers e información cultural

coas que os profesores poden enriquecer as súas clases. 
- A clave de respostas do Workbook.

 Os CDs de clase

O CD de clase conteñen a gravación de: 
- as seccións de vocabulario
- as actividades de pronuncia
- os textos de lectura e da sección de Cultura
- as actividades de listening
- os diálogos.

 Macmillan Secondary Student’s Website

- A dirección da páxina web é www.macmillansecondary.es
- Contén centenares de exercicios de gramática, vocabulario, lectura, escritura

e comprensión oral.
- Os alumnos poden utilizala en casa ou no centro e os seus resultados sempre

quedan gravados.
- Permite  tanto  aos  alumnos  como  aos  profesores  monitorizar  o  traballo

online.

 Libros dixitais
Hai  edicións  dixitais  do  Student’s  Book e  do  Workbook para  usar  con  lousas
electrónicas. O Workbook permite mostrar as respostas sobrescritas para facilitar a
corrección con toda a clase.

 Páxina web

6. AVALIACIÓN

6.A. Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables:

Os Criterios de avaliación son o referente específico para avaliar a aprendizaxe
do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr,
tanto  en  coñecementos  como  en  competencias;  responden  ao  que  se  pretende
conseguir en cada materia.

Estes criterios aparecen detallados no apartado 4 deste documento.
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Estes criterios de avaliación concrétanse a través dos Estándares de aprendizaxe
avaliables, que permiten definir os resultados de aprendizaxe, e que especifican os
coñecementos que o alumno debe alcanzar en cada caso.

6.B. Instrumetos de avaliación: 

Avaliación Formativa
- Observación do traballo  de  clase para avaliar  o  progreso tanto individual

como colectivo.
- Realización dos exercicios do Workbook.
- Observación do traballo  das  destrezas  a través  dos exercicios de reading,

writing, listening e speaking do Student’s Book.

Avaliación Sumativa
- Progress Check do Student’s Book. O obxectivo destes exercicios é reciclar e

comprobar  a  adquisición  dos  contidos  da  unidade.  Axuda  ao  alumno  a
identificar as áreas nas que necesita estudar máis. O Cumulative grammar
permítelle saber canto progresou realmente.

- Seccións Revision do Student’s Book. Despois de cada tres unidades hai un
repaso  trimestral  que  inclúe  vocabulario,  gramática,  un  sketch  e  un
proxecto.

- Seccións Revision and Extension do Workbook. Nestas páxinas realízase un
repaso e un control acumulativo da linguaxe da unidade.

- Tests  and  Exams  Multi-ROM.  Tests  dispoñibles  en  tres  niveles:  básico,
estándar e extra. 

 diagnostic test 
 progress tests
 end-of-term tests
 end-of-year test

- Test Generator Multi-ROM: ofrece aos profesores a opción de confeccionar
os seus propios tests e exames.

6.C. Tipos de avaliación: 

 Avaliación continua (formativa):
Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o
logro dos obxectivos  da etapa nas  avaliacións  continua e  final  das  materias  dos
bloques  de  materias  troncais  e  específicas,  serán  os  criterios  de  avaliación  e
estándares de aprendizaxe avaliables.

A  avaliación  do  proceso  de  aprendizaxe  do  alumnado da  Educación  Secundaria
Obrigatoria será continua, formativa e integradora. 

A avaliación das aprendizaxes dos alumnos e alumnas terá un carácter formativo e
será  un  instrumento  para  a  mellora  tanto  dos  procesos  de  ensino  como  dos
procesos de aprendizaxe.
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 Avaliación final de Educación Secundaria Obrigatoria: 

Ao finalizar  no  cuarto  curso,  os  alumnos e  alumnas  realizarán  unha  avaliación
individualizada pola opción de ensinos académicos ou pola de ensinos aplicados, na
que se comprobará o logro dos obxectivos da etapa e o grao de adquisición das
competencias correspondentes.

6.D. Criterios de cualificación: 

O departamento/profesor valorará o grao de consecución dos obxectivos previstos
aplicando a metodoloxía, tendo en conta a adquisición das competencias, os criterios
de avaliación e utilizando os distintos instrumentos de avaliación. 
A cualificación establecerase a partir da análise da aprendizaxe e do progreso nas
actividades  e  tarefas  realizadas  por  parte  do  alumnado.  Para  iso,  o
departamento/profesor terá en conta e cualificará os seguintes aspectos do seguinte
modo:

Instrumentos de avaliación % Observacións

GRAMMAR & VOCABULARY
               

Attitude

LISTENING

SPEAKING

READING

WRITING

25
25

5

15

10

15

5

(Poderá ser un exame sobre as 
lecturas obrigatorias)

De acordo co artigo 22 do Real Decreto 1105/2014, de 26 de decembro, a promoción
do  alumnado  dun  curso  a  outro,  dentro  da  etapa,  decidirase  polo  conxunto  de
profesores, atendendo ao logro dos obxectivos da etapa e ao grao de adquisición das
competencias.

6.E.  Programas  de  reforzó  e  ampliación  (actividades  de  atención  á
diversidade) 

 Os centros elaborarán as súas propostas pedagóxicas para esta etapa desde a
consideración  da  atención  á  diversidade  e  do  acceso  de  todo  o  alumnado  á
educación común. Así mesmo, arbitrarán métodos que teñan en conta os diferentes
ritmos  de  aprendizaxe,  favorezan  a  capacidade  de  aprender  por  si  mesmos  e
promovan a aprendizaxe en equipo.
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 Nesta  etapa  prestarase  unha  atención  especial  á  adquisición  e  o
desenvolvemento  das  competencias  e  fomentarase  a  correcta  expresión  oral  e
escrita e o uso das matemáticas. A fin de promover o hábito da lectura, dedicarase
un tempo á mesma na práctica docente de todas as materias.
 Corresponde  ás  Administracións educativas  promover  as  medidas  necesarias
para que a titoría persoal do alumnado e a orientación educativa, psicopedagóxica e
profesional, constitúan un elemento fundamental na ordenación desta etapa.
 Así  mesmo,  corresponde  ás  Administracións  educativas  regular  medidas
adecuadas para a atención daqueles alumnos e alumnas que manifesten dificultades
específicas de aprendizaxe ou de integración na actividade ordinaria dos centros, do
alumnado de alta capacidade intelectual e do alumnado con discapacidade.

Programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento

 Os Programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento desenvolveranse a
partir de 2.º curso da Educación Secundaria Obrigatoria.
 Estes programas irán dirixidos preferentemente a aqueles alumnos e alumnas
que  presenten  dificultades  relevantes  de  aprendizaxe  non  imputables  a  falta  de
estudo ou esforzo.
 As Administracións educativas poderán optar por organizar estes programas de
forma integrada, ou por materias diferentes ás establecidas con carácter xeral

Actividades específicas de reforzo e ampliación do Proxecto INTERFACE 1.

 Os alumnos empezan os estudos con distintos niveis de coñecemento da lingua,
polo que proporcionamos tests de diagnóstico para axudar ao profesor a avaliar as
necesidades individuais de cada un antes de iniciar o curso.  
 As seccións Progress check que hai ao final de cada unidade axudan aos alumnos
a pescudar o que saben e aquilo sobre o que deben estudar máis,  e a  Language
Guide proporciónalles un resumo do que estudaron en cada unha.
 No  Workbook,  os  exercicios  están  claramente  diferenciados  para  atender  á
diversidade  e  hai  moitas  actividades  de  práctica  e  de  repaso  e  ampliación  en
diferentes niveis de dificultade.
 Nas Teacher’s Notes hai moitas suxestións sobre exercicios de quecemento e de
ampliación, tarefas para fast finishers e ideas para deberes extra co fin de atender ás
necesidades de todos os alumnos e facilitar ao profesor a adaptación do material
para as clases con diversidade de niveis. 
 O Teacher’s Resource File tamén inclúe moitos materiais adicionais para atender
á diversidade, tales como  Interface basics  e  worksheets de reforzo e de ampliación
con exercicios de vocabulario e de gramática. 
 Interface basics é un workbook máis sinxelo para os alumnos que necesitan ir
máis amodo, as worksheets de reforzo están destinadas á maioría dos alumnos, e as
de ampliación son para aqueles con un nivel máis alto de coñecementos.
 A avaliación tamén ten en conta esta diversidade e inclúe tests en tres niveles de
dificultade. Os Tests and Exams Multi-ROM e o Test Generator Multi-ROM permiten
adaptar os exames ás necesidades específicas de cada clase.
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN AO ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE 
APOIO EDUCATIVO: 
Será de aplicación o indicado no capítulo I do título II da Lei 2/2006, de 3 de maio,
nos artigos 71 a 79 bis, ao alumnado que requira unha atención educativa diferente
á ordinaria. Estableceranse as medidas máis adecuadas para que as condicións de
realización das avaliacións adáptense ás necesidades do alumnado con necesidades
educativas especiais.
Medidas de reforzo educativo:
- Adaptacións curriculares.
- Actividades de reforzó ou apoio educativo.
- Actividades complementarias de ampliación de destrezas e coñecementos.
-  Actuacións  destinadas  aos  alumnos  con  dificultades  dentro  dos  contratos-
programa (plan Proa, mellora da lectura, etc).
8. FOMENTO DA LECTURA:

Os  contidos  relacionados  coa  educación  literaria  manteñen  as  pautas  xa
iniciadas  na  anterior  etapa,  co  fin  de  consolidar  hábitos  de  lectura,  ampliar  as
experiencias dos alumnos no campo da lectura e recrear textos,  adaptándoos ás
súas  novas  experiencias  e  á  expresión  dos  seus  sentimentos,  observando
sistematicamente  as  convencións  literarias  e  establecendo  unha  relación
automática entre os traballos literarios e os contextos de produción e recepción. 

 Valoración e participación activa en actividades literarias na clase.
 Aprecio da literatura como fonte de pracer sendo capaz de mostrar unha

actitude crítica cara a ela.
 Desenvolvemento da autonomía lectora.

9. CONTIDOS INTER-CURRICULARES (CLIL)

CLIL  significa  Content  and Language Integrated Learning.  Un dos  obxectivos de
INTERFACE é  interrelacionar  a  aprendizaxe  do  inglés  co  doutras  materias  de
Secundaria. 

Pero si  trabállase  en inglés  sobre un tema doutra área de ensino  é importante
ofrecer o contexto para axudar a entendelo e aprendelo. 

Cultura e contidos (CLIL)

Interface quere animar aos alumnos a coñecer o mundo que os rodea, un mundo no
que  a  comunicación  se  dá  en  múltiples  contextos  e  que  ofrece  unha  enorme
variedade de culturas. Por esta razón presentamos textos e situacións baseadas na
vida real e con referencias culturais concretas. 

Para ampliar aínda máis os contidos culturais do curso engadimos páxinas extra de
cultura e seccións de CLIL ao final  do Workbook. Estes materiais son opcionais,
pero están pensados, unha vez máis, para motivar aos alumnos e espertar o seu
interese por outros temas. Ademais,  con eles os profesores poderán cambiar de
cando en vez o enfoque das súas clases e pasar de ensinar inglés a ensinar outras
materias por medio do inglés. Si desexan que os seus alumnos traballen máis sobre
temas culturais e de CLIL, poden utilizar as worksheets do Teacher’s Resource File.
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En INTERFACE  1 podemos atoparos seguintes temas de CLIL:

Unit INTERFACE 1
1 Matemáticas: números

Xeografía: países e nacionalidades
Lingua e literatura: cómics, convencións para escribir un perfil persoal

2 Matemáticas: información numérica
Ciencias da Natureza: animais
TIC: avatares
Lingua e literatura: fichas informativas,convencións para describir a unha 
persoa

3 Ciencias da Natureza: a saúde
Xeografía: Xapón
Lingua e literatura: un cuestionario,convencións para escribir un artigo 
nun blog

4 Matemáticas: información numérica
Xeografía: illas, Suecia, Londres
Lingua e literatura:  convencións para redactar unha guía turística

5 Vocabulario de materias escolares
Arte e teatro: unha escola de artes escénicas
Lingua e literatura: convencións para redactarun artigo para unha revista

6 Educación física: deportes
Lingua e literatura: convencións para redactarun correo electrónico

7 Historia: Arquitectura inglesa
Lingua e literatura: convencións para redactarunha descrición

8 Ciencias Sociais: Os transportes
Educación física: PowerBocking
Lingua e literatura: convencións para escribirun relato

9 Historia: os disfraces
Lingua e literatura: convencións para escribirunha postal

10. CONTIDOS DE TRATAMENTO TRANSVERSAL
De acordo co 1105/2014, de 26 de decembro, establécese que:

 En  Educación  Secundaria  Obrigatoria,  a  comprensión  lectora,  a
expresión  oral  e  escrita,  a  comunicación  audiovisual,  as  Tecnoloxías  da
Información  e  a  Comunicación,  o  emprendimento e  a  educación  cívica  e
constitucional traballaranse en todas as materias.
 Fomentarase o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e
mulleres,  a  prevención  da  violencia  de  xénero  ou  contra  persoas  con
discapacidade e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e
non  discriminación  por  calquera  condición  ou  circunstancia  persoal  ou
social.
 Fomentarase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de
conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos
valores  que  sustentan  a  liberdade,  a  xustiza,  a  igualdade,  o  pluralismo
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político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto ao
home e mulleres por igual, ás persoas con discapacidade e o rexeitamento á
violencia  terrorista,  a  pluralidade,  o  respecto  ao  Estado  de  dereito,  o
respecto  e  consideración  ás  vítimas  do  terrorismo  e  a  prevención  do
terrorismo e de calquera tipo de violencia.
 Fomentarase a prevención de calquera forma de violencia,  racismo
ou xenofobia.
 Evitaranse os comportamentos e contidos sexistas e estereotipos que
supoñan discriminación.
 Incorporaranse  elementos  curriculares  relacionados  co
desenvolvemento sustentable e o medio ambiente, os riscos de explotación
e abuso sexual,  o abuso e malos tratos ás persoas con discapacidade,  as
situacións de risco derivadas da inadecuada utilización das Tecnoloxías da
Información e a Comunicación, así como a protección ante emerxencias e
catástrofes.
 Fomentaranse  as  medidas  para  que  o  alumnado  participe  en
actividades que lle permita afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa
empresarial  a  partir  de  aptitudes  como  a  creatividade,  a  autonomía,  a
iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico.
 Adoptaranse  medidas  para  que  a  actividade  física  e  a  dieta
equilibrada formen parte do comportamento xuvenil.
 Potenciarase a educación e a seguridade viaria.

VALORES E ACTITUDES

 Educación e respecto na lingua estranxeira. 
 Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa lingua 
materna, acento, orixe, etc. 
 Superar o bloqueo mental cando se coñece a novos falantes da lingua 
estranxeira
 Escoita atenta e mostrando seguridade
 Uso da lingua estranxeira na clase

ELEMENTOS TRANSVERSAIS NO PROXECTO INTERFACE 1

Os temas inter-curriculares, que poden xurdir en diferentes áreas do currículo, non
están  só  relacionados  con  obter  coñecementos  senón  tamén  con  “saber
comportarse” en sociedade.

Interface integra todo isto no proceso de aprendizaxe. De maneira que dunha ou
outra maneira, xa sexa no tema da unidade ou nas tarefas específicas, en todas as
unidades trátanse temas relacionados coa educación moral e cívica, a educación
ambiental, a educación para a tolerancia, a educación para a para a igualdade de
ambos os sexos,  a  educación para a saúde,  a  educación para o  consumidor e a
educación para o lecer.

Unit INTERFACE 1
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Educación 
para a Paz e a
tolerancia

 Ex. Interface 1. Unit 9. A importancia de mostrar tolerancia
cara ás tradicións e festividades doutras culturas.

Educación 
Moral e 
Cívica

 Ex.  Interface  1.  Unit  5.  A  importancia  de  levar  a  cabo  as
rutinas escolares.

Educación 
para a para a 
igualdade de 
ambos os 
sexos

 Ex.  Interface  1.  Unit  6.  A importancia  de  comprender  que
tanto os homes como as mulleres poden realizar calquera tipo
de deporte.

Educación 
para o 
consumidor

 Ex.  Interface  1.  Unit  7.  A  importancia  de  facer  un  uso
moderado da tecnoloxía.

Educación 
para a saúde

 Ex.  Interface  1.  Unit  3.  A importancia  de  levar  unha  dieta
equilibrada para manterse san.

Educación 
ambiental

 Ex. Interface 1. Unit 2. A importancia de coidar aos animais e
ás mascotas como parte do medio ambiente.

Educación 
para o lecer

 Ex. Interface 1. Unit 8. A importancia de viaxar para ampliar
a mente.

11. UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN

A incorporación xeneralizada ao sistema educativo das Tecnoloxías da Información
e a Comunicación (TIC), que terán en conta os principios de deseño para todas as
persoas e accesibilidade universal, permitirá personalizar a educación e adaptala
ás necesidades e ao ritmo de cada alumno ou alumna.

As Tecnoloxías  da Información e a Comunicación serán unha peza fundamental
para producir o cambio metodolóxicos que leve a conseguir o obxectivo de mellora
da  calidade  educativa.  Así  mesmo,  o  uso  responsable  e  ordenado  destas  novas
tecnoloxías  por  parte  dos  alumnos  e  alumnas  debe  estar  presente  en  todo  o
sistema educativo

Os alumnos e alumnas son persoas do século XXI e non poden estar afastados do
coñecemento das tecnoloxías propias deste século; así pois, tamén vai aprender a
utilizar, de forma responsable, as posibilidades que as Tecnoloxías da Información
e a Comunicación ofrécenlles para a adquisición de destrezas na área de Lingua
Estranxeira.

USO DO TIC NO PROXECTOINTERFACE

Interface é un método flexible porque proporciona contidos tanto lingüísticos como
doutras  áreas  do currículo nunha  gran variedade de  compoñentes  e  co uso  da
tecnoloxía máis avanzada. Os alumnos viven nun mundo no que as tecnoloxías da
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información  e  a  comunicación  están  a  cambiar  rapidamente  a  maneira  de
comunicarnos.  Aínda que o curso baséase en materiais impresos,  tamén reflicte
estes cambios no uso da tecnoloxía ao ofrecer contidos adicionais en páxinas web e
versións dixitais do Student’s Book e o Workbook para lousas electrónicas.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Considéranse  actividades  complementarias  as  organizadas  durante  o  horario
escolar polos centros, de acordo co seu proxecto curricular e que teñen un carácter
diferenciado  das  propiamente  lectivas,  polo  momento,  espazo  ou  recursos  que
utiliza.

Programación de Aula
Temporalización

 Inglés
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2º ESO NON BILINGÜE

INTERFACE 2
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- INTRODUCCIÓN
1.a. Xustificación da programación: 

A lingua é o instrumento por excelencia da aprendizaxe e a comunicación.
Tanto  as  linguas  primeiras  como  as  linguas  estranxeiras  forman  parte  na
actualidade,  e  cada vez farano máis no futuro,  da  bagaxe vital  das persoas nun
mundo en continua expansión no que, á vez, as relacións entre individuos, países,
organismos e corporacións fanse máis frecuentes e máis estreitas. Na medida en
que  esa  bagaxe  comprende  diversos  coñecementos,  destrezas  e  actitudes  en
diversas linguas, é dicir un perfil plurilingüe e intercultural, o individuo está mellor
preparado  para  integrarse  e  participar  nunha  variedade  de  contextos  e  de
situacións  que  supoñen  un  estímulo  para  o  seu  desenvolvemento,  e  mellores
oportunidades, nos ámbitos persoal, público, educativo ou académico, ocupacional
e profesional. 

En contextos e situacións de comunicación real, a lingua utilízase para realizar ou
acompañar accións con diversos propósitos, polo que o currículo básico incorpora
o enfoque orientado á acción recollido no “Marco Común Europeo de Referencia
para as Linguas” e describe, en termos de actuación e tomando este Marco como
base de devandita descrición, o que os estudantes deberán ser capaces de facer no
idioma estranxeiro en diversos contextos comunicativos reais nos que, dada a súa
idade e as súas características dependendo das distintas etapas educativas, terán
oportunidade de actuar. As actividades de recepción, produción e interacción orais
e escritas  que conforman os  Estándares  de  aprendizaxe  avaliables  no  currículo
básico  integran  tanto  as  diversas  competencias  comunicativas  específicas,  cuxa
activación conxunta permite a realización desas actividades, como as competencias
básicas xerais correspondentes a cada etapa.

O currículo básico para a etapa de Educación Secundaria estrutúrase ao redor de
actividades de lingua tal como estas descríbense no  Marco Común Europeo de
referencia para as Linguas: comprensión e produción (expresión e interacción) de
textos  orais e escritos.  Os  contidos,  criterios e estándares están organizados en
catro  grandes  bloques  que  se  corresponden  coas  actividades  de  lingua
mencionadas, eixo dos ensinos da materia.

De acordo coa LOMCE, o currículo estará integrado polos  obxectivos de cada
ensino e etapa educativa; as competencias, ou capacidades para activar e aplicar
de forma integrada os  contidos propios  de cada ensino e  etapa educativa,  para
lograr a realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas
complexos, os  contidos,  ou conxuntos de coñecementos, habilidades, destrezas e
actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensino e etapa educativa
e á adquisición de competencias; a metodoloxía didáctica, que comprende tanto a
descrición das prácticas docentes como a organización do traballo dos docentes; os
estándares e resultados de aprendizaxeavaliables; e os criterios de avaliación
do grao de adquisición das competencias e do logro dos obxectivos de cada ensino
e  etapa  educativa.  Os  contidos  ordénanse  en  materias,  que  se  clasifican  en
materias, ámbitos, áreas e módulos en función dos ensinos, as etapas educativas ou
os programas en que participe o alumnado. 

     a) Currículo: regulación dos elementos que determinan os procesos de ensino e
aprendizaxe para cada unha dos ensinos e etapas educativas.
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     b) Obxectivos: referentes relativos aos logros que o alumno debe alcanzar ao
finalizar  o  proceso  educativo,  como  resultado  das  experiencias  de  ensino-
aprendizaxe intencionalmente planificadas a tal fin.
     c)  Competencias:  capacidades para aplicar de forma integrada os contidos
propios de cada ensino e etapa educativa, co fin de lograr a realización adecuada de
actividades e a resolución eficaz de problemas complexos.
    d) Contidos: conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que
contribúen  ao  logro  dos  obxectivos  de  cada  ensino  e  etapa  educativa  e  á
adquisición de competencias. Os contidos ordénanse en materias, que se clasifican
en materias, ámbitos, áreas e módulos en función dos ensinos, as etapas educativas
ou os programas en que participe o alumnado.
    e)  Estándares de  aprendizaxe  avaliables:  especificacións dos  criterios  de
avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe, e que concretan o
que o alumno debe saber,  comprender e saber facer en cada materia; deben ser
observables,  medibles  e  avaliables  e  permitir  graduar  o  rendemento  ou  logro
alcanzado.  O  seu  deseño  debe  contribuír  e  facilitar  o  deseño  de  probas
estandarizadas e comparables.
     f) Criterios de avaliación: son o referente específico para avaliar a aprendizaxe
do alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr,
tanto  en  coñecementos  como  en  competencias;  responden  ao  que  se  pretende
conseguir en cada materia.
     g)  Metodoloxía didáctica: conxunto de estratexias, procedementos e accións
organizadas e planificadas polo profesorado, de maneira consciente e reflexiva, coa
finalidade  de  posibilitar  a  aprendizaxe  do  alumnado  e  o  logro  dos  obxectivos
expostos.

Os  PRINCIPIOS XERAIS nesta etapa, de acordo co 1105/2014, de 26 de decembro,
son os seguintes:

1. A  finalidade  da  Educación  Secundaria  Obrigatoria  consiste  en  lograr  que  os
alumnos e alumnas adquiran os elementos básicos da cultura, especialmente nos
seus  aspectos  humanístico,  artístico,  científico  e  tecnolóxico;  desenvolver  e
consolidar  neles  hábitos  de  estudo  e  de  traballo;  prepararlles  para  a  súa
incorporación a estudos posteriores e para a súa inserción laboral  e  formarlles
para o exercicio dos seus dereitos e obrigacións na vida como cidadáns.
2. Na Educación Secundaria Obrigatoria prestarase especial atención á orientación
educativa e profesional do alumnado.
3.  A  Educación  Secundaria  Obrigatoria  organízase  de  acordo  cos  principios  de
educación  común  e  de  atención  á  diversidade  do  alumnado.  As  medidas  de
atención á diversidade nesta etapa estarán orientadas a responder as necesidades
educativas  concretas  do  alumnado  e  ao  logro  dos  obxectivos  da  Educación
Secundaria Obrigatoria e a adquisición das competencias correspondentes e non
poderán,  en  ningún  caso,  supor  unha  discriminación  que  lles  impida  alcanzar
devanditos obxectivos e competencias e a titulación correspondente.
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A etapa de Educación Secundaria Obrigatoria organízase en materias e comprende
dous ciclos, o primeiro de tres cursos escolares e o segundo dun. Este catro cursos
seguiranse ordinariamente entre os doce e o dezaseis anos de idade. 
O  segundo  ciclo  ou  cuarto  curso  da  Educación  Secundaria  Obrigatoria  terá  un
carácter fundamentalmente propedéutico.

 B. A Contextualización:

O Ies A Sangriña está situado na vila de A Guarda, de aprox. 10.000 habitantes. É o
centro urbano máis importante da comarca e as relacións cos concellos limítrofes
de  O  Rosal  e  Oia  foron  sempre  motor  da  súa  actividade  económica,  cultural,
educativa …
A súa  actividade  económica máis  importante  é  a  do  sector  de  servicios,  tendo
tamén moita importancia o sector pesqueiro. 
Entre os monumentos históricos destacan o Monte Trega co seu povoado castrexo e
o Castelo de Santa Cruz.

2. OBXETIVOS DA ETAPA
A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e 

as alumnas as capacidades que lles permitan:
 Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos

no respecto aos demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade
entre  as  persoas  e  grupos,  exercitarse  no  diálogo  afianzando  os  dereitos
humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes,
como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para o exercicio da
cidadanía democrática.

 Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e
en equipo como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

 Valorar  e  respectar  a  diferenza  de  sexos  e  a  igualdade  de  dereitos  e
oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de
sexo  ou  por  calquera  outra  condición  ou  circunstancia  persoal  ou  social.
Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres,
así como calquera manifestación de violencia contra a muller.

 Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade
e nas súas relacións cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de
calquera  tipo,  os  comportamentos  sexistas  e  resolver  pacificamente  os
conflitos.

 Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para,
con sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación
básica  no  campo  das  tecnoloxías,  especialmente  as  da  información  e  a
comunicación.

 Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura
en distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar
os problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia.

 Desenvolver  o  espírito  emprendedor  e  a  confianza  en  si  mesmo,  a
participación,  o  sentido  crítico,  a  iniciativa  persoal  e  a  capacidade  para
aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.
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 Comprender  e  expresar  con  corrección,  oralmente  e  por  escrito,  na  lingua
castelá e,  si  houbela,  na lingua cooficial  da Comunidade Autónoma,  textos e
mensaxes  complexas,  e  iniciarse  no  coñecemento,  a  lectura  e  o  estudo  da
literatura.

 Comprender  e  expresarse  nunha  ou  máis  linguas  estranxeiras  de  maneira
apropiada.

 Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias
e dos demais, así como o patrimonio artístico e cultural.

 Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar
as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a
educación  física  e  a  práctica  do  deporte  para  favorecer o  desenvolvemento
persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda
a  súa  diversidade.  Valorar  criticamente  os  hábitos  sociais  relacionados  coa
saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo
á súa conservación e mellora.

 Apreciar  a  creación  artística  e  comprender  a  linguaxe  das  distintas
manifestacións  artísticas,  utilizando  diversos  medios  de  expresión  e
representación.

3. COMPETENCIAS CLAVE
3. A. As competencias claves no sistema educativo español: 
As  orientacións  da  Unión  Europea insisten  na  necesidade  da  adquisición  das
competencias  clave  por  parte  da  cidadanía  como  condición  indispensable  para
lograr  que  os  individuos  alcancen  un  pleno  desenvolvemento  persoal,  social  e
profesional que se axuste ás demandas dun mundo globalizado e faga posible o
desenvolvemento económico, vinculado ao coñecemento.

A competencia supón unha combinación de habilidades prácticas, coñecementos,
motivación, valores éticos, actitudes, emocións, e outros compoñentes sociais e de
comportamento que se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz.
Contémplanse, pois, como coñecemento na práctica, un coñecemento adquirido a
través  da  participación  activa  en  prácticas  sociais  que,  como  tales,  pódense
desenvolver tanto no contexto educativo formal,  a través do currículo, como nos
contextos educativos non formais e informais. 

As competencias se conceptualizan como un «saber facer» que se aplica a unha
diversidade  de  contextos  académicos,  sociais  e  profesionais.  Para  que  a
transferencia  a  distintos  contextos  sexa  posible  resulta  indispensable  unha
comprensión do coñecemento presente nas competencias e a vinculación de leste
coas habilidades prácticas ou destrezas que as integran.

O  coñecemento  competencial  integra  un  coñecemento  de  base  conceptual:
conceptos, principios, teorías, datos e feitos (coñecemento declarativo-saber dicir);
un coñecemento relativo ás destrezas,  referidas  tanto á acción física observable
como  á  acción  mental  (coñecemento  procedimental-saber  facer);  e  un  terceiro
compoñente  que  ten  unha  gran  influencia  social  e  cultural,  e  que  implica  un
conxunto de actitudes e valores (saber ser). 
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Por outra banda, a aprendizaxe por competencias favorece os propios procesos de
aprendizaxe e a motivación por aprender, debido á forte interrelación entre os seus
compoñentes: o coñecemento de base conceptual (“coñecemento”) non se aprende
á  marxe  do  seu  uso,  do  “saber  facer”;  tampouco  se  adquire  un  coñecemento
procedimental (“destrezas”) en ausencia dun coñecemento de base conceptual que
permite dar sentido á acción que leva a cabo.

Dado  que  a  aprendizaxe  baseada  en  competencias  caracterízase  pola  súa
transversalidade, o seu dinamismo e o seu carácter integral, o proceso de ensino-
aprendizaxe competencial debe abordarse desde todas as áreas de coñecemento e
por parte das diversas instancias que conforman a comunidade educativa,  tanto
nos ámbitos formais como nos non formais e informais. 
O  seu  dinamismo  reflíctese  en  que  as  competencias  non  se  adquiren  nun
determinado momento e permanecen inalterables, senón que implican un proceso
de desenvolvemento mediante o cal os individuos van adquirindo maiores niveis de
desempeño no uso das mesmas. 

Ademais,  esta aprendizaxe implica unha formación integral  das persoas que,  ao
finalizar  a  etapa  académica,  serán  capaces  de  transferir  aqueles  coñecementos
adquiridos ás  novas instancias que aparezan na opción de vida que elixan.  Así,
poderán reorganizar o seu pensamento e adquirir novos coñecementos, mellorar
as súas actuacións e descubrir novas formas de acción e novas habilidades que lles
permitan  executar  eficientemente  as  tarefas,  favorecendo  unha  aprendizaxe  ao
longo de toda a vida.

As Competencias Clave do currículo son as seguintes:

1. Comunicación lingüística. (CCL)

2.  Competencia  matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e
tecnoloxía. (CMCT)

3. Competencia dixital. (CD)

4. Aprender a aprender. (CAA)

5. Competencias sociais e cívicas. (CSC)

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. (SIE)

7. Conciencia e expresións culturais. (CCEC)

Potenciarase  o  desenvolvemento  das  Competencias  básicas  ou  disciplinares
(Comunicación  lingüística,  Competencia  matemática  e  competencias  básicas  en
ciencia  e  tecnoloxía),  aínda  que  tamén  se  atenderá  ao  resto  de  Competencias
Crave de tratamento transversal.

3.B. Descripción das competencias clave

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

Para  o  adecuado desenvolvemento  desta  competencia  débese  atender  ao  cinco
compoñentes que a constitúen e ás dimensións nas que se concretan:

-  O  compoñente lingüístico comprende diversas  dimensións:  a  léxica,  a
gramatical, a semántica, a fonolóxica, a ortográfica e a ortoépica, entendida
esta como a articulación correcta do son a partir da representación gráfica
da lingua.

-  O  compoñente  pragmático-discursivo contempla  tres  dimensións:  a
sociolingüística  (vinculada  coa  adecuada  produción  e  recepción  de
mensaxes  en  diferentes  contextos  sociais);  a  pragmática  (que  inclúe  as
microfuncións comunicativas e os esquemas de interacción); e a discursiva
(que  inclúe  as  macrofuncións  textuais  e  as  cuestións  relacionadas  cos
xéneros discursivos).

- O compoñente socio-cultural inclúe dúas dimensións: a que se refire ao
coñecemento do mundo e a dimensión intercultural.

- O compoñente estratéxico permite ao individuo superar as dificultades e
resolver  os  problemas  que  xorden  no  acto  comunicativo.  Inclúe  tanto
destrezas  e  estratexias  comunicativas  para  a  lectura,  a  escritura,  a  fala,
escóitaa  e  a  conversación,  como  destrezas  vinculadas  co  tratamento  da
información, a lectura multimodal e a produción de textos electrónicos en
diferentes formatos; así mesmo, tamén forman parte deste compoñente  as
estratexias xerais de carácter cognitivo, metacognitivo e socioafectivas que o
individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentais na
aprendizaxe das linguas estranxeiras.

-   Por  último,  a  competencia  en  comunicación  lingüística  inclúe  un
compoñente  persoal que  intervén  na  interacción  comunicativa  en  tres
dimensións: a actitude, a motivación e os trazos de personalidade.

 A COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA
E TECNOLOXÍA (CMCT), inducen e fortalecen algúns aspectos esenciais da
formación das persoas que resultan fundamentais para a vida.

Nunha sociedade onde o impacto das matemáticas, as ciencias e as tecnoloxías é
determinante, a consecución e sustentabilidade do benestar social esixe condutas e
toma de decisións persoais estreitamente vinculadas á capacidade crítica e visión
razoada e  razoable  das  persoas.  A  iso  contribúen  a  competencia  matemática  e
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.

-  A  competencia  matemática  implica  a  capacidade  de  aplicar  o
razoamento  matemático  e  as  súas  ferramentas  para  describir,
interpretar e predicir distintos fenómenos no seu contexto. 

Para o adecuado desenvolvemento da competencia matemática resulta necesario
abordar catro áreas relativas aos números, a álxebra, a xeometría e a estatística,
interrelacionadas de formas diversas.
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- As  competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía son  aquelas  que
proporcionan  un  achegamento  ao  mundo  físico  e  á  interacción
responsable  con  el  desde  accións,  tanto  individuais  como  colectivas,
orientadas á conservación e mellora do medio natural, decisivas para a
protección e mantemento da calidade de vida e o progreso dos pobos.
Estas  competencias  contribúen  ao  desenvolvemento  do  pensamento
científico,  pois  inclúen  a  aplicación  dos  métodos  propios  da
racionalidade  científica  e  as  destrezas  tecnolóxicas,  que  conducen  á
adquisición de coñecementos, a contrastación de ideas e a aplicación dos
descubrimentos ao benestar social.

Para o adecuado desenvolvemento das competencias en ciencia e tecnoloxía resulta
necesario  abordar  os  saberes  ou  coñecementos  científicos  relativos  á  física,  a
química, a bioloxía, a xeoloxía, as matemáticas e a tecnoloxía, os cales se derivan de
conceptos, procesos e situacións interconectadas

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

Esta competencia supón, ademais da adecuación aos cambios que introducen as
novas tecnoloxías na alfabetización, a lectura e a escritura, un conxunto novo de
coñecementos, habilidades e actitudes necesarias hoxe en día para ser competente
nunha contorna dixital.
Para  o  adecuado  desenvolvemento  da  competencia  dixital  resulta  necesario
abordar: A información, a comunicación, a creación de contidos, a seguridade e a
resolución de problemas.

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

Esta competencia caracterízase pola habilidade para iniciar, organizar e persistir
na  aprendizaxe.  Isto  esixe,  en  primeiro  lugar,  a  capacidade  para  motivarse  por
aprender,  e  en  segundo  lugar,  o  fomento  da  organización  e  a  xestión  da
aprendizaxe.

Para  o  adecuado  desenvolvemento  da  competencia  de  aprender  a  aprender
requírese dunha reflexión que favoreza un coñecemento dos procesos mentais aos
que se entregan as  persoas cando aprenden,  un coñecemento sobre os propios
procesos de aprendizaxe,  así como o desenvolvemento da destreza de regular e
controlar a propia aprendizaxe que leva a cabo.

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

- A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo.
           - A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de
democracia,  xustiza,  igualdade,  cidadanía  e  dereitos  civís,  así  como  do  seu
formulación  na  Constitución  española,  a  Carta  dos  Dereitos  Fundamentais  da
Unión Europea e en declaracións internacionais, e da súa aplicación por parte de
diversas institucións a escala local, rexional, nacional, europea e internacional.

Adquirir estas competencias supón ser capaz de pórse no lugar do outro, aceptar
as  diferenzas,  ser  tolerante  e  respectar  os  valores,  as  crenzas,  as  culturas  e  a
historia persoal e colectiva dos outros; é dicir, axuntar o individual e o social,  o
privado e o público en pos de solucións construtivas dos conflitos e problemas da
sociedade democrática.

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

Para o adecuado desenvolvemento da competencia sentido da iniciativa e espírito
emprendedor resulta necesario abordar: 

 A capacidade creadora e de innovación. 
 A capacidade pro-activa para xestionar proxectos.
 A capacidade de asunción e xestión de riscos e manexo da incerteza.
 As calidades de liderado e traballo individual e en equipo.
 Sentido crítico e da responsabilidade.

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

Para o adecuado desenvolvemento da competencia para a conciencia e expresión
cultural resulta necesario abordar:

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

 A aprendizaxe das técnicas e recursos das diferentes linguaxes artísticas. 
 A capacidade de percibir, comprender e enriquecerse coas producións do

mundo da arte e da cultura.
 A potenciación da iniciativa,  a creatividade e a imaxinación propias de

cada individuo de face á expresión das propias ideas e sentimentos.
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 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.

 O  desenvolvemento  da  capacidade  de  esforzo,  constancia  e  disciplina
como  requisitos  necesarios  para  a  creación  de  calquera  produción
artística de calidade, así como habilidades de cooperación que permitan a
realización de traballos colectivos.

3.C. Contribución da área ao desenvolvemento das competencias clave:

 A materia de Lingua Estranxeira, nas súas distintas modalidades, contribúe de
maneira  fundamental,  ao  desenvolvemento  da  Competencia  en
ComunicaciónLingüística (CCL), non só en segundas linguas senón tamén con
respecto  ás  linguas  maternas.  Por unha  banda,  a  aprendizaxe  das  segundas
linguas debe aproximarse ao proceso de adquisición das linguas maternas para
producir uns resultados de carácter natural e directamente aplicables ao uso
lingüístico  no  mundo  real;  por  outro,  a  reflexión  consciente  e  o
desenvolvemento sistemático de competencias variadas que leva a aprendizaxe
de segundas linguas pode extenderse ás linguas maternas co fin de mellorar as
competencias  nestas  para  comprender,  expresarse,  interactuar  e  articular
pensamentos e sentimentos sobre un mesmo, o outro, e a contorna mental e
física na que se actúa e constrúense as relacións como axente social.

 carácter dinámico da lingua, tamén está presente nas  Competencias básicas
en Ciencia  e  Tecnoloxía (CMCT) e  outras  áreas  de  coñecemento,  ás  que a
Lingua Estranxeira pode contribuír facilitando e expandindo o acceso a datos,
procedementos  e  técnicas  de  investigación;  facendo  posible  un  intercambio
máis  directo  e  frutífero  entre  comunidades  científicas,  e  propiciando  a
construción conxunta do saber humano.

 Neste  e  en calquera outro ámbito,  a  actividade lingüística  realízase  en gran
parte hoxe en día a través de medios tecnolóxicos. Estes medios están recollidos
no currículo como soportes naturais dos textos orais ou escritos que o alumno
haberá de producir,  comprender e procesar, polo que a  Competencia dixital
(CD) enténdese como parte substancial da competencia comunicativa. 

O  uso  das  tecnoloxías  da  información  e  a  comunicación  debe  ter  importantes
repercusións na maneira en que as linguas estranxeiras ensínanse e apréndense, e
as  necesarias  innovacións neste  campo  han de basearse  nun novo  concepto da
lingua, que non é algo que meramente se sabe, senón, fundamentalmente, algo que
a persoa fai. 

Grazas aos recursos dixitais e multimedia do curso, o alumnos afaranse a usar as
tecnoloxías  da  información  e  comunicación  como  ferramentas  esenciais  para
aprender e comunicarse, e mostrarán que con frecuencia teñen iniciativa para usar
os  materiais  dixitais  e  para  buscar  e  comunicar  información  de  maneira
independente.  Tamén  se  familiarizarán  co  vocabulario  básico  para  falar  de
informática en inglés.
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 No proceso mesmo de aprendizaxe desenvólvese outra competencia básica,
a de Aprender a aprender (CAA), polo que o currículo incide no carácter
procedimental  de  todos  os  seus  elementos  constituíntes  e  das  súas
relacións.  Os  contidos  necesarios  para  alcanzar  os  Estándares  de
aprendizaxe  avaliables,  cuxo  grao  de  adquisición  valórase  aplicando  os
criterios de avaliación descritos así mesmo como accións, son considerados
como  contidos  competenciais,  isto  é  todo  aquilo  que  o  alumno  debe,
simultaneamente, saber, saber utilizar e saber incorporar ao seu perfil de
competencias. O currículo axuda ao alumno a desenvolver a capacidade de
aprender a aprender comezando por establecer de maneira transparente e
coherente os obxectivos ou resultados pretendidos, que teñen que facer os
estudantes como falantes da lingua estranxeira mediante o uso da mesma;
determinando o que necesitan aprender para alcanzar eses obxectivos,  e
indicando  as  estratexias  que  poden  aplicar  para  conseguilo.  Marcarse
obxectivos de diverso carácter segundo as necesidades de construción do
perfil  persoal  de competencias  é,  así  mesmo,  o  primeiro paso para unha
eficaz aprendizaxe autónoma e ao longo da vida. 

 uso  efectivo  de  linguas  estranxeiras  supón  necesariamente  unha  visión
aberta e positiva destas relacións cos demais, visión que se materializa en
actitudes de valoración e respecto cara a todas as linguas e culturas, cara a
outras persoas cuxos usos, valores e crenzas difiren dos propios, así como
na  apreciación  do  carácter  relativo  de  costumes,  prácticas  e  ideas,
circunstancia  que  debe  entenderse  como  unha  oportunidade  única  de
enriquecemento mutuo e de evitación ou resolución de conflitos de maneira
satisfactoria  para  todas  as  partes.  As  Competencias  Sociais  e  Cívicas
(CSC),  e  a  conciencia  e a  expresión  culturais  (CCEC),  tanto  as
circunscritas  ás  contornas  máis  inmediatas  como  as  propias  de  ámbitos
cada vez máis amplos de actuación, forman, así, parte das habilidades que
comprende  unha  competencia  intercultural  integrada  na  aprendizaxe  de
linguas estranxeiras.

 A conciencia  e  a  expresión  culturais  (CCEC) supón  ademais  coñecer,
comprender,  apreciar  e  valorar  criticamente  diferentes  manifestacións
culturais  e  artísticas,  utilizalas  como  fonte  de  enriquecemento  e  goce  e
consideralas como parte do patrimonio dos pobos.

 enfoque orientado á acción adoptado no currículo concéntrase no alumno,
que é quen aprende, constrúe as súas competencias e utilízaas, tanto para
levar a  cabo  as  tarefas  de  aprendizaxe na aula como as  que  demanda  a
comunicación real.  Por  tanto,  a  materia  de  Lingua  Estranxeira  contribúe
decisivamente  ao  desenvolvemento  do  sentido  da  iniciativa  (SIE),  en
especial polo que respecta ás actividades de expresión e interacción oral e
escrita, nas que, desde a súa mesma planificación, o alumno ha de tomar
decisións sobre que dicir e como facelo, a través de que canle e con que
medios,  en  que  circunstancias  e  dependendo  de  que  expectativas  e
reaccións dos interlocutores ou correspondentes, todo iso co fin de cumprir
o propósito comunicativo que persegue co maior grao posible de éxito. A
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elección  e  aplicación  consciente  das  estratexias  de  comunicación,  de
organización do discurso, de control sobre a súa execución e de reparación
do mesmo, preparan aos alumnos para asumir as súas responsabilidades,
atopar seguridade nas súas propias capacidades, reforzar a súa identidade e
regular o seu comportamento.

A  articulación  clara  e  convincente  de  pensamentos  e  ideas  e  a  capacidade  de
asumir riscos, xunto coa xestión adecuada da interacción e o estímulo que supón
comunicarse noutras linguas para enfrontar novos retos ou resolver problemas en
escenarios  complexos,  son  fundamentais  no  desenvolvemento  do  espírito
emprendedor.  As  linguas  estranxeiras  son  ademais  a  porta  a  un  mundo  de
infinitas  posibilidades  no  terreo  laboral  e  profesional,  e  o  currículo  pretende
fomentar o emprendimento como actitude ante a vida incorporando actividades
concretas nas que o alumno aprende a ser crítico, creativo e comprometido tamén
nestes contextos.

3.D. As competencias clave e os obxectivos da etapa

 As  competencias  clave  deberán  estar  estreitamente  vinculadas  aos
obxectivos definidospara a Educación Secundaria Obrigatoria.

 A relación das  competencias  clave  cos  obxectivos  da  etapa  fai  necesario
deseñar  estratexias  para  favorecer  a  incorporación  dos  alumnos  á  vida
adulta e servir de cimento para a súa aprendizaxe ao longo da  súa vida. 

 A adquisición eficaz das competencias clave por parte do alumnado e a súa
contribución  ao  logro  dos  obxectivos  das  etapas  educativas,  require  do
deseño de actividades de aprendizaxe integradas que permitan avanzar cara
aos  resultados  de  aprendizaxe  de  máis  dunha  competencia  ao  mesmo
tempo.

3.E. As competencias clave no currículo

 As  competencias  clave  deben  estar  integradas  nas  áreas  ou  materias  das
propostas  curriculares,  e  nelas  definirse,  explicitarse  e  desenvolverse
suficientemente os resultados de aprendizaxe que os alumnos e alumnas deben
conseguir.

 As competencias deben cultivarse nos ámbitos da educación formal, non formal
e informal ao longo de toda a vida.

 Todas as áreas ou materias do currículo deben participar no desenvolvemento
das distintas competencias do alumnado.

 A selección dos contidos e as metodoloxías debe asegurar o desenvolvemento
das competencias clave ao longo da vida académica. 

 Os  criterios  de  avaliación  deben  servir  de  referencia  para  valorar  o  que  o
alumnado  sabe  e  sabe  facer  en  cada  área  ou  materia.  Estes  criterios  de
avaliación se desglosan en estándares de aprendizaxe avaliables.  
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 conxunto  de  Estándares  de  aprendizaxe  avaliables  dunha  área  ou  materia
determinada dará lugar ao seu perfil de área ou materia. 

 Todas as áreas e materias deben contribuír ao desenvolvemento competencial.

3. F.  Estratexias metodolóxicas para traballar por competencias na aula: 

Todo  proceso  de  ensino-aprendizaxe  debe  partir  dunha  planificación
rigorosa  do  que  se  pretende  conseguir,  tendo claro  cales  son  os  obxectivos  ou
metas, que recursos son necesarios, que métodos didácticos son os máis adecuados
e como se avalía a aprendizaxe e retroaliméntase o proceso. 

Os métodos didácticos han de elixirse en función do que se sabe que é óptimo para
alcanzar as metas propostas e en función dos condicionantes nos que ten lugar o
ensino. 

 Un dos elementos clave no ensino por competencias é espertar e manter a
motivación cara  á  aprendizaxe  no  alumnado,  o  que  implica  unha  nova
formulación do papel do alumno, activo e autónomo,  consciente de ser o
responsable da súa aprendizaxe. 

 Para potenciar a motivación pola aprendizaxe de competencias requírense,
ademais,  metodoloxías activas  e contextualizadas.  Aquelas que faciliten a
participación  e  implicación do  alumnado  e  a  adquisición  e  uso  de
coñecementos en situacións reais,  serán as que xeren aprendizaxes máis
transferibles e duradeiros. 

 As  metodoloxías  activas  han  de  apoiarse  en  estruturas  de  aprendizaxe
cooperativa, de forma que, a través da resolución conxunta das tarefas, os
membros  do  grupo  coñezan  as  estratexias  utilizadas  polos  seus
compañeiros e  poidan aplicalas a situacións  similares.

 Para  un  proceso  de  ensino-aprendizaxe  competencial  as  estratexias
interactivas son as máis adecuadas,  ao permitir compartir e construír  o
coñecemento e dinamizar a sesión de clase mediante o intercambio verbal e
colectivo de ideas.

 traballo por proxectos axuda ao alumnado a organizar o seu pensamento
favorecendo neles a reflexión, a crítica,  a elaboración de hipótese e a tarefa
investigadora  a  través  dun  proceso  no  que  cada  un  asume  a
responsabilidade  da  súa  aprendizaxe,  aplicando  os  seus  coñecementos  e
habilidades a proxectos reais. 

 Así  mesmo,  resulta  recomendable  o  uso  do  portfolio,  que  achega
información extensa sobre a aprendizaxe do alumnado, reforza a avaliación
continua e permite compartir resultados de aprendizaxe. O portfolio é unha
ferramenta motivadora para o alumnado que potencia a súa autonomía e
desenvolve o seu pensamento crítico e reflexivo.
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 profesorado debe implicarse na elaboración e deseño de diferentes tipos de
materiais, adaptados aos distintos niveis e aos diferentes estilos e ritmos de
aprendizaxe dos alumnos e alumnas, co obxecto de atender á  diversidade
na  aula,  considerando  especialmente  a  integración  das  Tecnoloxías  da
Información  e  a  Comunicación no  proceso  de  ensino-aprendizaxe  que
permiten o acceso a recursos virtuais.

 Finalmente,  é  necesaria  unha adecuada  coordinaciónentre  os docentes
sobre as estratexias metodolóxicas e didácticas que se utilicen.

3. G. A avaliación das competencias clave: 

 Tanto na avaliación continua  nos diferentes  cursos como nas avaliacións
finais nas diferentes etapas educativas, para poder avaliar as competencias
é necesario elixir estratexias e instrumentos para avaliar ao alumnado de
acordo  cos  seus  desempeños  na  resolución  de  problemas  que  simulen
contextos reais, mobilizando os seus coñecementos, destrezas e actitudes.

 Han  de  establecerse  as  relacións  dos  estándares  de  aprendizaxe
avaliables coas competencias ás que contribúen, para lograr a avaliación dos
niveis de desempeño competenciais alcanzados polo alumnado. 

 A avaliación do grao de adquisición das competencias debe estar integrada
coa  avaliación  dos  contidos,  na  medida  en  que  ser  competente  supón
mobilizar  os  coñecementos  e  actitudes  para  dar  resposta  ás  situacións
expostas,  dotar  de  funcionalidade  ás  aprendizaxes  e  aplicar  o  que  se
aprende desde unha formulación integradora.

 Os  niveis  de  desempeño das  competencias  poderanse  medir  a  través  de
indicadores de logro, tales como  Rúbricas ou escalas de avaliación. Estes
indicadores  de  logro  deben  incluír  rangos  dirixidos  á  avaliación  de
desempeños, que teñan en conta o principio de atención á diversidade.

 profesorado  debe  utilizar  procedementos  de  avaliación  variados  e
incorporar  estratexias  que  permitan  a  participación  do  alumnado  na
avaliación dos seus logros, como a autoavaliación, a avaliación entre iguais
ou a coavaliación. En todo caso, os distintos procedementos de avaliación
utilizables,  como  a  observación  sistemática  do  traballo  dos  alumnos,  as
probas orais e escritas, o portfolio, os protocolos de rexistro, ou os traballos
de clase, permitirán a integración de todas as competencias nun marco de
avaliación coherente.

 As avaliacións externas de fin de etapa terán en conta, tanto no seu deseño
como  na  súa  avaliación  os  estándares  de  aprendizaxe  avaliables  do
currículo.
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4.  CONTIDOS,  CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN,  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE
AVALIABLES E INDICADORES DE LOGRO
4. A. Contidos, criterios, estándares e indicadores de logro específicos do 1er
ciclo da ESO:  

459



DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2019/20
DE INGLÉS

BLOQUE 1:
COMPRENSIÓN DE

TEXTOS ORAIS

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

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).

- Formulación de 
hipótese sobre 
contido e 
contexto.

- Inferencia e 
formulación de 
hipótese sobre 
significados a 
partir da 
comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos.

- Reformulación 

CE1.1.Identificar 
a información 
esencial, os 
puntos principais 
e os detalles máis 
relevantes en 
textos orais 
breves e ben 
estruturados, 
transmitidos de 
viva voz ou por 
medios técnicos e 
articulados a 
velocidade lenta 
ou media, nun 
rexistro formal, 
informal ou 
neutro, e que 
versen sobre 
asuntos cotiáns 
en situacións 
habituais ou 
sobre temas 
xerais ou do 
propio campo de 
interese nos 
ámbitos persoal, 
público, educativo
e ocupacional, 
sempre que as 
condicións 
acústicas non 
distorsionen a 
mensaxe e 
póidase volver 
escoitar o 

EA1.1. Capta os 
puntos principais e 
detalles relevantes 
de indicacións, 
anuncios, mensaxes 
e comunicados 
breves e articulados 
de maneira lenta e 
clara (p. e. cambio 
de porta de 
embarque nun 
aeroporto, 
información sobre 
actividades nun 
campamento de 
verán, ou no 
contestador 
automático dun 
cine), sempre que as
condicións acústicas
sexan boas e o son 
non estea 
distorsionado. 

EA1.2. Entende o 
esencial do que se 
lle di en 
transaccións e 
xestións cotiás e 
estruturadas (p. e. 
en hoteis, tendas, 
albergues, 
restaurantes, 
centros de lecer, de 
estudos ou traballo).

EA1.3. Identifica o 

IL1.1.1. Escoita 
indicacións, 
instrucións, 
anuncios, e capta a 
información 
esencial. CCL, SIE
IL1.1.2. Utiliza os 
recursos dixitais do
curso para afianzar 
os coñecementos 
adquiridos na 
unidade. CCL, CD

IL1.2.1. Escoita 
diálogos sobre 
xestións cotiás e 
extrae a 
información 
esencial. CCL, SIE
IL1.2.2. Escoita  e 
entende as 
preguntas do 
profesor sobre 
temas familiares e 
cotiáns. CCL
IL1.2.3. Escoita  e 
interpreta diálogos 
sobre situacións 
cotiás respectando 
as convencións 
sociais. CCL, CSC, 
SIE

IL1.3.1. Presenza 
conversacións 
sobre o tema da 
unidade e extrae a 
información 
esencial. CCL
IL1.3.2. Escoita 
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BLOQUE 1:
COMPRENSIÓN DE

TEXTOS ORAIS

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLES

INDICADORES DE
LOGRO

E COMPETENCIAS
CLAVE

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).

- Formulación de 
hipótese sobre 
contido e 
contexto.

- Inferencia e 
formulación de 
hipótese sobre 
significados a 

CE1.1.Identificar 
a información 
esencial, os 
puntos principais 
e os detalles máis 
relevantes en 
textos orais 
breves e ben 
estruturados, 
transmitidos de 
viva voz ou por 
medios técnicos e 
articulados a 
velocidade lenta 
ou media, nun 
rexistro formal, 
informal ou 
neutro, e que 
versen sobre 
asuntos cotiáns 
en situacións 
habituais ou 
sobre temas 
xerais ou do 
propio campo de 
interese nos 
ámbitos persoal, 
público, educativo
e ocupacional, 

EA1.1. Capta os 
puntos principais e 
detalles relevantes 
de indicacións, 
anuncios, mensaxes 
e comunicados 
breves e articulados 
de maneira lenta e 
clara (p. e. cambio 
de porta de 
embarque nun 
aeroporto, 
información sobre 
actividades nun 
campamento de 
verán, ou no 
contestador 
automático dun 
cine), sempre que as
condicións acústicas
sexan boas e o son 
non estea 
distorsionado. 

EA1.2. Entende o 
esencial do que se 
lle di en 
transaccións e 
xestións cotiás e 
estruturadas (p. e. 

IL1.1.1. Escoita 
indicacións, 
instrucións, 
anuncios, e capta a 
información 
esencial. CCL, SIE
IL1.1.2. Utiliza os 
recursos dixitais do
curso para afianzar 
os coñecementos 
adquiridos na 
unidade. CCL, CD

IL1.2.1. Escoita 
diálogos sobre 
xestións cotiás e 
extrae a 
información 
esencial. CCL, SIE
IL1.2.2. Escoita  e 
entende as 
preguntas do 
profesor sobre 
temas familiares e 
cotiáns. CCL
IL1.2.3. Escoita  e 
interpreta diálogos 
sobre situacións 
cotiás respectando 
as convencións 
sociais. CCL, CSC, 
SIE

Ver listaxe de Estruturas sintáctico-discursivas no apartado 4.B)

21
Ver listaxe de Léxico de alta frecuencia no apartado 4.B)
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22
Ver listaxe de Estruturas sintáctico-discursivas no apartado 4.B)

23
Ver listaxe de Léxico de alta frecuencia no apartado 4.B)
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BLOQUE 3:
COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS

CONTIDOS CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLES

INDICADORES
DE LOGRO

E
COMPETENCIA

S CLAVE
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).

- Formulación de 
hipótese sobre 
contido e 
contexto.
- Inferencia e 
formulación de 
hipótese sobre 
significados a 
partir da 
comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos.

- Reformulación 
de hipótese a 
partir da 

CE 3.1. 
Identificara 
información 
esencial, os 
puntos máis 
relevantes e 
detalles 
importantes en 
textos,tanto en 
formato 
impreso como 
en soporte 
dixital, breves e 
ben 
estruturados, 
escritos nun 
rexistro formal, 
informal ou 
neutro, que 
traten de 
asuntos cotiáns, 
de temas de 
interese ou 
relevantes para 
os propios 
estudos e 
ocupacións, e 
que conteñan 
estruturas 
sinxelas e un 
léxico de uso 
común. 

CE 3.2. Coñecer 
e saber aplicar 
as estratexias 

EA3.1. Identifica, con 
axuda da imaxe, 
instrucións de 
funcionamento e manexo 
de aparellos electrónicos 
ou de máquinas, así como 
instrucións para a 
realización de actividades 
e normas de seguridade 
(p. e., nun centro escolar, 
un lugar público ou unha 
zona de lecer).

EA3.2. Entende os puntos 
principais de anuncios e 
material publicitario de 
revistas ou Internet 
formulados de maneira 
simple e clara, e 
relacionados con asuntos 
do seu interese, nos 
ámbitos persoal, 
académico e ocupacional.

EA3.3. 
Comprendecorrespondenc
ia persoal en calquera 
formato na que se fala dun
mesmo; descríbense 
persoas, obxectos e 
lugares; nárranse 
acontecementos pasados, 
presentes e futuros, reais 

IL3.1.1. Le 
instrucións, 
indicacións, 
carteis, fichas 
informativas, 
etc. e 
comprende 
información 
específica. CCL, 
CCEC
IL3.1.2. Le e 
identifica 
información 
básica e 
instrucións nos 
enunciados dos 
exercicios. CCL
IL3.1.3. Le e pon
en práctica 
instrucións e 
consellos para 
mellorar as súas
técnicas de 
aprendizaxe. 
CCL, CAA

IL3.2.1. Le un 
anuncio 
publicitario, un 
folleto turístico, 
unha guía de 
viaxes, etc. e 
analiza a 
información. 
CCL, CEEC
IL3.2.2. Utiliza 
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BLOQUE 3:
COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLES

INDICADORES
DE LOGRO

E
COMPETENCIA

S CLAVE
comprensión de 
novos elementos.

Aspectos 
socioculturais e
sociolingüístico
s: convencións 
sociais, normas 
de cortesía e 
rexistros; 
costumes, 
valores, crenzas 
e actitudes; 
linguaxe non 
verbal.

Funcións 
comunicativas:
- Iniciación e 
mantemento de 
relacións 
persoais e 
sociais.

- Descrición de 
calidades físicas 
e abstractas de 
persoas, 
obxectos, lugares
e actividades.

- Narración de 
acontecementos 
pasados 
puntuais e 
habituais, 
descrición de 
estados e 
situacións 
presentes, e 
expresión de 

máis adecuadas 
para a 
comprensión do
sentido xeral, a 
información 
esencial, os 
puntos e ideas 
principais ou os 
detalles 
relevantes do 
texto.

CE 3.3. Coñecer, 
e utilizar para a 
comprensión do
texto, os 
aspectos 
socioculturais e 
sociolingüístico
s relativos á 
vida cotiá 
(hábitos de 
estudo e de 
traballo, 
actividades de 
lecer, incluídas 
manifestacións 
artísticas como 
a música ou o 
cine), 
condicións de 
vida (contorna, 
estrutura 
social), 
relacións 
interpersoais 
(entre homes e 
mulleres, no 

ou imaxinarios, e 
exprésanse sentimentos, 
desexos e opinións sobre 
temas xerais, coñecidos ou
do seu interese.

EA3.4. Entende o esencial 
de correspondencia 
formal na que se lle 
informa sobre asuntos do 
seu interese no contexto 
persoal, educativo ou 
ocupacional (p. e. sobre un
curso de idiomas ou unha 
compra por Internet).

EA3.5. Capta as ideas 
principais de textos 
xornalísticos breves en 
calquera soporte si os 
números, os nomes, as 
ilustracións e os títulos 
vehiculan gran parte da 
mensaxe.

EA3.6. Entende 
información específica 
esencial en páxinas Web e 
outros materiais de 
referencia ou consulta 
claramente estruturados 
sobre temas relativos a 
materias académicas, 
asuntos ocupacionais, ou 
do seu interese (p. e. sobre
un tema curricular, un 
programa informático, 
unha cidade, un deporte 
ou o medio ambiente), 

os recursos 
dixitais do curso
para profundar 
nos 
coñecementos 
adquiridos na 
unidade. CCL, 
CD

IL3.3.1. Le 
cartas, e-mails, 
blogs, postais, 
etc. de carácter 
persoal e 
utilízaos como 
modelo. CCL, 
CSC, SIE
IL3.3.2. Le 
descricións 
persoais e 
analiza a súa 
dimensión 
social. CCL, CSC
IL3.3.3. Le 
opinións 
persoais, 
expresión de 
sentimentos, 
desexos, etc. e 
compáraos cos 
propios. CCL, 
CSC

IL3.4.1. Le 
cartas, e-mails, 
faxes, etc. de 

464



DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2019/20
DE INGLÉS

BLOQUE 3:
COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLES

INDICADORES
DE LOGRO

E
COMPETENCIA

S CLAVE
sucesos futuros.

- Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, 
opinións e 
puntos de vista, 
consellos, 
advertencias e 
avisos.

- Expresión do 
coñecemento, a 
certeza, a dúbida 
e a conxectura. 

- Expresión da 
vontade, a 
intención, a 
decisión, a 
promesa, a orde, 
a autorización e 
a prohibición.

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o 
aprecio, a 
simpatía, a 
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a 
sorpresa, e os 
seus contrarios. 

- Formulación de 
suxestións, 
desexos, 
condicións e 
hipóteses.

traballo, no 
centro 
educativo, nas 
institucións), e 
convencións 
sociais 
(costumes, 
tradicións).

CE 3.4. 
Distinguir a 
función ou 
funcións 
comunicativas 
máis relevantes 
do texto e un 
repertorio dos 
seus expoñentes
máis comúns, 
así como 
patróns 
discursivos de 
uso frecuente 
relativos á 
organización 
textual 
(introdución do 
tema, 
desenvolvement
o e cambio 
temático, e 
peche textual).

CE 3.5. 
Recoñecer, e 
aplicar á 
comprensión do

sempre que poida reler as 
seccións difíciles.

EA3.7. Comprende o 
esencial (p. e. en lecturas 
para mozas) de historias 
de ficción breves e ben 
estruturadas e faise unha 
idea do carácter dos 
distintos personaxes, as 
súas relacións e do 
argumento.

carácter formal 
e extrae 
información 
específica. CCL, 
CEEC
IL3.4.2. Utiliza 
os recursos 
dixitais do curso
para profundar 
nos 
coñecementos 
adquiridos na 
unidade. CCL, 
CD

IL3.5.1. Le 
artigos de 
prensa, revistas, 
páxinas Web, 
etc., e analiza a 
información. 
CCL, CMCT, 
CEEC
IL3.5.2. Le 
noticias 
relacionadas 
con valores de 
tipo ético e 
expresa a súa 
propia opinión. 
CCL, CSC

IL3.6.1. 
Identifica o 
vocabulario 
relativo ao tema 
da unidade e 
pono en 
práctica. CCL, 
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- Establecemento
e mantemento da
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas 
sintáctico-
discursivas24.

Léxico escrito 
de uso común25 
(recepción)

Patróns gráficos
e convencións 
ortográficas.

texto, os 
constituíntes e a
organización de 
estruturas 
sintácticas de 
uso frecuente na
comunicación 
escrita, así como
os seus 
significados 
asociados (p. e. 
estrutura 
interrogativa 
para facer unha 
suxestión).

CE 3.6. 
Recoñecer 
léxico escrito de
uso común 
relativo a 
asuntos cotiáns 
e a temas xerais 
ou relacionados 
cos propios 
intereses, 
estudos e 
ocupacións, e 
inferir do 
contexto e do 
contexto, con 
apoio visual, os 

SIE
IL3.6.2. Le 
textos 
informativos 
sobre o tema 
principal da 
unidade e extrae
información 
relevante. CCL, 
CMCT, CCEC
IL3.6.3. Le 
textos 
informativos 
sobre temas 
socio-culturais e
extrae a 
información 
fundamental. 
CCL, CSC CCEC
IL3.6.4. Le 
textos 
informativos 
sobre os temas 
inter-
curriculares e 
analízaos. CCL, 
CMST, CCEC
IL3.6.5. Le unha 
reseña, unha 
biografía, un 
informe, un 
resumo, etc. e 
extrae 
información 

24
Ver listaxe de Estruturas sintáctico-discursivas no apartado 4.B)

25
Ver listaxe de Léxico de alta frecuencia no apartado 4.B)
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significados de 
palabras e 
expresións de 
uso menos 
frecuente ou 
máis específico.

CE 3.7. 
Recoñecer as 
principais 
convencións 
ortográficas, 
tipográficas e de
puntuación, así 
como 
abreviaturas e 
símbolos de uso 

común (p. e. , 
%, ), e os seus 

significados 
asociados.

específica. CCL, 
CEEC
IL3.6.6. Le e 
comprende as 
explicacións 
gramaticais e de 
vocabulario da 
unidade. CCL, 
CAA
IL3.6.7. Le e 
comprende as 
seccións de 
repaso da 
unidade 
fomentando a 
aprendizaxe 
autónoma. CCL, 
CAA

IL3.7.1. Le 
historias, 
contos, extractos
de novelas, 
ensaios, 
narracións, etc. 
e comprende 
información 
detallada. CCL, 
CEEC
IL3.7.2. 
Identifica o 
vocabulario 
relativo ao tema 
da unidade e 
pono en 
práctica. CCL, 
SIE
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Estratexias de 
produción:

Planificación
- Mobilizar e 
coordinar as 
propias 
competencias xerais
e comunicativas co 
fin de realizar 
eficazmente a tarefa
(repasar que se 
sabe sobre o tema, 
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

CE4.1. Escribir, en 
papel ou en 
soporte 
electrónico, textos 
breves, sinxelos e 
de estrutura clara 
sobre temas 
cotiáns ou de 
interese persoal, 
nun rexistro 
formal, neutro ou 
informal, 
utilizando 
adecuadamente os
recursos básicos 
de cohesión, as 
convencións 
ortográficas 
básicas e os signos
de puntuación 
máis comúns, cun 
control razoable 
de expresións e 
estruturas 
sinxelas e un 
léxico de uso 
frecuente. 

CE4.2. Coñecer e 
aplicarestratexias 
adecuadas para 
elaborar textos 
escritos breves e 
de estrutura 
simple, p. e. 
copiando 
formatos, 

EA4.1. Completa 
un cuestionario 
sinxelo con 
información 
persoal e relativa 
á súa formación, 
ocupación, 
intereses ou 
afeccións (p. e. 
para subscribirse 
a unha 
publicación 
dixital, 
matricularse nun 
taller, ou 
asociarse a un 
club deportivo). 

EA4.2. Escribe 
notas e mensaxes 
(SMS, WhatsApp, 
chats), nos que se 
fan breves 
comentarios ou se
dan instrucións e 
indicacións 
relacionadas con 
actividades e 
situacións da vida 
cotiá e do seu 
interese.

EA4.3. Escribe 
notas, anuncios e 

IL4.1.1. Escribe 
formularios, 
cuestionarios, 
fichas, etc. con 
información 
específica. CCL, 
CSC, SIE
IL4.1.2. Completa 
actividades escritas
con información 
persoal ou relativa 
aos seus intereses 
persoais. CCL, SIE
IL4.1.3. Completa 
actividades de 
repaso e  auto-
avaliación con 
información 
relativa aos seus 
intereses. CCL, CAA

IL4.2.1. Escribe 
notas, mensaxes 
sobre cuestións 
cotiás. CCL, SIE
IL4.2.2. Completa 
actividades 
referidas a 
situacións da vida 
cotiá respectando 
as convencións 
sociais. CCL, CSC, 
SIE

IL4.3.1. Escribe 
notas, mensaxes 
sobre cuestións 
cotiás. CCL, SIE
IL4.3.2. Escribe un 
anuncio 
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concesións no que 
realmente lle 
gustaría expresar), 
tras valorar as 
dificultades e os 
recursos 
dispoñibles. 

- 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:
- Iniciación e 
mantemento de 
relacións persoais e 
sociais.

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de 
persoas, obxectos, 
lugares e 
actividades.

fórmulas e 
modelos 
convencionais 
propios de cada 
tipo de texto.

CE4.3. Incorporar 
á produción do 
texto escrito os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos 
relativos a 
estruturas sociais, 
relacións 
interpersoais, 
patróns de 
actuación, 
comportamento e 
convencións 
sociais, 
respectando as 
normas de 
cortesía máis 
importantes nos 
contextos 
respectivos.

CE4.4. Levar a 
cabo as funcións 
demandadas polo 
propósito 
comunicativo, 
utilizando os 
expoñentes máis 
comúnsde 
devanditas 

mensaxes breves 
(p. e. en Twitter 
ou Facebook) 
relacionados con 
actividades e 
situacións da vida 
cotiá, do seu 
interese persoal 
ou sobre temas de
actualidade, 
respectando as 
convencións e 
normas de 
cortesía e da 
etiqueta.

EA4.4. Escribe 
informes moi 
breves en formato
convencional con 
información 
sinxela e 
relevante sobre 
feitos habituais e 
os motivos de 
certas accións, 
nos ámbitos 
académico e 
ocupacional, 
describindo de 
maneira sinxela 
situacións, 
persoas, obxectos 

publicitario, un 
folleto turístico, 
unha guía de viaxes
seguindo un 
modelo. CCL, CEEC, 
SIE
IL4.3.3. Completa 
actividades 
referidas a 
situacións da vida 
cotiá respectando 
as convencións 
sociais. CCL, CSC, 
SIE
IL4.3.4. Escribe 
instrucións, 
indicacións, 
seguindo un 
modelo. CCL, SIE

IL4.4.1.Escribe 
unha reseña, unha 
biografía, un 
informe, un 
resumo, etc. 
utilizando 
información 
específica. CCL, 
CEEC, SIE
IL4.4.2. Escribe 
descricións de 
persoas, lugares, 
sentimentos, etc. de
forma respectuosa. 
CCL, CSC SIE
IL4.4.3. Escribe 
artigos de prensa, 
revistas, páxinas 
Web, etc. seguindo 
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- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, 
descrición de 
estados e situacións
presentes, e 
expresión de 
sucesos futuros.

- Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, 
opinións e puntos 
de vista, consellos, 
advertencias e 
avisos.

- Expresión do 
coñecemento, a 
certeza, a dúbida e a
conxectura. 

- Expresión da 
vontade, a 
intención, a 
decisión, a promesa,
a orde, a 
autorización e a 
prohibición.

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o 
aprecio, a simpatía, 
a satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a 
sorpresa, e os seus 

funcións e os 
patróns 
discursivos de uso 
máis frecuente 
para organizar o 
texto escrito de 
maneira sinxela 
coa suficiente 
cohesión interna e
coherencia con 
respecto ao 
contexto de 
comunicación.

CE4.5. Mostrar 
control sobre un 
repertorio 
limitado de 
estruturas 
sintácticas de uso 
habitual, e 
empregar para 
comunicarse 
mecanismos 
sinxelos o 
bastante 
axustados ao 
contexto e á 
intención 
comunicativa 
(repetición 
léxica,elipsis, 
deixis persoal, 
espacial e 
temporal,  e 
conectores e 
marcadores 

e lugares e 
sinalando os 
principais 
acontecementos 
de forma 
esquemática.

EA4.5. Escribe 
correspondencia 
persoal na que se 
establece e 
mantén o 
contacto social (p.
e., con amigos 
noutros países), 
intercámbiase 
información, 
descríbense en 
termos sinxelos 
sucesos 
importantes e 
experiencias 
persoais (p. e. a 
vitoria nunha 
competición); 
danse instrucións,
fanse e aceptan 
ofrecementos e 
suxestións (p. e. 
cancélanse, 
confirman ou 
modifican unha 
invitación ou uns 
plans), e 
exprésanse 
opinións de 
maneira sinxela.

un modelo. CCL, 
CMCT, CEEC, SIE
IL4.4.4. Escribe 
historias de ficción, 
extractos de 
novelas, ensaios, 
narracións 
incluíndo 
información 
detallada. CCL, 
CEEC, SIE
IL4.4.5. Completa 
actividades pondo 
en práctica as 
explicacións 
gramaticais da 
unidade. CCL, CAA
IL4.4.6. Completa 
actividades pondo 
en práctica o 
vocabulario da 
unidade. CCL, CAA
IL4.4.7. Realiza 
actividades 
artísticas 
relacionadas co 
tema da unidade. 
CCL, CCEC, SIE 
IL4.4.8. Escribe 
frases sobre temas 
socioculturais ou 
inter-curriculares 
practicando a 
linguaxe da 
unidade. CCL, CCEC,
SIE

IL4.5.1. Escribe 
cartas, e-mails, 
blogs, postais, etc. 
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contrarios. 

- Formulación de 
suxestións, desexos,
condicións e 
hipóteses.
- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas 
sintáctico-
discursivas.26

Léxico escrito de 
uso 
común27(produción
)

Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas.

discursivos 
frecuentes).

CE4.6. Coñecer e 
utilizarun 
repertorio léxico 
escrito suficiente 
para comunicar 
información, 
opinións e puntos 
de vista breves, 
simples e directos 
en situacións 
habituais e cotiás, 
aínda que en 
situacións menos 
correntes e sobre 
temas menos 
coñecidos haxa 
que adaptar a 
mensaxe.

CE4.7. Coñecer e 
aplicar, de 
maneira adecuada 
para facerse 
comprensible case
sempre, os signos 
de puntuación 
elementais (p. e. 
punto, coma) e as 

EA4.6. Escribe 
correspondencia 
formal básica e 
breve, dirixida a 
institucións 
públicas ou 
privadas ou 
entidades 
comerciais, 
solicitando ou 
dando a 
información 
requirida de 
maneira sinxela e 
observando as 
convencións 
formais e normas 
de cortesía 
básicas deste tipo 
de textos.

de carácter persoal 
seguindo un 
modelo. CCL, CSC, 
SIE
IL4.5.2. Narra por 
escrito 
acontecementos e 
intercambia 
vivencias persoais 
fomentando o 
contacto social. 
CCL, CSC SIE
IL4.5.3. Escribe 
sobre as súas 
propias opinións, 
fai suxestións, 
ofrecementos, etc. 
de forma educada. 
CCL, CSC SIE
IL4.5.4. Utiliza os 
recursos dixitais do
curso para 
profundar nos 
coñecementos 
adquiridos na 
unidade. CCL, CD

IL4.6.1. Escribe 
cartas, e-mails, 
faxes, etc. de 
carácter formal 

26
Ver listaxe de Estruturas sintáctico-discursivas no apartado 4.B)

27
Ver listaxe de Léxico de alta frecuencia no apartado 4.B)
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regras ortográficas
básicas (p. e. uso 
de maiúsculas e 
minúsculas, ou 
separación de 
palabras ao final 
de liña), así como 
as convencións 
ortográficas máis 
habituais na 
redacción de 
textos en soporte 
electrónico (p. e. 
SMS, WhatsApp).

seguindo un 
modelo. CCL, CEEC, 
SIE
IL4.6.2. Utiliza os 
recursos dixitais do
curso para 
profundar nos 
coñecementos 
adquiridos na 
unidade. CCL, CD
IL4.6.3. Solicita 
información formal 
de maneira 
educada. CCL, CSC, 
SIE
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4. B) ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS Y LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS

- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); 
oposición (but); causa (because (of); due to); finalidade (to- infinitive; for); 
comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); 
resultado (so…); condición (if; unless); estilo indirecto(reported information, offers, 
suggestions and commands). 
- Relaciones temporais (as soon as;while).
- Afirmación (affirmative sentences; tags)
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. 
g.How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! 
Fine! Great!).
- Negación (negative sentences with not, never, non (Noun, e. g. non problem), nobody,
nothing; negative tags).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags).
- Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past 
perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present 
simple and continuous + Adv.).
- Expresión do aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); 
used to); incoativo (start –ing); terminativo (stop –ing). 
- Expresión da modalidade: factualidad (declarative sentences); capacidade (can; be 
able); posibilidade/probabilidade (may; might; perhaps); necesidade (must; need; 
have (got) to); obrigación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); 
intención (present continuous).
- Expresión da existencia (e. g.there will be/has been); a entidade 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic);
determiners); a calidade (e. g. good at maths; rather tired).
- Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: 
e. g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little).
- Expresión do espazo (prepositionsandadverbs of location, position, distance, 
motion, direction, origin and arrangement).
- Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and 
indications (ago; early; latexa) of time ; duration (from…to;during; until; since); 
anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, 
last); simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually).
- Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA

- Identificación persoal; 
-Vivenda, fogar e contorna; 
-Actividades da vida diaria; 
-Familia e amigos; 
-Traballo e ocupacións; 
-Tempo libre, lecer e deporte; 
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-Viaxes e vacacións; 
-Saúde e coidados físicos; 
-Educación e estudo; 
-Compras e actividades comerciais; 
-Alimentación e restauración; 
-Transporte; lingua e comunicación; 
-Medio ambiente, clima e contorna natural; 
-Tecnoloxías da Información e a Comunicación.

5. METODOLOGÍA.
En xeral, pódese dicir que o enfoque que ha de primar no tratamento da materia de
Lingua Estranxeira ha de ser o comunicativo, polo que os elementos do currículo
definiranse  sempre  en  base  aos  procesos  de  comunicación  aos  que  van
encamiñados,  adecuándose  no  caso  concreto  da  etapa  de  Secundaria  ás
características e as necesidades do alumnado. 

Integrando todos estes aspectos e partindo desta idea, o currículo estrutúrase ao
redor de actividades de lingua tal como estas descríbense no Marco: comprensión
e produción (expresión e interacción) de textos orais e escritos.

A  lingua  demanda  unha  metodoloxía  que  se  centre  no  alumno,  nas  súas
necesidades  de  aprendizaxe  e  na  responsabilidade  que  este  debe  asumir  no
proceso; A metodoloxía máis idónea será, por tanto, aquel conxunto de prácticas de
aprendizaxe, ensino e avaliación que mellor contribúa a que o alumno, por unha
banda, adquira as diversas competencias implicadas na comunicación, e, por outro,
desenvolva a capacidade de pór todas estas competencias en práctica de maneira
conxunta  para  producir  e  procesar  textos  orais  ou  escritos  adecuados  aos
contextos de actuación correspondentes.

Incidirase ademais de maneira especial no aproveitamento didáctico de recursos
dixitais, entendidos como unha ferramenta esencial para iniciar ao alumnado na
adquisición gradual de mecanismos autónomos de aprendizaxe.

5.A. Metodoloxía xeral e específica da área de lingua estranxeira. Proxecto
Interface 2: 

2. Estudar con Interface. 

Interface  é  un  curso  en  catro  niveles  para  a  ESO  cuns  contidos  realmente
interesantes  para  os  adolescentes.  A  diversidade  é  unha característica  clave do
mundo de hoxe, cada vez máis multilingüe, multicultural e internacionalizado, e esa
diversidade está presente nas nosas aulas de igual maneira. Interface reflicte a gran
variedade  de  capacidades  lingüísticas  que  teñen  os  alumnos  ao  empezar  a
Educación  Secundaria  así  como  a  diversidade  das  súas  experiencias  e  da  súa
sensibilidade cultural.

3. INTERFACE ofrece unha presentación progresiva do idioma
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O obxectivo de Interface é ensinar aos alumnos a comunicarse de forma eficaz en
inglés;  por  iso  asegurámonos  de  presentarlles  os  contidos  lingüísticos  con
claridade e de que poidan practicalos en profundidade ao longo do curso.

As unidades estrutúranse con claridade e son fáciles de seguir,  a  gramática e o
vocabulario  novo  preséntanse  gradualmente,  e  o  catro  destrezas  lingüísticas
trabállanse por igual.

5.B. Actividades e estratexias de ensino e aprendizaxe: Proxecto Interface 2: 

COMPOÑENTES DE   INTERFACE 2

 Student’s Book: 

O Student’s Book de Interface contén:
a. Unha unidade introdutoria de dúas páxinas.
b. Nove unidades de doce páxinas.
c. Unha sección de repaso de catro páxinas cada tres unidades. 

Vista xeral do Student’s Book:

d. A  primeira  sección  de  Vocabulario  vai  ilustrada  con  fotografías  e  está
gravada no CD de clase para que os alumnos poidan practicar a pronuncia.

e. Os textos de Lectura son informativos e interesantes e mostran a lingua en
contexto. 

f. Todos os textos están gravados.
g. O recadro Now say it! contén un breve listening a partir do cal se realiza

unha actividade oral coa que practicar o vocabulario.
h. Class vote dá aos alumnos a oportunidade de expresarse sobre o contido do

texto.
i. A  Gramática  preséntase  nuns  cadros  moi  claros  ao  principio  de  cada

sección.
j. Os exercicios graduados en dificultade axudan ao alumno a practicar tanto a

forma como o significado da gramática.
k. En  todas  as  unidades  hai  un  Listening  máis  longo  para  desenvolver  as

destrezas de comprensión oral.
l. Hai un cadro de Pronuncia en cada unidade.
m.A sección de Speaking presenta a linguaxe funcional en situacións cotiás.
n. Unha sección claramente estruturada para que os alumnos preparen o seu

propio diálogo paso a paso.
o. A sección de Cultura resalta algúns aspectos da vida en diferentes países de

lingua inglesa.
p. O Workbook ofrece máis materiais culturais nas seccións Culture e CLIL.
q. A segunda sección de Vocabulario presenta e practica outro grupo léxico

relacionado co tema da unidade.
r. A  segunda  sección  de  Gramática  presenta  novos  contidos  e  exercicios

gramaticais.  
s. O segundo texto de Lectura volve mostrar a lingua da unidade nun contexto
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interesante e tamén está gravado no CD de clase.
t. A páxina de Writing mostra modelos de diferentes tipos de texto e resalta

puntos importantes nos cadros Language focus.
u. Os exercicios  do  Progress  check repasan a  gramática  e  o  vocabulario  da

unidade. 
v. Un cadro de escritura guía aos alumnos paso a paso na preparación dos seus

textos.
w. A Language Guide ofrece en dúas páxinas un resumo de toda a gramática e o

vocabulario da unidade.
x. Tamén inclúe consellos de estudo para os alumnos.
y. A sección de Repaso axuda a lembrar o vocabulario e a gramática do tres

unidades anteriores.
z. Grazas ao Sketch os alumnos poden representar divertidas situacións con

até cinco personaxes. 
aa.A páxina Project está pensada para que fagan traballos e preparen pósteres

en grupos.

 Workbook: 

O Workbook:
bb. Contén exercicios para practicar toda a gramática e o vocabulario do

Student’s Book.
cc.Inclúe unha sección en cor con máis exercicios, material novo e material de

consulta.
dd. Está dispoñible en tres edicións: inglés, castelán e catalán.
ee.Vai acompañado de dous CD de audio.
ff. Dispón dunha versión dixital para lousas electrónicas.

Vista xeral do Workbook:
gg. Os exercicios de Vocabulary 1 e Grammar 1 practican os contidos das

correspondentes seccións do Student’s Book. 
hh. Os  exercicios  do  apartado  Vocabulary  2  corresponden  á  sección

Vocabulary 2 do Student’s Book. 
ii. Os exercicios do apartado Grammar 2 corresponden á segunda sección de

gramática do Student’s Book. 
jj. A sección de Writing utiliza o mesmo enfoque guiado á escritura que a do

Student’s Book, pero ocupa unha dobre páxina.
kk. A Guía de escritura paso a paso axuda aos alumnos a redactar os seus

textos. 
ll. O texto de Lectura trata sobre algún aspecto da Cultura dun país de fala

inglesa relacionado co tema da unidade. Tamén está gravado.
mm. En Revision repásanse as dúas seccións de gramática do Student’s

Book.  Contén  un  ditado,  un exercicio  de  corrección  de erros  e  outro  de
tradución.

nn. Tamén hai un control de gramática por unidade baseado nun texto
breve. 

oo. A páxina titulada Extension é para os alumnos que necesitan maiores
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retos. Contén un cumulative grammar check que lles dá unha sensación real
de progreso. 

pp. A unidade conclúe cunha actividade de Listening baseada no tema da
unidade.

As 64 últimas páxinas en cor do Workbook conteñen estas seccións:

qq. Vocabulary  plus:  O  Vocabulary  plus  presenta  vocabulario  novo
relacionado  co  tema  da  unidade,  vai  acompañado  de  ilustracións  e  está
gravado no CD 2  do Workbook para que os  alumnos poidan  practicar  a
pronuncia.

rr. Speaking practice: Nas páxinas de Speaking practícanse a linguaxe funcional
e as expresións útiles do Student’s Book.

ss.Grammar reference and Grammar exercises: A sección Grammar reference
está dispoñible en inglés,  castelán e catalán.   Os exercicios de gramática
atópanse  xusto  en  fronte  da  correspondente  sección  de  referencia
gramatical.  Tanto o Vocabulary plus  como a Grammar reference pódense
utilizar en clase para complementar o Student’s Book e/ou en casa como
axuda ao estudo e para facer os deberes.

tt. Wordlist:  A Wordlist  recolle  en orde alfabética o  vocabulario  esencial  do
Student’s Book e o das seccións ‘Vocabulary plus’ e ‘Culture and CLIL’ do
Workbook.  Inclúe a transcrición fonética e, nas edicións castelá e catalá, a
tradución.

uu. Culture  and  CLIL:  As  páxinas  Culture  and  CLIL  tratan  variados
aspectos  dalgúns  países  nos  que  se  fala  inglés.   Todos  os  textos  están
gravados  no  CD  2  do  Workbook,  e  no  Teacher’s  Resource  File  hai
worksheets e notas didácticas para usar con estas páxinas.

vv.Irregular verbs

 Audio CDs

Cada Workbook leva dous Audio CD coa gravación das seguintes seccións:
ww. Reading and Writing texts 
xx. Vocabulary plus
yy.Dictation 
zz.Os textos de Culture e CLIL
aaa. Unit grammar check 
bbb. Speaking
ccc. Listening activity

 Teacher’s Resource File

O Teacher’s Resource File contén os seguintes materiais fotocopiables:
ddd. Interface basics: é un workbook de 64 páxinas ideal para os alumnos

con pouco nivel de inglés. Repasa o vocabulario e a gramática esenciais do
Student’s  Book  e  inclúe  follas  para  practicar  as  destrezas  de  lectura  e
escritura, unha sección de consulta e a clave de respostas.
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eee. Worksheets  para  practicar  o  vocabulario  e  a  gramática  en  dous
niveis:  reforzo  e  ampliación.  Hai  dous  Consolidation  worksheets  e  dous
Extension  worksheets  para  cada  unidade,  centradas  no  vocabulario  e  a
gramática, e tamén unha completa clave de respostas.

fff.Worksheets  sobre  as  competencias  básicas:  As  Key  competences
worksheets  proporcionan  máis  práctica  adicional  do  catro  destrezas:
reading, writing, listening e speaking (actividade en parellas). Tamén leva a
clave de respostas.

ggg. Páxinas de  Tradución e  Ditados:  Hai  exercicios  de Tradución e  de
Ditado para cada unidade. Os ditados están gravados no Dictations CD.

hhh. Worksheets de Cultura e CLIL: Hai unha worksheet sobre cada páxina
de Cultura do Workbook e Teacher’s notes con suxestións sobre o uso deste
material en clase, ademais da clave de respostas. Hai unha worksheet sobre
cada sección CLIL do Workbook e Teacher’s notes con suxestións sobre o
uso deste material  en clase,  ademais da clave de respostas.  Os textos  de
Cultura e CLIL están gravados no Audio CD2 do Workbook.

iii. Worksheets  sobre  as  destrezas  de  estudo:  As  Study  skills  worksheets
conteñen  actividades  e  consellos  que  axudan  aos  alumnos  a  reflexionar
sobre a súa aprendizaxe e desenvolver as destrezas de estudo.

jjj. Worksheets  sobre  as  lecturas  graduadas  de  Macmillan:  As  Integrated
Macmillan  Readers  worksheets  conteñen  exercicios  sobre  as  lecturas
graduadas e tamén a clave de respostas.

 Teacher’s Resource File Multi-ROM

kkk. O  Dictations  CD  contén  a  gravación  dos  ditados  incluídos  no
Teacher’s Resource File.

lll. O Teacher’s Resource File Multi-ROM contén todas as páxinas do Teacher’s
Resource File en formato Word para poder editalas e arquivos de audio coa
gravación das Key competences worksheets.

 Tests and Exams Pack

Os  Tests  and  Exams  Multi-ROM  contén  exames  en  formato  editable  para  os
profesores que queiran adaptalos ás súas necesidades. Inclúe o seguinte:

mmm. Un  test  de  diagnóstico  para  pescudar  o  nivel  dos  alumnos  ao
empezar o curso.

nnn. Tests en tres niveles de dificultade: básico, estándar e alto. Cada nivel
contén:

nnn.i.  nove tests de unidade    
nnn.ii.  tres tests trimestrais

nnn.iii.  un test de fin de curso
ooo. A clave de respostas, e o audio e as transcricións dos listenings de

todos os tests.  

O  Test  Generator  Multi-ROM  ofrece  aos  profesores  a  opción  de  xerar  os  seus
propios tests.

 Teacher’s Book: 
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ppp. Os obxectivos das unidades están claramente resaltados ao principio
de cada unidade.

qqq. Reproducións  a  gran  tamaño  das  páxinas  do  Student’s  Book
intercaladas entre as notas didácticas.

rrr. As  notas  para  o  profesor  son  claras  e  achegan  moitas  ideas  e
consellos didácticos. 

sss. Os obxectivos das leccións tamén se destacan ao principio de cada
unha.

ttt.Actividades de quecemento, ideas para fast finishers e información cultural
coas que os profesores poden enriquecer as súas clases. 

uuu. A clave de respostas do Workbook.

 Os CDs de clase

O CD de clase conteñen a gravación de: 
vvv. as seccións de vocabulario
www. as actividades de pronuncia
xxx. os textos de lectura e da sección de Cultura
yyy. as actividades de listening
zzz. os diálogos.

 Macmillan Secondary Student’s Website

aaaa. A dirección da páxina web é www.macmillansecondary.es
bbbb. Contén centenares de exercicios de gramática,  vocabulario,  lectura,

escritura e comprensión oral.
cccc. Os alumnos poden utilizala en casa ou no centro e os seus resultados

sempre quedan gravados.
dddd. Permite  tanto  aos  alumnos  como  aos  profesores  monitorizar  o

traballo online.

 Libros dixitais
Hai  edicións  dixitais  do  Student’s  Book e  do  Workbook para  usar  con  lousas
electrónicas. O Workbook permite mostrar as respostas sobrescritas para facilitar a
corrección con toda a clase.

 Páxina web

6. AVALIACIÓN
6. A. Criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables: 
Os Criterios de avaliación son o referente específico para avaliar a aprendizaxe do
alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr,
tanto  en  coñecementos  como  en  competencias;  responden  ao  que  se  pretende
conseguir en cada materia.

Estes criterios aparecen detallados no apartado 4 deste documento.
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Estes criterios de avaliación concrétanse a través dos Estándares de aprendizaxe
avaliables, que permiten definir os resultados de aprendizaxe, e que especifican os
coñecementos que o alumno debe alcanzar en cada caso.

6.B. Instrumetos de avaliación: 

Avaliación Formativa
eeee. Observación  do  traballo  de  clase  para  avaliar  o  progreso  tanto

individual como colectivo.
ffff. Realización dos exercicios do Workbook.
gggg. Observación  do  traballo  das  destrezas  a  través  dos  exercicios  de

reading, writing, listening e speaking do Student’s Book.

Avaliación Sumativa
hhhh. Progress Check do Student’s  Book.  O obxectivo destes exercicios é

reciclar  e  comprobar  a  adquisición  dos  contidos  da  unidade.  Axuda  ao
alumno a identificar as áreas nas que necesita estudar máis. O Cumulative
grammar permítelle saber canto progresou realmente.

iiii. Seccións Revision do Student’s Book. Despois de cada tres unidades
hai un repaso trimestral que inclúe vocabulario, gramática, un sketch e un
proxecto.

jjjj. Seccións  Revision  and  Extension  do  Workbook.  Nestas  páxinas
realízase un repaso e un control acumulativo da linguaxe da unidade.

kkkk. Tests and Exams Multi-ROM. Tests dispoñibles en tres niveles: básico,
estándar e extra. 

kkkk.i. diagnostic test 
kkkk.ii. progress tests

kkkk.iii. end-of-term tests
kkkk.iv. end-of-year test

llll. Test  Generator  Multi-ROM:  ofrece  aos  profesores  a  opción  de
confeccionar os seus propios tests e exames.

6.C. Tipos de avaliación: 

2. Avaliación continua (formativa):
Os referentes para a comprobación do grao de adquisición das competencias e o
logro dos obxectivos  da etapa nas  avaliacións  continua e  final  das  materias  dos
bloques  de  materias  troncais  e  específicas,  serán  os  criterios  de  avaliación  e
estándares de aprendizaxe avaliables.

A  avaliación  do  proceso  de  aprendizaxe  do  alumnado da  Educación  Secundaria
Obrigatoria será continua, formativa e integradora. 

A avaliación das aprendizaxes dos alumnos e alumnas terá un carácter formativo e
será  un  instrumento  para  a  mellora  tanto  dos  procesos  de  ensino  como  dos
procesos de aprendizaxe.

3. Avaliación final de Educación Secundaria Obrigatoria: 
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Ao finalizar  no  cuarto  curso,  os  alumnos e  alumnas  realizarán  unha  avaliación
individualizada pola opción de ensinos académicos ou pola de ensinos aplicados, na
que se comprobará o logro dos obxectivos da etapa e o grao de adquisición das
competencias correspondentes.

6.D. Criterios de cualificación: 

O departamento/profesor valorará o grao de consecución dos obxectivos previstos
aplicando  a  metodoloxía,  tendo  en  conta  a  adquisición  das  competencias,  os
criterios de avaliación e utilizando os distintos instrumentos de avaliación. 
A cualificación establecerase a partir da análise da aprendizaxe e do progreso nas
actividades  e  tarefas  realizadas  por  parte  do  alumnado.  Para  iso,  o
departamento/profesor  terá  en  conta e  cualificará  os  seguintes  aspectos  do
seguinte modo:

Instrumentos de evaluación % Observaciones
GRAMMAR AND VOCABULARY
                      TESTS

50

LISTENING 5
SPEAKING 15
READING 10 Poderá  ser  un  exame  sobre  as

lecturas obrigatorias
WRITING
ATTITUDE

15
5

De acuerdo con el artículo 22 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la
promoción del alumnado de un curso a otro, dentro de la etapa, se decidirá por el
conjunto de profesores, atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado
de adquisición de las competencias correspondientes.

6.  E.  Programas  de  reforzo  e  ampliación  (actividades  de  atención  á
diversidade) 
7. Os centros elaborarán as súas propostas pedagóxicas para esta etapa desde a
consideración  da  atención  á  diversidade  e  do  acceso  de  todo  o  alumnado  á
educación común. Así mesmo, arbitrarán métodos que teñan en conta os diferentes
ritmos  de  aprendizaxe,  favorezan  a  capacidade  de  aprender  por  si  mesmos  e
promovan a aprendizaxe en equipo.
8. Nesta  etapa  prestarase  unha  atención  especial  á  adquisición  e  o
desenvolvemento  das  competencias  e  fomentarase  a  correcta  expresión  oral  e
escrita e o uso das matemáticas. A fin de promover o hábito da lectura, dedicarase
un tempo á mesma na práctica docente de todas as materias.
9. Corresponde ás  Administracións educativas  promover  as  medidas  necesarias
para que a titoría persoal do alumnado e a orientación educativa, psicopedagóxica e
profesional, constitúan un elemento fundamental na ordenación desta etapa.
10. Así  mesmo,  corresponde  ás  Administracións  educativas  regular  medidas
adecuadas para a atención daqueles alumnos e alumnas que manifesten dificultades
específicas de aprendizaxe ou de integración na actividade ordinaria dos centros, do
alumnado de alta capacidade intelectual e do alumnado con discapacidade.
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Programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento

11. Os Programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento desenvolveranse a
partir de 2.º curso da Educación Secundaria Obrigatoria.
12. Estes programas irán dirixidos preferentemente a aqueles alumnos e alumnas
que  presenten  dificultades  relevantes  de  aprendizaxe  non  imputables  a  falta  de
estudo ou esforzo.
13. As Administracións educativas poderán optar por organizar estes programas de
forma integrada, ou por materias diferentes ás establecidas con carácter xeral

Actividades específicas de reforzo e ampliación do Proxecto INTERFACE 2.

14. Os alumnos empezan os estudos con distintos niveis de coñecemento da lingua,
polo que proporcionamos tests de diagnóstico para axudar ao profesor a avaliar as
necesidades individuais de cada un antes de iniciar o curso.  
15. As seccións Progress check que hai ao final de cada unidade axudan aos alumnos
a pescudar o que saben e aquilo sobre o que deben estudar máis,  e a  Language
Guide proporciónalles un resumo do que estudaron en cada unha.
16. No  Workbook,  os  exercicios  están  claramente  diferenciados  para  atender  á
diversidade  e  hai  moitas  actividades  de  práctica  e  de  repaso  e  ampliación  en
diferentes niveis de dificultade.
17. Nas Teacher’s Notes hai moitas suxestións sobre exercicios de quecemento e de
ampliación, tarefas para fast finishers e ideas para deberes extra co fin de atender ás
necesidades de todos os alumnos e facilitar ao profesor a adaptación do material
para as clases con diversidade de niveis. 
18. O Teacher’s Resource File tamén inclúe moitos materiais adicionais para atender
á diversidade, tales como  Interface basics  e  worksheets de reforzo e de ampliación
con exercicios de vocabulario e de gramática. 
19. Interface basics é un workbook máis sinxelo para os alumnos que necesitan ir
máis amodo, as worksheets de reforzo están destinadas á maioría dos alumnos, e as
de ampliación son para aqueles con un nivel máis alto de coñecementos.
20. A avaliación tamén ten en conta esta diversidade e inclúe tests en tres niveles de
dificultade. Os Tests and Exams Multi-ROM e o Test Generator Multi-ROM permiten
adaptar os exames ás necesidades específicas de cada clase.

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN AO ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE 
APOIO EDUCATIVO: 

Será de aplicación o indicado no capítulo I do título II da Lei 2/2006, de 3 de maio,
nos artigos 71 a 79 bis, ao alumnado que requira unha atención educativa diferente
á ordinaria. Estableceranse as medidas máis adecuadas para que as condicións de
realización das avaliacións adáptense ás necesidades do alumnado con necesidades
educativas especiais.
Medidas de reforzo educativo:
- Adaptacións curriculares.
- Actividades de reforzó ou apoio educativo.
- Actividades complementarias de ampliación de destrezas e coñecementos.
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-  Actuacións  destinadas  aos  alumnos  con  dificultades  dentro  dos  contratos-
programa (plan Proa, mellora da lectura, etc).

8. FOMENTO DA LECTURA:

Os  contidos  relacionados  coa  educación  literaria  manteñen  as  pautas  xa
iniciadas  na  anterior  etapa,  co  fin  de  consolidar  hábitos  de  lectura,  ampliar  as
experiencias dos alumnos no campo da lectura e recrear textos,  adaptándoos ás
súas  novas  experiencias  e  á  expresión  dos  seus  sentimentos,  observando
sistematicamente  as  convencións  literarias  e  establecendo  unha  relación
automática entre os traballos literarios e os contextos de produción e recepción. 

 Valoración e participación activa en actividades literarias na clase.
 Aprecio da literatura como fonte de pracer sendo capaz de mostrar unha

actitude crítica cara a ela.
 Desenvolvemento da autonomía lectora.

9. CONTIDOS INTER-CURRICULARES (CLIL)

CLIL  significa  Content  and Language Integrated Learning.  Un dos  obxectivos de
INTERFACE é  interrelacionar  a  aprendizaxe  do  inglés  co  doutras  materias  de
Secundaria. 

Pero si  trabállase  en inglés  sobre un tema doutra área de ensino  é importante
ofrecer o contexto para axudar a entendelo e aprendelo. 

Cultura e contidos (CLIL)

Interface quere animar aos alumnos a coñecer o mundo que os rodea, un mundo no
que  a  comunicación  se  dá  en  múltiples  contextos  e  que  ofrece  unha  enorme
variedade de culturas. Por esta razón presentamos textos e situacións baseadas na
vida real e con referencias culturais concretas. 

Para ampliar aínda máis os contidos culturais do curso engadimos páxinas extra de
cultura e seccións de CLIL ao final  do Workbook. Estes materiais son opcionais,
pero están pensados, unha vez máis, para motivar aos alumnos e espertar o seu
interese por outros temas. Ademais,  con eles os profesores poderán cambiar de
cando en vez o enfoque das súas clases e pasar de ensinar inglés a ensinar outras
materias por medio do inglés. Si desexan que os seus alumnos traballen máis sobre
temas culturais e de CLIL, poden utilizar as worksheets do Teacher’s Resource File. 
En INTERFACE 2 podemos encontrar os seguintes temas de CLIL:

Unida
d

INTERFACE 2

1 Lingua e literatura: Convencións para escribir unha reseña

2 Lingua e literatura: Convencións para escribir unha entrada dun blog

3 Historia: Descubridores e exploradores, as orixes da comida, Leonardo da
Vinci
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Xeografía: Desastres naturais
Lingua e literatura: Around the World in Eighty Days,  convencións para
escribir unha biografía

4 Historia: Queen Boudicca, asaltantes de camiños
Lingua e literatura: Convencións para escribir unha narración

5 TIC: A tecnoloxía de Internet
Lingua e literatura: Convencións para escribir unha descripción

6 Xeografía: Día Mundial do Auga
Lingua e literatura: Convencións para escribir unha carta a unha revista

7 Xeografía: Demografía
Música: A música nas escolas
Lingua e literatura: Convencións para escribir unha enquisa de clase
Matemáticas: Expresar os resultados dunha enquisa

8 Ciencia: Animais en perigo de extinción
Lingua e literatura: Convencións para escribir unha entrada dun concurso

9 Historia: As orixes dos xogos populares
Xeografía: Praias británicas
Lingua e literatura: Convencións para escribir un e-mail

10. CONTIDOS DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL
De acordo co 1105/2014, de 26 de decembro, establécese que:

 En  Educación  Secundaria  Obrigatoria,  a  comprensión  lectora,  a
expresión  oral  e  escrita,  a  comunicación  audiovisual,  as  Tecnoloxías  da
Información  e  a  Comunicación,  o  emprendimento e  a  educación  cívica  e
constitucional traballaranse en todas as materias.
 Fomentarase o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e
mulleres,  a  prevención  da  violencia  de  xénero  ou  contra  persoas  con
discapacidade e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e
non  discriminación  por  calquera  condición  ou  circunstancia  persoal  ou
social.
 Fomentarase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de
conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos
valores  que  sustentan  a  liberdade,  a  xustiza,  a  igualdade,  o  pluralismo
político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o respecto ao
home e mulleres por igual, ás persoas con discapacidade e o rexeitamento á
violencia  terrorista,  a  pluralidade,  o  respecto  ao  Estado  de  dereito,  o
respecto  e  consideración  ás  vítimas  do  terrorismo  e  a  prevención  do
terrorismo e de calquera tipo de violencia.
 Fomentarase a prevención de calquera forma de violencia,  racismo
ou xenofobia.
 Evitaranse os comportamentos e contidos sexistas e estereotipos que
supoñan discriminación.
 Incorporaranse  elementos  curriculares  relacionados  co
desenvolvemento sustentable e o medio ambiente, os riscos de explotación
e abuso sexual,  o abuso e malos tratos ás persoas con discapacidade,  as
situacións de risco derivadas da inadecuada utilización das Tecnoloxías da
Información e a Comunicación, así como a protección ante emerxencias e
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catástrofes.
 Fomentaranse  as  medidas  para  que  o  alumnado  participe  en
actividades que lle permita afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa
empresarial  a  partir  de  aptitudes  como  a  creatividade,  a  autonomía,  a
iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico.
 Adoptaranse  medidas  para  que  a  actividade  física  e  a  dieta
equilibrada formen parte do comportamento xuvenil.
 Potenciarase a educación e a seguridade viaria.

VALORES E ACTITUDES

 Educación e respecto na lingua estranxeira. 
 Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
 Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa lingua 
materna, acento, orixe, etc. 
 Superar o bloqueo mental cando se coñece a novos falantes da lingua 
estranxeira
 Escoita atenta e mostrando seguridade
 Uso da lingua estranxeira na clase

ELEMENTOS TRANSVERSALES EN EL PROYECTO INTERFACE 2
Os temas inter-curriculares, que poden xurdir en diferentes áreas do currículo, non
están  só  relacionados  con  obter  coñecementos  senón  tamén  con  “saber
comportarse” en sociedade.

Interface integra todo isto no proceso de aprendizaxe. De maneira que dunha ou
outra maneira, xa sexa no tema da unidade ou nas tarefas específicas, en todas as
unidades trátanse temas relacionados coa educación moral e cívica, a educación
ambiental, a educación para a tolerancia, a educación para a para a igualdade de
ambos os sexos,  a  educación para a saúde,  a  educación para o  consumidor e a
educación para o lecer.

Unidad INTERFACE 2
1 Educación para o lecer: A importancia de disfrutar de actividades de

tempo libre tales como ver películas o programas de televisión.
Educación para o Consumidor: A importancia de ver a televisión con
moderación e de mostrar unha actitude crítica  hacia  os  distintos
programas de televisión.
Educación  para  a  Saude:  A  importancia  de  practicar  deporte  e
reducir o tempo que pasan vendo a televisión.

2 Educación  para  o  Medio  Ambiente:  A  importancia  de  protexer  o
medio ambiente cando van de acampada.
Educación  para  a Saude:  Comprender  a  importancia  de  practicar
deporte,  como  por  exemplo  facer  catamarán  ou  deportes  de
aventura para manterse en forma.
Educación para a Paz: A importancia de respectar outras culturas
cando viaxan.
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3 Educación  para  a  Saude:  A  importancia  de  seguir  unha  dieta
equilibrada para estar sanos.
Educación para o Medio Ambiente: A importancia de coidar o medio
ambiente para evitar os desastres naturais.

4 Educación para o lecer:  A importancia de disfrutar de actividades
Do tempo libre tales como visitar lugares.
Educación  para  a  Paz:  A  importancia  de  respectar  tradicións
doutras culturas como por exemplo April Fool’s Day.

5 Educación  para  o  Consumidor:  A  importancia  de  mostrar  unha
actitude crítica cara as compras, o diñeiro e as posesións.
Educación  Moral  e  Cívica:  Comprender  o  importante  traballo
realizado polas organizacións benéficas.

6 Educación para a Igualdade de ambolos dous sexos: 
Comprender que tanto os homes como as mulleres poden realizar
calquer tipo de traballo.
Educación  para  a  Paz:  Comprender  a  importancia  do  traballo
voluntario  e  as  organizacións  que  loitan  para  axudar  ós
desfavorecidos.
Educación  para  a  Saude:  A  importancia  de  preocuparse  polos
problemas de saude e aprender primeiros auxilios.
Educación Moral e Cívica: A importancia de respectar as normas na
praia.

7 Educación Moral  e  Cívica: A importancia de ter ambicións para o
futuro e de loitar para facelas realidade.
Educación  para  o  Consumidor:  A  importancia  de  mostrar  unha
actitude crítica cara as compras.
Educación para o lecer: A importancia de disfrutar de actividades de
tempo libre como pode ser a música.

8 Educación para o Medio Ambiente : 
A importancia de protexer o medio ambiente con actitudes como o
reciclaxe, a reducción e reutilización de residuos, a construcción de
casas ecolóxicas, etc.
Educación Moral e Cívica: A importancia de protexer as especies en
perigo de extinción.
Educación para a Saude: A importancia de practicar deporte, como
pode ser o ciclismo, para mantenerse en forma.

9 Educación para o lecer : A importancia de disfrutar de actividades
de tempo libre como xogar a xogos,  visitar lugares o ir á praia.
Educación  para  a  Paz:  A  importancia  de  viaxar  para  amplia-la
mente.

11. UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN

A incorporación xeneralizada ao sistema educativo das Tecnoloxías da Información
e a Comunicación (TIC), que terán en conta os principios de deseño para todas as
persoas e accesibilidade universal, permitirá personalizar a educación e adaptala
ás necesidades e ao ritmo de cada alumno ou alumna.
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As Tecnoloxías  da Información e a Comunicación serán unha peza fundamental
para producir o cambio metodolóxicos que leve a conseguir o obxectivo de mellora
da  calidade  educativa.  Así  mesmo,  o  uso  responsable  e  ordenado  destas  novas
tecnoloxías  por  parte  dos  alumnos  e  alumnas  debe  estar  presente  en  todo  o
sistema educativo

Os alumnos e alumnas son persoas do século XXI e non poden estar afastados do
coñecemento das tecnoloxías propias deste século; así pois, tamén vai aprender a
utilizar, de forma responsable, as posibilidades que as Tecnoloxías da Información
e a Comunicación ofrécenlles para a adquisición de destrezas na área de Lingua
Estranxeira.

USO DO TIC NO PROXECTOINTERFACE

Interface é un método flexible porque proporciona contidos tanto lingüísticos como
doutras  áreas  do currículo nunha  gran variedade de  compoñentes  e  co uso  da
tecnoloxía máis avanzada. Os alumnos viven nun mundo no que as tecnoloxías da
información  e  a  comunicación  están  a  cambiar  rapidamente  a  maneira  de
comunicarnos.  Aínda que o curso baséase en materiais impresos,  tamén reflicte
estes cambios no uso da tecnoloxía ao ofrecer contidos adicionais en páxinas web e
versións dixitais do Student’s Book e o Workbook para lousas electrónicas.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Considéranse  actividades  complementarias  as  organizadas  durante  o  horario
escolar polos centros, de acordo co seu proxecto curricular e que teñen un carácter
diferenciado  das  propiamente  lectivas,  polo  momento,  espazo  ou  recursos  que
utiliza.
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3º ESO sección NON BILINGÜE

INTERFACE 3
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CONCRECIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES 

Primeira Lingua
Estranxeira. 3º

de ESO.

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Temporaliz
ación

(trimestres
)

Procedementos
e instrumentos

de avaliación

Grao mínimo de
consecución

para superar a
materia

Bloque 1.
Comprensión de

textos orais

B1.1.  Estratexias
de comprensión:
Mobilización  de

información
previa  sobre  o
tipo de tarefa e o
tema. 

Identificación  do
tipo  textual,
adaptando  a
comprensión  a
el. 

Distinción de tipos
de  comprensión
(sentido  xeral,
información
esencial,  puntos
principais  e
detalles
relevantes).

Formulación  de
hipóteses  sobre
contido  e
contexto.

Inferencia  e
formulación  de
hipóteses  sobre
significados  a
partir  da
comprensión  de
elementos
significativos,
lingüísticos  e

B1.1.  Coñecer  e
saber aplicar as
estratexias máis
adecuadas  para
a  comprensión
do  sentido
xeral,  a
información
esencial,  os
puntos  e  as
ideas principais,
ou  os  detalles
relevantes  do
texto.

B1.2.  Identificar
información
xeral  e
específica
relevante  de
textos  sinxelos
emitidos  cara  a
cara  ou  por
medios
audiovisuais
sobre  temas
concretos  e
coñecidos
(información
básica  sobre
algunha materia
do  currículo,
temas  do  seu
interese  ou
ocupacionais

PLEB1.1.
Distingue,  co
apoio  da
imaxe, as ideas
principais  e
información
relevante  en
presentacións
sobre  temas
educativos,
ocupacionais
ou  do  seu
interese  (por
exemplo,  sobre
un  tema
curricular  ou
unha  charla
para  organizar
o  traballo  en
equipo).

1º, 2º, 3º Proba auditiva
Actividades  de

Listening  na
aula

Observación
sistemática
do traballo do
alumnado

Comprende  de
xeito aceptable
as  ideas
principais  de
presentacións
sobre  temas
varios: 2

PLEB1.2.  Capta
os  puntos
principais  e  os
detalles
salientables  de
indicacións,
anuncios,
mensaxes  e
comunicados
breves  e
articulados  de
xeito  lento  e
claro  (por
exemplo,

   1º, 2º, 3º Proba auditiva
Actividades  de

Listening  na
aula

Observación
sistemática
do traballo do
alumnado

Comprende  os
puntos
principais  de
anuncios  ou
avisos  que
escoita  en
diversos
contextos  e
situacións  dun
xeito
razonable: 2
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Primeira Lingua
Estranxeira. 3º

de ESO.

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Temporaliz
ación

(trimestres
)

Procedementos
e instrumentos

de avaliación

Grao mínimo de
consecución

para superar a
materia

paralingüísticos.
Reformulación  de

hipóteses  a
partir  da
comprensión  de
novos elementos.

Adaptación  da
escoita  á  súa
finalidade (global
e/ou específica).

Inferencia  do
significado
probable  das
palabras  ou
frases  que
descoñece.

B1.2.  Tolerancia  da
comprensión
parcial  ou  vaga
nunha  situación
comunicativa.

B1.3.  Perseveranza
no  logro  da
comprensión  oral,
reescoitando  o
texto  gravado  ou
solicitando
repetición  ou
reformulacións  do
dito. 

propios  da  súa
idade  e  do  seu
nivel  escolar),
pronunciadas
con  lentitude  e
claridade.

B1.3.
Comprender  os
puntos
principais  e
información
específica  en
mensaxes  e
anuncios
públicos breves,
claros  e
sinxelos,  que
conteñan
instrucións,
indicacións  ou
outra
información,
sempre  que  as
condicións
acústicas  sexan
boas  e  o  son
non  estea
distorsionado. 

B1.4. Identificar a
información
esencial,  os
puntos
principais  e  os
detalles  máis
relevantes  en
textos  orais
breves  ou  de
lonxitude
media,
claramente
estruturados,  e

cambio  de
porta  de
embarque  nun
aeroporto,
información
sobre
actividades
nun
campamento
de verán ou no
contestador
automático
dun  cine),
sempre  que  as
condicións
acústicas sexan
boas  e  o  son
non  estea
distorsionado. 

PLEB1.3.
Entende  o
esencial do que
se  lle  di  en
transaccións  e
xestións  cotiás
e  estruturadas
(por  exemplo,
en  hoteis,
tendas,
albergues,
restaurantes,  e
centros  de
lecer,  de
estudos  ou  de
traballo).

1º, 2º, 3º Proba auditiva
Actividades  de

Listening  na
aula

Observación
sistemática
do traballo do
alumnado

É  capaz  de
comprender  o
máis
importante
que se lle di en
diversos
establecimento
s aos que pode
ter que acudir:
2

PLEB1.4.
Identifica  o
sentido xeral  e
os  puntos
principais
dunha

1º, 2º, 3º Proba auditiva
Actividades  de

Listening  na
aula

Observación
sistemática

Pode entender o
básico  nunha
conversa  que
escoita  entre
varias persoas:
2 
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Primeira Lingua
Estranxeira. 3º

de ESO.

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Temporaliz
ación

(trimestres
)

Procedementos
e instrumentos

de avaliación

Grao mínimo de
consecución

para superar a
materia

transmitidos  de
viva voz ou por
medios técnicos
e  articulados  a
unha velocidade
media,  nun
rexistro  formal,
informal  ou
neutro,  e  que
versen  sobre
asuntos  cotiáns
en  situacións
habituais  ou
sobre  temas
xerais  ou  do
propio  campo
de  interese  nos
ámbitos
persoal,
público,
educativo  e
ocupacional,
sempre  que  as
condicións
acústicas  non
distorsionen  a
mensaxe  e  que
se  poida  volver
escoitar o dito.

B1.5.
Comprender  o
sentido xeral e a
información
específica  de
conversas
claras  e
pausadas  que
teñen  lugar  na
súa  presenza,
nas  que  se
describan,

conversa
formal  ou
informal  entre
dúas  ou  máis
persoas
interlocutoras
que  ten  lugar
na  súa
presenza,
cando  o  tema
lle  resulte
coñecido  e  o
discurso  está
articulado  con
claridade,  a
velocidade
media e nunha
variedade
estándar  da
lingua. 

do traballo do
alumnado

PLEB1.5.
Comprende,
nunha
conversa
informal  na
que  participa,
descricións,
narracións,
puntos de vista
e  opinións
sobre  asuntos
prácticos  da
vida  diaria  e
sobre temas do
seu  interese,
cando  se  lle
fala  con
claridade,
amodo  e
directamente,
e  se  a  persoa

    1º, 2º, 3º Proba auditiva
Actividades  de

Listening  na
aula

Observación
sistemática
do traballo do
alumnado

Pode
comprender
razonablement
e os puntos de
vista  ou
opinións
nunha
conversa
informal: 2
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Primeira Lingua
Estranxeira. 3º

de ESO.

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Temporaliz
ación

(trimestres
)

Procedementos
e instrumentos

de avaliación

Grao mínimo de
consecución

para superar a
materia

narren  ou  se
dean  opinións
sobre  temas
habituais para a
súa  idade  e  o
seu  nivel
escolar,  sempre
que poida pedir
información.

B1.6.
Comprender
preguntas,
solicitude  de
informacións  e
cambios  moi
evidentes  de
tema  en
situacións
comunicativas
cara  a  cara  en
que  se  lle
pregunte  sobre
asuntos  básicos
e  coñecidos
persoais,
educativos,
ocupacionais ou
do seu interese,
sempre  que
poida pedir que
se  lle  repita,
aclare  ou
elabore  algo  do
que se lle dixo.

B1.7.
Comprender  o
sentido xeral e a
información
específica
sinxela  de
programas  de

interlocutora
está disposta a
repetir  ou
reformular  o
dito.

PLEB1.6.
Comprende,
nunha
conversa
formal  ou
entrevista (por
exemplo,  en
centros  de
estudos  ou  de
traballo)  na
que  participa,
o  que  se  lle
pregunta sobre
asuntos
persoais,
educativos,
ocupacionais
ou  do  seu
interese,  así
como
comentarios
sinxelos  e
predicibles
relacionados
con  estes,
sempre  que
poida  pedir
que  se  lle
repita,  aclare
ou elabore algo
do  que  se  lle
dixo. 

 1º, 2º, 3º Proba auditiva
Actividades  de

Listening  na
aula

Observación
sistemática
do traballo do
alumnado

Comprende  o
esencial nunha
conversa
formal  ou
entrevista
sobre  temas
persoais ou de
estudos/trabal
lo: 2

PLEB1.7.
Identifica  a
información
esencial  de

1º, 2º, 3º Actividades  de
Listening  na
aula

Visualización

Comprende  a
información
fundamental
que  se  da  en
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Primeira Lingua
Estranxeira. 3º

de ESO.

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Temporaliz
ación

(trimestres
)

Procedementos
e instrumentos

de avaliación

Grao mínimo de
consecución

para superar a
materia

televisión,  tales
como  boletíns
meteorolóxicos
ou informativos,
cando  os
comentarios
conten  cun
apoio de imaxes

programas  de
televisión
sobre  asuntos
cotiáns  ou  do
seu  interese
articulados
amodo  e  con
claridade  (por
exemplo,
noticias,
documentais
ou
entrevistas),
cando  as
imaxes  axudan
á comprensión.

de  DVDs  ou
videos  de
Internet

Observación
sistemática
do traballo do
alumnado

diferentes
tipos  de
programas  de
televisión  coa
axuda  das
imaxes: 2

Bloque 2.
Produción de
textos orais

B2.1.  Estratexias  de
produción: 
Planificación:

Identificación  do
contexto,  o
destinatario e a
finalidade  da
produción  ou
da interacción. 

B2.1.  Coñecer  e
saber aplicar as
estratexias máis
adecuadas  para
producir  textos
orais
monolóxicos  ou
dialóxicos
breves  e  de
estrutura
simple  e  clara,
utilizando,
entre  outros,
procedementos
como  a
adaptación  da
mensaxe  a
patróns  da
primeira  lingua
ou  outras,  ou  o
uso  de
elementos

PLEB2.1.  Nas
actividades  de
aula,  a  maioría
das  veces
interactúa  ou
intervén  na
lingua
estranxeira  e
persevera  no
seu  uso  cunha
actitude
positiva,  aínda
que  cometa
erros  e  teña
que  pedir
axuda  ou
aclaracións,
manifestando
interese  e
respecto  polas
achegas  dos
seus

 1º, 2º, 3º Actividades por
parellas  ou
grupos  na
aula

Observación
sistemática
do traballo do
alumnado

Mostra  unha
actitude  activa
á  hora  de
intervir  na
aula,  a  pesar
de  cometer
erros  ou  ter
que  pedir
aclaracións: 2

494



DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2019/20
DE INGLÉS

Primeira Lingua
Estranxeira. 3º

de ESO.

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Temporaliz
ación

(trimestres
)

Procedementos
e instrumentos

de avaliación

Grao mínimo de
consecución

para superar a
materia

Adecuación  do
texto  ao
destinatario, ao
contexto  e  á
canle,
aplicando  o
rexistro  e  a
estrutura  de
discurso
adecuados  a
cada  caso,  e
escollendo  os
expoñentes
lingüísticos
necesarios para
lograr  a
intención
comunicativa.

Execución:
Concepción  da

mensaxe  con
claridade,
distinguindo  a
súa  idea  ou
ideas
principais,  e  a
súa  estrutura
básica. 

Activación  dos
coñecementos
previos  sobre
modelos  e
secuencias  de
interacción,  e
elementos
lingüísticos
previamente
asimilados  e
memorizados.

Expresión  da
mensaxe  con

léxicos
aproximados, se
non  se  dispón
doutros  máis
precisos. 

B2.  2.  Manexar
frases  curtas,
grupos  de
palabras  e
fórmulas  para
desenvolverse
de  xeito
suficiente  e
comprensible
en  breves
intercambios en
situacións
habituais  e
cotiás,
interrompendo
en  ocasións  o
discurso  para
procurar
expresións,
articular
palabras  menos
frecuentes  e
reparar  a
comunicación
en  situacións
menos comúns. 

B2.3.  Interactuar
de xeito  sinxelo
en intercambios
claramente
estruturados,
utilizando
fórmulas  ou
xestos  simples
para  tomar  ou
ceder  a  quenda

compañeiros  e
das  súas
compañeiras. 

PLEB2.2.
Interactúa para
obter  ou
ofrecer  bens  e
servizos
relativos  a
necesidades
inmediatas  e
cotiás,  sempre
que  se  fale
amodo  e  con
estruturas  moi
sinxelas  e
habituais,  e
reacciona
adecuadament
e  sempre  que
poida  solicitar,
mediante
preguntas
sinxelas  e
directas,  a
colaboración
da  persoa
interlocutora
para  entender
e  facerse
entender.

1º, 2º, 3º Actividades por
parellas  ou
grupos  na
aula

Observación
sistemática
do traballo do
alumnado

Pode
comunicarse
de  maneira
aceptable  e
comprensible
para  resolver
necesidades
cotiás: 2

PLEB2.3.  Fai
presentacións
breves  e
ensaiadas,  ben
estruturadas  e
con  apoio
visual  (por
exemplo,
transparencias
de

  1º, 2º, 3º Presentación
oral  de
Powerpoint

Observación
sistemática
do traballo do
alumnado

Pode facer unha
presentación
sinxela  diante
dun  grupo  de
tal xeito que se
lle  comprenda
e  é  capaz  de
responder  ás
preguntas  que
se lle fagan: 2
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Primeira Lingua
Estranxeira. 3º

de ESO.

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Temporaliz
ación

(trimestres
)

Procedementos
e instrumentos

de avaliación

Grao mínimo de
consecución

para superar a
materia

claridade  e
coherencia,
estruturándoa
adecuadamente
e  axustándose,
de  ser  o  caso,
aos  modelos  e
ás  fórmulas  de
cada  tipo  de
texto. 

Reaxuste  da
tarefa
(emprender
unha  versión
máis  modesta
dela)  ou  da
mensaxe  (facer
concesións  no
que  realmente
lle  gustaría
expresar),  tras
valorar  as
dificultades  e
os  recursos
lingüísticos
dispoñibles. 

Apoio  e
aproveitament
o  máximo  dos
coñecementos
previos.

Compensación
das carencias
lingüísticas
mediante
procedementos
lingüísticos  e
paralingüístico
s. 
Lingüísticos:

Modificación

de  palabra,
aínda  que  se
dependa  en
grande  medida
da actuación da
persoa
interlocutora.

B2.4.  Participar
en  conversas
nas  que  se
establece
contacto  social,
intercámbiase
información
sobre  temas
sinxelos  e
habituais,  onde
se  fan
ofrecementos
ou  suxestións,
se  dan
instrucións, e se
expresan
sentimentos,
opinións,
acordo  e
desacordo,
sempre  que  de
cando en vez lle
repitan  ou  lle
volvan  a
formular  o  que
din.

B2.5.  Participar
en  conversas
básicas  sobre
temas
predicibles  e
con  propósitos
comunicativos
propios  da  súa

PowerPoint),
que  lle
permitan
ilustralas  con
imaxes e seguir
un guión sobre
aspectos
concretos  de
temas  do  seu
interese  ou
relacionados
cos  seus
estudos  ou  a
súa  ocupación,
e  responde  a
preguntas
breves  e
sinxelas  de
oíntes  sobre  o
contido destas.

PLEB2.4.
Desenvólvese
correctamente
en  xestións  e
transaccións
cotiás,  como
son as viaxes, o
aloxamento,  o
transporte,  as
compras  e  o
lecer,  seguindo
normas  de
cortesía
básicas  (saúdo
e tratamento). 

1º, 2º, 3º Actividades
orais na aula

Proba oral
Observación

sistemática
do traballo do
alumnado

Pode  manexarse
aceptablement
e  para  facer
xestións  cotiás
e  usar
fórmulas  de
saúdo  e
tratamento
axeitados: 2

PLEB2.5.
Participa  en
conversas
informais  cara
a  cara  ou  por
teléfono,  ou

  1º, 2º, 3º Actividades
orais na aula

Proba oral
Observación

sistemática
do traballo do

Manéxase  con
poucas
dificultades
nas  conversas
de  contacto
social  usando
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Primeira Lingua
Estranxeira. 3º

de ESO.

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Temporaliz
ación

(trimestres
)

Procedementos
e instrumentos

de avaliación

Grao mínimo de
consecución

para superar a
materia

de  palabras
de
significado
parecido. 

Definición  ou
paráfrase
dun termo
ou
expresión.

Petición  de
axuda  ou
clarificación
.

Paralingüístico
s:
Sinalación  de

obxectos,
uso  de
deícticos  ou
realización
de  accións
que  aclaran
o
significado. 

Usar
elementos
cuasiléxicos
(hum,
puah,etc.)
de  valor
comunicativ
o.

Usar  os
elementos
prosódicos
(pausas,
ritmo  e
entoación)
como
substitutos
dos

idade  (invitar,
ofrecer  axuda,
propor,
reaccionar
perante
invitacións  e
propostas),  e
expresar
sentimentos  e
opinións  de
forma básica. 

B2.6.  Participar
de  forma
sinxela  nunha
entrevista
persoal  na  que
dá  información,
reacciona  ante
comentarios  ou
expresa  ideas
sobre  cuestións
habituais,
sempre  que
poida  pedir  de
cando  en  vez
que  lle  aclaren
ou  repitan  o
dito.

por  outros
medios
técnicos,  nas
que  establece
contacto social,
intercambia
información  e
expresa
opinións  e
puntos  de
vista,  fai
invitacións  e
ofrecementos,
pide  e  ofrece
cousas,  pide  e
dá  indicacións
ou  instrucións,
ou  discute  os
pasos  que  hai
que  seguir
para  realizar
unha
actividade
conxunta.

alumnado as  frases
corretas  para
invitar,  facer
ofrecementos
ou  organizar
unha
actividade  de
lecer: 2

PLEB2.6.  Toma
parte  nunha
conversa
formal,  nunha
reunión  ou
nunha
entrevista  de
carácter
educativo  ou
ocupacional
(por  exemplo,
para  realizar
un  curso  de
verán  ou
integrarse  nun
grupo  de
voluntariado),

1º, 2º, 3º Actividades
orais na aula

Proba auditiva
Observación

sistemática
do traballo do
alumnado

É  capaz  de
participar
nunha
conversa
formal  ou
nunha
entrevista
intercambiand
o  información
de  xeito
aceptable  e
elaborar frases
comprensibles
: 2
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Primeira Lingua
Estranxeira. 3º

de ESO.

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Temporaliz
ación

(trimestres
)

Procedementos
e instrumentos

de avaliación

Grao mínimo de
consecución

para superar a
materia

marcadores
discursivos
para
indicarlle  á
persoa
destinataria
ou  oínte  as
partes  do
discurso
que  deben
ser
cointerpreta
das.

B2.2.  Rutinas  ou
modelos  de
interacción básicos
segundo o  tipo  de
situación  de
comunicación
propia  da  súa
idade  e  do  seu
nivel escolar.

B2.3. Uso da quenda

intercambiand
o  información
suficiente,
expresando  as
súas  ideas
sobre  temas
habituais,
dando  a  súa
opinión  sobre
problemas
prácticos
cando  se  lle
pregunta
directamente,
e reaccionando
de  forma
sinxela  ante
comentarios,
sempre  que
poida  pedir
que  se  lle
repitan  os
puntos clave se
o necesita.

Bloque 3.
Comprensión de
textos escritos
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Primeira Lingua
Estranxeira. 3º

de ESO.

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Temporaliz
ación

(trimestres
)

Procedementos
e instrumentos

de avaliación

Grao mínimo de
consecución

para superar a
materia

CB3.1.  Estratexias
de comprensión: 
Mobilización  de

información
previa  sobre  o
tipo  de  tarefa  e
tema. 

Identificación  do
tipo  de  lectura
demandado  pola
tarefa  (en
superficie  ou
oceánica,
selectiva,
intensiva  ou
extensiva) 

Identificación  do
tipo  textual
(narrativo,
descritivo,
argumentativo  e
explicativo),
adaptando  a
comprensión  a
el. 

Distinción de tipos
de  comprensión
necesarios para a
realización  da
tarefa (sentido
xeral,
información
esencial e puntos
principais).

Formulación  de
hipóteses sobre o
contido  e  o
contexto.

Inferencia  e
formulación  de

B3.1.  Coñecer  e
saber aplicar as
estratexias máis
adecuadas
(identificación
do  tema  dun
texto coa axuda
de  elementos
textuais  e  non
textuais,  uso
dos
coñecementos
previos  sobre  o
tema, inferencia
de  significados
polo  contexto,
por
comparación de
palabras  ou
frases  similares
nas linguas que
xa coñece,  etc.),
para  a
comprensión do
sentido  xeral,  a
información
esencial,  os
puntos  e  as
ideas principais,
ou  os  detalles
relevantes  do
texto. 

B3.2.
Comprender,  en
notas persoais e
anuncios
públicos,
mensaxes
breves  que
conteñan
información,

PLEB3.1.
Identifica,  con
axuda  da
imaxe,
instrucións  de
funcionamento
e  manexo  de
aparellos
electrónicos ou
de  máquinas,
así  como
instrucións
para  a
realización  de
actividades  e
normas  de
seguridade
(por  exemplo,
nun  centro
docente,  un
lugar  público
ou  unha  zona
de lecer).

  1º, 2º, 3º Lectura
individual  de
textos  en
clase

Proba  escrita
de Reading

Observación
sistemática
do traballo do
alumnado

Comprende  o
esencial  de
instrucións
para  manexar
aparellos  ou
seguir  normas
de  seguridade:
2

PLEB3.2.
Entende  os
puntos
principais  de
anuncios  e
material
publicitario  de
revistas  ou  de
internet
formulados  de
xeito  simple  e
claro,  e
relacionados
con asuntos do
seu  interese,
nos  ámbitos
persoal,
educativo  e

  1º, 2º, 3º Lectura
individual  de
textos  en
clase

Proba  escrita
de Reading

Observación
sistemática
do traballo do
alumnado

Comprende  a
información
básica  contida
en  anuncios
publicitarios
en papel ou na
Internet: 2
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Primeira Lingua
Estranxeira. 3º

de ESO.

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Temporaliz
ación

(trimestres
)

Procedementos
e instrumentos

de avaliación

Grao mínimo de
consecución

para superar a
materia

hipóteses  sobre
significados  a
partir  da
comprensión  de
elementos
significativos,
lingüísticos  e
paratextuais. 

Reformulación  de
hipóteses  a
partir  da
comprensión  de
novos elementos.

B3.2.  Uso  de
técnicas  como
subliñar  ou  tomar
notas  para  lograr
unha  mellor
comprensión  do
contido  e  da
estrutura do texto.

instrucións  e
indicacións
básicas
relacionadas
con  actividades
e  situacións  da
vida cotiá.

B3.3. Identificar a
información
esencial,  os
puntos  máis
relevantes  e
detalles
importantes  en
textos,  tanto  en
formato
impreso  como
en  soporte
dixital,  breves e
ben
estruturados,
escritos  nun
rexistro  formal,
informal  ou
neutro,  que
traten  de
asuntos cotiáns,
de  temas  de
interese  ou
salientables
para os propios
estudos  e  as
ocupacións,  e
que  conteñan
estruturas
sinxelas  e  un
léxico básico de
uso  común  e
habitual.

B3.4.
Comprender

ocupacional. 

PLEB3.3.  Capta
as  ideas
principais  de
textos
xornalísticos
breves  en
calquera
soporte,  se  os
números,  os
nomes,  as
ilustracións  e
os  títulos
portan  gran
parte  da
mensaxe. 

1º, 2º, 3º Lectura
individual  de
textos  en
clase

Proba  escrita
de Reading

Observación
sistemática
do traballo do
alumnado

Pode  sacar  as
ideas
principais  de
textos  de
xornais  en
papel  ou
soporte  dixital
coa  axuda  de
imaxes  ou
titulares: 2

PLEB3.4.
Entende
información
específica
esencial  en
páxinas  web  e
outros
materiais  de
referencia,  ou
consulta
claramente
estruturados
sobre  temas
relativos  a
materias
educativas,
asuntos
ocupacionais
ou  do  seu
interese  (por
exemplo,  sobre
un  tema
curricular,  un
programa
informático,

1º, 2º, 3º Lectura  de
páxinas  web
en clase

Observación
sistemática
do traballo do
alumnado

Proba  escrita
de Reading

Comprende
información
específica
esencial  de
materiais  de
referencia  ou
consulta,
incluída  a
Internet,
relacionada
coa  educación,
traballo  ou
lecer: 2
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Primeira Lingua
Estranxeira. 3º

de ESO.

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Temporaliz
ación

(trimestres
)

Procedementos
e instrumentos

de avaliación

Grao mínimo de
consecución

para superar a
materia

correspondenci
a  persoal  breve
e sinxela na que
se  describen
persoas,
obxectos  e
lugares,  se
narran
acontecementos
sinxelos  e  se
expresan
sentimentos,
desexos  e
opinións  sobre
temas  xerais,
coñecidos ou do
seu interese. 

B3.5.
Comprender
correspondenci
a  formal  breve
sobre  cuestións
prácticas
relativas  aos
seus  intereses
nos  ámbitos
propios  da  súa
idade  e  do  seu
nivel escolar.

B3.6.  Ler  con
certa autonomía
textos
adaptados  de
certa  lonxitude
adecuados  á
idade,  aos
intereses  e  ao
nivel  escolar,
seguindo  a  liña
argumental,  o
carácter  básico

unha  cidade,
un  deporte  ou
o  ambiente),
sempre  que
poida  reler  as
seccións
difíciles.

PLEB3.5.
Comprende
correspondenc
ia  persoal  en
calquera
formato na que
se  fala  de  si
mesmo/a,  se
describen
persoas,
obxectos  e
lugares,  se
narran
acontecemento
s  pasados,
presentes  e
futuros,  reais
ou imaxinarios,
e  se  expresan
sentimentos,
desexos  e
opinións  sobre
temas  xerais,
coñecidos  ou
do  seu
interese. 

  1º, 2º, 3º Lectura  de
textos  en
clase

Observación
sistemática
do traballo

Proba  escrita
de Reading

Comprende  o
esencial  de
correspondenc
ia  en calquera
formato,  con
diferentes
tipos de temas:
descripcións,
narracións,
expresións  de
sentimentos
ou opinións: 2

PLEB3.6.
Entende  o
esencial  de
correspondenc
ia  formal  na
que se informa
sobre  asuntos
do seu interese

1º, 2º, 3º Lectura  de
textos  en
clase

Observación
sistemática
do traballo

Proba  escrita
de Reading

Comprende
aceptablement
e
correspondenc
ia  formal
relacionada
con  diversos
temas:
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Primeira Lingua
Estranxeira. 3º

de ESO.

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Temporaliz
ación

(trimestres
)

Procedementos
e instrumentos

de avaliación

Grao mínimo de
consecución

para superar a
materia

dos  personaxes
e  as  súas
relacións.

no  contexto
persoal,
educativo  ou
ocupacional
(por  exemplo,
sobre un curso
de  idiomas  ou
unha  compra
por internet). 

persoais,
educativos  ou
de traballo: 2

PLEB3.7.
Comprende  o
esencial  (por
exemplo,  en
lecturas para a
mocidade)  de
historias  de
ficción breves e
ben
estruturadas,  e
faise unha idea
do carácter dos
personaxes,
das  súas
relacións  e  do
argumento.

1º, 2º, 3º Lectura  de
textos  en
clase

Observación
sistemática
do traballo

Proba  escrita
de Reading

É  capaz  de  ler
unha  peza  de
ficción
adaptada  ao
seu  nivel  e
sacar  ideas
básicas  da
historia: 2

Bloque 4.
Produción de
textos orais:
expresión e
interacción

B4.1.  Estratexias  de
produción:
Planificación:

Mobilización  e
coordinación
das propias
competencias
xerais  e
comunicativas
co  fin  de

B4.1.  Escribir  en
papel  ou  en
soporte
electrónico
textos  breves,
sinxelos  e  de
estrutura  clara
sobre  temas
cotiáns  ou  de
interese
persoal,  nun

PLEB4.1. Escribe
correspondenc
ia  formal
básica e breve,
dirixida  a
institucións
públicas  ou
privadas  ou
entidades
comerciais,
solicitando  ou

  1º, 2º, 3º Redacción  de
escritos  en
clase  ou  na
casa

Observación
sistemática
do traballo

Proba  escrita
de Writing

Redacta
correspondenc
ia  formal  de
maneira
sinxela  e
básica: 2
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Primeira Lingua
Estranxeira. 3º

de ESO.

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Temporaliz
ación

(trimestres
)

Procedementos
e instrumentos

de avaliación

Grao mínimo de
consecución

para superar a
materia

realizar
eficazmente  a
tarefa  (repasar
o  que  se  sabe
sobre o tema, o
que se pode ou
se  quere  dicir,
etc.). 

Localización  e
uso  adecuado
de recursos
lingüísticos  ou
temáticos  (uso
dun  dicionario
ou  dunha
gramática,
obtención  de
axuda, etc.).

Execución:
Elaboración  dun

borrador.
Estruturación  do

contido  do
texto. 

Organización  do
texto  en
parágrafos
abordando  en
cada  un  unha
idea  principal,
conformando
entre  todos  o
seu  significado
ou  a  idea
global.

Expresión  da
mensaxe  con
claridade
axustándose
aos  modelos  e

rexistro  formal,
neutro  ou
informal,
utilizando
adecuadamente
os  recursos
básicos  de
cohesión,  as
convencións
ortográficas
básicas  e  os
signos  de
puntuación
máis  comúns,
cun  control
razoable  de
expresións  e
estruturas
sinxelas  e  un
léxico  de  uso
frecuente. 

B4.2.  Coñecer  e
aplicar
estratexias
adecuadas  para
elaborar  textos
escritos  breves
e  de  estrutura
simple  (por
exemplo,
copiando
formatos,
fórmulas  e
modelos
convencionais
propios de cada
tipo de texto).

B4.3.  Empregar
para
comunicarse
mecanismos

dando  a
información
requirida  de
xeito  sinxelo  e
observando  as
convencións
formais  e
normas  de
cortesía
básicas  deste
tipo de textos.

PLEB4.2. Escribe
informes  moi
breves  en
formato
convencional
con
información
sinxela  e
relevante
sobre  feitos
habituais  e  os
motivos  de
certas  accións,
nos  ámbitos
educativo  e
ocupacional,
describindo  de
xeito  sinxelo
situacións,
persoas,
obxectos  e
lugares,  e
sinalando  os
principais
acontecemento
s  de  forma
esquemática. 

1º, 2º, 3º Redacción  de
escritos  en
clase  ou  na
casa

Observación
sistemática
do traballo

Proba  escrita
de Writing

Redacta
informes  moi
breves  de
maneira
sinxela  sobre
feitos
habituais  en
relación  con
temas
educativos  ou
de traballo: 2

PLEB4.3.
Completa  un
cuestionario

1º, 2º, 3º Redacción  de
escritos  en
clase  ou  na

Pode  completar
un
cuestionario
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Primeira Lingua
Estranxeira. 3º

de ESO.

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Temporaliz
ación

(trimestres
)

Procedementos
e instrumentos

de avaliación

Grao mínimo de
consecución

para superar a
materia

ás  fórmulas  de
cada  tipo  de
texto.

Reaxuste  da
tarefa
(emprender
unha  versión
máis  modesta)
ou da mensaxe
(facer
concesións  no
que  realmente
lle  gustaría
expresar),  tras
valorar  as
dificultades  e
os  recursos
dispoñibles.

Apoio  e
aproveitament
o  máximo  dos
coñecementos
previos
(utilizar
linguaxe
"prefabricada",
etc.).

Revisión:
Identificación  de

problemas,
erros  e
repeticións. 

Atención  ás
convencións
ortográficas  e
aos  signos  de
puntuación.

Presentación
coidada  do
texto  (marxes,

sinxelos  de
cohesión textual
axustados  ao
contexto  e  á
intención
comunicativa
(repetición
léxica,  elipse,
deíxe  persoal,
espacial  e
temporal,
xustaposición,  e
conectores  e
marcadores
discursivos
frecuentes).

B4.4.  Escribir,  en
soporte
impreso  ou  nas
redes  sociais,
textos sinxelos e
breves  (notas,
cartas  persoais,
postais,
felicitacións,
etc.),  que
conteñan
información
persoal  ou
relativa  á  vida
cotiá,  de
primeira
necesidade  ou
do seu interese,
a  partir  de
modelos
previos,  usando
as  fórmulas
básicas  de
saúdo  e
despedida

sinxelo  con
información
persoal  e
relativa  á  súa
formación,  á
súa  ocupación,
aos  seus
intereses ou ás
súas  afeccións
(por  exemplo,
para
subscribirse  a
unha
publicación
dixital,
matricularse
nun  taller,  ou
asociarse  a  un
club
deportivo). 

casa
Observación

sistemática
do traballo

Proba  escrita
de Writing

sinxelo  con
información
persoal  de
xeito
aceptable: 2

PLEB4.4. Escribe
notas  e
mensaxes
(mensaxes
instantáneas,
chats,  etc.)
onde  se  fan
breves
comentarios
ou  se  dan
instrucións  e
indicacións
relacionadas
con actividades
e situacións da
vida cotiá e do
seu interese. 

  1º, 2º, 3º Redacción  de
escritos  en
clase  ou  na
casa

Proba  escrita
de Writing

Pode  redactar
mensaxes
breves  (e-
mails,  SMS,
chat)
comentando
aspectos  da
vida cotiá: 2

PLEB4.5. Escribe
notas,
anuncios  e
mensaxes

1º, 2º, 3º Redacción  de
escritos  en
clase  ou  na
casa

Pode  escribir
pequenos
textos  nas
redes  sociais
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DE INGLÉS

Primeira Lingua
Estranxeira. 3º

de ESO.

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Temporaliz
ación

(trimestres
)

Procedementos
e instrumentos

de avaliación

Grao mínimo de
consecución

para superar a
materia

limpeza,
tamaño  da
letra, etc.).

Reescritura
definitiva.

B4.2.  Características
textuais.  Uso  de
recursos  básicos
para  elaborar
textos  con
coherencia,
cohesión  e
adecuación,
propios  do  seu
nivel escolar.

propias  do
soporte
utilizado,
adaptando  a
presentación ao
tipo  de  texto  e
usando frases  e
oracións  ben
estruturadas  e
cunha  orde
lóxica.

B4.5.  Presentar
os  textos
escritos de xeito
coidado  (con
atención  a
marxes,
riscaduras, liñas
dereitas,  letra
clara,  letras
maiúsculas  e
minúsculas
cando
corresponda,
separación  de
palabras  ao
final  de  liña,
etc.), en soporte
impreso  e
dixital,
adecuados  ao
propósito
comunicativo  e
valorando  a
importancia  da
presentación
nas
comunicacións
escritas.

breves  nas
redes  sociais
relacionados
con actividades
e situacións da
vida  cotiá,  do
seu  interese
persoal  ou
sobre temas de
actualidade,
respectando as
convencións  e
as  normas  de
cortesía. 

Observación
sistemática
do traballo

Proba  escrita
de Writing

de  maneira
comprensible
e  coa  mínima
correción: 2

PLEB4.6. Escribe
correspondenc
ia  persoal  na
que  se
establece  e
mantén  o
contacto  social
(por  exemplo,
con  amigos/as
noutros
países),  se
intercambia
información, se
describen  en
termos
sinxelos
sucesos
importantes  e
experiencias
persoais  (por
exemplo,  a
participación
nunha
competición),
se  dan
instrucións,  se
fan  e  aceptan

1º, 2º, 3º Redacción  de
escritos  en
clase  ou  na
casa

Observación
sistemática
do traballo

Proba  escrita
de Writing

Pode  escribir
correspondenc
ia  mantendo o
contacto  social
con  xente  da
súa  idade
sobre temas do
seu  interese,
de  España  ou
doutros países,
de  maneira
básica  e
aceptable: 2
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Primeira Lingua
Estranxeira. 3º

de ESO.

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Temporaliz
ación

(trimestres
)

Procedementos
e instrumentos

de avaliación

Grao mínimo de
consecución

para superar a
materia

ofrecementos e
suxestións
(por  exemplo,
cancelación,
confirmación
ou
modificación
dunha
invitación  ou
duns  plans),  e
se  expresan
opinións  de
xeito sinxelo.

PLEB4.7.  Fai
unha
presentación
coidada  dos
textos  escritos,
en  soporte
impreso  e
dixital,
utilizando
correctamente
as convencións
ortográficas  e
os  signos  de
puntuación.

1º, 2º, 3º Redacción  de
escritos  en
clase  ou  na
casa

Observación
sistemática
do traballo

Proba  escrita
de Writing

Presenta  de
maneira
aceptable  os
seus  escritos
en relación coa
ortografía  e
puntuación

Bloque 5.
Coñecemento da

lingua e
consciencia

plurilingüe e
intercultural

B5.1.  Patróns
sonoros, acentuais,
rítmicos  e  de
entoación:
Sons  e  fonemas

vocálicos.
Sons  e  fonemas

B5.1.  Pronunciar
e  entoar  de
xeito  claro  e
intelixible,
aínda  que
resulte evidente
o  acento
estranxeiro  ou

PLEB5.1.
Desenvólvese
na maioría das
actividades  de
aula  facendo
un esforzo por
utilizar  a
lingua

1º, 2º, 3º Actividades
orais na aula

Test  de
pronunciació
n

Observación
sistemática

Comunícase
voluntariamen
te  na  lingua
estranxeira nas
actividades  de
aula,  con
pronunciación
aceptable  e
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DE INGLÉS

Primeira Lingua
Estranxeira. 3º

de ESO.

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Temporaliz
ación

(trimestres
)

Procedementos
e instrumentos

de avaliación

Grao mínimo de
consecución

para superar a
materia

consonánticos  e
as  súas
agrupacións. 

Procesos
fonolóxicos
básicos. 

Acento  dos
elementos
léxicos  illados,  e
no sintagma e na
oración.

B5.2.  Patróns
gráficos  e
convencións
ortográficas:
Uso  das  normas

básicas  de
ortografía  da
palabra.

Utilización
adecuada  da
ortografía  da
oración:  coma,
punto  e  coma,
puntos
suspensivos,
parénteses  e
comiñas.

B5.3.  Aspectos
socioculturais  e
sociolingüísticos:
Recoñecemento  e

uso  de
convencións
sociais e  normas
de  cortesía  dos
rexistros  máis
habituais,  e  da
linguaxe  non
verbal  habitual

se  cometan
erros  de
pronunciación,
sempre que non
interrompan  a
comunicación,
polos  que  as
persoas
interlocutoras
teñan  que
solicitar
repeticións  de
cando en vez.

B5.2.  Valorar  as
linguas  como
medio  para
comunicarse  e
relacionarse
con
compañeiros  e
compañeiras
doutros  países,
como  recurso
de  acceso  á
información,  e
como
instrumento  de
enriquecement
o  persoal  ao
coñecer
culturas  e
maneiras  de
vivir diferentes.

B5.3.  Producir
textos  escritos
sen  faltas  de
ortografía
significativas en
palabras  e
expresións
habituais

estranxeira,
cunha
pronunciación
clara,
aceptable  e
comprensible
dos  esquemas
fónicos  e
fonolóxicos
básicos,  aínda
que  teña  que
repetir algunha
vez  por
solicitude  das
persoas
interlocutoras,
e pide axuda e
aclaracións aos
compañeiros  e
ás
compañeiras
cando  non
progresa  a
comunicación. 

do traballo
Proba oral

comprensible:
1

PLEB5.2.  Aplica
adecuadament
e  os  signos  de
puntuación
elementais e as
regras
ortográficas
básicas,  na
redacción  de
traballos  e
outros  textos,
para  facerse
comprensible
case sempre.

1º, 2º, 3º Redacción  de
escritos

Observación
sistemática
do traballo

Probas escritas

Aplica  de
maneira
aceptable  as
regras
ortográficas  e
signos  de
puntuación
nos  seus
escritos: 2

PLEB5.3.  Utiliza
as convencións
máis  habituais

   1º, 2º, 3º Actividades
orais na aula

Observación

Fai  uso axeitado
das
convencións
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Primeira Lingua
Estranxeira. 3º

de ESO.

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Temporaliz
ación

(trimestres
)

Procedementos
e instrumentos

de avaliación

Grao mínimo de
consecución

para superar a
materia

propia da cultura
estranxeira.

Achegamento  a
aspectos
culturais  visibles
próximos ao seus
intereses
(música, traballo,
lecer,  deportes,
produción
escrita,  lugares,
poboación,  etc.),
e  a  costumes,
valores  e
actitudes  máis
evidentes
relacionados  con
aspectos  e
contextos
propios  da  súa
idade, a través de
producións
multimedia  e  de
manifestacións
artísticas  dos
países  onde  se
fala  a  lingua
estranxeira.

Identificación
dalgunhas
similitudes  e
diferenzas
significativas  nos
costumes
cotiáns, e uso das
formas  básicas
de relación social
entre  os  países
onde  se  fala  a
lingua
estranxeira  e  o

propias  do
nivel.

B5.4.  Coñecer  e
utilizar,  para  a
comprensión  e
a  produción  do
texto  oral
monolóxico  ou
dialóxico  e
escrito,  os
aspectos
socioculturais  e
sociolingüístico
s  relativos  á
vida  cotiá
(hábitos  de
estudo  e  de
traballo,
actividades  de
lecer,  etc.),
estruturas
sociais,
condicións  de
vida  (contorno
e  estrutura
social),
relacións
interpersoais
(entre  homes  e
mulleres,  no
traballo,  no
centro  docente
e  nas
institucións),
comportamento
(xestos,
expresións
faciais,  uso  da
voz  e  contacto
visual)  e
convencións

propias  da
lingua
estranxeira  no
desenvolveme
nto do proceso
comunicativo
(saúdos,
rutinas  para
iniciar  ou
manter  a
quenda  de
palabra,
fórmulas  orais
breves  para
manter  a
atención,  facer
preguntas  por
preferencias,
expresar
opinións,  etc.)
en  rexistro
estándar.

sistemática
do traballo

Proba oral

no  proceso
comunicativo:
2

PLEB5.4.  Na
propia  lingua,
identifica
aspectos
socioculturais
básicos  e
visibles  dos
países  onde se
fala  a  lingua
estranxeira,
analizándoos
comparativam
ente  coas
diversas
culturas  do
resto  do
alumnado,  de
ser  o  caso,
evitando

1º, 2º, 3º Traballos  de
clase

Actitudes  na
aula

Analiza  e
compara
aspectos  da
cultura  propia
e  a  dos  países
de fala inglesa,
e  trata  de
vencer  os
estereotipos
ou  opinións
etnocéntricas:
1
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Primeira Lingua
Estranxeira. 3º

de ESO.

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Temporaliz
ación

(trimestres
)

Procedementos
e instrumentos

de avaliación

Grao mínimo de
consecución

para superar a
materia

noso.
Actitude  receptiva

e  respectuosa
cara  ás  persoas,
aos  países  e  ás
comunidades
lingüísticas  que
falan  outra
lingua  e  teñen
unha  cultura
diferente  á
propia.

B5.4.
Plurilingüismo:
Recoñecemento da

realidade
multilingüe  do
propio contorno.

Recurso  aos
coñecementos
sintáctico-
discursivos  da
propia  lingua
para  mellorar  a
aprendizaxe  da
lingua
estranxeira  e
lograr  unha
competencia
comunicativa
integrada.

Participación  en
proxectos  nos
que  se  utilizan
varias  linguas  e
relacionados  cos
elementos
transversais,
evitando
estereotipos

sociais
(costumes  e
tradicións),
actuando  coa
debida
propiedade  e
respectando  as
normas  de
cortesía  máis
importantes
nos  contextos
respectivos

B5.5.  Na  propia
lingua,
identificar
diferenzas  e
semellanzas nos
aspectos
culturais
visibles  dos
países  onde  se
fala  a  lingua
estranxeira e da
propia  cultura,
coas  diversas
culturas  do
resto  do
alumnado,  de
ser  o  caso,
amosando
curiosidade  e
respecto
perante  as
diferenzas.

B5.6. Distinguir, e
aplicar  á
comprensión  e
á  produción  do
texto,  a  función
ou  as  funcións
comunicativas

estereotipos  e
valoracións
etnocéntricas.

PLEB5.5.
Identifica  e
utiliza  os
expoñentes
máis  comúns
propios do seu
nivel  para
realizar  as
funcións
comunicativas,
así  como  os
patróns
discursivos  de
uso  máis
frecuente  para
o  propósito
comunicativo. 

1º, 2º, 3º Traballos  de
clase

Probas  orais  e
escritas

É  capaz  de
utilizar  os
expoñentes
propios do seu
nivel  para
comunicarse
de  maneira
básica  e  con
éxito: 1

PLEB5.6.
Domina  as
estruturas
morfosintáctic
as  e
discursivas
máis  habituais
para
comprender  e
expresar  en
rexistros
estándar
intencións  e
significados
mediante  as
funcións
comunicativas
propias do seu
nivel,  e
reflexiona
sobre  a

1º, 2º, 3º Participación
en  traballos
de clase

Probas  escritas
e orais

Utiliza  de  xeito
básico  e
aceptable
estruturas
morfosintáctic
as  e
discursivas  en
funcións
comunicativas
propias do seu
nivel: 2
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Primeira Lingua
Estranxeira. 3º

de ESO.

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Temporaliz
ación

(trimestres
)

Procedementos
e instrumentos

de avaliación

Grao mínimo de
consecución

para superar a
materia

lingüísticos  ou
culturais,  e
valorando
positivamente  as
competencias
que  posúe  como
persoa
plurilingüe.

B5.5.  Funcións
comunicativas:
Iniciación  e

mantemento  de
relacións
persoais  e
sociais.

Descrición  de
calidades  físicas
e  abstractas  de
persoas,
obxectos,  lugares
e actividades. 

Narración  de
acontecementos
pasados puntuais
e  habituais,
descrición  de
estados  e
situacións
presentes,  e
expresión  de
sucesos futuros. 

Petición  e
ofrecemento  de
información,
indicacións,
opinións  e
puntos  de  vista,
consellos,
advertencias  e
avisos. 

máis  relevantes
do  texto  e  un
repertorio  dos
seus
expoñentes
máis  comúns  e
de  uso  máis
frecuente  na
comunicación
oral  e  escrita,
así  como  os
seus
significados
asociados  (por
exemplo,
estrutura
interrogativa
para facer unha
suxestión),  e
patróns
discursivos  de
uso  frecuente
relativos  á
organización
textual
(introdución  do
tema,
desenvolvement
o  e  cambio
temático,  e
pechamento
textual). 

B5.7.  Utilizar  as
experiencias
lingüísticas e os
coñecementos
adquiridos  en
todas as linguas
que  coñece,
para  establecer
similitudes  e

utilidade  do
coñecemento
adquirido
noutras linguas
para
comprender  e
elaborar textos
na lingua meta.

PLEB5.7.  Utiliza
un  vocabulario
oral  e  escrito
básico  e
suficiente  para
comprender  e
elaborar textos
sinxelos  en
rexistro
estándar
propios do seu
nivel
educativo,  e
comprende  e
utiliza
estratexias  de
comunicación
e  de
redundancia
do  significado
(imaxes  e
elementos
paralingüístico
s,
cuasilingüístic
os  e
paratextuais).

1º, 2º, 3º Traballo  de
clase

Probas  orais  e
escritas

Utiliza
vocabulario
oral  e  escrito
básico e de uso
común relativo
a  temas
cotiáns  ou
asuntos  xerais
do seu interese
con  apoio
visual: 2

PLEB5.8.  Explica
o  sentido  dun
texto,
resumíndoo ou
reformulándoo
,  na  propia

1º, 2º, 3º Lectura  e
resumo  de
textos na aula

Observación
sistemática
do traballo do

Pode resumir ou
reformular  na
propia  lingua
un  texto  para
alguén  real  ou
imaxinario que
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Primeira Lingua
Estranxeira. 3º

de ESO.

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Temporaliz
ación

(trimestres
)

Procedementos
e instrumentos

de avaliación

Grao mínimo de
consecución

para superar a
materia

Expresión  do
coñecemento,  a
certeza, a dúbida
e a conxectura. 

Expresión  da
vontade,  a
intención,  a
decisión,  a
promesa,  a  orde,
a  autorización  e
a prohibición. 

Expresión  do
interese,  a
aprobación,  o
aprecio,  a
simpatía,  a
satisfacción,  a
esperanza,  a
confianza  e  a
sorpresa,  así
como  os  seus
contrarios. 

Formulación  de
suxestións,
desexos,
condicións  e
hipóteses. 

Establecemento  e
mantemento  da
comunicación  e
organización  do
discurso. 

B5.6.  Léxico  oral  e
escrito  de  uso
común (recepción)
relativo  a
identificación
persoal;  vivenda,
fogar  e  contexto;
actividades da vida
diaria;  familia  e

diferenzas  coa
nova  lingua  e
desenvolver
unha
competencia
comunicativa
plurilingüe,  e
apreciar  a
riqueza  persoal
e  social  que
proporciona ser
unha  persoa
plurilingüe.

B5.8. Recoñecer e
utilizar  léxico
oral e escrito de
uso  común
relativo  a
asuntos  cotiáns
e a temas xerais
ou  relacionados
cos  propios
intereses,  os
estudos  e  as
ocupacións;
inferir  do
contexto  e  do
cotexto,  con
apoio  visual,  os
significados  de
palabras  e
expresións  de
uso  menos
frecuente  ou
máis  específico,
e  comunicar
información,
opinións  e
puntos  de  vista
breves,  simples
e  directos  en

lingua, para un
interlocutor
próximo  real
ou  simulado
que  descoñece
a  lingua
estranxeira,
coa  finalidade
de facer o texto
comprensible e
garantir  a
relación  fluída
entre falantes e
culturas,
amosando
respecto
perante  as
diferenzas.

alumnado descoñeza  a
lingua
estranxeira
dunha maneira
elemental  e
comprensible:
2

PLEB5.9.
Participa  en
proxectos
(elaboración
de  materiais
multimedia,
folletos,
carteis,
recensión  de
libros  e
películas,
obras  de
teatro, etc.) nos
que se  utilizan
varias linguas e
relacionados
cos  elementos
transversais,
evita
estereotipos
lingüísticos  ou
culturais,  e
valora  as

1º, 2º, 3º Proxectos  e
presentacións

Observación
sistemática
do traballo do
alumnado

Participa  en
proxectos
plurilingües do
centro
relacionados
con  elementos
transversais: 1
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Primeira Lingua
Estranxeira. 3º

de ESO.

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Temporaliz
ación

(trimestres
)

Procedementos
e instrumentos

de avaliación

Grao mínimo de
consecución

para superar a
materia

amizades;  traballo
e  ocupacións;
tempo  libre,  lecer
e deporte; viaxes e
vacacións; saúde e
coidados  físicos;
educación  e
estudo;  compras  e
actividades
comerciais;
alimentación  e
restauración;
transporte;  lingua
e  comunicación;
ambiente,  clima  e
ámbito  natural;  e
tecnoloxías  da
información  e  da
comunicación. 
Expresións  fixas,

enunciados
fraseolóxicos,
saúdos,
despedidas,
preguntas  por
preferencias  e
expresión  de
opinións

Léxico sobre temas
relacionados  con
contidos sinxelos
doutras áreas do
currículo.

B5.7.  Rutinas  ou
modelos  de
interacción básicos
e  habituais
segundo o  tipo  de
situación  de
comunicación,
propia  da  súa

situacións
habituais  e
cotiás,  aínda
que  en
situacións
menos
correntes  haxa
que  adaptar  a
mensaxe. 

B5.9.  Reformular
o  sentido  dun
texto,
resumíndoo  ou
reformulándoo
na  propia
lingua,
explicándoo  a
un  interlocutor
próximo  que
descoñece  a
lingua
estranxeira,  coa
finalidade  de
facer  o  texto
comprensible  e
garantir  a
relación  fluída
entre falantes  e
culturas.

B5.10.  Participar
en  proxectos
(elaboración  de
materiais
multimedia,
folletos,  carteis,
recensión  de
libros  e
películas,  etc.)
nos  que  se
utilicen  varias
linguas,  tanto

competencias
que  posúe
como  persoa
plurilingüe.
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Primeira Lingua
Estranxeira. 3º

de ESO.

Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Temporaliz
ación

(trimestres
)

Procedementos
e instrumentos

de avaliación

Grao mínimo de
consecución

para superar a
materia

idade  e  do  seu
nivel,  ou  modelos
de  interacción
básicos e habituais
segundo o  tipo  de
situación  de
comunicación,
propia  da  súa
idade e nivel.

B5.8.  Estruturas
sintáctico-
discursivas
propias  de  cada
idioma.

curriculares
como  outras
presentes  no
centro  docente,
relacionados
cos  elementos
transversais,
evitando
estereotipos
lingüísticos  ou
culturais.

Estrutura de programación para cada unidade didáctica28

28

 Outros documentos dispoñibles para Interface 3:
 Proxecto: Xustificación teórica, Metodoloxía didáctica, Recursos didácticos e 

organizativos, etc.

 Programación de Aula: Secuencia e Temporalización dos contidos
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OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS

Contidos - Criterios de Avaliación - Estándares de Aprendizaxe Avaliables - 
Indicadores de logro e Competencias clave

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Contidos - Criterios de Avaliación - Estándares de Aprendizaxe Avaliables - 
Indicadores de logro e Competencias clave

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Contidos - Criterios de Avaliación - Estándares de Aprendizaxe Avaliables - 
Indicadores de logro e Competencias clave

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Contidos - Criterios de Avaliación - Estándares de Aprendizaxe Avaliables - 
Indicadores de logro e Competencias clave

Programas de reforzo e ampliación / Actividades de Atención á 
Diversidade
Educación literaria
Contidos intercurriculares
Valores e actitudes / Contidos de tratamento transversal
Utilización das Tecnoloxías da Información e a Comunicación
Sentido de iniciativa e emprendimento
Recursos de avaliación

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE29

29
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Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de:

- Repasar e practicar gramática e vocabulario que xa coñecen pero poida que 
esquezan.  CCL, CAA

- Coñecer ao tres personaxes do libro: Megan, Dan e Rita. CCL, CSC

- Repasar e practicar o presente simple e continuo, preguntas con How  / What, 
sustantivos contables e incontables, There is/ There are, etc. CCL, SIE, CAA

 Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en 
comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía e Competencias Clave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender
a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor; 
CCEC: Conciencia e expresións culturais
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BLOQUE 1:
COMPRENSIÓN DE

TEXTOS ORAIS

CONTIDOS
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLES

INDICADORES DE LOGRO

E COMPETENCIAS CLAVE

Estratexias de 
comprensión: 
- Mobilización de 
información previa 
sobre tipo de tarefa e 
sobre o tema da 
unidade: 
presentacións. 

- Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión ao 
mesmo, mediante 
escóitaa da 
presentación dos seus
personaxes. 

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal relativo 
aos seguintes temas:
- Falar sobre os hobbies 
dos adolescentes de Reino
Unido e comparalos cos 
propios.

- Interese por aprender 
inglés e polo tema da 
unidade.

- Actitude positiva 
respecto da súa propia 
capacidade de participar 
en actividades de clase.

CE1.1.Identificar a 
información esencial, 
os puntos principais e 
os detalles máis 
relevantes en textos 
orais breves e ben 
estruturados, 
transmitidos de viva 
voz ou por medios 
técnicos e articulados a
velocidade lenta ou 
media, nun rexistro 
formal, informal ou 
neutro, e que versen 
sobre asuntos cotiáns 
en situacións habituais
ou sobre temas xerais 
ou do propio campo de
interese nos ámbitos 
persoal, público, 
educativo e 
ocupacional, sempre 
que as condicións 
acústicas non 
distorsionen a 
mensaxe e póidase 
volver escoitar o 
devandito. 

CE1.2.Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a 
comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos e ideas 
principais ou os 

EA1.3. Identifica o 
sentido xeral e os 
puntos principais 
dunha conversación 
formal ou informal 
entre dúas ou máis 
interlocutores que ten
lugar na súa presenza,
cando o tema 
resúltalle coñecido e o
discurso está 
articulado con 
claridade, a 
velocidade media e 
nunha variedade 
estándar da lingua.

IL1.3.1. Presenza 
conversacións sobre o 
tema da unidade e 
extrae a información 
esencial. CCL
IL1.3.2. Escoita 
conversacións relativas 
a valores de tipo ético e 
mostra respecto cara a 
outras opinións. CCL, 
CSC
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BLOQUE 1:
COMPRENSIÓN DE

TEXTOS ORAIS

CONTIDOS
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLES

INDICADORES DE LOGRO

E COMPETENCIAS CLAVE

- Desexo de repasar e 
reflexionar sobre a propia 
aprendizaxe 

Goce ao completar as 
actividades.

Funcións 
comunicativas:

- Escoitar ao tres 
personaxes do curso 
presentándose e 
escoller as palabras 
correctas.

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as 
seguintes funcións 
comunicativas:

- Iniciación e 
mantemento de 
relacións persoais e 
sociais.

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o aprecio,
a simpatía, a 
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa, 
e os seus contrarios. 

Estruturas 
sintáctico-
discursivas.
- O presente simple e 
continuo, 
- Preguntas con 

detalles relevantes do 
texto.

CE1.3. Coñecer e 
utilizar para a 
comprensión do texto 
os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá 
(hábitos de estudo e de
traballo, actividades de
lecer), condicións de 
vida (contorna, 
estrutura social), 
relacións interpersoais
(entre homes e 
mulleres, no traballo, 
no centro educativo, 
nas institucións), 
comportamento 
(xestos, expresións 
faciais, uso da voz, 
contacto visual), e 
convencións sociais 
(costumes, tradicións).

CE1.4. Distinguir a 
función ou funcións 
comunicativas máis 
relevantes do texto e 
un repertorio dos seus 
expoñentes máis 
comúns, así como 
patróns discursivos de 
uso frecuente relativos 
á organización textual 
(introdución do tema, 
desenvolvemento e 
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BLOQUE 1:
COMPRENSIÓN DE

TEXTOS ORAIS

CONTIDOS
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLES

INDICADORES DE LOGRO

E COMPETENCIAS CLAVE

How  / What, 
- Sustantivos 
contables e 
incontables, 
- There is/ There are.

Léxico oral de uso 
común (recepción) 
relativo a: 
- Adxectivos para 
facer descricións 
físicas.
- Roupa
- Lugares dunha 
cidade
- Materias escolares
- Estacións do ano
- Partes do corpo
- Partes da casa 

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos 
e de entoación: 
- Os alumnos 
aprenden a pronuncia
correcta en inglés a 
través das actividades
de Listening, e o uso 
dos CDs de clase.

cambio temático, e 
peche textual).

CE1.5. Aplicar á 
comprensión do texto 
os coñecementos sobre
os constituíntes e a 
organización de 
patróns sintácticos e 
discursivos de uso 
frecuente na 
comunicación oral, así 
como os seus 
significados asociados 
(p. e. estrutura 
interrogativa para 
facer unha suxestión).

CE1.6. Recoñecer 
léxico oral de uso 
común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e inferir do contexto e 
do contexto, con apoio 
visual, os significados 
de palabras e 
expresións de uso 
menos frecuente ou 
máis específico.

CE1.7. Discriminar 
patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e 
de entoación de uso 
común, e recoñecer os 
significados e 
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COMPRENSIÓN DE

TEXTOS ORAIS

CONTIDOS
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLES

INDICADORES DE LOGRO

E COMPETENCIAS CLAVE

intencións 
comunicativas xerais 
relacionados cos 
mesmos.
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN
DE TEXTOS ORAIS:

EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLES

INDICADORES DE LOGRO

E COMPETENCIAS CLAVE

Estratexias de 
produción:
Producir textos orais 
relacionados con 
saúdos, presentación 
propia e doutras 
persoas, practicando 
con todo iso as 
seguintes estratexias 
de produción oral:

Planificación
- 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, 
coherencia, 
estruturándoo 
adecuadamente e 
axustándose, no seu 
caso, aos modelos e 
fórmulas de cada tipo 
de texto. 

- Apoiarse en e sacar 
o máximo partido dos
coñecementos 
previos (utilizar 
linguaxe 
‘prefabricada, etc.).

CE2.1. Producir textos 
breves e 
comprensibles, tanto 
en conversación cara a 
cara como por teléfono
ou outros medios 
técnicos, nun rexistro 
neutro ou informal, 
cunha linguaxe sinxela,
nos que se dá, 
solicítase e 
intercámbiase 
información sobre 
temas de importancia 
na vida cotiá e asuntos 
coñecidos ou de 
interese persoal, 
educativo ou 
ocupacional, e 
xustifícanse 
brevemente os motivos
de determinadas 
accións e plans, aínda 
que ás veces haxa 
interrupcións ou 
vacilacións, resulten 
evidentes as pausas e a
reformulación para 
organizar o discurso e 
seleccionar expresións 
e estruturas, e o 
interlocutor teña que 
solicitar ás veces que 
se lle repita o 
devandito. 

EA2.1. Fai 
presentacións breves 
e ensaiadas, ben 
estruturadas e con 
apoio visual (p. e. 
transparencias ou 
PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de
temas do seu interese 
ou relacionados cos 
seus estudos ou 
ocupación, e responde
a preguntas breves e 
sinxelas dos oíntes 
sobre o contido das 
mesmas.

EA2.2. Desenvólvese 
correctamente en 
xestións e 
transaccións cotiás, 
como son as viaxes, o 
aloxamento, o 
transporte, as 
compras e o lecer, 
seguindo normas de 
cortesía básicas 
(saúdo e tratamento).

IL2.1.1. Fai 
presentacións simples 
relacionadas co tema da 
unidade seguindo un 
exemplo. CCL, SIE
IL2.1.2. Fala sobre 
temas socioculturais, 
mostrando respecto 
cara a outras culturas. 
CCL, SIE, CSC
IL2.1.3. Fala sobre 
temas intercurriculares, 
mostrando os seus 
coñecementos sobre os 
mesmos. CCL, SIE, CMCT
IL2.1.4. Responde 
adecuadamente ás 
preguntas do profesor  
sobre temas familiares e
cotiáns. CCL, SIE
IL2.1.5. Participa en 
traballos cooperativos 
(proxectos, 
presentacións, etc.) e 
exponos ante a clase. 
CCL, SIE, CCEC

IL2.2.1. Practica 
diálogos sobre 
situacións cotiás 
seguindo un modelo. 
CCL, SIE
IL2.2.2. Practica saúdos, 
presentacións, etc. de 
forma educada. CCL, 
CSC; SIE
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN
DE TEXTOS ORAIS:

EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLES

INDICADORES DE LOGRO

E COMPETENCIAS CLAVE

Lingüísticos
- Modificar palabras 
de significado 
parecido.

Paralingüísticos e 
paratextuais
- Usar linguaxe 
corporal 
culturalmente 
pertinente (xestos, 
expresións faciais, 
posturas, contacto 
visual ou corporal, 
proxémica).

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal relativo 
aos seguintes temas:
- Falar sobre os hobbies 
dos adolescentes de Reino
Unido e comparalos cos 
propios.

- Interese por aprender 
inglés e polo tema da 
unidade.

- Actitude positiva 
respecto da súa propia 
capacidade de participar 
en actividades de clase.

- Desexo de repasar e 

CE2.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para 
producir textos orais 
fonolóxicos ou 
dialóxicos breves e de 
estrutura simple e 
clara, utilizando, entre 
outros, procedementos
como a adaptación da 
mensaxe a patróns da 
primeira lingua ou 
outras, ou o uso de 
elementos léxicos 
aproximados si non se 
dispón doutros máis 
precisos.

CE2.3. Incorporar á 
produción do texto 
oral monolóxico ou 
dialóxico os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estruturas sociais, 
relacións 
interpersoais, patróns 
de actuación, 
comportamento e 
convencións sociais, 
actuando coa debida 
propiedade e 
respectando as normas
de cortesía máis 
importantes nos 
contextos respectivos.

EA2.3. Participa en 
conversacións 
informais cara a cara 
ou por teléfono ou 
outros medios 
técnicos, nas que 
establece contacto 
social, intercambia 
información e expresa
opinións e puntos de 
vista, fai invitacións e 
ofrecementos, pide e 
ofrece cousas, pide e 
dá indicacións ou 
instrucións, ou 
discute os pasos que 
hai que seguir para 
realizar unha 
actividade conxunta. 

IL2.2.3. Practica e 
reproduce a pronuncia 
correcta en situacións 
cotiás de comunicación. 
CCL, SIE
IL2.2.4. Utiliza a 
linguaxe xestual para 
favorecer a 
comunicación en 
situacións cotiás. CCL, 
CAA

IL2.3.1. Interpreta 
conversacións informais
por parellas 
respectando as normas 
e convencións sociais. 
CCL, SIE, CSC
IL2.3.2. Practica e 
reproduce a pronuncia 
correcta en 
conversacións 
informais. CCL, SIE
IL2.3.3. Conversa acerca
de valores de tipo ético 
mostrando respecto 
cara ao resto de 
opinións. CCL, CSC, SIE
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CONTIDOS
CRITERIOS DE
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INDICADORES DE LOGRO
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reflexionar sobre a propia 
aprendizaxe 

Goce ao completar as 
actividades.

Funcións 
comunicativas:
- Iniciar a 
conversación: saudar, 
presentar a outras 
persoas ou a si 
mesmos. 

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as 
seguintes funcións 
comunicativas:

- Iniciación e 
mantemento de 
relacións persoais e 
sociais.

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o aprecio,
a simpatía, a 
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa, 
e os seus contrarios. 

Estruturas 
sintáctico-
discursivas.
- O presente simple e 
continuo, 
- Preguntas con 
How  / What, 

CE2.4. Levar a cabo as 
funcións demandadas 
polo propósito 
comunicativo, 
utilizando os 
expoñentes máis 
comúns de devanditas 
funcións e os patróns 
discursivos de uso 
máis frecuente para 
organizar o texto de 
maneira sinxela coa 
suficiente cohesión 
interna e coherencia 
con respecto ao 
contexto de 
comunicación.

CE2.5. Mostrar control 
sobre un repertorio 
limitado de estruturas 
sintácticas de uso 
habitual, e empregar 
para comunicarse 
mecanismos sinxelos o
bastante axustados ao 
contexto e á intención 
comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis persoal, 
espacial e temporal,  e 
conectores e 
marcadores 
conversacionais 
frecuentes).

CE2.6. Coñecer e 
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BLOQUE 2:   PRODUCIÓN
DE TEXTOS ORAIS:

EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLES

INDICADORES DE LOGRO

E COMPETENCIAS CLAVE

- Sustantivos 
contables e 
incontables, 
- There is/ There are.

Léxico oral de uso 
común (produción) 
relativo a :.  
- Adxectivos para 
facer descricións 
físicas.
- Roupa
- Lugares dunha 
cidade
- Materias escolares
- Estacións do ano
- Partes do corpo
- Partes da casa 

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos 
e de entoación.
- Os alumnos 
aprenden a pronuncia
correcta en inglés a 
través das actividades
de Listening, e o uso 
dos CDs de clase.

utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente 
para comunicar 
información, opinións 
e puntos de vista 
breves, simples e 
directos en situacións 
habituais e cotiás, 
aínda que en 
situacións menos 
correntes haxa que 
adaptar a mensaxe.

CE2.7. Pronunciar e 
entoar de maneira 
clara e inintelixible 
aínda que ás veces 
resulte evidente o 
acento estranxeiro, ou 
se cometan erros de 
pronuncia esporádicos 
sempre que non 
interrompan a 
comunicación, e os 
interlocutores teñan 
que solicitar 
repeticións de cando 
en vez.

CE2.8. Manexar frases 
curtas, grupos de 
palabras e fórmulas 
para desenvolverse de 
maneira suficiente en 
breves intercambios en
situacións habituais e 
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cotiás, interrompendo 
en ocasións o discurso 
para buscar 
expresións, articular 
palabras menos 
frecuentes e reparar a 
comunicación en 
situacións menos 
comúns.

CE2.9. Interactuar de 
maneira sinxela en 
intercambios 
claramente 
estruturados, 
utilizando fórmulas ou 
xestos simples para 
tomar ou ceder a 
quenda de palabra, 
aínda que se dependa 
en gran medida da 
actuación do 
interlocutor. 
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Estratexias de 
comprensión:
- Mobilización de 
información previa 
sobre o tema da 
unidade: 
presentacións. 

- Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión ao 
mesmo mediante a 
lectura dun texto 
sobre a presentación 
dos seus personaxes. 

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal relativo 
aos seguintes temas:
- Falar sobre os hobbies 
dos adolescentes de Reino
Unido e comparalos cos 
propios.

- Interese por aprender 
inglés e polo tema da 
unidade.

- Actitude positiva 
respecto da súa propia 
capacidade de participar 
en actividades de clase.

- Desexo de repasar e 

CE 3.1. Identificar a 
información esencial, 
os puntos máis 
relevantes e detalles 
importantes en textos, 
tanto en formato 
impreso como en 
soporte dixital, breves 
e ben estruturados, 
escritos nun rexistro 
formal, informal ou 
neutro, que traten de 
asuntos cotiáns, de 
temas de interese ou 
relevantes para os 
propios estudos e 
ocupacións, e que 
conteñan estruturas 
sinxelas e un léxico de 
uso común. 

CE 3.2. Coñecer e saber
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a 
comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos e ideas 
principais ou os 
detalles relevantes do 
texto.

CE 3.3. Coñecer, e 
utilizar para a 
comprensión do texto, 
os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá 

EA3.1. Identifica, con 
axuda da imaxe, 
instrucións de 
funcionamento e 
manexo de aparellos 
electrónicos ou de 
máquinas, así como 
instrucións para a 
realización de 
actividades e normas 
de seguridade (p. e., 
nun centro escolar, un
lugar público ou unha 
zona de lecer).

EA3.6. Entende 
información 
específica esencial en 
páxinas Web e outros 
materiais de 
referencia ou consulta
claramente 
estruturados sobre 
temas relativos a 
materias académicas, 
asuntos ocupacionais, 
ou do seu interese (p. 
e. sobre un tema 
curricular, un 
programa 
informático, unha 
cidade, un deporte ou 
o medio ambiente), 
sempre que poida 
reler as seccións 
difíciles.

IL3.1.1. Le instrucións, 
indicacións , carteis, 
fichas informativas, etc. 
e comprende 
información específica. 
CCL, CCEC
IL3.1.2. Le e identifica 
información básica e 
instrucións nos 
enunciados dos 
exercicios. CCL
IL3.1.3. Le e pon en 
práctica instrucións e 
consellos para mellorar 
as súas técnicas de 
aprendizaxe. CCL, CAA

IL3.6.1. Identifica o 
vocabulario relativo ao 
tema da unidade e pono 
en práctica. CCL, SIE
IL3.6.2. Le textos 
informativos sobre o 
tema principal da 
unidade e extrae 
información relevante. 
CCL, CMCT, CCEC
IL3.6.3. Le textos 
informativos sobre 
temas socio-culturais e 
extrae a información 
fundamental. CCL, CSC 
CCEC
IL3.6.4. Le textos 
informativos sobre os 
temas intercurriculares 
e analízaos. CCL, CMST, 
CCEC
IL3.6.5. Le unha reseña, 
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reflexionar sobre a propia 
aprendizaxe 

Goce ao completar as 
actividades.

 Funcións 
comunicativas:
- Ler un texto no que 
o tres personaxes do 
curso preséntanse.

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as 
seguintes funcións 
comunicativas:

- Iniciación e 
mantemento de 
relacións persoais e 
sociais.

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o aprecio,
a simpatía, a 
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa, 
e os seus contrarios. 

Estruturas 
sintáctico-
discursivas.
- O presente simple e 
continuo, 
- Preguntas con 
How  / What, 
- Sustantivos 
contables e 
incontables, 

(hábitos de estudo e de
traballo, actividades de
lecer, incluídas 
manifestacións 
artísticas como a 
música ou o cine), 
condicións de vida 
(contorna, estrutura 
social), relacións 
interpersoais (entre 
homes e mulleres, no 
traballo, no centro 
educativo, nas 
institucións), e 
convencións sociais 
(costumes, tradicións).

CE 3.4. Distinguir a 
función ou funcións 
comunicativas máis 
relevantes do texto e 
un repertorio dos seus 
expoñentes máis 
comúns, así como 
patróns discursivos de 
uso frecuente relativos 
á organización textual 
(introdución do tema, 
desenvolvemento e 
cambio temático, e 
peche textual). 

CE 3.5. Recoñecer, e 
aplicar á comprensión 
do texto, os 
constituíntes e a 
organización de 
estruturas sintácticas 

EA3.7. Comprende o 
esencial (p. e. en 
lecturas para mozas) 
de historias de ficción 
breves e ben 
estruturadas e faise 
unha idea do carácter 
dos distintos 
personaxes, as súas 
relacións e do 
argumento.

unha biografía, un 
informe, un resumo, etc.
e extrae información 
específica. CCL, CEEC
IL3.6.6. Le e comprende 
as explicacións 
gramaticais e de 
vocabulario da unidade. 
CCL, CAA
IL3.6.7. Le e comprende 
as seccións de repaso da
unidade fomentando a 
aprendizaxe autónoma. 
CCL, CAA

IL3.7.1. Le historias, 
contos, extractos de 
novelas, ensaios, 
narracións, etc. e 
comprende información
detallada. CCL, CEEC
IL3.7.2. Identifica o 
vocabulario relativo ao 
tema da unidade e pono 
en práctica. CCL, SIE
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- There is/ There are.

Léxico escrito de 
uso común 
(recepción) relativo 
a :.  
- Adxectivos para 
facer descricións 
físicas.
- Roupa
- Lugares dunha 
cidade
- Materias escolares
- Estacións do ano
- Partes do corpo
- Partes da casa 

Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a 
lectura, a ortografía 
de palabras 
relacionadas coas 
presentacións.

de uso frecuente na 
comunicación escrita, 
así como os seus 
significados asociados 
(p. e. estrutura 
interrogativa para 
facer unha suxestión).

CE 3.6. Recoñecer 
léxico escrito de uso 
común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e inferir do contexto e 
do contexto, con apoio 
visual, os significados 
de palabras e 
expresións de uso 
menos frecuente ou 
máis específico.

CE 3.7. Recoñecer as 
principais convencións
ortográficas, 
tipográficas e de 
puntuación, así como 
abreviaturas e 
símbolos de uso 

 común (p. e. , %, ), e 
os seus significados 
asociados.
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Estratexias de 
produción:
Producir textos 
escritos relacionados 
coas presentacións de
personaxes, 
practicando as 
seguintes estratexias 
de produción escrita:

Planificación
- Mobilizar e 
coordinar as propias 
competencias xerais e
comunicativas co fin 
de realizar 
eficazmente a tarefa 
(repasar que se sabe 
sobre o tema, que se 
pode ou se quere 
dicir, etc.). 

Execución
- Expresar a mensaxe 
con claridade 
axustándose aos 
modelos e fórmulas 
de cada tipo de texto. 

- Apoiarse en e sacar 
o máximo partido dos
coñecementos 
previos (utilizar 
linguaxe 
‘prefabricada’, etc.). 

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 

CE4.1. Escribir, en 
papel ou en soporte 
electrónico, textos 
breves, sinxelos e de 
estrutura clara sobre 
temas cotiáns ou de 
interese persoal, nun 
rexistro formal, neutro 
ou informal, utilizando 
adecuadamente os 
recursos básicos de 
cohesión, as 
convencións 
ortográficas básicas e 
os signos de 
puntuación máis 
comúns, cun control 
razoable de expresións
e estruturas sinxelas e 
un léxico de uso 
frecuente. 

CE4.2. Coñecer e 
aplicar estratexias 
adecuadas para 
elaborar textos 
escritos breves e de 
estrutura simple, p. e. 
copiando formatos, 
fórmulas e modelos 
convencionais propios 
de cada tipo de texto. 

CE4.3. Incorporar á 
produción do texto 
escrito os 
coñecementos 
socioculturais e 

EA4.1. Completa un 
cuestionario sinxelo 
con información 
persoal e relativa á 
súa formación, 
ocupación, intereses 
ou afeccións (p. e. 
para subscribirse a 
unha publicación 
dixital, matricularse 
nun taller, ou 
asociarse a un club 
deportivo). 

EA4.2. Escribe notas e
mensaxes (SMS, 
WhatsApp, chats), nos
que se fan breves 
comentarios ou se 
dan instrucións e 
indicacións 
relacionadas con 
actividades e 
situacións da vida 
cotiá e do seu 
interese.

EA4.3. Escribe notas, 
anuncios e mensaxes 
breves (p. e. en 
Twitter ou Facebook) 

IL4.1.1. Escribe 
formularios, 
cuestionarios, fichas, 
etc. con información 
específica. CCL, CSC, SIE
IL4.1.2. Completa 
actividades escritas con 
información persoal ou 
relativa aos seus 
intereses persoais. CCL, 
SIE
IL4.1.3. Completa 
actividades de repaso e  
auto-avaliación con 
información relativa aos
seus intereses. CCL, CAA

IL4.2.1. Escribe notas, 
mensaxes sobre 
cuestións cotiás. CCL, 
SIE
IL4.2.2. Completa 
actividades referidas a 
situacións da vida cotiá 
respectando as 
convencións sociais. 
CCL, CSC, SIE

IL4.3.1. Escribe notas, 
mensaxes sobre 
cuestións cotiás. CCL, 
SIE
IL4.3.2. Escribe un 
anuncio publicitario, un 
folleto turístico, unha 
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convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal relativo 
aos seguintes temas:
- Falar sobre os hobbies 
dos adolescentes de Reino
Unido e comparalos cos 
propios.

- Interese por aprender 
inglés e polo tema da 
unidade.

- Actitude positiva 
respecto da súa propia 
capacidade de participar 
en actividades de clase.

- Desexo de repasar e 
reflexionar sobre a propia 
aprendizaxe 

Goce ao completar as 
actividades.

Funcións 
comunicativas:
- Escribir frases 
describindo o contido
do frigorífico e da túa 
casa. 

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as 
seguintes funcións 
comunicativas:

- Iniciación e 

sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estruturas sociais, 
relacións 
interpersoais, patróns 
de actuación, 
comportamento e 
convencións sociais, 
respectando as normas
de cortesía máis 
importantes nos 
contextos respectivos.

CE4.4. Levar a cabo as 
funcións demandadas 
polo propósito 
comunicativo, 
utilizando os 
expoñentes máis 
comúns de devanditas 
funcións e os patróns 
discursivos de uso 
máis frecuente para 
organizar o texto 
escrito de maneira 
sinxela coa suficiente 
cohesión interna e 
coherencia con 
respecto ao contexto 
de comunicación.

 CE4.5. Mostrar control
sobre un repertorio 
limitado de estruturas 
sintácticas de uso 
habitual, e empregar 
para comunicarse 

relacionados con 
actividades e 
situacións da vida 
cotiá, do seu interese 
persoal ou sobre 
temas de actualidade, 
respectando as 
convencións e normas
de cortesía e da 
etiqueta.

guía de viaxes seguindo 
un modelo. CCL, CEEC, 
SIE
IL4.3.3. Completa 
actividades referidas a 
situacións da vida cotiá 
respectando as 
convencións sociais. 
CCL, CSC, SIE
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mantemento de 
relacións persoais e 
sociais.

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o aprecio,
a simpatía, a 
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa, 
e os seus contrarios. 

Estruturas 
sintáctico-
discursivas.
- O presente simple e 
continuo, 
- Preguntas con 
How  / What, 
- Sustantivos 
contables e 
incontables, 
- There is/ There are.

Léxico escrito de 
uso común 
(produción) relativo
a :. 
- Adxectivos para 
facer descricións 
físicas.
- Roupa
- Lugares dunha 
cidade
- Materias escolares
- Estacións do ano
- Partes do corpo
- Partes da casa 

mecanismos sinxelos o
bastante axustados ao 
contexto e á intención 
comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis persoal, 
espacial e temporal,  e 
conectores e 
marcadores 
discursivos 
frecuentes). 

CE4.6. Coñecer e 
utilizar un repertorio 
léxico escrito 
suficiente para 
comunicar 
información, opinións 
e puntos de vista 
breves, simples e 
directos en situacións 
habituais e cotiás, 
aínda que en 
situacións menos 
correntes e sobre 
temas menos 
coñecidos haxa que 
adaptar a mensaxe.

CE4.7. Coñecer e 
aplicar, de maneira 
adecuada para facerse 
comprensible case 
sempre, os signos de 
puntuación elementais
(p. e. punto, coma) e as
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Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a 
escritura, a ortografía 
de palabras 
relacionadas coas 
presentacións.

regras ortográficas 
básicas (p. e. uso de 
maiúsculas e 
minúsculas, ou 
separación de palabras
ao final de liña), así 
como as convencións 
ortográficas máis 
habituais na redacción 
de textos en soporte 
electrónico (p. e. SMS, 
WhatsApp).
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PROGRAMAS DE REFORZO E AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención á Diversidade)

A través destas actividades desenvólvese fundamentalmente a adquisición da COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).

Actividades de Consolidación
Páxina web do alumno: www.macmillanelt.es
Macmillan Secondary Student’s Website. 

Actividades de Ampliación:
Teacher’s Book: Extra activities.

 

EDUCACIÓN LITERARIA

A través destas actividades desenvólvese a CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC):

Valoración e participación activa en actividades literarias na clase.
Aprecio da literatura como fonte de pracer sendo capaz de mostrar unha actitude crítica cara
a ela.
Desenvolvemento da autonomía lectora:

Macmillan ofrece unha gran variedade de lecturas en inglés adecuadas á idade do alumno. Para máis 
información acceder ao sitio web de Macmillan Readers: http://www.macmillanreaders.com/

VALORES E ACTITUDES (Contidos de tratamento transversal)

A través do proceso de ensino-aprendizaxe destes valores desenvólvense as COMPETENCIAS SOCIAIS E 
CÍVICAS (CSC):

Valores:

Educación moral  e  cívica:  Coñece a  importancia  de ser  educados cando nos  presentan a
alguén. SB páxina 4

- Educación para a Saúde: Coñece a importancia de practicar deportes tales como a
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natación para manterse  en forma.  Cultura  británica:  School  in  the  UK.  L6.  A  nosa
cultura: School. L6.  SB páxina 5

Actitudes:

Educación e respecto na lingua estranxeira. 
Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa lingua materna, acento, orixe,
etc. 
Superar o bloqueo mental cando se coñece a novos falantes da lingua estranxeira
Escoita atenta e mostrando seguridade
Uso da lingua estranxeira na clase

UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN
 
A través do uso destas ferramentas desenvólvese a COMPETENCIA DIXITAL (CD):

Recursos dixitais. 

Macmillan Secondary Student’s Website: www.macmillanelt.es. 
Versións dixitais do Student’s Book e o Workbook.

SENTIDO DE INICIATIVA E EMPRENDIMENTO

A través das seguintes actividades desenvólvese o SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR 
(SIE):

Iniciativa para participar en actividades de grupo. 
 Toma parte en conversacións por parellas.

Emprendimento para realizar as tarefas individuais en por si:
 Completa de forma individual os exercicios de gramática e de vocabulario.

 Le explicacións gramaticais.

 Presta atención nas actividades de Listening.
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RECURSOS DE AVALIACIÓN

A través das seguintes actividades desenvólvese a COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA):

Avaliación formativa
Observación do traballo  de  clase  para avaliar  o progreso tanto individual  como

colectivo
Destrezas: exercicios de reading, writing, listening e speaking

Rúbrica
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OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE30

Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de:

- Comprender, memorizar e usar correctamente vocabulario relacionado con 
actividades de tempo libre e para describir a personalidade. CCL CSC

- Identificar o contido xeral e extraer información específica dun texto sobre a presión 
a que ven sometidos os adolescentes. CCL  CSC  CCEC

- Comprender, contrastar e usar correctamente estruturas gramaticais relacionadas co
presente. CCL  CAA  

- Identificar información específica nun listening sobre a idade, a frecuencia, o tipo de 
deporte practicado, etc. CCL  CSC  

- Facer e responder preguntas sobre preferencias persoais, actividades de tempo libre,
o que lles gusta e o que non lles gusta. CCL  CSC  

- Identificar información específica nun texto sobre os hobbies dos famosos. CCL  
CCEC

- Identificar o contido xeral dun texto sobre un famoso evento deportivo. CCL  CMCT  
CCEC

- Escribir unha descrición persoal. CCL  SIE

- Asimilar os consellos de estudo e estudar a Language Guide da unidade. CCL  CAA  
SIE 

30

 Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en 
comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía e Competencias Clave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender
a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor; 
CCEC: Conciencia e expresións culturais
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Estratexias de 
comprensión: 
- Mobilización de 
información previa 
sobre tipo de tarefa e 
sobre o tema da 
unidade: o tempo 
libre e a 
personalidade. 

- Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión ao 
mesmo: escoitar a 
Megan e a Dan. Dicir 
cal é a actividade 
favorita de Megan no 
seu tempo libre.

- Distinción de tipos 
de comprensión 
(sentido xeral, 
información esencial, 
puntos principais, 
detalles relevantes)  
ao escoitar a primeira
parte dunha 
conversación entre 
Megan e Rita e 
escoller as respostas 
correctas.

- Formulación de 
hipótese sobre 
contido e contexto 
antes de escoitar a un
mozo e escoller as 
respostas correctas.

CE1.1.Identificar a 
información esencial, 
os puntos principais e 
os detalles máis 
relevantes en textos 
orais breves e ben 
estruturados, 
transmitidos de viva 
voz ou por medios 
técnicos e articulados a
velocidade lenta ou 
media, nun rexistro 
formal, informal ou 
neutro, e que versen 
sobre asuntos cotiáns 
en situacións habituais
ou sobre temas xerais 
ou do propio campo de
interese nos ámbitos 
persoal, público, 
educativo e 
ocupacional, sempre 
que as condicións 
acústicas non 
distorsionen a 
mensaxe e póidase 
volver escoitar o 
devandito. 

CE1.2.Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a 
comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos e ideas 
principais ou os 

EA1.1. Capta os 
puntos principais e 
detalles relevantes de 
indicacións, anuncios, 
mensaxes e 
comunicados breves e
articulados de 
maneira lenta e clara 
(p. e. cambio de porta 
de embarque nun 
aeroporto, 
información sobre 
actividades nun 
campamento de 
verán, ou no 
contestador 
automático dun cine), 
sempre que as 
condicións acústicas 
sexan boas e o son 
non estea 
distorsionado. 

EA1.2. Entende o 
esencial do que se lle 
di en transaccións e 
xestións cotiás e 
estruturadas (p. e. en 
hoteis, tendas, 
albergues, 
restaurantes, centros 
de lecer, de estudos 
ou traballo).

EA1.3. Identifica o 
sentido xeral e os 
puntos principais 

IL1.1.1. Escoita 
indicacións, instrucións,
anuncios, e capta a 
información esencial. 
CCL, SIE
IL1.1.2. Utiliza os 
recursos dixitais do 
curso para afianzar os 
coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD

IL1.2.1. Escoita diálogos
sobre xestións cotiás e 
extrae a información 
esencial. CCL, SIE
IL1.2.2. Escoita e 
entende as preguntas do
profesor sobre temas 
familiares e cotiáns. CCL
IL1.2.3. Escoita e 
interpreta diálogos 
sobre situacións cotiás 
respectando as 
convencións sociais. 
CCL, CSC, SIE

IL1.3.1. Presenza 
conversacións sobre o 
tema da unidade e 
extrae a información 
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- Inferencia e 
formulación de 
hipótese sobre 
significados a partir 
da comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos: 
escoitar un diálogo 
entre dous amigos 
sobre que facer.

- Reformulación de 
hipótese a partir da 
comprensión de 
novos elementos, ao 
escoitar unha 
entrevista cun mozo 
corredor. 

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal relativo 
aos seguintes temas:
- Pensar en maneiras 
produtivas para 
empregar o tempo 
libre.
- Aprender sobre un 
evento cultural e 
deportivo tradicional 
doutro país.
- Tomar unha 
decisión conxunta 
sobre actividades de 

detalles relevantes do 
texto.

CE1.3. Coñecer e 
utilizar para a 
comprensión do texto 
os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá 
(hábitos de estudo e de
traballo, actividades de
lecer), condicións de 
vida (contorna, 
estrutura social), 
relacións interpersoais
(entre homes e 
mulleres, no traballo, 
no centro educativo, 
nas institucións), 
comportamento 
(xestos, expresións 
faciais, uso da voz, 
contacto visual), e 
convencións sociais 
(costumes, tradicións).

CE1.4. Distinguir a 
función ou funcións 
comunicativas máis 
relevantes do texto e 
un repertorio dos seus 
expoñentes máis 
comúns, así como 
patróns discursivos de 
uso frecuente relativos 
á organización textual 
(introdución do tema, 

dunha conversación 
formal ou informal 
entre dúas ou máis 
interlocutores que ten
lugar na súa presenza,
cando o tema 
resúltalle coñecido e o
discurso está 
articulado con 
claridade, a 
velocidade media e 
nunha variedade 
estándar da lingua.

EA1.4. Comprende, 
nunha conversación 
informal na que 
participa, descricións, 
narracións, puntos de 
vista e opinións sobre 
asuntos prácticos da 
vida diaria e sobre 
temas do seu interese,
cando se lle fala con 
claridade, amodo e 
directamente e si o 
interlocutor está 
disposto a repetir ou 
reformular o 
devandito.

EA1.5. Comprende, 
nunha conversación 
formal, ou entrevista 
(p. e. en centros de 
estudos ou de 
traballo) na que 
participa o que se lle 
pregunta sobre 

esencial. CCL
IL1.3.2. Escoita 
conversacións relativas 
a valores de tipo ético e 
mostra respecto cara a 
outras opinións. CCL, 
CSC

IL1.4.1.Escoita 
conversacións informais
relacionadas co tema da 
unidade e capta a 
información básica. CCL,
CMCT
IL1.4.2. Escoita 
conversacións informais
relacionadas con temas 
socioculturais e 
intercurriculares. CCL, 
CSC

IL1.5.1.Escoita 
conversacións formais 
achega do tema da 
unidade e capta 
información específica. 
CCL, CMCT
IL1.5.2. Escoita 
conversacións formais 
relacionadas con temas  
socioculturais e 
intercurriculares. CCL, 
CSC
IL1.5.3. Escoita 
entrevistas e extrae  a 
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tempo libre: aprender
como alcanzar 
compromiso, chegar a
acordos e desacordos.

Funcións 
comunicativas:

- Conversar acerca 
das actividades de 
tempo libre favoritas.
- Escoitar unha 
entrevista cun mozo 
deportista.
- Escoitar un diálogo 
entre dous amigos 
decidindo o que van 
facer.

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as 
seguintes funcións 
comunicativas:

- Iniciación e 
mantemento de 
relacións persoais e 
sociais.

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, 
e expresión de 
sucesos futuros.

- Expresión da 
vontade, a intención, 

desenvolvemento e 
cambio temático, e 
peche textual).

CE1.5. Aplicar á 
comprensión do texto 
os coñecementos sobre
os constituíntes e a 
organización de 
patróns sintácticos e 
discursivos de uso 
frecuente na 
comunicación oral, así 
como os seus 
significados asociados 
(p. e. estrutura 
interrogativa para 
facer unha suxestión).

CE1.6. Recoñecer 
léxico oral de uso 
común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e inferir do contexto e 
do contexto, con apoio 
visual, os significados 
de palabras e 
expresións de uso 
menos frecuente ou 
máis específico.

CE1.7. Discriminar 
patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e 
de entoación de uso 
común, e recoñecer os 

asuntos persoais, 
educativos, 
ocupacionais ou do 
seu interese, así como
comentarios sinxelos 
e predicibles 
relacionados cos 
mesmos, sempre que 
poida pedir que se lle 
repita, aclare ou 
elabore algo do que se
lle dixo.

EA1.6. Distingue, co 
apoio da imaxe, as 
ideas principais e 
información relevante
en presentacións 
sobre temas 
educativos, 
ocupacionais ou do 
seu interese (p. e., 
sobre un tema 
curricular, ou unha 
charla para organizar 
o traballo en equipo).

información 
fundamental. CCL, SIE

IL1.6.1. Escoita 
gravacións sobre o tema
da unidade  e interpreta 
a información. CCL, 
CMCT
IL1.6.2. Escoita 
gravacións sobre temas 
socioculturais e analiza 
as diferenzas respecto 
da propia cultura. CCL, 
CCEC, CSC
IL1.6.3. Escoita 
gravacións sobre temas 
inter curriculares e 
completa actividades 
relacionadas. CCL, CCEC,
CMCT
IL1.6.4. Utiliza  recursos
audiovisuais para 
afianzar os 
coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CCEC
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a decisión, a promesa,
a orde, a autorización 
e a prohibición.

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e 
hipóteses.

Estruturas 
sintáctico-
discursivas.
- Presente simple e 
adverbios de 
frecuencia 
- Presente continuo e 
expresións temporais 
- Xerundios 

Léxico oral de uso 
común (recepción) 
relativo a:
- Actividades de 
tempo libre: facer 
traballos voluntarios, 
relaxarse, tocar un 
instrumento, etc.
- Adxectivos de 
personalidade: cauto, 
aventureiro, falador, 
etc.

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos 
e de entoación: 
- Sons vocálicos: /ɒ/ 
c:/ /ə/

significados e 
intencións 
comunicativas xerais 
relacionados cos 
mesmos.
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Estratexias de 
produción:
Producir textos orais 
relacionados con 
aprender cousas 
novas fose da escola, 
responder a unhas 
preguntas sobre 
deportes ou debater 
sobre os eventos 
deportivos famosos 
do seu país, 
practicando con todo 
iso as seguintes 
estratexias de 
produción oral:

Planificación
- Concibir a mensaxe 
con claridade, 
distinguindo a súa 
idea ou ideas 
principais e a súa 
estrutura básica.

Execución
- Expresar a mensaxe 
con claridade, 
coherencia, 
estruturándoo 
adecuadamente e 
axustándose, no seu 
caso, aos modelos e 
fórmulas de cada tipo 
de texto. 

- Apoiarse en e sacar 
o máximo partido dos
coñecementos 
previos (utilizar 
linguaxe 

CE2.1. Producir textos 
breves e 
comprensibles, tanto 
en conversación cara a 
cara como por teléfono
ou outros medios 
técnicos, nun rexistro 
neutro ou informal, 
cunha linguaxe sinxela,
nos que se dá, 
solicítase e 
intercámbiase 
información sobre 
temas de importancia 
na vida cotiá e asuntos 
coñecidos ou de 
interese persoal, 
educativo ou 
ocupacional, e 
xustifícanse 
brevemente os motivos
de determinadas 
accións e plans, aínda 
que ás veces haxa 
interrupcións ou 
vacilacións, resulten 
evidentes as pausas e a
reformulación para 
organizar o discurso e 
seleccionar expresións 
e estruturas, e o 
interlocutor teña que 
solicitar ás veces que 
se lle repita o 
devandito. 

CE2.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 

EA2.1. Fai 
presentacións breves 
e ensaiadas, ben 
estruturadas e con 
apoio visual (p. e. 
transparencias ou 
PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de
temas do seu interese 
ou relacionados cos 
seus estudos ou 
ocupación, e responde
a preguntas breves e 
sinxelas dos oíntes 
sobre o contido das 
mesmas.

EA2.2. Desenvólvese 
correctamente en 
xestións e 
transaccións cotiás, 
como son as viaxes, o 
aloxamento, o 
transporte, as 
compras e o lecer, 
seguindo normas de 
cortesía básicas 
(saúdo e tratamento).

IL2.1.1. Fai 
presentacións simples 
relacionadas co tema da 
unidade seguindo un 
exemplo. CCL, SIE
IL2.1.2. Fala sobre 
temas socioculturais, 
mostrando respecto 
cara a outras culturas. 
CCL, SIE, CSC
IL2.1.3. Fala sobre 
temas intercurriculares, 
mostrando os seus 
coñecementos sobre os 
mesmos. CCL, SIE, CMCT
IL2.1.4. Responde 
adecuadamente ás 
preguntas do profesor  
sobre temas familiares e
cotiáns. CCL, SIE
IL2.1.5. Participa en 
traballos cooperativos 
(proxectos, 
presentacións, etc.) e 
exponos ante a clase. 
CCL, SIE, CCEC

IL2.2.1. Practica 
diálogos sobre 
situacións cotiás 
seguindo un modelo. 
CCL, SIE
IL2.2.2. Practica saúdos, 
presentacións, etc. de 
forma educada. CCL, 
CSC; SIE
IL2.2.3. Practica e 
reproduce a pronuncia 
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‘prefabricada’, etc.).

- Compensar as 
carencias lingüísticas 
mediante 
procedementos 
lingüísticos, 
paralingüísticos ou 
paratextuais:

Lingüísticos
- Definir ou 
parafrasear un termo 
ou expresión.

Paralingüísticos e 
paratextuais
- 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 relativo 
aos seguintes temas:

máis adecuadas para 
producir textos orais 
fonolóxicos ou 
dialóxicos breves e de 
estrutura simple e 
clara, utilizando, entre 
outros, procedementos
como a adaptación da 
mensaxe a patróns da 
primeira lingua ou 
outras, ou o uso de 
elementos léxicos 
aproximados si non se 
dispón doutros máis 
precisos.

CE2.3. Incorporar á 
produción do texto 
oral monolóxico ou 
dialóxico os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estruturas sociais, 
relacións 
interpersoais, patróns 
de actuación, 
comportamento e 
convencións sociais, 
actuando coa debida 
propiedade e 
respectando as normas
de cortesía máis 
importantes nos 
contextos respectivos.

CE2.4. Levar a cabo as 
funcións demandadas 

EA2.3. Participa en 
conversacións 
informais cara a cara 
ou por teléfono ou 
outros medios 
técnicos, nas que 
establece contacto 
social, intercambia 
información e expresa
opinións e puntos de 
vista, fai invitacións e 
ofrecementos, pide e 
ofrece cousas, pide e 
dá indicacións ou 
instrucións, ou 
discute os pasos que 
hai que seguir para 
realizar unha 
actividade conxunta. 

EA2.4. Toma parte 
nunha conversación 
formal, reunión ou 
entrevista de carácter 
académico ou 
ocupacional (p. e. 
para realizar un curso
de verán, ou 
integrarse nun grupo 
de voluntariado), 
intercambiando 
información 
suficiente, expresando
as súas ideas sobre 
temas habituais, 
dando a súa opinión 
sobre problemas 
prácticos cando se lle 

correcta en situacións 
cotiás de comunicación. 
CCL, SIE
IL2.2.4. Utiliza a 
linguaxe xestual para 
favorecer a 
comunicación en 
situacións cotiás. CCL, 
CAA

IL2.3.1. Interpreta 
conversacións informais
por parellas 
respectando as normas 
e convencións sociais. 
CCL, SIE, CSC
IL2.3.2. Practica e 
reproduce a pronuncia 
correcta en 
conversacións 
informais. CCL, SIE
IL2.3.3. Conversa acerca
de valores de tipo ético 
mostrando respecto 
cara ao resto de 
opinións. CCL, CSC, SIE

IL2.4.1. Interpreta 
conversacións formais 
por parellas seguindo 
un modelo. CCL, SIE, 
CSC
IL2.4.2. Practica e 
reproduce a pronuncia 
correcta en 
conversacións formais. 
CCL, SIE
IL2.4.3. Expresa a súa 
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- Pensar en maneiras 
produtivas para 
empregar o tempo 
libre.
- Aprender sobre un 
evento cultural e 
deportivo tradicional 
doutro país.
- Tomar unha 
decisión conxunta 
sobre actividades de 
tempo libre: aprender
como alcanzar 
compromiso, chegar a
acordos e desacordos.

Funcións 
comunicativas:
- Intercambiar 
información sobre 
actividades de lecer
- Manter unha 
conversación e 
decidir que facer
- Describirse a si 
mesmo
- Preparar un diálogo 
seguindo un modelo.

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as 
seguintes funcións 
comunicativas:
- Iniciación e 
mantemento de 
relacións persoais e 
sociais.

- Petición e 

polo propósito 
comunicativo, 
utilizando os 
expoñentes máis 
comúns de devanditas 
funcións e os patróns 
discursivos de uso 
máis frecuente para 
organizar o texto de 
maneira sinxela coa 
suficiente cohesión 
interna e coherencia 
con respecto ao 
contexto de 
comunicación.

CE2.5. Mostrar control 
sobre un repertorio 
limitado de estruturas 
sintácticas de uso 
habitual, e empregar 
para comunicarse 
mecanismos sinxelos o
bastante axustados ao 
contexto e á intención 
comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis persoal, 
espacial e temporal,  e 
conectores e 
marcadores 
conversacionais 
frecuentes).

CE2.6. Coñecer e 
utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente 
para comunicar 
información, opinións 

pregunta 
directamente, e 
reaccionando de 
forma sinxela ante 
comentarios, sempre 
que poida pedir que 
se lle repitan os 
puntos clave si 
necesítao. 

opinión sobre cuestións 
formais, respectando as 
opinións dos demais. 
CCL, CSC, SIE
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ofrecemento de 
información, 
indicacións, opinións 
e puntos de vista, 
consellos, 
advertencias e avisos.

- Expresión da 
vontade, a intención, 
a decisión, a promesa,
a orde, a autorización 
e a prohibición.

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de persoas,
obxectos, lugares e 
actividades.

Estruturas 
sintáctico-
discursivas.
- Presente simple e 
adverbios de 
frecuencia 
- Presente continuo e 
expresións temporais 
- Xerundios 

Léxico oral de uso 
común (produción) 
relativo a:
- Actividades de 
tempo libre: facer 
traballos voluntarios, 
relaxarse, tocar un 
instrumento, etc.
- Adxectivos de 
personalidade: cauto, 

e puntos de vista 
breves, simples e 
directos en situacións 
habituais e cotiás, 
aínda que en 
situacións menos 
correntes haxa que 
adaptar a mensaxe.

CE2.7. Pronunciar e 
entoar de maneira 
clara e intelixible, 
aínda que ás veces 
resulte evidente o 
acento estranxeiro, ou 
se cometan erros de 
pronuncia esporádicos 
sempre que non 
interrompan a 
comunicación, e os 
interlocutores teñan 
que solicitar 
repeticións de cando 
en vez.

CE2.8. Manexar frases 
curtas, grupos de 
palabras e fórmulas 
para desenvolverse de 
maneira suficiente en 
breves intercambios en
situacións habituais e 
cotiás, interrompendo 
en ocasións o discurso 
para buscar 
expresións, articular 
palabras menos 
frecuentes e reparar a 
comunicación en 
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aventureiro, falador, 
etc.

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos 
e de entoación: 
- Sons vocálicos: /ɒ/ 
c:/ /ə/

situacións menos 
comúns.

CE2.9. Interactuar de 
maneira sinxela en 
intercambios 
claramente 
estruturados, 
utilizando fórmulas ou 
xestos simples para 
tomar ou ceder a 
quenda de palabra, 
aínda que se dependa 
en gran medida da 
actuación do 
interlocutor. 
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Estratexias de 
comprensión:
- Mobilización de 
información previa 
sobre o tema da 
unidade: o tempo 
libre e a 
personalidade. 

- Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión ao 
mesmo mediante a 
lectura dun texto 
sobre adolescentes e 
actividades de tempo 
libre.  
- Distinción de tipos 
de comprensión 
(sentido xeral, 
información esencial, 
puntos principais), ler
unha nota cultural 
sobre The National 
Youth Theatre.
- Formulación de 
hipótese sobre 
contido e contexto 
antes de ler un texto 
sobre os hobbies dos 
famosos
- Inferencia e 
formulación de 
hipótese sobre 
significados a partir 
da comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, ao 

CE 3.1. Identificar a 
información esencial, 
os puntos máis 
relevantes e detalles 
importantes en textos, 
tanto en formato 
impreso como en 
soporte dixital, breves 
e ben estruturados, 
escritos nun rexistro 
formal, informal ou 
neutro, que traten de 
asuntos cotiáns, de 
temas de interese ou 
relevantes para os 
propios estudos e 
ocupacións, e que 
conteñan estruturas 
sinxelas e un léxico de 
uso común. 

CE 3.2. Coñecer e saber
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a 
comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos e ideas 
principais ou os 
detalles relevantes do 
texto.

CE 3.3. Coñecer, e 
utilizar para a 
comprensión do texto, 
os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá 

EA3.1. Identifica, con 
axuda da imaxe, 
instrucións de 
funcionamento e 
manexo de aparellos 
electrónicos ou de 
máquinas, así como 
instrucións para a 
realización de 
actividades e normas 
de seguridade (p. e., 
nun centro escolar, un
lugar público ou unha 
zona de lecer).

EA3.3. Comprende 
correspondencia 
persoal en calquera 
formato na que se fala
dun mesmo; 
descríbense persoas, 
obxectos e lugares; 
nárranse 
acontecementos 
pasados, presentes e 
futuros, reais ou 
imaxinarios, e 
exprésanse 
sentimentos, desexos 
e opinións sobre 
temas xerais, 
coñecidos ou do seu 
interese.

EA3.5. Capta as ideas 
principais de textos 
xornalísticos breves 

IL3.1.1. Le instrucións, 
indicacións , carteis, 
fichas informativas, etc. 
e comprende 
información específica. 
CCL, CCEC
IL3.1.2. Le e identifica 
información básica e 
instrucións nos 
enunciados dos 
exercicios. CCL
IL3.1.3. Le e pon en 
práctica instrucións e 
consellos para mellorar 
as súas técnicas de 
aprendizaxe. CCL, CAA

IL3.3.1. Le cartas, e-
mails, blogs, postais, etc.
de carácter persoal e 
utilízaos como modelo . 
CCL, CSC, SIE
IL3.3.2. Le descricións 
persoais e analiza a súa 
dimensión social. CCL, 
CSC
IL3.3.3. Le opinións 
persoais, expresión de 
sentimentos, desexos, 
etc. e compáraos cos 
propios. CCL, CSC

IL3.5.1. Le artigos de 
prensa, revistas, páxinas
web, etc., e analiza a 
información. CCL, CMCT,
CEEC
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predicir o contido 
dun texto sobre 
eventos deportivos 
famosos.
- Reformulación de 
hipótese a partir da 
comprensión de 
novos elementos ao 
ler un perfil.

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal relativo 
aos seguintes temas:
- Pensar en maneiras 
produtivas para 
empregar o tempo 
libre.
- Aprender sobre un 
evento cultural e 
deportivo tradicional 
doutro país.
- Tomar unha 
decisión conxunta 
sobre actividades de 
tempo libre: aprender
como alcanzar 
compromiso, chegar a
acordos e desacordos.

 Funcións 
comunicativas:
- Ler un artigo dunha 
revista sobre a 
presión dos mozos
- Ler unha páxina 

(hábitos de estudo e de
traballo, actividades de
lecer, incluídas 
manifestacións 
artísticas como a 
música ou o cine), 
condicións de vida 
(contorna, estrutura 
social), relacións 
interpersoais (entre 
homes e mulleres, no 
traballo, no centro 
educativo, nas 
institucións), e 
convencións sociais 
(costumes, tradicións).

CE 3.4. Distinguir a 
función ou funcións 
comunicativas máis 
relevantes do texto e 
un repertorio dos seus 
expoñentes máis 
comúns, así como 
patróns discursivos de 
uso frecuente relativos 
á organización textual 
(introdución do tema, 
desenvolvemento e 
cambio temático, e 
peche textual). 

CE 3.5. Recoñecer, e 
aplicar á comprensión 
do texto, os 
constituíntes e a 
organización de 
estruturas sintácticas 
de uso frecuente na 

en calquera soporte si
os números, os 
nomes, as ilustracións
e os títulos vehiculan 
gran parte da 
mensaxe. 

EA3.6. Entende 
información 
específica esencial en 
páxinas Web e outros 
materiais de 
referencia ou consulta
claramente 
estruturados sobre 
temas relativos a 
materias académicas, 
asuntos ocupacionais, 
ou do seu interese (p. 
e. sobre un tema 
curricular, un 
programa 
informático, unha 
cidade, un deporte ou 
o medio ambiente), 
sempre que poida 
reler as seccións 
difíciles.

EA3.7. Comprende o 
esencial (p. e. en 
lecturas para mozas) 

IL3.5.2. Le noticias 
relacionadas con 
valores de tipo ético e 
expresa a súa propia 
opinión. CCL, CSC

IL3.6.1. Identifica o 
vocabulario relativo ao 
tema da unidade e pono 
en práctica. CCL, SIE
IL3.6.2. Le textos 
informativos sobre o 
tema principal da 
unidade e extrae 
información relevante. 
CCL, CMCT, CCEC
IL3.6.3. Le textos 
informativos sobre 
temas socio-culturais e 
extrae a información 
fundamental. CCL, CSC 
CCEC
IL3.6.4. Le textos 
informativos sobre os 
temas intercurriculares 
e analízaos. CCL, CMST, 
CCEC
IL3.6.5. Le unha reseña, 
unha biografía, un 
informe, un resumo, etc.
e extrae información 
específica. CCL, CEEC
IL3.6.6. Le e comprende 
as explicacións 
gramaticais e de 
vocabulario da unidade. 
CCL, CAA
IL3.6.7. Le e comprende 
as seccións de repaso da
unidade fomentando a 
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web sobre os hobbies 
das celebridades
- Ler un texto sobre 
Wimbledon

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as 
seguintes funcións 
comunicativas:

- Iniciación e 
mantemento de 
relacións persoais e 
sociais.
- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de persoas,
obxectos, lugares e 
actividades.
- Expresión do 
coñecemento, a 
certeza, a dúbida e a 
conxectura. 
- Expresión da 
vontade, a intención, 
a decisión, a promesa,
a orde, a autorización 
e a prohibición.
- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o aprecio,
a simpatía, a 
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa, 
e os seus contrarios. 

Estruturas 
sintáctico-

comunicación escrita, 
así como os seus 
significados asociados 
(p. e. estrutura 
interrogativa para 
facer unha suxestión).

CE 3.6. Recoñecer 
léxico escrito de uso 
común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e inferir do contexto e 
do contexto, con apoio 
visual, os significados 
de palabras e 
expresións de uso 
menos frecuente ou 
máis específico.

CE 3.7. Recoñecer as 
principais convencións
ortográficas, 
tipográficas e de 
puntuación, así como 
abreviaturas e 
símbolos de uso 

 común (p. e. , %, ), e 
os seus significados 
asociados.

de historias de ficción 
breves e ben 
estruturadas e faise 
unha idea do carácter 
dos distintos 
personaxes, as súas 
relacións e do 
argumento.

aprendizaxe autónoma. 
CCL, CAA

IL3.7.1. Le historias, 
contos, extractos de 
novelas, ensaios, 
narracións, etc. e 
comprende información
detallada. CCL, CEEC
IL3.7.2. Identifica o 
vocabulario relativo ao 
tema da unidade e pono 
en práctica. CCL, SIE
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discursivas.
- Presente simple e 
adverbios de 
frecuencia 
- Presente continuo e 
expresións temporais 
- Xerundios 

Léxico escrito de 
uso común 
(recepción) relativo 
a :.  
- Actividades de 
tempo libre: facer 
traballos voluntarios, 
relaxarse, tocar un 
instrumento, etc.
- Adxectivos de 
personalidade: cauto, 
aventureiro, falador, 
etc.

Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a 
lectura, a ortografía 
de palabras 
relacionadas con   o 
tempo libre e a 
personalidade.
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Estratexias de 
produción:
Producir textos 
escritos relacionados 
cos perfís persoais 
practicando as 
seguintes estratexias 
de produción escrita:

Planificación
- Mobilizar e 
coordinar as propias 
competencias xerais e
comunicativas co fin 
de realizar 
eficazmente a tarefa 
(repasar que se sabe 
sobre o tema, que se 
pode ou se quere 
dicir, etc.). 

Execución
- Expresar a mensaxe 
con claridade 
axustándose aos 
modelos e fórmulas 
de cada tipo de texto. 

- Apoiarse en e sacar 
o máximo partido dos
coñecementos 
previos (utilizar 
linguaxe 
‘prefabricada’, etc.). 

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 

CE4.1. Escribir, en 
papel ou en soporte 
electrónico, textos 
breves, sinxelos e de 
estrutura clara sobre 
temas cotiáns ou de 
interese persoal, nun 
rexistro formal, neutro 
ou informal, utilizando 
adecuadamente os 
recursos básicos de 
cohesión, as 
convencións 
ortográficas básicas e 
os signos de 
puntuación máis 
comúns, cun control 
razoable de expresións
e estruturas sinxelas e 
un léxico de uso 
frecuente. 

CE4.2. Coñecer e 
aplicar estratexias 
adecuadas para 
elaborar textos 
escritos breves e de 
estrutura simple, p. e. 
copiando formatos, 
fórmulas e modelos 
convencionais propios 
de cada tipo de texto. 

CE4.3. Incorporar á 
produción do texto 
escrito os 
coñecementos 
socioculturais e 
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normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal relativo 
aos seguintes temas:

- Pensar en maneiras 
produtivas para 
empregar o tempo 
libre.
- Aprender sobre un 
evento cultural e 
deportivo tradicional 
doutro país.
- Tomar unha 
decisión conxunta 
sobre actividades de 
tempo libre: aprender
como alcanzar 
compromiso, chegar a
acordos e desacordos.

Funcións 
comunicativas:
- Completar frases 
con palabras e frases 
sobre actividades de 
tempo libre. 
- Completar un texto 
sobre esgrímaa.
- Escribir un perfil 
persoal.

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as 
seguintes funcións 
comunicativas:

- Iniciación e 

sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estruturas sociais, 
relacións 
interpersoais, patróns 
de actuación, 
comportamento e 
convencións sociais, 
respectando as normas
de cortesía máis 
importantes nos 
contextos respectivos.

CE4.4. Levar a cabo as 
funcións demandadas 
polo propósito 
comunicativo, 
utilizando os 
expoñentes máis 
comúns de devanditas 
funcións e os patróns 
discursivos de uso 
máis frecuente para 
organizar o texto 
escrito de maneira 
sinxela coa suficiente 
cohesión interna e 
coherencia con 
respecto ao contexto 
de comunicación.

 CE4.5. Mostrar control
sobre un repertorio 
limitado de estruturas 
sintácticas de uso 
habitual, e empregar 
para comunicarse 
mecanismos sinxelos o
bastante axustados ao 
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mantemento de 
relacións persoais e 
sociais.
- Expresión do 
coñecemento, a 
certeza, a dúbida e a 
conxectura. 
- Expresión da 
vontade, a intención, 
a decisión, a promesa,
a orde, a autorización 
e a prohibición.
- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o aprecio,
a simpatía, a 
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa, 
e os seus contrarios. 

Estruturas 
sintáctico-
discursivas.
- Presente simple e 
adverbios de 
frecuencia 
- Presente continuo e 
expresións temporais 
- Xerundios 

Léxico escrito de 
uso común 
(produción) relativo
a :.  
- Actividades de 
tempo libre: facer 
traballos voluntarios, 
relaxarse, tocar un 
instrumento, etc.
- Adxectivos de 

contexto e á intención 
comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis persoal, 
espacial e temporal,  e 
conectores e 
marcadores 
discursivos 
frecuentes). 

CE4.6. Coñecer e 
utilizar un repertorio 
léxico escrito 
suficiente para 
comunicar 
información, opinións 
e puntos de vista 
breves, simples e 
directos en situacións 
habituais e cotiás, 
aínda que en 
situacións menos 
correntes e sobre 
temas menos 
coñecidos haxa que 
adaptar a mensaxe.

CE4.7. Coñecer e 
aplicar, de maneira 
adecuada para facerse 
comprensible case 
sempre, os signos de 
puntuación elementais
(p. e. punto, coma) e as
regras ortográficas 
básicas (p. e. uso de 
maiúsculas e 
minúsculas, ou 
separación de palabras
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personalidade: cauto, 
aventureiro, falador, 
etc.

Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a 
escritura, a ortografía 
de palabras 
relacionadas con   o 
tempo libre e a 
personalidade.

ao final de liña), así 
como as convencións 
ortográficas máis 
habituais na redacción 
de textos en soporte 
electrónico (p. e. SMS, 
WhatsApp).
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PROGRAMAS DE REFORZO E AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención á Diversidade)

A través destas actividades desenvólvese fundamentalmente a adquisición da COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).

Actividades de Consolidación
Language Guide Unit 1
Progress Check. Unit 1.
Páxina web do alumno: www.macmillanelt.es
Macmillan Secondary Student’s Website. 

Actividades de Ampliación:
Workbook: 
Vocabulary plus Unit 1
Grammar bank e exercicios Unit 1
Culture: Unit 1
CLIL Unit 1
Teacher’s Resource File: 
Interface basics Unit 1
Vocabulary and Grammar consolidation & extension worksheets Unit 1
Key competences worksheets Unit 1
Translation and dictation Unit 1
Culture & CLIL worksheets Unit 1
Study skills worksheets 
Integrated Macmillan Readers worksheets
Teacher’s Book: Extra activities.
Enlaces recomendados
http://www.volunteering.org.uk/IWantToVolunteer/What+can+I+do/What+activities+can+
I+do
http://www.wimbledon.com
http://www.london.gov.uk/young-london/teens/things-to-do/index.jsp

 

EDUCACIÓN LITERARIA
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A través destas actividades desenvólvese a CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC):

Valoración e participación activa en actividades literarias na clase.
Aprecio da literatura como fonte de pracer sendo capaz de mostrar unha actitude crítica cara
a ela.
Desenvolvemento da autonomía lectora:

E.g.: Teens under pressure / Celebrity hobbies.

Macmillan ofrece unha gran variedade de lecturas en inglés adecuadas á idade do alumno. Para máis 
información acceder ao sitio web de Macmillan Readers: http://www.macmillanreaders.com/

CONTIDOS INTERCURRICULARES

A través da aprendizaxe destes contidos desenvólvese a COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL):  

Educación Física: deportes e actividades ao aire libre, eventos deportivos
Lingua:  convencións  para  escribir  un  perfil  persoal.  Conectores  de  ideas  para  conseguir
cohesión e coherencia 

VALORES E ACTITUDES (Contidos de tratamento transversal)
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A través do proceso de ensino-aprendizaxe destes valores desenvólvense as COMPETENCIAS SOCIAIS E 
CÍVICAS (CSC):

Valores:

- Educación para o Lecer: Coñece a importancia de gozar de actividades de tempo libre
como tocar instrumentos ou ver películas. SB páxinas 6-14.

- Educación Moral e Cívica: coñece a importancia do traballo voluntario. SB páxina 7
- Educación para a Saúde: coñece a importancia de practicar deportes como o tenis ou a

esgrima para manterse en forma. SB páxina 9
- Educación para o Consumidor: coñece a importancia de utilizar as novas tecnoloxías,

como os xogos de computador, con moderación. SB páxina 14
- Educación para a igualdade de ambos os sexos: comprende que tanto os homes como

as mulleres poden practicar calquera tipo de deporte e ser campións. SB páxina 11

Actitudes:

Educación e respecto na lingua estranxeira. 
Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa lingua materna, acento, orixe,
etc. 
Superar o bloqueo mental cando se coñece a novos falantes da lingua estranxeira
Escoita atenta e mostrando seguridade
Uso da lingua estranxeira na clase

UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN
 
A través do uso destas ferramentas desenvólvese a COMPETENCIA DIXITAL (CD):

Recursos dixitais do curso:

Macmillan Secondary Student’s Website: www.macmillanelt.es
Versións dixitais do Student’s Book e o Workbook
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SENTIDO DE INICIATIVA E EMPRENDIMENTO

A través das seguintes actividades desenvólvese o SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR 
(SIE):

Mostra iniciativa para participar en actividades de grupo. 
 Participa nas seccións Now say it!

 Practica e interpreta un diálogo

 Intervén en conversacións sobre cuestións culturais na sección Culture

 Participa en debates sobre temas intercurriculares no apartado CLIL

 Toma parte en conversacións por parellas

Mostra emprendimento para realizar as tarefas individuais en por si:
 Completa de forma individual os exercicios de gramática e de vocabulario.

 Le de forma comprensiva os textos da unidade e completa exercicios relacionados.

RECURSOS DE AVALIACIÓN

A través das seguintes actividades desenvólvese a COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA):

Avaliación formativa
Observación do traballo de clase para avaliar o progreso tanto individual como colectivo

Exercicios do Workbook.
Destrezas: exercicios de reading, writing, listening e speaking

Avaliación acumulativa

556



DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2019/20
DE INGLÉS

Progress Check.  Unit 1
Interface Revision 1. (Units 1-3)
Workbook Revision and Extension. Unit 1
Unit 1 Test Generator Multi-ROM

Tests and Exams Pack: Basic Progress Test; Unit Test Standard; 

Rúbrica

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE31

Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de

- Comprender, memorizar e usar correctamente vocabulario relacionado con traballos
e actividades tecnolóxicas CCL CD

- Identificar o esencial e as ideas principais dun texto sobre os aparellos tecnolóxicos 
que usan os adolescentes CCL CD CSC

- Comprender, contrastar e usar correctamente estruturas gramaticais relacionadas co
pasado CCL CAA

- Identificar información específica nun listening sobre redes sociais CSC CD CCL

- Facer e responder preguntas sobre actividades de pasado CCL CAA

- Utilizar a linguaxe funcional adecuado no contexto social específico das compras CCL
CSC

- Identificar información específica nun texto sobre as marabillas da tecnoloxía CCL 
CMCT CSC

- Identificar o contido xeral dun texto sobre un inventor famoso CCL CMCT CCEC

- Escribir unha carta de agradecemento usando as expresións adecuadas CCL SIE

- Asimilar os consellos de estudo e estudar a Language Guide da unidade CCL CAA SIE

31

 Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en 
comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía e Competencias Clave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender
a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor; 
CCEC: Conciencia e expresións culturais
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BLOQUE 1:
COMPRENSIÓN DE

TEXTOS ORAIS

CONTIDOS
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLES

INDICADORES DE LOGRO

E COMPETENCIAS CLAVE

Estratexias de 
comprensión: 
- Mobilización de 
información previa 
sobre tipo de tarefa e 
sobre o tema da 
unidade: a tecnoloxía.

- Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión ao 
mesmo, mediante 
escóitaa de  
vocabulario 
relacionado con 
equipamento 
tecnolóxico. 

- Distinción de tipos 
de comprensión 
(sentido xeral, 
información esencial, 
puntos principais, 
detalles relevantes) 
ao escoitar unha 
entrevista sobre 
redes sociais e 
escoller as respostas 
correctas. 

- Formulación de 
hipótese sobre 
contido e contexto 
antes de escoitar 
unha conversación 
acerca de compras.

- Inferencia e 
formulación de 

CE1.1.Identificar a 
información esencial, 
os puntos principais e 
os detalles máis 
relevantes en textos 
orais breves e ben 
estruturados, 
transmitidos de viva 
voz ou por medios 
técnicos e articulados a
velocidade lenta ou 
media, nun rexistro 
formal, informal ou 
neutro, e que versen 
sobre asuntos cotiáns 
en situacións habituais
ou sobre temas xerais 
ou do propio campo de
interese nos ámbitos 
persoal, público, 
educativo e 
ocupacional, sempre 
que as condicións 
acústicas non 
distorsionen a 
mensaxe e póidase 
volver escoitar o 
devandito. 

CE1.2.Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a 
comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos e ideas 
principais ou os 

EA1.3. Identifica o 
sentido xeral e os 
puntos principais 
dunha conversación 
formal ou informal 
entre dúas ou máis 
interlocutores que ten
lugar na súa presenza,
cando o tema 
resúltalle coñecido e o
discurso está 
articulado con 
claridade, a 
velocidade media e 
nunha variedade 
estándar da lingua.

EA1.4. Comprende, 
nunha conversación 
informal na que 
participa, descricións, 
narracións, puntos de 
vista e opinións sobre 
asuntos prácticos da 
vida diaria e sobre 
temas do seu interese,
cando se lle fala con 
claridade, amodo e 
directamente e si o 
interlocutor está 
disposto a repetir ou 
reformular o 
devandito.

EA1.6. Distingue, co 
apoio da imaxe, as 
ideas principais e 
información relevante

IL1.3.1. Presenza 
conversacións sobre o 
tema da unidade e 
extrae a información 
esencial. CCL
IL1.3.2. Escoita 
conversacións relativas 
a valores de tipo ético e 
mostra respecto cara a 
outras opinións. CCL, 
CSC

IL1.4.1.Escoita 
conversacións informais
relacionadas co tema da 
unidade e capta a 
información básica. CCL,
CMCT
IL1.4.2. Escoita 
conversacións informais
relacionadas con temas 
socioculturais e 
intercurriculares. CCL, 
CSC

IL1.6.1. Escoita 
gravacións sobre o tema
da unidade  e interpreta 
a información. CCL, 
CMCT
IL1.6.2. Escoita 
gravacións sobre temas 
socioculturais e analiza 
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hipótese sobre 
significados a partir 
da comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, 
utilizando imaxes 
para predicir o 
contido dun texto oral
sobre equipamento 
tecnolóxico.

- Reformulación de 
hipótese a partir da 
comprensión de 
novos elementos, ao 
escoitar de novo unha
conversación acerca 
de compras. 

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal relativo 
aos seguintes temas:
- Uso de Internet en 
Reino Unido
- Inventores 
británicos
- Reciclaxe de 
aparellos electrónicos
- Conciencia de 
consumo
Funcións 
comunicativas:

detalles relevantes do 
texto.

CE1.3. Coñecer e 
utilizar para a 
comprensión do texto 
os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá 
(hábitos de estudo e de
traballo, actividades de
lecer), condicións de 
vida (contorna, 
estrutura social), 
relacións interpersoais
(entre homes e 
mulleres, no traballo, 
no centro educativo, 
nas institucións), 
comportamento 
(xestos, expresións 
faciais, uso da voz, 
contacto visual), e 
convencións sociais 
(costumes, tradicións).

CE1.4. Distinguir a 
función ou funcións 
comunicativas máis 
relevantes do texto e 
un repertorio dos seus 
expoñentes máis 
comúns, así como 
patróns discursivos de 
uso frecuente relativos 
á organización textual 
(introdución do tema, 
desenvolvemento e 

en presentacións 
sobre temas 
educativos, 
ocupacionais ou do 
seu interese (p. e., 
sobre un tema 
curricular, ou unha 
charla para organizar 
o traballo en equipo).

EA1.7. Identifica a 
información esencial 
de programas de 
televisión sobre 
asuntos cotiáns ou do 
seu interese 
articulados con 
lentitude e claridade 
(p. e. noticias, 
documentais ou 
entrevistas), cando as 
imaxes axudan á 
comprensión.

as diferenzas respecto 
da propia cultura. CCL, 
CCEC, CSC
IL1.6.3. Escoita 
gravacións sobre temas 
inter curriculares e 
completa actividades 
relacionadas. CCL, CCEC,
CMCT
IL1.6.4. Utiliza  recursos
audiovisuais para 
afianzar os 
coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CCEC

IL1.7.1. Escoita 
extractos de programas 
de radio ou de televisión
e extrae información 
específica. CCL, CCEC, 
SIE
IL1.7.2. Utiliza os 
recursos dixitais do 
curso para profundar 
nos coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD
IL1.7.3. Utiliza  recursos
audiovisuais para 
afianzar os 
coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CCEC

559



DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2019/20
DE INGLÉS

BLOQUE 1:
COMPRENSIÓN DE

TEXTOS ORAIS

CONTIDOS
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLES

INDICADORES DE LOGRO

E COMPETENCIAS CLAVE

- Escoitar unha 
entrevista acerca das 
redes sociais en 
Internet
- Escoitar un dialogo 
nun establecemento

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as 
seguintes funcións 
comunicativas:

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, 
e expresión de 
sucesos futuros.

- Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, opinións 
e puntos de vista, 
consellos, 
advertencias e avisos.

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o aprecio,
a simpatía, a 
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa, 
e os seus contrarios. 

- Establecemento e 
mantemento da 

cambio temático, e 
peche textual).

CE1.5. Aplicar á 
comprensión do texto 
os coñecementos sobre
os constituíntes e a 
organización de 
patróns sintácticos e 
discursivos de uso 
frecuente na 
comunicación oral, así 
como os seus 
significados asociados 
(p. e. estrutura 
interrogativa para 
facer unha suxestión).

CE1.6. Recoñecer 
léxico oral de uso 
común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e inferir do contexto e 
do contexto, con apoio 
visual, os significados 
de palabras e 
expresións de uso 
menos frecuente ou 
máis específico.

CE1.7. Discriminar 
patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e 
de entoación de uso 
común, e recoñecer os 
significados e 
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comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas 
sintáctico-
discursivas.
- was / were
- pasado simple
- Pasado continuo

Léxico oral de uso 
común (recepción) 
relativo a: 
- Actividades 
relacionadas coa 
tecnoloxía: make a 
phone call, play a 
vídeo game, etc
- Traballos: fireman, 
policewoman, etc
Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos 
e de entoación: 
- Acentuación de 
sílabas e palabras

intencións 
comunicativas xerais 
relacionados cos 
mesmos.
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Estratexias de 
produción:
Producir textos orais 
relacionados con 
actividades 
relacionadas coa 
tecnoloxía e o 
traballo, practicando 
con todo iso as 
seguintes estratexias 
de produción oral:

Planificación
- Adecuar o texto ao 
destinatario, contexto
e canle, aplicando o 
rexistro e a estrutura 
de discurso 
adecuados a cada 
caso.

Execución
- 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 
dispoñibles. 

- Compensar as 
carencias lingüísticas 
mediante 

CE2.1. Producir textos 
breves e 
comprensibles, tanto 
en conversación cara a 
cara como por teléfono
ou outros medios 
técnicos, nun rexistro 
neutro ou informal, 
cunha linguaxe sinxela,
nos que se dá, 
solicítase e 
intercámbiase 
información sobre 
temas de importancia 
na vida cotiá e asuntos 
coñecidos ou de 
interese persoal, 
educativo ou 
ocupacional, e 
xustifícanse 
brevemente os motivos
de determinadas 
accións e plans, aínda 
que ás veces haxa 
interrupcións ou 
vacilacións, resulten 
evidentes as pausas e a
reformulación para 
organizar o discurso e 
seleccionar expresións 
e estruturas, e o 
interlocutor teña que 
solicitar ás veces que 
se lle repita o 

EA2.1. Fai 
presentacións breves 
e ensaiadas, ben 
estruturadas e con 
apoio visual (p. e. 
transparencias ou 
PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de
temas do seu interese 
ou relacionados cos 
seus estudos ou 
ocupación, e responde
a preguntas breves e 
sinxelas dos oíntes 
sobre o contido das 
mesmas.

EA2.2. Desenvólvese 
correctamente en 
xestións e 
transaccións cotiás, 
como son as viaxes, o 
aloxamento, o 
transporte, as 
compras e o lecer, 
seguindo normas de 
cortesía básicas 
(saúdo e tratamento).

IL2.1.1. Fai 
presentacións simples 
relacionadas co tema da 
unidade seguindo un 
exemplo. CCL, SIE
IL2.1.2. Fala sobre 
temas socioculturais, 
mostrando respecto 
cara a outras culturas. 
CCL, SIE, CSC
IL2.1.3. Fala sobre 
temas intercurriculares, 
mostrando os seus 
coñecementos sobre os 
mesmos. CCL, SIE, CMCT
IL2.1.4. Responde 
adecuadamente ás 
preguntas do profesor  
sobre temas familiares e
cotiáns. CCL, SIE
IL2.1.5. Participa en 
traballos cooperativos 
(proxectos, 
presentacións, etc.) e 
exponos ante a clase. 
CCL, SIE, CCEC

IL2.2.1. Practica 
diálogos sobre 
situacións cotiás 
seguindo un modelo. 
CCL, SIE
IL2.2.2. Practica saúdos, 
presentacións, etc. de 
forma educada. CCL, 
CSC; SIE
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procedementos 
lingüísticos, 
paralingüísticos ou 
paratextuais:

Lingüísticos
- Definir ou 
parafrasear un termo 
ou expresión.

Paralingüísticos e 
paratextuais
- 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 relativo 
aos seguintes temas:
- Uso de Internet en 
Reino Unido
- Inventores 
británicos
- Reciclaxe de 

devandito. 

CE2.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para 
producir textos orais 
fonolóxicos ou 
dialóxicos breves e de 
estrutura simple e 
clara, utilizando, entre 
outros, procedementos
como a adaptación da 
mensaxe a patróns da 
primeira lingua ou 
outras, ou o uso de 
elementos léxicos 
aproximados si non se 
dispón doutros máis 
precisos.

CE2.3. Incorporar á 
produción do texto 
oral monolóxico ou 
dialóxico os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estruturas sociais, 
relacións 
interpersoais, patróns 
de actuación, 
comportamento e 
convencións sociais, 
actuando coa debida 
propiedade e 
respectando as normas
de cortesía máis 
importantes nos 

EA2.3. Participa en 
conversacións 
informais cara a cara 
ou por teléfono ou 
outros medios 
técnicos, nas que 
establece contacto 
social, intercambia 
información e expresa
opinións e puntos de 
vista, fai invitacións e 
ofrecementos, pide e 
ofrece cousas, pide e 
dá indicacións ou 
instrucións, ou 
discute os pasos que 
hai que seguir para 
realizar unha 
actividade conxunta. 

IL2.2.3. Practica e 
reproduce a pronuncia 
correcta en situacións 
cotiás de comunicación. 
CCL, SIE
IL2.2.4. Utiliza a 
linguaxe xestual para 
favorecer a 
comunicación en 
situacións cotiás. CCL, 
CAA

IL2.3.1. Interpreta 
conversacións informais
por parellas 
respectando as normas 
e convencións sociais. 
CCL, SIE, CSC
IL2.3.2. Practica e 
reproduce a pronuncia 
correcta en 
conversacións 
informais. CCL, SIE
IL2.3.3. Conversa acerca
de valores de tipo ético 
mostrando respecto 
cara ao resto de 
opinións. CCL, CSC, SIE
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aparellos electrónicos
- Conciencia de 
consumo

Funcións 
comunicativas:
- Intercambiar 
información sobre 
actividades no 
pasado.
- Ter unha 
conversación nunha 
tenda.
- Expresar a opinión 
achega do traballo e 
as redes sociais.
- Preparar un dialogo 
seguindo un modelo.

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as 
seguintes funcións 
comunicativas:

- Iniciación e 
mantemento de 
relacións persoais e 
sociais.

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de persoas,
obxectos, lugares e 
actividades.

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 

contextos respectivos.

CE2.4. Levar a cabo as 
funcións demandadas 
polo propósito 
comunicativo, 
utilizando os 
expoñentes máis 
comúns de devanditas 
funcións e os patróns 
discursivos de uso 
máis frecuente para 
organizar o texto de 
maneira sinxela coa 
suficiente cohesión 
interna e coherencia 
con respecto ao 
contexto de 
comunicación.

CE2.5. Mostrar control 
sobre un repertorio 
limitado de estruturas 
sintácticas de uso 
habitual, e empregar 
para comunicarse 
mecanismos sinxelos o
bastante axustados ao 
contexto e á intención 
comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis persoal, 
espacial e temporal,  e 
conectores e 
marcadores 
conversacionais 
frecuentes).
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de estados e 
situacións presentes, 
e expresión de 
sucesos futuros.

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas 
sintáctico-
discursivas.
- was / were
- Pasado simple
- Pasado continuo

Léxico oral de uso 
común (produción) 
relativo a :.  
- Actividades 
relacionadas coa 
tecnoloxía: make a 
phone call, play a 
vídeo game, etc
- Traballos: fireman, 
policewoman, etc

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos 
e de entoación.
- Acentuación de 
sílabas e palabras

CE2.6. Coñecer e 
utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente 
para comunicar 
información, opinións 
e puntos de vista 
breves, simples e 
directos en situacións 
habituais e cotiás, 
aínda que en 
situacións menos 
correntes haxa que 
adaptar a mensaxe.

CE2.7. Pronunciar e 
entoar de maneira 
clara e intelixible, 
aínda que ás veces 
resulte evidente o 
acento estranxeiro, ou 
se cometan erros de 
pronuncia esporádicos 
sempre que non 
interrompan a 
comunicación, e os 
interlocutores teñan 
que solicitar 
repeticións de cando 
en vez.

CE2.8. Manexar frases 
curtas, grupos de 
palabras e fórmulas 
para desenvolverse de 
maneira suficiente en 
breves intercambios en
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situacións habituais e 
cotiás, interrompendo 
en ocasións o discurso 
para buscar 
expresións, articular 
palabras menos 
frecuentes e reparar a 
comunicación en 
situacións menos 
comúns.

CE2.9. Interactuar de 
maneira sinxela en 
intercambios 
claramente 
estruturados, 
utilizando fórmulas ou 
xestos simples para 
tomar ou ceder a 
quenda de palabra, 
aínda que se dependa 
en gran medida da 
actuación do 
interlocutor. 

BLOQUE 3:
COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLES

INDICADORES DE LOGRO

E COMPETENCIAS CLAVE

Estratexias de 
comprensión:

CE 3.1. Identificar a 
información esencial, 

EA3.1. Identifica, con 
axuda da imaxe, 

IL3.1.1. Le instrucións, 
indicacións , carteis, 
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- Mobilización de 
información previa 
sobre o tema da 
unidade: a tecnoloxía.

- Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión ao 
mesmo mediante a 
lectura dun texto 
sobre os aparellos 
electrónicos que ten 
un mozo na súa 
habitación. 

- Distinción de tipos 
de comprensión 
(sentido xeral, 
información esencial, 
puntos principais), ao
ler  un texto sobre 
unha habitación 
altamente 
tecnolóxica.

- Formulación de 
hipótese sobre 
contido e contexto 
antes de ler unha 
nota cultural sobre o 
uso de Internet en 
Reino Unido.

- Inferencia e 
formulación de 
hipótese sobre 
significados a partir 
da comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 

os puntos máis 
relevantes e detalles 
importantes en textos, 
tanto en formato 
impreso como en 
soporte dixital, breves 
e ben estruturados, 
escritos nun rexistro 
formal, informal ou 
neutro, que traten de 
asuntos cotiáns, de 
temas de interese ou 
relevantes para os 
propios estudos e 
ocupacións, e que 
conteñan estruturas 
sinxelas e un léxico de 
uso común. 

CE 3.2. Coñecer e saber
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a 
comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos e ideas 
principais ou os 
detalles relevantes do 
texto.

CE 3.3. Coñecer, e 
utilizar para a 
comprensión do texto, 
os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá 
(hábitos de estudo e de
traballo, actividades de

instrucións de 
funcionamento e 
manexo de aparellos 
electrónicos ou de 
máquinas, así como 
instrucións para a 
realización de 
actividades e normas 
de seguridade (p. e., 
nun centro escolar, un
lugar público ou unha 
zona de lecer).

EA3.2. Entende os 
puntos principais de 
anuncios e material 
publicitario de 
revistas ou Internet 
formulados de 
maneira simple e 
clara, e relacionados 
con asuntos do seu 
interese, nos ámbitos 
persoal, académico e 
ocupacional. 

EA3.3. Comprende 
correspondencia 
persoal en calquera 
formato na que se fala
dun mesmo; 
descríbense persoas, 
obxectos e lugares; 
nárranse 
acontecementos 
pasados, presentes e 
futuros, reais ou 

fichas informativas, etc 
e comprende 
información específica. 
CCL, CCEC
IL3.1.2. Le e identifica 
información básica e 
instrucións nos 
enunciados dos 
exercicios. CCL
IL3.1.3. Le e pon en 
práctica instrucións e 
consellos para mellorar 
as súas técnicas de 
aprendizaxe. CCL, CAA

IL3.2.1. Le un anuncio 
publicitario, un folleto 
turístico, unha guía de 
viaxes, etc. e analiza a 
información. CCL, CEEC
IL3.2.2. Utiliza os 
recursos dixitais do 
curso para profundar 
nos coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD

IL3.3.1. Le cartas, e-
mails, blogs, postais, etc.
de carácter persoal e 
utilízaos como modelo . 
CCL, CSC, SIE
IL3.3.2. Le descricións 
persoais e analiza a súa 
dimensión social. CCL, 
CSC
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paralingüísticos, 
utilizando imaxes 
para predicir o 
contido dun texto 
escrito sobre un 
“milagre grazas á 
tecnoloxía”.

- Reformulación de 
hipótese a partir da 
comprensión de 
novos elementos ao 
ler un texto sobre 
Alexander Graham 
Bell.

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal relativo 
aos seguintes temas:
- Uso de Internet en 
Reino Unido
- Inventores 
británicos
- Reciclaxe de 
aparellos electrónicos
- Conciencia de 
consumo

Funcións 
comunicativas:
- Ler nunha revista 
unha entrevista sobre
os aparellos 
electrónicos que hai 
na habitación dun 

lecer, incluídas 
manifestacións 
artísticas como a 
música ou o cine), 
condicións de vida 
(contorna, estrutura 
social), relacións 
interpersoais (entre 
homes e mulleres, no 
traballo, no centro 
educativo, nas 
institucións), e 
convencións sociais 
(costumes, tradicións).

CE 3.4. Distinguir a 
función ou funcións 
comunicativas máis 
relevantes do texto e 
un repertorio dos seus 
expoñentes máis 
comúns, así como 
patróns discursivos de 
uso frecuente relativos 
á organización textual 
(introdución do tema, 
desenvolvemento e 
cambio temático, e 
peche textual). 

CE 3.5. Recoñecer, e 
aplicar á comprensión 
do texto, os 
constituíntes e a 
organización de 
estruturas sintácticas 
de uso frecuente na 
comunicación escrita, 

imaxinarios, e 
exprésanse 
sentimentos, desexos 
e opinións sobre 
temas xerais, 
coñecidos ou do seu 
interese.

EA3.4. Entende o 
esencial de 
correspondencia 
formal na que se lle 
informa sobre 
asuntos do seu 
interese no contexto 
persoal, educativo ou 
ocupacional (p. e. 
sobre un curso de 
idiomas ou unha 
compra por Internet).

EA3.5. Capta as ideas 
principais de textos 
xornalísticos breves 
en calquera soporte si
os números, os 
nomes, as ilustracións
e os títulos vehiculan 
gran parte da 
mensaxe. 

EA3.6. Entende 
información 
específica esencial en 
páxinas Web e outros 
materiais de 
referencia ou consulta
claramente 
estruturados sobre 
temas relativos a 

IL3.3.3. Le opinións 
persoais, expresión de 
sentimentos, desexos, 
etc. e compáraos cos 
propios. CCL, CSC

IL3.4.1. Le cartas, e-
mails, faxes, etc. de 
carácter formal e extrae 
información específica. 
CCL, CEEC
IL3.4.2. Utiliza os 
recursos dixitais do 
curso para profundar 
nos coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD

IL3.5.1. Le artigos de 
prensa, revistas, páxinas
web, etc, e analiza a 
información. CCL, CMCT,
CEEC
IL3.5.2. Le noticias 
relacionadas con 
valores de tipo ético e 
expresa a súa propia 
opinión. CCL, CSC

IL3.6.1. Identifica o 
vocabulario relativo ao 
tema da unidade e pono 
en práctica. CCL, SIE
IL3.6.2. Le textos 
informativos sobre o 
tema principal da 
unidade e extrae 
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mozo.
- Ler un artigo sobre 
o desexo da 
tecnoloxía.
- Ler un texto acerca 
dun inventor.
- Ler unha carta de 
agradecemento 
modelo.

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as 
seguintes funcións 
comunicativas:

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de persoas,
obxectos, lugares e 
actividades.

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, 
e expresión de 
sucesos futuros.

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o aprecio,
a simpatía, a 
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa, 
e os seus contrarios. 

Estruturas 

así como os seus 
significados asociados 
(p. e. estrutura 
interrogativa para 
facer unha suxestión).

CE 3.6. Recoñecer 
léxico escrito de uso 
común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e inferir do contexto e 
do contexto, con apoio 
visual, os significados 
de palabras e 
expresións de uso 
menos frecuente ou 
máis específico.

CE 3.7. Recoñecer as 
principais convencións
ortográficas, 
tipográficas e de 
puntuación, así como 
abreviaturas e 
símbolos de uso 

 común (p. e. , %, ), e 
os seus significados 
asociados.

materias académicas, 
asuntos ocupacionais, 
ou do seu interese (p. 
e. sobre un tema 
curricular, un 
programa 
informático, unha 
cidade, un deporte ou 
o medio ambiente), 
sempre que poida 
reler as seccións 
difíciles.

EA3.7. Comprende o 
esencial (p. e. en 
lecturas para mozas) 
de historias de ficción 
breves e ben 
estruturadas e faise 
unha idea do carácter 
dos distintos 
personaxes, as súas 
relacións e do 
argumento.

información relevante. 
CCL, CMCT, CCEC
IL3.6.3. Le textos 
informativos sobre 
temas socio-culturais e 
extrae a información 
fundamental. CCL, CSC 
CCEC
IL3.6.4. Le textos 
informativos sobre os 
temas intercurriculares 
e analízaos. CCL, CMST, 
CCEC
IL3.6.5. Le unha reseña, 
unha biografía, un 
informe, un resumo, etc.
e extrae información 
específica. CCL, CEEC
IL3.6.6. Le e comprende 
as explicacións 
gramaticais e de 
vocabulario da unidade. 
CCL, CAA
IL3.6.7. Le e comprende 
as seccións de repaso da
unidade fomentando a 
aprendizaxe autónoma. 
CCL, CAA

IL3.7.1. Le historias, 
contos, extractos de 
novelas, ensaios, 
narracións, etc. e 
comprende información
detallada. CCL, CEEC
IL3.7.2. Identifica o 
vocabulario relativo ao 
tema da unidade e pono 
en práctica. CCL, SIE
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sintáctico-
discursivas.
- was / were
- Pasado simple
- Pasado continuo

Léxico escrito de 
uso común 
(recepción) relativo 
a :.  
- Actividades 
relacionadas coa 
tecnoloxía: make a 
phone call, play a 
vídeo game, etc
- Traballos: fireman, 
policewoman, etc

Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a 
lectura, a ortografía 
de palabras 
relacionadas coa 
tecnoloxía.

BLOQUE 4:   PRODUCIÓN
DE TEXTOS ESCRITOS:

EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLES

INDICADORES DE LOGRO

E COMPETENCIAS CLAVE

Estratexias de 
produción:
Producir textos 
escritos relacionados 

CE4.1. Escribir, en 
papel ou en soporte 
electrónico, textos 
breves, sinxelos e de 

EA4.1. Completa un 
cuestionario sinxelo 
con información 
persoal e relativa á 

IL4.1.1. Escribe 
formularios, 
cuestionarios, fichas, 
etc. con información 
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con actividades 
relacionadas coa 
tecnoloxía e o 
traballo, practicando 
as seguintes 
estratexias de 
produción escrita:

Planificación
- Localizar e usar 
adecuadamente 
recursos lingüísticos 
ou temáticos (uso 
dun dicionario ou 
gramática, obtención 
de axuda, etc.).

Execución
- 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 
dispoñibles. 

- Apoiarse en e sacar 
o máximo partido dos
coñecementos 
previos (utilizar 
linguaxe 
‘prefabricada’, etc.). 

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 

estrutura clara sobre 
temas cotiáns ou de 
interese persoal, nun 
rexistro formal, neutro 
ou informal, utilizando 
adecuadamente os 
recursos básicos de 
cohesión, as 
convencións 
ortográficas básicas e 
os signos de 
puntuación máis 
comúns, cun control 
razoable de expresións
e estruturas sinxelas e 
un léxico de uso 
frecuente. 

CE4.2. Coñecer e 
aplicar estratexias 
adecuadas para 
elaborar textos 
escritos breves e de 
estrutura simple, p. e. 
copiando formatos, 
fórmulas e modelos 
convencionais propios 
de cada tipo de texto. 

CE4.3. Incorporar á 
produción do texto 
escrito os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estruturas sociais, 
relacións 
interpersoais, patróns 

súa formación, 
ocupación, intereses 
ou afeccións (p. e. 
para subscribirse a 
unha publicación 
dixital, matricularse 
nun taller, ou 
asociarse a un club 
deportivo). 

EA4.2. Escribe notas e
mensaxes (SMS, 
WhatsApp, chats), nos
que se fan breves 
comentarios ou se 
dan instrucións e 
indicacións 
relacionadas con 
actividades e 
situacións da vida 
cotiá e do seu 
interese.

EA4.3. Escribe notas, 
anuncios e mensaxes 
breves (p. e. en 
Twitter ou Facebook) 
relacionados con 
actividades e 
situacións da vida 
cotiá, do seu interese 
persoal ou sobre 

específica. CCL, CSC, SIE
IL4.1.2. Completa 
actividades escritas con 
información persoal ou 
relativa aos seus 
intereses persoais. CCL, 
SIE
IL4.1.3. Completa 
actividades de repaso e  
auto-avaliación con 
información relativa aos
seus intereses. CCL, CAA

IL4.2.1. Escribe notas, 
mensaxes sobre 
cuestións cotiás. CCL, 
SIE
IL4.2.2. Completa 
actividades referidas a 
situacións da vida cotiá 
respectando as 
convencións sociais. 
CCL, CSC, SIE

IL4.3.1. Escribe notas, 
mensaxes sobre 
cuestións cotiás. CCL, 
SIE
IL4.3.2. Escribe un 
anuncio publicitario, un 
folleto turístico, unha 
guía de viaxes seguindo 
un modelo. CCL, CEEC, 
SIE
IL4.3.3. Completa 
actividades referidas a 
situacións da vida cotiá 
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normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal relativo 
aos seguintes temas:
- Uso de Internet en 
Reino Unido
- Inventores 
británicos
- Reciclaxe de 
aparellos electrónicos

- Conciencia de
consumo

Funcións 
comunicativas:
- Escribir frases en 
pasado.
- Escribir unha carta 
de agradecemento en 
catro pasos: planear, 
escribir, revisar e 
escribir. 

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as 
seguintes funcións 
comunicativas:

- Iniciación e 
mantemento de 
relacións persoais e 
sociais.

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de persoas,
obxectos, lugares e 

de actuación, 
comportamento e 
convencións sociais, 
respectando as normas
de cortesía máis 
importantes nos 
contextos respectivos.

CE4.4. Levar a cabo as 
funcións demandadas 
polo propósito 
comunicativo, 
utilizando os 
expoñentes máis 
comúns de devanditas 
funcións e os patróns 
discursivos de uso 
máis frecuente para 
organizar o texto 
escrito de maneira 
sinxela coa suficiente 
cohesión interna e 
coherencia con 
respecto ao contexto 
de comunicación.

 CE4.5. Mostrar control
sobre un repertorio 
limitado de estruturas 
sintácticas de uso 
habitual, e empregar 
para comunicarse 
mecanismos sinxelos o
bastante axustados ao 
contexto e á intención 
comunicativa 
(repetición léxica, 

temas de actualidade, 
respectando as 
convencións e normas
de cortesía e da 
etiqueta.

EA4.4. Escribe 
informes moi breves 
en formato 
convencional con 
información sinxela e 
relevante sobre feitos 
habituais e os motivos
de certas accións, nos 
ámbitos académico e 
ocupacional, 
describindo de 
maneira sinxela 
situacións, persoas, 
obxectos e lugares e 
sinalando os 
principais 
acontecementos de 
forma esquemática.

EA4.5. Escribe 
correspondencia 
persoal na que se 
establece e mantén o 
contacto social (p. e., 
con amigos noutros 
países), intercámbiase
información, 
descríbense en 
termos sinxelos 

respectando as 
convencións sociais. 
CCL, CSC, SIE

IL4.4.1.Escribe unha 
reseña, unha biografía, 
un informe, un resumo, 
etc. utilizando 
información específica. 
CCL, CEEC, SIE
IL4.4.2. Escribe 
descricións de persoas, 
lugares, sentimentos, 
etc. de forma 
respectuosa. CCL, CSC 
SIE
IL4.4.3. Escribe artigos 
de prensa, revistas, 
páxinas web, etc. 
seguindo un modelo. 
CCL, CMCT, CEEC, SIE
IL4.4.4. Escribe 
historias de ficción, 
extractos de novelas, 
ensaios, narracións 
incluíndo información 
detallada. CCL, CEEC, 
SIE

IL4.5.1. Escribe cartas, 
e-mails, blogs, postais, 
etc. de carácter persoal 
seguindo un modelo. 
CCL, CSC, SIE
IL4.5.2. Narra por 
escrito acontecementos 
e intercambia vivencias 
persoais fomentando o 
contacto social. CCL, CSC
SIE
IL4.5.3. Escribe sobre as
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actividades.

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o aprecio,
a simpatía, a 
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa, 
e os seus contrarios. 

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas 
sintáctico-
discursivas.
- was / were
- Pasado simple
- Pasado continuo

Léxico escrito de 
uso común 
(produción) relativo
a :. 
- Actividades 
relacionadas coa 
tecnoloxía: make a 
phone call, play a 
vídeo game, etc
- Traballos: fireman, 
policewoman, etc

Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a 

elipsis, deixis persoal, 
espacial e temporal,  e 
conectores e 
marcadores 
discursivos 
frecuentes). 

CE4.6. Coñecer e 
utilizar un repertorio 
léxico escrito 
suficiente para 
comunicar 
información, opinións 
e puntos de vista 
breves, simples e 
directos en situacións 
habituais e cotiás, 
aínda que en 
situacións menos 
correntes e sobre 
temas menos 
coñecidos haxa que 
adaptar a mensaxe.

CE4.7. Coñecer e 
aplicar, de maneira 
adecuada para facerse 
comprensible case 
sempre, os signos de 
puntuación elementais
(p. e. punto, coma) e as
regras ortográficas 
básicas (p. e. uso de 
maiúsculas e 
minúsculas, ou 
separación de palabras

sucesos importantes e
experiencias persoais 
(p. e. a vitoria nunha 
competición); danse 
instrucións, fanse e 
aceptan ofrecementos
e suxestións (p. e. 
cancélanse, confirman
ou modifican unha 
invitación ou uns 
plans), e exprésanse 
opinións de maneira 
sinxela.

EA4.6. Escribe 
correspondencia 
formal básica e breve, 
dirixida a institucións 
públicas ou privadas 
ou entidades 
comerciais, 
solicitando ou dando 
a información 
requirida de maneira 
sinxela e observando 
as convencións 
formais e normas de 
cortesía básicas deste 
tipo de textos.

súas propias opinións, 
fai suxestións, 
ofrecementos, etc. de 
forma educada. CCL, 
CSC SIE
IL4.5.4. Utiliza os 
recursos dixitais do 
curso para profundar 
nos coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD

IL4.6.1. Escribe cartas, 
e-mails, faxes, etc. de 
carácter formal 
seguindo un modelo. 
CCL, CEEC, SIE
IL4.6.2. Utiliza os 
recursos dixitais do 
curso para profundar 
nos coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD
IL4.6.3. Solicita 
información formal de 
maneira educada. CCL, 
CSC, SIE
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escritura, a ortografía 
de palabras 
relacionadas coa 
tecnoloxía.

ao final de liña), así 
como as convencións 
ortográficas máis 
habituais na redacción 
de textos en soporte 
electrónico (p. e. SMS, 
WhatsApp).
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PROGRAMAS DE REFORZO E AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención á Diversidade)

A través destas actividades desenvólvese fundamentalmente a adquisición da COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).

Actividades de Consolidación:
Language Guide Unit 2
Progress Check. Unit 2.
Páxina web do alumno: www.macmillanelt.es
Macmillan Secondary Student’s Website.

Actividades de Ampliación:

Workbook:
Vocabulary plus Unit 2
Grammar bank e exercicios Unit 2
Culture: Unit 2
CLIL Unit 2
Teacher’s Resource File:
Interface basics Unit 2
Vocabulary and Grammar consolidation & extension worksheets Unit 2
Key competences worksheets Unit 2
Translation and dictation Unit 2
Culture & CLIL worksheets Unit 2
Study skills worksheets 
Integrated Macmillan Readers worksheets 
Teacher’s Book: Extra activities. 
Enlaces recomendados: 
http://timerime.com/en/timeline/129792/The+Evolution+of+the+Telephone/
http://www.guardian.co.uk/media/socialnetworking
http://news.bbc.co.uk/cbbcnews/hi/newsid_8460000/newsid_8468100/8468111.stm
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EDUCACIÓN LITERARIA

A través destas actividades desenvólvese a CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC):

Valoración e participación activa en actividades literarias na clase.
Aprecio da literatura como fonte de pracer sendo capaz de mostrar unha actitude crítica cara
a ela.
Desenvolvemento da autonomía lectora:

E.g.: Textos de lectura: A high-tech bedroom / A miracle – thanks to technology.

Macmillan ofrece unha gran variedade de lecturas en inglés adecuadas á idade do alumno. Para máis 
información acceder ao sitio web de Macmillan Readers: http://www.macmillanreaders.com/

CONTIDOS INTERCURRICULARES

A través da aprendizaxe destes contidos desenvólvese a COMPETENCIA MATEMÁTICA E 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCT):  

Tecnoloxía:  os aparellos electrónicos, o uso das novas tecnoloxías, o uso de tecnoloxía con
aplicacións médicas
Lingua: convencións para escribir o encabezamento e o final dunha carta 

VALORES E ACTITUDES (Contidos de tratamento transversal)
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A través do proceso de ensino-aprendizaxe destes valores desenvólvense as COMPETENCIAS SOCIAIS E 
CÍVICAS (CSC):

Valores:

- Educación para o Consumidor: Coñece a importancia de utilizar as novas tecnoloxías e
de comprar con moderación. SB páxinas 18 23.

- Educación para a igualdade de ambos os sexos: Comprende que tanto os homes como
as mulleres poden desempeñar calquera tipo de traballo. SB páxina 24

Actitudes:

Educación e respecto na lingua estranxeira. 
Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa lingua materna, acento, orixe,
etc. 
Superar o bloqueo mental cando se coñece a novos falantes da lingua estranxeira
Escoita atenta e mostrando seguridade
Uso da lingua estranxeira na clase

UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN
 
A través do uso destas ferramentas desenvólvese a COMPETENCIA DIXITAL (CD):

Utiliza os recursos dixitais do curso. 

Macmillan Secondary Student’s Website: www.macmillanelt.es
Versións dixitais do Student’s Book e o Workbook
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SENTIDO DE INICIATIVA E EMPRENDIMENTO

A través das seguintes actividades desenvólvese o SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR 
(SIE):

Mostra iniciativa para participar en actividades de grupo. 
 Participa nas seccións Now say it!

 Practica e interpreta un diálogo

 Intervén en conversacións sobre cuestións culturais na sección Culture

 Participa en debates sobre temas intercurriculares no apartado CLIL

 Toma parte en conversacións por parellas

Mostra emprendimento para realizar as tarefas individuais en por si:
 Completa de forma individual os exercicios de gramática e de vocabulario.

 Le de forma comprensiva os textos da unidade e completa exercicios relacionados.

 Le explicacións gramaticais.

 Presta atención nas actividades de Listening.

 Planifica e realiza actividades de escritura individualmente

 Le as seccións de referencia do Language Guide

 Completa en por si a sección de repaso Progress Check

 

RECURSOS DE AVALIACIÓN

A través das seguintes actividades desenvólvese a COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA):

Avaliación Formativa
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Observación da clase para avaliar tanto o progreso individual como o colectivo
Exercicios do workbook.
Destrezas: exercicios de reading, writing, listening

Avaliación Acumulativa
Progress Check.  Unit 2
Interface Revision 1. (Units 1-3)
Workbook Revision and Extension. Unit 2
Unit 2 Test Generator Multi-ROM
Exams Multi-ROM
Tests e Exames: Progress Test Standard 2; Progress Test Extra 2; End-of-Term Exam

Standard;  End-of-Term Exam Extra
Rúbrica

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE32

Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de

- Comprender, memorizar e usar correctamente vocabulario relacionado con verbos 
de acción con preposicións e adxectivos terminados en -ed / ing CCL

- Identificar o esencial e as ideas principais de reportaxes xornalísticas sobre 
incidentes atípicos CCL CSC

- Comprender, contrastar e usar correctamente estruturas gramaticais relacionadas co
past simple, past continuous con when e while e os tempos de presente  CCL CAA

- Identificar os acontecementos principais nunha reportaxe dun xornal a través dun 
listening CCL CSC

32

 Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en 
comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía e Competencias Clave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender
a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor; 
CCEC: Conciencia e expresións culturais
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- Facer e responder preguntas sobre acontecementos do pasado CCL CAA

- Utilizar a linguaxe funcional adecuado para contar anécdotas CCL

- Identificar o contido xeral dun texto sobre escritores famosos e as súas novelas CCL 
CMCT CCEC

- Escribir unha descrición dun incidente usando os tempos verbais e as expresións 
temporais adecuadas CCL SIE

- Asimilar os consellos de estudo e estudar a Language Guide da unidade CCL CAA SIE
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Estratexias de 
comprensión: 
- Mobilización de 
información previa 
sobre tipo de tarefa e 
sobre o tema da 
unidade: 
acontecementos 
estraños. 

- Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión ao 
mesmo, mediante 
escóitaa duns rapaces
falando sobre os seus 
supersticións. 

- Distinción de tipos 
de comprensión 
(sentido xeral, 
información esencial, 
puntos principais, 
detalles relevantes) 
ao escoitar unha 
reportaxe xornalística
sobre quenllas. 

- Formulación de 
hipótese sobre 
contido e contexto 
antes de escoitar a 
conversación dun 
amigo.

- Inferencia e 
formulación de 
hipótese sobre 
significados a partir 

CE1.1.Identificar a 
información esencial, 
os puntos principais e 
os detalles máis 
relevantes en textos 
orais breves e ben 
estruturados, 
transmitidos de viva 
voz ou por medios 
técnicos e articulados a
velocidade lenta ou 
media, nun rexistro 
formal, informal ou 
neutro, e que versen 
sobre asuntos cotiáns 
en situacións habituais
ou sobre temas xerais 
ou do propio campo de
interese nos ámbitos 
persoal, público, 
educativo e 
ocupacional, sempre 
que as condicións 
acústicas non 
distorsionen a 
mensaxe e póidase 
volver escoitar o 
devandito. 

CE1.2.Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a 
comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos e ideas 
principais ou os 

EA1.1. Capta os 
puntos principais e 
detalles relevantes de 
indicacións, anuncios, 
mensaxes e 
comunicados breves e
articulados de 
maneira lenta e clara 
(p. e. cambio de porta 
de embarque nun 
aeroporto, 
información sobre 
actividades nun 
campamento de 
verán, ou no 
contestador 
automático dun cine), 
sempre que as 
condicións acústicas 
sexan boas e o son 
non estea 
distorsionado. 

EA1.2. Entende o 
esencial do que se lle 
di en transaccións e 
xestións cotiás e 
estruturadas (p. e. en 
hoteis, tendas, 
albergues, 
restaurantes, centros 
de lecer, de estudos 
ou traballo).

EA1.4. Comprende, 
nunha conversación 
informal na que 

IL1.1.1. Escoita 
indicacións, instrucións,
anuncios, e capta a 
información esencial. 
CCL, SIE
IL1.1.2. Utiliza os 
recursos dixitais do 
curso para afianzar os 
coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD

IL1.2.1. Escoita diálogos
sobre xestións cotiás e 
extrae a información 
esencial. CCL, SIE
IL1.2.2. Escoita e 
entende as preguntas do
profesor sobre temas 
familiares e cotiáns. CCL
IL1.2.3. Escoita e 
interpreta diálogos 
sobre situacións cotiás 
respectando as 
convencións sociais. 
CCL, CSC, SIE

IL1.4.1.Escoita 
conversacións informais
relacionadas co tema da 
unidade e capta a 
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da comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, 
utilizando imaxes 
para predicir o 
contido dun texto oral
sobre quenllas.

- Reformulación de 
hipótese a partir da 
comprensión de 
novos elementos, ao 
escoitar de novo a 
uns rapaces falando 
sobre os seus 
supersticións. 

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal relativo 
aos seguintes temas:
- As supersticións en 
distintos países.
- Un escritor británico
famoso
- Feitos curiosos do 
mundo
- Interese polas 
historias sobre outros
países

Funcións 
comunicativas:

detalles relevantes do 
texto.

CE1.3. Coñecer e 
utilizar para a 
comprensión do texto 
os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá 
(hábitos de estudo e de
traballo, actividades de
lecer), condicións de 
vida (contorna, 
estrutura social), 
relacións interpersoais
(entre homes e 
mulleres, no traballo, 
no centro educativo, 
nas institucións), 
comportamento 
(xestos, expresións 
faciais, uso da voz, 
contacto visual), e 
convencións sociais 
(costumes, tradicións).

CE1.4. Distinguir a 
función ou funcións 
comunicativas máis 
relevantes do texto e 
un repertorio dos seus 
expoñentes máis 
comúns, así como 
patróns discursivos de 
uso frecuente relativos 
á organización textual 
(introdución do tema, 
desenvolvemento e 

participa, descricións, 
narracións, puntos de 
vista e opinións sobre 
asuntos prácticos da 
vida diaria e sobre 
temas do seu interese,
cando se lle fala con 
claridade, amodo e 
directamente e si o 
interlocutor está 
disposto a repetir ou 
reformular o 
devandito.

EA1.6. Distingue, co 
apoio da imaxe, as 
ideas principais e 
información relevante
en presentacións 
sobre temas 
educativos, 
ocupacionais ou do 
seu interese (p. e., 
sobre un tema 
curricular, ou unha 
charla para organizar 
o traballo en equipo).

EA1.7. Identifica a 
información esencial 
de programas de 
televisión sobre 
asuntos cotiáns ou do 
seu interese 

información básica. CCL,
CMCT
IL1.4.2. Escoita 
conversacións informais
relacionadas con temas 
socioculturais e 
intercurriculares. CCL, 
CSC

IL1.6.1. Escoita 
gravacións sobre o tema
da unidade  e interpreta 
a información. CCL, 
CMCT
IL1.6.2. Escoita 
gravacións sobre temas 
socioculturais e analiza 
as diferenzas respecto 
da propia cultura. CCL, 
CCEC, CSC
IL1.6.3. Escoita 
gravacións sobre temas 
inter curriculares e 
completa actividades 
relacionadas. CCL, CCEC,
CMCT
IL1.6.4. Utiliza  recursos
audiovisuais para 
afianzar os 
coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CCEC

IL1.7.1. Escoita 
extractos de programas 
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- Escoitar unha 
conversación sobre as
supersticións
- Escoitar unha 
reportaxe sobre o 
ataque dunha quenlla
- Escoitar unha 
anécdota

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as 
seguintes funcións 
comunicativas:

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, 
e expresión de 
sucesos futuros.

- Expresión do 
coñecemento, a 
certeza, a dúbida e a 
conxectura. 

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas 
sintáctico-
discursivas.
- Past simple e past 
continuous con when  
e while
- Contraste de tempos

cambio temático, e 
peche textual).

CE1.5. Aplicar á 
comprensión do texto 
os coñecementos sobre
os constituíntes e a 
organización de 
patróns sintácticos e 
discursivos de uso 
frecuente na 
comunicación oral, así 
como os seus 
significados asociados 
(p. e. estrutura 
interrogativa para 
facer unha suxestión).

CE1.6. Recoñecer 
léxico oral de uso 
común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e inferir do contexto e 
do contexto, con apoio 
visual, os significados 
de palabras e 
expresións de uso 
menos frecuente ou 
máis específico.

CE1.7. Discriminar 
patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e 
de entoación de uso 
común, e recoñecer os 
significados e 

articulados con 
lentitude e claridade 
(p. e. noticias, 
documentais ou 
entrevistas), cando as 
imaxes axudan á 
comprensión.

de radio ou de televisión
e extrae información 
específica. CCL, CCEC, 
SIE
IL1.7.2. Utiliza os 
recursos dixitais do 
curso para profundar 
nos coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD
IL1.7.3. Utiliza  recursos
audiovisuais para 
afianzar os 
coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CCEC
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de pasado e presente

Léxico oral de uso 
común (recepción) 
relativo a: 
- Verbos de acción e 
preposicións under, 
towards, across
- Adxectivos 
terminados en -ed 
/-ing frightened, 
frightening; bored, 
boring  

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos 
e de entoación: 
- Acentuación de 
frases

intencións 
comunicativas xerais 
relacionados cos 
mesmos.

BLOQUE 2:   PRODUCIÓN
DE TEXTOS ORAIS:

EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN
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AVALIABLES
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Estratexias de 
produción:
Producir textos orais 
relacionados coa 
descrición de 
acontecementos 
estraños, practicando 
con todo iso as 
seguintes estratexias 
de produción oral:

CE2.1. Producir textos 
breves e 
comprensibles, tanto 
en conversación cara a 
cara como por teléfono
ou outros medios 
técnicos, nun rexistro 
neutro ou informal, 
cunha linguaxe sinxela,

EA2.1. Fai 
presentacións breves 
e ensaiadas, ben 
estruturadas e con 
apoio visual (p. e. 
transparencias ou 
PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de
temas do seu interese 

IL2.1.1. Fai 
presentacións simples 
relacionadas co tema da 
unidade seguindo un 
exemplo. CCL, SIE
IL2.1.2. Fala sobre 
temas socioculturais, 
mostrando respecto 
cara a outras culturas. 
CCL, SIE, CSC

584



DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2019/20
DE INGLÉS

BLOQUE 2:   PRODUCIÓN
DE TEXTOS ORAIS:

EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLES

INDICADORES DE LOGRO

E COMPETENCIAS CLAVE

Planificación
- Concibir a mensaxe 
con claridade, 
distinguindo a súa 
idea ou ideas 
principais e a súa 
estrutura básica.

Execución
- 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 
dispoñibles. 

- Apoiarse en e sacar 
o máximo partido dos
coñecementos 
previos (utilizar 
linguaxe 
‘prefabricada’, etc.).

Lingüísticos
- Definir ou 
parafrasear un termo 
ou expresión.

Paralingüísticos e 
paratextuais
- Sinalar obxectos, 
usar deícticos ou 
realizar accións que 
aclaran o significado.

nos que se dá, 
solicítase e 
intercámbiase 
información sobre 
temas de importancia 
na vida cotiá e asuntos 
coñecidos ou de 
interese persoal, 
educativo ou 
ocupacional, e 
xustifícanse 
brevemente os motivos
de determinadas 
accións e plans, aínda 
que ás veces haxa 
interrupcións ou 
vacilacións, resulten 
evidentes as pausas e a
reformulación para 
organizar o discurso e 
seleccionar expresións 
e estruturas, e o 
interlocutor teña que 
solicitar ás veces que 
se lle repita o 
devandito. 

CE2.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para 
producir textos orais 
fonolóxicos ou 
dialóxicos breves e de 
estrutura simple e 
clara, utilizando, entre 
outros, procedementos
como a adaptación da 
mensaxe a patróns da 

ou relacionados cos 
seus estudos ou 
ocupación, e responde
a preguntas breves e 
sinxelas dos oíntes 
sobre o contido das 
mesmas.

EA2.2. Desenvólvese 
correctamente en 
xestións e 
transaccións cotiás, 
como son as viaxes, o 
aloxamento, o 
transporte, as 
compras e o lecer, 
seguindo normas de 
cortesía básicas 
(saúdo e tratamento).

EA2.3. Participa en 
conversacións 
informais cara a cara 
ou por teléfono ou 
outros medios 
técnicos, nas que 
establece contacto 
social, intercambia 
información e expresa

IL2.1.3. Fala sobre 
temas intercurriculares, 
mostrando os seus 
coñecementos sobre os 
mesmos. CCL, SIE, CMCT
IL2.1.4. Responde 
adecuadamente ás 
preguntas do profesor  
sobre temas familiares e
cotiáns. CCL, SIE
IL2.1.5. Participa en 
traballos cooperativos 
(proxectos, 
presentacións, etc.) e 
exponos ante a clase. 
CCL, SIE, CCEC

IL2.2.1. Practica 
diálogos sobre 
situacións cotiás 
seguindo un modelo. 
CCL, SIE
IL2.2.2. Practica saúdos, 
presentacións, etc. de 
forma educada. CCL, 
CSC; SIE
IL2.2.3. Practica e 
reproduce a pronuncia 
correcta en situacións 
cotiás de comunicación. 
CCL, SIE
IL2.2.4. Utiliza a 
linguaxe xestual para 
favorecer a 
comunicación en 
situacións cotiás. CCL, 
CAA
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- 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 relativo 
aos seguintes temas:
- As supersticións en 
distintos países.
- Un escritor británico
famoso
- Feitos curiosos do 
mundo
- Interese polas 
historias sobre outros
países

Funcións 
comunicativas:
- Preguntar e 
responder o pasado
- Intercambiar 
información sobre a 
superstición
- Representar unha 
entrevista cun 
xornalista 
- Preparar e contra 
unha anécdota.

A través destas 
actividades o alumno 

primeira lingua ou 
outras, ou o uso de 
elementos léxicos 
aproximados si non se 
dispón doutros máis 
precisos.

CE2.3. Incorporar á 
produción do texto 
oral monolóxico ou 
dialóxico os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estruturas sociais, 
relacións 
interpersoais, patróns 
de actuación, 
comportamento e 
convencións sociais, 
actuando coa debida 
propiedade e 
respectando as normas
de cortesía máis 
importantes nos 
contextos respectivos.

CE2.4. Levar a cabo as 
funcións demandadas 
polo propósito 
comunicativo, 
utilizando os 
expoñentes máis 
comúns de devanditas 
funcións e os patróns 
discursivos de uso 
máis frecuente para 
organizar o texto de 

opinións e puntos de 
vista, fai invitacións e 
ofrecementos, pide e 
ofrece cousas, pide e 
dá indicacións ou 
instrucións, ou 
discute os pasos que 
hai que seguir para 
realizar unha 
actividade conxunta. 

IL2.3.1. Interpreta 
conversacións informais
por parellas 
respectando as normas 
e convencións sociais. 
CCL, SIE, CSC
IL2.3.2. Practica e 
reproduce a pronuncia 
correcta en 
conversacións 
informais. CCL, SIE
IL2.3.3. Conversa acerca
de valores de tipo ético 
mostrando respecto 
cara ao resto de 
opinións. CCL, CSC, SIE
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practicará as 
seguintes funcións 
comunicativas:

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, 
e expresión de 
sucesos futuros.

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o aprecio,
a simpatía, a 
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa, 
e os seus contrarios. 

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas 
sintáctico-
discursivas.
- Past simple e past 
continuous con when  
e while
- Contraste de tempos
de pasado e presente

Léxico oral de uso 

maneira sinxela coa 
suficiente cohesión 
interna e coherencia 
con respecto ao 
contexto de 
comunicación.

CE2.5. Mostrar control 
sobre un repertorio 
limitado de estruturas 
sintácticas de uso 
habitual, e empregar 
para comunicarse 
mecanismos sinxelos o
bastante axustados ao 
contexto e á intención 
comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis persoal, 
espacial e temporal,  e 
conectores e 
marcadores 
conversacionais 
frecuentes).

CE2.6. Coñecer e 
utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente 
para comunicar 
información, opinións 
e puntos de vista 
breves, simples e 
directos en situacións 
habituais e cotiás, 
aínda que en 
situacións menos 
correntes haxa que 
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común (produción) 
relativo a :.  
- Verbos de acción e 
preposicións under, 
towards, across
- Adxectivos 
terminados en -ed 
/-ing frightened, 
frightening; bored, 
boring  

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos 
e de entoación.
- Acentuación de 
frases

adaptar a mensaxe.

CE2.7. Pronunciar e 
entoar de maneira 
clara e intelixible, 
aínda que ás veces 
resulte evidente o 
acento estranxeiro, ou 
se cometan erros de 
pronuncia esporádicos 
sempre que non 
interrompan a 
comunicación, e os 
interlocutores teñan 
que solicitar 
repeticións de cando 
en vez.

CE2.8. Manexar frases 
curtas, grupos de 
palabras e fórmulas 
para desenvolverse de 
maneira suficiente en 
breves intercambios en
situacións habituais e 
cotiás, interrompendo 
en ocasións o discurso 
para buscar 
expresións, articular 
palabras menos 
frecuentes e reparar a 
comunicación en 
situacións menos 
comúns.
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CE2.9. Interactuar de 
maneira sinxela en 
intercambios 
claramente 
estruturados, 
utilizando fórmulas ou 
xestos simples para 
tomar ou ceder a 
quenda de palabra, 
aínda que se dependa 
en gran medida da 
actuación do 
interlocutor. 

BLOQUE 3:
COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLES

INDICADORES DE LOGRO

E COMPETENCIAS CLAVE

Estratexias de 
comprensión:
- Mobilización de 
información previa 
sobre o tema da 
unidade: 
acontecementos 
estraños. 

- Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión ao 
mesmo mediante a 
lectura dun texto 

CE 3.1. Identificar a 
información esencial, 
os puntos máis 
relevantes e detalles 
importantes en textos, 
tanto en formato 
impreso como en 
soporte dixital, breves 
e ben estruturados, 
escritos nun rexistro 
formal, informal ou 
neutro, que traten de 
asuntos cotiáns, de 
temas de interese ou 

EA3.1. Identifica, con 
axuda da imaxe, 
instrucións de 
funcionamento e 
manexo de aparellos 
electrónicos ou de 
máquinas, así como 
instrucións para a 
realización de 
actividades e normas 
de seguridade (p. e., 
nun centro escolar, un
lugar público ou unha 

IL3.1.1. Le instrucións, 
indicacións , carteis, 
fichas informativas, etc 
e comprende 
información específica. 
CCL, CCEC
IL3.1.2. Le e identifica 
información básica e 
instrucións nos 
enunciados dos 
exercicios. CCL
IL3.1.3. Le e pon en 
práctica instrucións e 
consellos para mellorar 
as súas técnicas de 
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sobre incidentes. 
- Distinción de tipos 
de comprensión 
(sentido xeral, 
información esencial, 
puntos principais), ao
ler  un texto e pór en 
orde os 
acontecementos.
- Formulación de 
hipótese sobre 
contido e contexto 
antes de ler unha 
nota cultural sobre as 
especies de quenlla 
que viven na costa 
británica.
- Inferencia e 
formulación de 
hipótese sobre 
significados a partir 
da comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, 
lendo e escoitando a 
descrición dun 
accidente e colocando
as imaxes na orde 
correcta.
- Reformulación de 
hipótese a partir da 
comprensión de 
novos elementos ao 
ler un texto acerca de 
problemas na 
montaña.

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 

relevantes para os 
propios estudos e 
ocupacións, e que 
conteñan estruturas 
sinxelas e un léxico de 
uso común. 

CE 3.2. Coñecer e saber
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a 
comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos e ideas 
principais ou os 
detalles relevantes do 
texto.

CE 3.3. Coñecer, e 
utilizar para a 
comprensión do texto, 
os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá 
(hábitos de estudo e de
traballo, actividades de
lecer, incluídas 
manifestacións 
artísticas como a 
música ou o cine), 
condicións de vida 
(contorna, estrutura 
social), relacións 
interpersoais (entre 
homes e mulleres, no 
traballo, no centro 
educativo, nas 
institucións), e 

zona de lecer).

EA3.2. Entende os 
puntos principais de 
anuncios e material 
publicitario de 
revistas ou Internet 
formulados de 
maneira simple e 
clara, e relacionados 
con asuntos do seu 
interese, nos ámbitos 
persoal, académico e 
ocupacional. 

EA3.3. Comprende 
correspondencia 
persoal en calquera 
formato na que se fala
dun mesmo; 
descríbense persoas, 
obxectos e lugares; 
nárranse 
acontecementos 
pasados, presentes e 
futuros, reais ou 
imaxinarios, e 
exprésanse 
sentimentos, desexos 
e opinións sobre 
temas xerais, 
coñecidos ou do seu 
interese.

EA3.4. Entende o 
esencial de 
correspondencia 
formal na que se lle 

aprendizaxe. CCL, CAA

IL3.2.1. Le un anuncio 
publicitario, un folleto 
turístico, unha guía de 
viaxes, etc. e analiza a 
información. CCL, CEEC
IL3.2.2. Utiliza os 
recursos dixitais do 
curso para profundar 
nos coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD

IL3.3.1. Le cartas, e-
mails, blogs, postais, etc.
de carácter persoal e 
utilízaos como modelo . 
CCL, CSC, SIE
IL3.3.2. Le descricións 
persoais e analiza a súa 
dimensión social. CCL, 
CSC
IL3.3.3. Le opinións 
persoais, expresión de 
sentimentos, desexos, 
etc. e compáraos cos 
propios. CCL, CSC

IL3.4.1. Le cartas, e-
mails, faxes, etc. de 
carácter formal e extrae 
información específica. 
CCL, CEEC
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convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal relativo 
aos seguintes temas:
- As supersticións en 
distintos países.
- Un escritor británico
famoso
- Feitos curiosos do 
mundo
- Interese polas 
historias sobre outros
países
 Funcións 
comunicativas:
- Ler tres noticias de 
prensa sobre 
escapadas 
afortunadas
- Ler un texto sobre 
un escritor famoso
- Ler un texto modelo 
sobre un accidente

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as 
seguintes funcións 
comunicativas:

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, 
e expresión de 
sucesos futuros.

convencións sociais 
(costumes, tradicións).

CE 3.4. Distinguir a 
función ou funcións 
comunicativas máis 
relevantes do texto e 
un repertorio dos seus 
expoñentes máis 
comúns, así como 
patróns discursivos de 
uso frecuente relativos 
á organización textual 
(introdución do tema, 
desenvolvemento e 
cambio temático, e 
peche textual). 

CE 3.5. Recoñecer, e 
aplicar á comprensión 
do texto, os 
constituíntes e a 
organización de 
estruturas sintácticas 
de uso frecuente na 
comunicación escrita, 
así como os seus 
significados asociados 
(p. e. estrutura 
interrogativa para 
facer unha suxestión).

CE 3.6. Recoñecer 
léxico escrito de uso 
común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 

informa sobre 
asuntos do seu 
interese no contexto 
persoal, educativo ou 
ocupacional (p. e. 
sobre un curso de 
idiomas ou unha 
compra por Internet).

EA3.5. Capta as ideas 
principais de textos 
xornalísticos breves 
en calquera soporte si
os números, os 
nomes, as ilustracións
e os títulos vehiculan 
gran parte da 
mensaxe. 

EA3.6. Entende 
información 
específica esencial en 
páxinas Web e outros 
materiais de 
referencia ou consulta
claramente 
estruturados sobre 
temas relativos a 
materias académicas, 
asuntos ocupacionais, 
ou do seu interese (p. 
e. sobre un tema 
curricular, un 
programa 
informático, unha 
cidade, un deporte ou 
o medio ambiente), 
sempre que poida 
reler as seccións 

IL3.4.2. Utiliza os 
recursos dixitais do 
curso para profundar 
nos coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD

IL3.5.1. Le artigos de 
prensa, revistas, páxinas
web, etc, e analiza a 
información. CCL, CMCT,
CEEC
IL3.5.2. Le noticias 
relacionadas con 
valores de tipo ético e 
expresa a súa propia 
opinión. CCL, CSC

IL3.6.1. Identifica o 
vocabulario relativo ao 
tema da unidade e pono 
en práctica. CCL, SIE
IL3.6.2. Le textos 
informativos sobre o 
tema principal da 
unidade e extrae 
información relevante. 
CCL, CMCT, CCEC
IL3.6.3. Le textos 
informativos sobre 
temas socio-culturais e 
extrae a información 
fundamental. CCL, CSC 
CCEC
IL3.6.4. Le textos 
informativos sobre os 
temas intercurriculares 
e analízaos. CCL, CMST, 
CCEC
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- Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, opinións 
e puntos de vista, 
consellos, 
advertencias e avisos.

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o aprecio,
a simpatía, a 
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa, 
e os seus contrarios. 

Estruturas 
sintáctico-
discursivas.
- Past simple e past 
continuous con when  
e while
- Contraste de tempos
de pasado e presente

Léxico escrito de 
uso común 
(recepción) relativo 
a :.  
- Verbos de acción e 
preposicións under, 
towards, across
- Adxectivos 
terminados en -ed 
/-ing frightened, 
frightening; bored, 
boring  

Patróns gráficos e 
convencións 

estudos e ocupacións, 
e inferir do contexto e 
do contexto, con apoio 
visual, os significados 
de palabras e 
expresións de uso 
menos frecuente ou 
máis específico.

difíciles. IL3.6.5. Le unha reseña, 
unha biografía, un 
informe, un resumo, etc.
e extrae información 
específica. CCL, CEEC
IL3.6.6. Le e comprende 
as explicacións 
gramaticais e de 
vocabulario da unidade. 
CCL, CAA
IL3.6.7. Le e comprende 
as seccións de repaso da
unidade fomentando a 
aprendizaxe autónoma. 
CCL, CAA

IL3.7.1. Le historias, 
contos, extractos de 
novelas, ensaios, 
narracións, etc. e 
comprende información
detallada. CCL, CEEC
IL3.7.2. Identifica o 
vocabulario relativo ao 
tema da unidade e pono 
en práctica. CCL, SIE
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ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a 
lectura, a ortografía 
de palabras 
relacionadas con 
acontecementos 
estraños.

CE 3.7. Recoñecer as 
principais convencións
ortográficas, 
tipográficas e de 
puntuación, así como 
abreviaturas e 
símbolos de uso 

 común (p. e. , %, ), e 
os seus significados 
asociados.

EA3.7. Comprende o 
esencial (p. e. en 
lecturas para mozas) 
de historias de ficción 
breves e ben 
estruturadas e faise 
unha idea do carácter 
dos distintos 
personaxes, as súas 
relacións e do 
argumento.
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Estratexias de 
produción:
Producir textos 
escritos relacionados 
coas descricións de 
acontecementos 
estraños, practicando 
as seguintes 
estratexias de 
produción escrita:

Planificación
- 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. 

- Apoiarse en e sacar 
o máximo partido dos
coñecementos 
previos (utilizar 
linguaxe 
‘prefabricada’, etc.). 

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 

CE4.1. Escribir, en 
papel ou en soporte 
electrónico, textos 
breves, sinxelos e de 
estrutura clara sobre 
temas cotiáns ou de 
interese persoal, nun 
rexistro formal, neutro 
ou informal, utilizando 
adecuadamente os 
recursos básicos de 
cohesión, as 
convencións 
ortográficas básicas e 
os signos de 
puntuación máis 
comúns, cun control 
razoable de expresións
e estruturas sinxelas e 
un léxico de uso 
frecuente. 

CE4.2. Coñecer e 
aplicar estratexias 
adecuadas para 
elaborar textos 
escritos breves e de 
estrutura simple, p. e. 
copiando formatos, 
fórmulas e modelos 
convencionais propios 
de cada tipo de texto. 

CE4.3. Incorporar á 
produción do texto 
escrito os 

EA4.1. Completa un 
cuestionario sinxelo 
con información 
persoal e relativa á 
súa formación, 
ocupación, intereses 
ou afeccións (p. e. 
para subscribirse a 
unha publicación 
dixital, matricularse 
nun taller, ou 
asociarse a un club 
deportivo). 

EA4.4. Escribe 
informes moi breves 
en formato 
convencional con 
información sinxela e 
relevante sobre feitos 
habituais e os motivos
de certas accións, nos 
ámbitos académico e 
ocupacional, 
describindo de 
maneira sinxela 
situacións, persoas, 
obxectos e lugares e 
sinalando os 
principais 
acontecementos de 
forma esquemática.

IL4.1.1. Escribe 
formularios, 
cuestionarios, fichas, 
etc. con información 
específica. CCL, CSC, SIE
IL4.1.2. Completa 
actividades escritas con 
información persoal ou 
relativa aos seus 
intereses persoais. CCL, 
SIE
IL4.1.3. Completa 
actividades de repaso e  
auto-avaliación con 
información relativa aos
seus intereses. CCL, CAA

IL4.4.1.Escribe unha 
reseña, unha biografía, 
un informe, un resumo, 
etc. utilizando 
información específica. 
CCL, CEEC, SIE
IL4.4.2. Escribe 
descricións de persoas, 
lugares, sentimentos, 
etc. de forma 
respectuosa. CCL, CSC 
SIE
IL4.4.3. Escribe artigos 
de prensa, revistas, 
páxinas web, etc. 
seguindo un modelo. 
CCL, CMCT, CEEC, SIE
IL4.4.4. Escribe 
historias de ficción, 
extractos de novelas, 
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normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal relativo 
aos seguintes temas:
- As supersticións en 
distintos países.
- Un escritor británico
famoso
- Feitos curiosos do 
mundo
- Interese polas 
historias sobre outros
países

Funcións 
comunicativas:
- Escribir a descrición
dun accidente.

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as 
seguintes funcións 
comunicativas:

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de persoas,
obxectos, lugares e 
actividades.

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, 

coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estruturas sociais, 
relacións 
interpersoais, patróns 
de actuación, 
comportamento e 
convencións sociais, 
respectando as normas
de cortesía máis 
importantes nos 
contextos respectivos.

CE4.4. Levar a cabo as 
funcións demandadas 
polo propósito 
comunicativo, 
utilizando os 
expoñentes máis 
comúns de devanditas 
funcións e os patróns 
discursivos de uso 
máis frecuente para 
organizar o texto 
escrito de maneira 
sinxela coa suficiente 
cohesión interna e 
coherencia con 
respecto ao contexto 
de comunicación.

 CE4.5. Mostrar control
sobre un repertorio 
limitado de estruturas 
sintácticas de uso 

EA4.5. Escribe 
correspondencia 
persoal na que se 
establece e mantén o 
contacto social (p. e., 
con amigos noutros 
países), intercámbiase
información, 
descríbense en 
termos sinxelos 
sucesos importantes e
experiencias persoais 
(p. e. a vitoria nunha 
competición); danse 
instrucións, fanse e 
aceptan ofrecementos
e suxestións (p. e. 
cancélanse, confirman
ou modifican unha 
invitación ou uns 
plans), e exprésanse 
opinións de maneira 
sinxela.

EA4.6. Escribe 
correspondencia 
formal básica e breve, 
dirixida a institucións 
públicas ou privadas 
ou entidades 
comerciais, 

ensaios, narracións 
incluíndo información 
detallada. CCL, CEEC, 
SIE

IL4.5.1. Escribe cartas, 
e-mails, blogs, postais, 
etc. de carácter persoal 
seguindo un modelo. 
CCL, CSC, SIE
IL4.5.2. Narra por 
escrito acontecementos 
e intercambia vivencias 
persoais fomentando o 
contacto social. CCL, CSC
SIE
IL4.5.3. Escribe sobre as
súas propias opinións, 
fai suxestións, 
ofrecementos, etc. de 
forma educada. CCL, 
CSC SIE
IL4.5.4. Utiliza os 
recursos dixitais do 
curso para profundar 
nos coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD

IL4.6.1. Escribe cartas, 
e-mails, faxes, etc. de 
carácter formal 
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e expresión de 
- Expresión do 
coñecemento, a 
certeza, a dúbida e a 
conxectura. 
Estruturas 
sintáctico-
discursivas.
- Past simple e past 
continuous con when  
e while
- Contraste de tempos
de pasado e presente

Léxico escrito de 
uso común 
(produción) relativo
a :identificación 
acode
- Verbos de acción e 
preposicións under, 
towards, across
- Adxectivos 
terminados en -ed 
/-ing frightened, 
frightening; bored, 
boring  

Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a 

habitual, e empregar 
para comunicarse 
mecanismos sinxelos o
bastante axustados ao 
contexto e á intención 
comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis persoal, 
espacial e temporal,  e 
conectores e 
marcadores 
discursivos 
frecuentes). 

CE4.6. Coñecer e 
utilizar un repertorio 
léxico escrito 
suficiente para 
comunicar 
información, opinións 
e puntos de vista 
breves, simples e 
directos en situacións 
habituais e cotiás, 
aínda que en 
situacións menos 
correntes e sobre 
temas menos 
coñecidos haxa que 

solicitando ou dando 
a información 
requirida de maneira 
sinxela e observando 
as convencións 
formais e normas de 
cortesía básicas deste 
tipo de textos.

seguindo un modelo. 
CCL, CEEC, SIE
IL4.6.2. Utiliza os 
recursos dixitais do 
curso para profundar 
nos coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD
IL4.6.3. Solicita 
información formal de 
maneira educada. CCL, 
CSC, SIE
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escritura, a ortografía 
de palabras 
relacionadas con 
acontecementos 
estraños.

adaptar a mensaxe.

CE4.7. Coñecer e 
aplicar, de maneira 
adecuada para facerse 
comprensible case 
sempre, os signos de 
puntuación elementais
(p. e. punto, coma) e as
regras ortográficas 
básicas (p. e. uso de 
maiúsculas e 
minúsculas, ou 
separación de palabras
ao final de liña), así 
como as convencións 
ortográficas máis 
habituais na redacción 
de textos en soporte 
electrónico (p. e. SMS, 
WhatsApp).
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PROGRAMAS DE REFORZO E AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención á Diversidade)

A través destas actividades desenvólvese fundamentalmente a adquisición da COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).

Actividades de Consolidación:
Language Guide Unit 3
Progress Check. Unit 3.
Páxina web do alumno: www.macmillanelt.es
Macmillan Secondary Student’s Website.

Actividades de Ampliación:

Workbook:
Vocabulary plus Unit 3
Grammar bank e exercicios Unit 3
Culture: Unit 3
CLIL Unit 3
Teacher’s Resource File:
Interface basics Unit 3
Vocabulary and Grammar consolidation & extension worksheets Unit 3
Key competences worksheets Unit 3
Translation and dictation Unit 3
Culture & CLIL worksheets Unit 3
Study skills worksheets 
Integrated Macmillan Readers worksheets 
Teacher’s Book: Extra activities
Enlaces recomendados: 
http://timerime.com/en/timeline/129792/The+Evolution+of+the+Telephone/
http://www.guardian.co.uk/media/socialnetworking
http://news.bbc.co.uk/cbbcnews/hi/newsid_8460000/newsid_8468100/8468111.stm

 

EDUCACIÓN LITERARIA
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A través destas actividades desenvólvese a CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC):

Valoración e participación activa en actividades literarias na clase.
Aprecio da literatura como fonte de pracer sendo capaz de mostrar unha actitude crítica cara
a ela.
Desenvolvemento da autonomía lectora:

E.g.: Crocodiles in the pool / Tree couple get home safely  

Referencias a Robinson Crusoe, unha novela de Daniel Defoe.

Macmillan ofrece unha gran variedade de lecturas en inglés adecuadas á idade do alumno. Para máis 
información acceder ao sitio web de Macmillan Readers: http://www.macmillanreaders.com/

CONTIDOS INTERCURRICULARES

A través da aprendizaxe destes contidos desenvólvese a COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(CCL):  

Literatura: escritores famosos e novelas
Lingua: mecanismos narrativos – marcadores do discurso 
Ciencias naturais: quenllas

VALORES E ACTITUDES (Contidos de tratamento transversal)
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A través do proceso de ensino-aprendizaxe destes valores desenvólvense as COMPETENCIAS SOCIAIS E 
CÍVICAS (CSC):

Valores:

- Educación para a Saúde: A importancia de prestar atención á seguridade cando se
practican deportes extremos ou cando se emprenden aventura.  SB  páxinas 31, 33, 37.

Actitudes:

Educación e respecto na lingua estranxeira. 
Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa lingua materna, acento, orixe,
etc. 
Superar o bloqueo mental cando se coñece a novos falantes da lingua estranxeira
Escoita atenta e mostrando seguridade
Uso da lingua estranxeira na clase

UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN
 
A través do uso destas ferramentas desenvólvese a COMPETENCIA DIXITAL (CD):

Utiliza os recursos dixitais do curso. 
Macmillan Secondary Student’s Website: www.macmillanelt.es
Versións dixitais do Student’s Book e o Workbook 

SENTIDO DE INICIATIVA E EMPRENDIMENTO

A través das seguintes actividades desenvólvese o SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR 
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(SIE):

Mostra iniciativa para participar en actividades de grupo: 
 Participa nas seccións Now say it!

 Practica e interpreta un diálogo

 Intervén en conversacións sobre cuestións culturais na sección Culture

 Participa en debates sobre temas intercurriculares no apartado CLIL

 Toma parte en conversacións por parellas

Mostra emprendimento para realizar as tarefas individuais en por si:
 Completa de forma individual os exercicios de gramática e de vocabulario.

 Le de forma comprensiva os textos da unidade e completa exercicios relacionados.

 Le explicacións gramaticais.

 Presta atención nas actividades de Listening.

 Planifica e realiza actividades de escritura individualmente

 Le as seccións de referencia do Language Guide

 Completa en por si a sección de repaso Progress Check

 

RECURSOS DE AVALIACIÓN

A través das seguintes actividades desenvólvese a COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA):

Observación  do  traballo  de  clase  para  avaliar  o  progreso  tanto  individual  como
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colectivo
Exercicios do Workbook.
Destrezas: exercicios de reading, writing, listening e speaking

Avaliación acumulativa
Progress Check.  Unit 3
Interface Revision 1. (Units 1-3)
Workbook Revision and Extension. Unit 3
Unit 3 Test Generator Multi-ROM
Tests and Exams Pack: Basic Progress Test; Unit Test Standard; 

Rúbrica

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE33

Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de

- Comprender, memorizar e usar correctamente vocabulario relacionado con lugares 
para visitar e adverbios CCL CMCT

- Identificar o esencial e as ideas principais dun texto sobre diferentes lugares do 
mundo CCL CMCT CCEC

- Comprender, contrastar e usar correctamente estruturas gramaticais relacionadas 
cos comparativos e superlativos e con too  e (not) enough CCL CAA

- Identificar a información xeral e específica nun listening sobre un edificio 
sorprendente. CCL CMCT CCEC

- Facer e responder preguntas sobre lugares e edificios e sobre como fan as cousas 

33

 Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en 
comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía e Competencias Clave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender
a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor; 
CCEC: Conciencia e expresións culturais
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CCL CMCT

- Utilizar a linguaxe funcional adecuado para describir e preguntar acerca dun lugar 
CCL CMCT

- Identificar información específica nun e-mail sobre Nova York CCL CMCT CD CCEC

- Identificar o contido xeral dunha entrada para unha guía turística CCL CMCT CSC 
CCEC

- Escribir unha entrada para unha guía de viaxe cos qualifiers  adecuados CCL CMCT 
SIE

- Asimilar os consellos de estudo e estudar a Language Guide da unidade CCL CAA SIE
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Estratexias de 
comprensión: 
- Mobilización de 
información previa 
sobre tipo de tarefa e 
sobre o tema da 
unidade: lugares para
visitar. 

- Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión ao 
mesmo, mediante 
escóitaa dunhas 
palabras relacionadas
con lugares para 
visitar. 

- Distinción de tipos 
de comprensión 
(sentido xeral, 
información esencial, 
puntos principais, 
detalles relevantes) 
ao escoitar unha 
conversación e dicir 
por que alguén é 
famoso. 

- Formulación de 
hipótese sobre 
contido e contexto 
antes de escoitar 
unha gravación sobre 
edificios.

- Inferencia e 
formulación de 
hipótese sobre 
significados a partir 
da comprensión de 

CE1.1.Identificar a 
información esencial, 
os puntos principais e 
os detalles máis 
relevantes en textos 
orais breves e ben 
estruturados, 
transmitidos de viva 
voz ou por medios 
técnicos e articulados a
velocidade lenta ou 
media, nun rexistro 
formal, informal ou 
neutro, e que versen 
sobre asuntos cotiáns 
en situacións habituais
ou sobre temas xerais 
ou do propio campo de
interese nos ámbitos 
persoal, público, 
educativo e 
ocupacional, sempre 
que as condicións 
acústicas non 
distorsionen a 
mensaxe e póidase 
volver escoitar o 
devandito. 

CE1.2.Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a 
comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos e ideas 
principais ou os 
detalles relevantes do 

EA1.1. Capta os 
puntos principais e 
detalles relevantes de 
indicacións, anuncios, 
mensaxes e 
comunicados breves e
articulados de 
maneira lenta e clara 
(p. e. cambio de porta 
de embarque nun 
aeroporto, 
información sobre 
actividades nun 
campamento de 
verán, ou no 
contestador 
automático dun cine), 
sempre que as 
condicións acústicas 
sexan boas e o son 
non estea 
distorsionado. 

EA1.2. Entende o 
esencial do que se lle 
di en transaccións e 
xestións cotiás e 
estruturadas (p. e. en 
hoteis, tendas, 
albergues, 
restaurantes, centros 
de lecer, de estudos 
ou traballo).

EA1.3. Identifica o 
sentido xeral e os 
puntos principais 
dunha conversación 

IL1.1.1. Escoita 
indicacións, instrucións,
anuncios, e capta a 
información esencial. 
CCL, SIE
IL1.1.2. Utiliza os 
recursos dixitais do 
curso para afianzar os 
coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD

IL1.2.1. Escoita diálogos
sobre xestións cotiás e 
extrae a información 
esencial. CCL, SIE
IL1.2.2. Escoita e 
entende as preguntas do
profesor sobre temas 
familiares e cotiáns. CCL
IL1.2.3. Escoita e 
interpreta diálogos 
sobre situacións cotiás 
respectando as 
convencións sociais. 
CCL, CSC, SIE

IL1.3.1. Presenza 
conversacións sobre o 
tema da unidade e 
extrae a información 
esencial. CCL
IL1.3.2. Escoita 
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elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, 
utilizando imaxes 
para predicir o 
contido dun diálogo 
sobre un día fóra.

- Reformulación de 
hipótese a partir da 
comprensión de 
novos elementos, ao 
escoitar unha 
conversación acerca 
dun día fóra. 

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal relativo 
aos seguintes temas:
- Lugares Patrimonio 
da Humanidade e a 
súa conservación. 
- Edificios famosos de
Reino Unido, Nova 
York e outros lugares 
de todo o mundo
- Conservación, 
respecto cara ás 
diferentes culturas e 
o seu patrimonio.

Funcións 
comunicativas:

texto.

CE1.3. Coñecer e 
utilizar para a 
comprensión do texto 
os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá 
(hábitos de estudo e de
traballo, actividades de
lecer), condicións de 
vida (contorna, 
estrutura social), 
relacións interpersoais
(entre homes e 
mulleres, no traballo, 
no centro educativo, 
nas institucións), 
comportamento 
(xestos, expresións 
faciais, uso da voz, 
contacto visual), e 
convencións sociais 
(costumes, tradicións).

CE1.4. Distinguir a 
función ou funcións 
comunicativas máis 
relevantes do texto e 
un repertorio dos seus 
expoñentes máis 
comúns, así como 
patróns discursivos de 
uso frecuente relativos 
á organización textual 
(introdución do tema, 
desenvolvemento e 
cambio temático, e 

formal ou informal 
entre dúas ou máis 
interlocutores que ten
lugar na súa presenza,
cando o tema 
resúltalle coñecido e o
discurso está 
articulado con 
claridade, a 
velocidade media e 
nunha variedade 
estándar da lingua.

EA1.4. Comprende, 
nunha conversación 
informal na que 
participa, descricións, 
narracións, puntos de 
vista e opinións sobre 
asuntos prácticos da 
vida diaria e sobre 
temas do seu interese,
cando se lle fala con 
claridade, amodo e 
directamente e si o 
interlocutor está 
disposto a repetir ou 
reformular o 
devandito.

EA1.5. Comprende, 
nunha conversación 
formal, ou entrevista 
(p. e. en centros de 
estudos ou de 
traballo) na que 
participa o que se lle 
pregunta sobre 
asuntos persoais, 

conversacións relativas 
a valores de tipo ético e 
mostra respecto cara a 
outras opinións. CCL, 
CSC

IL1.4.1.Escoita 
conversacións informais
relacionadas co tema da 
unidade e capta a 
información básica. CCL,
CMCT
IL1.4.2. Escoita 
conversacións informais
relacionadas con temas 
socioculturais e 
intercurriculares. CCL, 
CSC

IL1.5.1.Escoita 
conversacións formais 
achega do tema da 
unidade e capta 
información específica. 
CCL, CMCT
IL1.5.2. Escoita 
conversacións formais 
relacionadas con temas  
socioculturais e 
intercurriculares. CCL, 
CSC
IL1.5.3. Escoita 
entrevistas e extrae  a 
información 
fundamental. CCL, SIE
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- Escoitar un 
programa de radio 
sobre unha persoa 
que construíu unha 
catedral preciosa
- Escoitar un dialogo 
sobre unha visita a 
Cambridge 

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as 
seguintes funcións 
comunicativas:

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de persoas,
obxectos, lugares e 
actividades.
- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e 
hipóteses.
- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas 
sintáctico-
discursivas.
-  Comparative  and
superlatives,  (not)
as  ...  as,  too,  (not)
enough

Léxico oral de uso 
común (recepción) 
relativo a: 
- Lugares para visitar:

peche textual).

CE1.5. Aplicar á 
comprensión do texto 
os coñecementos sobre
os constituíntes e a 
organización de 
patróns sintácticos e 
discursivos de uso 
frecuente na 
comunicación oral, así 
como os seus 
significados asociados 
(p. e. estrutura 
interrogativa para 
facer unha suxestión).

CE1.6. Recoñecer 
léxico oral de uso 
común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e inferir do contexto e 
do contexto, con apoio 
visual, os significados 
de palabras e 
expresións de uso 
menos frecuente ou 
máis específico.

CE1.7. Discriminar 
patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e 
de entoación de uso 
común, e recoñecer os 
significados e 
intencións 

educativos, 
ocupacionais ou do 
seu interese, así como
comentarios sinxelos 
e predicibles 
relacionados cos 
mesmos, sempre que 
poida pedir que se lle 
repita, aclare ou 
elabore algo do que se
lle dixo.

EA1.7. Identifica a 
información esencial 
de programas de 
televisión sobre 
asuntos cotiáns ou do 
seu interese 
articulados con 
lentitude e claridade 
(p. e. noticias, 
documentais ou 
entrevistas), cando as 
imaxes axudan á 
comprensión.

IL1.7.1. Escoita 
extractos de programas 
de radio ou de televisión
e extrae información 
específica. CCL, CCEC, 
SIE
IL1.7.2. Utiliza os 
recursos dixitais do 
curso para profundar 
nos coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD
IL1.7.3. Utiliza  recursos
audiovisuais para 
afianzar os 
coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CCEC
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a ruin, a cathedral, a 
cave 
- Formación de 
adverbios: quickly, 
happily, fast 

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos 
e de entoación: 
-  Os  sons  /ɑ/  /eɪ/
/ou/

comunicativas xerais 
relacionados cos 
mesmos.

BLOQUE 2:   PRODUCIÓN
DE TEXTOS ORAIS:

EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLES

INDICADORES DE LOGRO

E COMPETENCIAS CLAVE

Estratexias de 
produción:
Producir textos orais 
relacionados cos 
lugares para visitar, 
practicando con todo 
iso as seguintes 
estratexias de 
produción oral:

Planificación
- Concibir a mensaxe 
con claridade, 
distinguindo a súa 
idea ou ideas 
principais e a súa 
estrutura básica.

CE2.1. Producir textos 
breves e 
comprensibles, tanto 
en conversación cara a 
cara como por teléfono
ou outros medios 
técnicos, nun rexistro 
neutro ou informal, 
cunha linguaxe sinxela,
nos que se dá, 
solicítase e 
intercámbiase 
información sobre 
temas de importancia 
na vida cotiá e asuntos 
coñecidos ou de 
interese persoal, 

EA2.1. Fai 
presentacións breves 
e ensaiadas, ben 
estruturadas e con 
apoio visual (p. e. 
transparencias ou 
PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de
temas do seu interese 
ou relacionados cos 
seus estudos ou 
ocupación, e responde
a preguntas breves e 
sinxelas dos oíntes 
sobre o contido das 
mesmas.

IL2.1.1. Fai 
presentacións simples 
relacionadas co tema da 
unidade seguindo un 
exemplo. CCL, SIE
IL2.1.2. Fala sobre 
temas socioculturais, 
mostrando respecto 
cara a outras culturas. 
CCL, SIE, CSC
IL2.1.3. Fala sobre 
temas intercurriculares, 
mostrando os seus 
coñecementos sobre os 
mesmos. CCL, SIE, CMCT
IL2.1.4. Responde 
adecuadamente ás 
preguntas do profesor  
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Execución
- Expresar a mensaxe 
con claridade, 
coherencia, 
estruturándoo 
adecuadamente e 
axustándose, no seu 
caso, aos modelos e 
fórmulas de cada tipo 
de texto. 

- Apoiarse en e sacar 
o máximo partido dos
coñecementos 
previos (utilizar 
linguaxe 
‘prefabricada’, etc.).

Lingüísticos
- Definir ou 
parafrasear un termo 
ou expresión.

Paralingüísticos e 
paratextuais
- Sinalar obxectos, 
usar deícticos ou 
realizar accións que 
aclaran o significado.

- Usar sons 
extralingüísticos e 
calidades prosódicas 
convencionais.

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 

educativo ou 
ocupacional, e 
xustifícanse 
brevemente os motivos
de determinadas 
accións e plans, aínda 
que ás veces haxa 
interrupcións ou 
vacilacións, resulten 
evidentes as pausas e a
reformulación para 
organizar o discurso e 
seleccionar expresións 
e estruturas, e o 
interlocutor teña que 
solicitar ás veces que 
se lle repita o 
devandito. 

CE2.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para 
producir textos orais 
fonolóxicos ou 
dialóxicos breves e de 
estrutura simple e 
clara, utilizando, entre 
outros, procedementos
como a adaptación da 
mensaxe a patróns da 
primeira lingua ou 
outras, ou o uso de 
elementos léxicos 
aproximados si non se 
dispón doutros máis 
precisos.

CE2.3. Incorporar á 
produción do texto 

EA2.2. Desenvólvese 
correctamente en 
xestións e 
transaccións cotiás, 
como son as viaxes, o 
aloxamento, o 
transporte, as 
compras e o lecer, 
seguindo normas de 
cortesía básicas 
(saúdo e tratamento).

EA2.3. Participa en 
conversacións 
informais cara a cara 
ou por teléfono ou 
outros medios 
técnicos, nas que 
establece contacto 
social, intercambia 
información e expresa
opinións e puntos de 
vista, fai invitacións e 
ofrecementos, pide e 
ofrece cousas, pide e 
dá indicacións ou 
instrucións, ou 
discute os pasos que 
hai que seguir para 

sobre temas familiares e
cotiáns. CCL, SIE
IL2.1.5. Participa en 
traballos cooperativos 
(proxectos, 
presentacións, etc.) e 
exponos ante a clase. 
CCL, SIE, CCEC

IL2.2.1. Practica 
diálogos sobre 
situacións cotiás 
seguindo un modelo. 
CCL, SIE
IL2.2.2. Practica saúdos, 
presentacións, etc. de 
forma educada. CCL, 
CSC; SIE
IL2.2.3. Practica e 
reproduce a pronuncia 
correcta en situacións 
cotiás de comunicación. 
CCL, SIE
IL2.2.4. Utiliza a 
linguaxe xestual para 
favorecer a 
comunicación en 
situacións cotiás. CCL, 
CAA

IL2.3.1. Interpreta 
conversacións informais
por parellas 
respectando as normas 
e convencións sociais. 
CCL, SIE, CSC
IL2.3.2. Practica e 
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normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal relativo 
aos seguintes temas:
-  Comparative  and
superlatives,  (not)
as  ...  as,  too,  (not)
enough

Funcións 
comunicativas:
- Comparar edificios 
na túa cidade
- Preguntar e 
responder cuestións 
sobre lugares
- Falar sobre como 
facer as cousas
- Describir un lugar

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as 
seguintes funcións 
comunicativas:

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de persoas,
obxectos, lugares e 
actividades.

- Expresión da 
vontade, a intención, 
a decisión, a promesa,
a orde, a autorización 
e a prohibición.

oral monolóxico ou 
dialóxico os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estruturas sociais, 
relacións 
interpersoais, patróns 
de actuación, 
comportamento e 
convencións sociais, 
actuando coa debida 
propiedade e 
respectando as normas
de cortesía máis 
importantes nos 
contextos respectivos.

CE2.4. Levar a cabo as 
funcións demandadas 
polo propósito 
comunicativo, 
utilizando os 
expoñentes máis 
comúns de devanditas 
funcións e os patróns 
discursivos de uso 
máis frecuente para 
organizar o texto de 
maneira sinxela coa 
suficiente cohesión 
interna e coherencia 
con respecto ao 
contexto de 
comunicación.

CE2.5. Mostrar control 
sobre un repertorio 

realizar unha 
actividade conxunta. 

EA2.4. Toma parte 
nunha conversación 
formal, reunión ou 
entrevista de carácter 
académico ou 
ocupacional (p. e. 
para realizar un curso
de verán, ou 
integrarse nun grupo 
de voluntariado), 
intercambiando 
información 
suficiente, expresando
as súas ideas sobre 
temas habituais, 
dando a súa opinión 
sobre problemas 
prácticos cando se lle 
pregunta 
directamente, e 
reaccionando de 
forma sinxela ante 
comentarios, sempre 
que poida pedir que 
se lle repitan os 
puntos clave si 
necesítao. 

reproduce a pronuncia 
correcta en 
conversacións 
informais. CCL, SIE
IL2.3.3. Conversa acerca
de valores de tipo ético 
mostrando respecto 
cara ao resto de 
opinións. CCL, CSC, SIE

IL2.4.1. Interpreta 
conversacións formais 
por parellas seguindo 
un modelo. CCL, SIE, 
CSC
IL2.4.2. Practica e 
reproduce a pronuncia 
correcta en 
conversacións formais. 
CCL, SIE
IL2.4.3. Expresa a súa 
opinión sobre cuestións 
formais, respectando as 
opinións dos demais. 
CCL, CSC, SIE
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- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o aprecio,
a simpatía, a 
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa, 
e os seus contrarios. 

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e 
hipóteses.

Estruturas 
sintáctico-
discursivas.
-  Comparative  and
superlatives,  (not)
as  ...  as,  too,  (not)
enough

Léxico oral de uso 
común (produción) 
relativo a :.  
- Lugares para visitar:
a ruin, a cathedral, a 
cave 
- Formación de 
adverbios: quickly, 
happily, fast 

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos 
e de entoación.
-  Os  sons  /ɑ/  /eɪ/
/ou/

limitado de estruturas 
sintácticas de uso 
habitual, e empregar 
para comunicarse 
mecanismos sinxelos o
bastante axustados ao 
contexto e á intención 
comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis persoal, 
espacial e temporal,  e 
conectores e 
marcadores 
conversacionais 
frecuentes).

CE2.6. Coñecer e 
utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente 
para comunicar 
información, opinións 
e puntos de vista 
breves, simples e 
directos en situacións 
habituais e cotiás, 
aínda que en 
situacións menos 
correntes haxa que 
adaptar a mensaxe.

CE2.7. Pronunciar e 
entoar de maneira 
clara e intelixible, 
aínda que ás veces 
resulte evidente o 
acento estranxeiro, ou 
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se cometan erros de 
pronuncia esporádicos 
sempre que non 
interrompan a 
comunicación, e os 
interlocutores teñan 
que solicitar 
repeticións de cando 
en vez.

CE2.8. Manexar frases 
curtas, grupos de 
palabras e fórmulas 
para desenvolverse de 
maneira suficiente en 
breves intercambios en
situacións habituais e 
cotiás, interrompendo 
en ocasións o discurso 
para buscar 
expresións, articular 
palabras menos 
frecuentes e reparar a 
comunicación en 
situacións menos 
comúns.

CE2.9. Interactuar de 
maneira sinxela en 
intercambios 
claramente 
estruturados, 
utilizando fórmulas ou 
xestos simples para 
tomar ou ceder a 
quenda de palabra, 
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aínda que se dependa 
en gran medida da 
actuación do 
interlocutor. 

BLOQUE 3:
COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLES

INDICADORES DE LOGRO

E COMPETENCIAS CLAVE

Estratexias de 
comprensión:
- Mobilización de 
información previa 
sobre o tema da 
unidade: lugares para
visitar. 

- Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión ao 
mesmo mediante a 
lectura dun texto 
sobre A world of 
heritage. 
- Distinción de tipos 
de comprensión 
(sentido xeral, 
información esencial, 
puntos principais), ao
ler  unha nota cultural
sobre a UNESCO.
- Formulación de 
hipótese sobre 

CE 3.1. Identificar a 
información esencial, 
os puntos máis 
relevantes e detalles 
importantes en textos, 
tanto en formato 
impreso como en 
soporte dixital, breves 
e ben estruturados, 
escritos nun rexistro 
formal, informal ou 
neutro, que traten de 
asuntos cotiáns, de 
temas de interese ou 
relevantes para os 
propios estudos e 
ocupacións, e que 
conteñan estruturas 
sinxelas e un léxico de 
uso común. 

CE 3.2. Coñecer e saber
aplicar as estratexias 

EA3.1. Identifica, con 
axuda da imaxe, 
instrucións de 
funcionamento e 
manexo de aparellos 
electrónicos ou de 
máquinas, así como 
instrucións para a 
realización de 
actividades e normas 
de seguridade (p. e., 
nun centro escolar, un
lugar público ou unha 
zona de lecer).

EA3.2. Entende os 
puntos principais de 
anuncios e material 
publicitario de 
revistas ou Internet 
formulados de 
maneira simple e 

IL3.1.1. Le instrucións, 
indicacións , carteis, 
fichas informativas, etc 
e comprende 
información específica. 
CCL, CCEC
IL3.1.2. Le e identifica 
información básica e 
instrucións nos 
enunciados dos 
exercicios. CCL
IL3.1.3. Le e pon en 
práctica instrucións e 
consellos para mellorar 
as súas técnicas de 
aprendizaxe. CCL, CAA

IL3.2.1. Le un anuncio 
publicitario, un folleto 
turístico, unha guía de 
viaxes, etc. e analiza a 
información. CCL, CEEC
IL3.2.2. Utiliza os 
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contido e contexto 
antes de ler unha 
nota cultural sobre a 
Torre Eiffel.
- Inferencia e 
formulación de 
hipótese sobre 
significados a partir 
da comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, 
utilizando imaxes 
para predicir o 
contido dun texto 
escrito sobre 
Buckingham Palace.
- Reformulación de 
hipótese a partir da 
comprensión de 
novos elementos ao 
ler un texto sobre 
Hampstead Heath.

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal relativo 
aos seguintes temas:
- Lugares Patrimonio 
da Humanidade e a 
súa conservación. 
- Edificios famosos de
Reino Unido, Nova 
York e outros lugares 
de todo o mundo

máis adecuadas para a 
comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos e ideas 
principais ou os 
detalles relevantes do 
texto.

CE 3.3. Coñecer, e 
utilizar para a 
comprensión do texto, 
os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá 
(hábitos de estudo e de
traballo, actividades de
lecer, incluídas 
manifestacións 
artísticas como a 
música ou o cine), 
condicións de vida 
(contorna, estrutura 
social), relacións 
interpersoais (entre 
homes e mulleres, no 
traballo, no centro 
educativo, nas 
institucións), e 
convencións sociais 
(costumes, tradicións).

CE 3.4. Distinguir a 
función ou funcións 
comunicativas máis 
relevantes do texto e 
un repertorio dos seus 

clara, e relacionados 
con asuntos do seu 
interese, nos ámbitos 
persoal, académico e 
ocupacional. 

EA3.6. Entende 
información 
específica esencial en 
páxinas Web e outros 
materiais de 
referencia ou consulta
claramente 
estruturados sobre 
temas relativos a 
materias académicas, 
asuntos ocupacionais, 
ou do seu interese (p. 
e. sobre un tema 
curricular, un 
programa 
informático, unha 
cidade, un deporte ou 
o medio ambiente), 
sempre que poida 
reler as seccións 
difíciles.

EA3.7. Comprende o 

recursos dixitais do 
curso para profundar 
nos coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD

IL3.6.1. Identifica o 
vocabulario relativo ao 
tema da unidade e pono 
en práctica. CCL, SIE
IL3.6.2. Le textos 
informativos sobre o 
tema principal da 
unidade e extrae 
información relevante. 
CCL, CMCT, CCEC
IL3.6.3. Le textos 
informativos sobre 
temas socio-culturais e 
extrae a información 
fundamental. CCL, CSC 
CCEC
IL3.6.4. Le textos 
informativos sobre os 
temas intercurriculares 
e analízaos. CCL, CMST, 
CCEC
IL3.6.5. Le unha reseña, 
unha biografía, un 
informe, un resumo, etc.
e extrae información 
específica. CCL, CEEC
IL3.6.6. Le e comprende 
as explicacións 
gramaticais e de 
vocabulario da unidade. 
CCL, CAA
IL3.6.7. Le e comprende 
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- Conservación, 
Funcións 
comunicativas:
- Ler un texto sobre 
lugares patrimonio 
do mundo
- Ler un email sobre 
unha visita a Nova 
York
- Ler un texto sobre 
Hampstead Heath

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as 
seguintes funcións 
comunicativas:

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de persoas,
obxectos, lugares e 
actividades.

- Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, opinións 
e puntos de vista, 
consellos, 
advertencias e avisos.

- Formulación de 
suxestións, desexos, 

expoñentes máis 
comúns, así como 
patróns discursivos de 
uso frecuente relativos 
á organización textual 
(introdución do tema, 
desenvolvemento e 
cambio temático, e 
peche textual). 

CE 3.5. Recoñecer, e 
aplicar á comprensión 
do texto, os 
constituíntes e a 
organización de 
estruturas sintácticas 
de uso frecuente na 
comunicación escrita, 
así como os seus 
significados asociados 
(p. e. estrutura 
interrogativa para 
facer unha suxestión).

CE 3.6. Recoñecer 
léxico escrito de uso 
común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 

esencial (p. e. en 
lecturas para mozas) 
de historias de ficción 
breves e ben 
estruturadas e faise 
unha idea do carácter 
dos distintos 
personaxes, as súas 
relacións e do 
argumento.

as seccións de repaso da
unidade fomentando a 
aprendizaxe autónoma. 
CCL, CAA

IL3.7.1. Le historias, 
contos, extractos de 
novelas, ensaios, 
narracións, etc. e 
comprende información
detallada. CCL, CEEC
IL3.7.2. Identifica o 
vocabulario relativo ao 
tema da unidade e pono 
en práctica. CCL, SIE

614



DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2019/20
DE INGLÉS

BLOQUE 3:
COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLES

INDICADORES DE LOGRO

E COMPETENCIAS CLAVE

condicións e 
hipóteses.

Estruturas 
sintáctico-
discursivas.
-  Comparative  and
superlatives,  (not)
as  ...  as,  too,  (not)
enough

Léxico escrito de 
uso común 
(recepción) relativo 
a :.  
- Lugares para visitar:
a ruin, a cathedral, a 
cave 
- Formación de 
adverbios: quickly, 
happily, fast 

Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a 
lectura, a ortografía 
de palabras 
relacionadas con 
lugares para visitar.

e inferir do contexto e 
do contexto, con apoio 
visual, os significados 
de palabras e 
expresións de uso 
menos frecuente ou 
máis específico.

CE 3.7. Recoñecer as 
principais convencións
ortográficas, 
tipográficas e de 
puntuación, así como 
abreviaturas e 
símbolos de uso 

 común (p. e. , %, ), e 
os seus significados 
asociados.

615



DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2019/20
DE INGLÉS

BLOQUE 4:   PRODUCIÓN
DE TEXTOS ESCRITOS:

EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLES

INDICADORES DE LOGRO

E COMPETENCIAS CLAVE

Estratexias de 
produción:
Producir textos 
escritos relacionados 
lugares para visitar, 
practicando as 
seguintes estratexias 
de produción escrita:

Planificación
- 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. 

- 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 

CE4.1. Escribir, en 
papel ou en soporte 
electrónico, textos 
breves, sinxelos e de 
estrutura clara sobre 
temas cotiáns ou de 
interese persoal, nun 
rexistro formal, neutro 
ou informal, utilizando 
adecuadamente os 
recursos básicos de 
cohesión, as 
convencións 
ortográficas básicas e 
os signos de 
puntuación máis 
comúns, cun control 
razoable de expresións
e estruturas sinxelas e 
un léxico de uso 
frecuente. 

CE4.2. Coñecer e 
aplicar estratexias 
adecuadas para 
elaborar textos 
escritos breves e de 
estrutura simple, p. e. 
copiando formatos, 
fórmulas e modelos 
convencionais propios 
de cada tipo de texto. 

CE4.3. Incorporar á 
produción do texto 
escrito os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 

EA4.1. Completa un 
cuestionario sinxelo 
con información 
persoal e relativa á 
súa formación, 
ocupación, intereses 
ou afeccións (p. e. 
para subscribirse a 
unha publicación 
dixital, matricularse 
nun taller, ou 
asociarse a un club 
deportivo). 

EA4.2. Escribe notas e
mensaxes (SMS, 
WhatsApp, chats), nos
que se fan breves 
comentarios ou se 
dan instrucións e 
indicacións 
relacionadas con 
actividades e 
situacións da vida 
cotiá e do seu 
interese.

IL4.1.1. Escribe 
formularios, 
cuestionarios, fichas, 
etc. con información 
específica. CCL, CSC, SIE
IL4.1.2. Completa 
actividades escritas con 
información persoal ou 
relativa aos seus 
intereses persoais. CCL, 
SIE
IL4.1.3. Completa 
actividades de repaso e  
auto-avaliación con 
información relativa aos
seus intereses. CCL, CAA

IL4.2.1. Escribe notas, 
mensaxes sobre 
cuestións cotiás. CCL, 
SIE
IL4.2.2. Completa 
actividades referidas a 
situacións da vida cotiá 
respectando as 
convencións sociais. 
CCL, CSC, SIE

IL4.3.1. Escribe notas, 
mensaxes sobre 
cuestións cotiás. CCL, 
SIE
IL4.3.2. Escribe un 
anuncio publicitario, un 
folleto turístico, unha 
guía de viaxes seguindo 
un modelo. CCL, CEEC, 
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actitudes; linguaxe 
non verbal relativo 
aos seguintes temas:
- Lugares Patrimonio 
da Humanidade e a 
súa conservación. 
- Edificios famosos de
Reino Unido, Nova 
York e outros lugares 
de todo o mundo
- Conservación, 
respecto cara ás 
diferentes culturas e 
o seu patrimonio.

Funcións 
comunicativas:
- Escribir unha 
entrada para unha 
guía de viaxes.

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as 
seguintes funcións 
comunicativas:

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de persoas,
obxectos, lugares e 
actividades.

- Expresión do 
coñecemento, a 
certeza, a dúbida e a 
conxectura. 

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e 

adquiridos relativos a 
estruturas sociais, 
relacións 
interpersoais, patróns 
de actuación, 
comportamento e 
convencións sociais, 
respectando as normas
de cortesía máis 
importantes nos 
contextos respectivos.

CE4.4. Levar a cabo as 
funcións demandadas 
polo propósito 
comunicativo, 
utilizando os 
expoñentes máis 
comúns de devanditas 
funcións e os patróns 
discursivos de uso 
máis frecuente para 
organizar o texto 
escrito de maneira 
sinxela coa suficiente 
cohesión interna e 
coherencia con 
respecto ao contexto 
de comunicación.

 CE4.5. Mostrar control
sobre un repertorio 
limitado de estruturas 
sintácticas de uso 
habitual, e empregar 
para comunicarse 
mecanismos sinxelos o

EA4.3. Escribe notas, 
anuncios e mensaxes 
breves (p. e. en 
Twitter ou Facebook) 
relacionados con 
actividades e 
situacións da vida 
cotiá, do seu interese 
persoal ou sobre 
temas de actualidade, 
respectando as 
convencións e normas
de cortesía e da 
etiqueta.

SIE
IL4.3.3. Completa 
actividades referidas a 
situacións da vida cotiá 
respectando as 
convencións sociais. 
CCL, CSC, SIE
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hipóteses.
- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas 
sintáctico-
discursivas.
- Comparative and 
superlatives, (not) 
as ... as, too, (not) 
enough 

Léxico escrito de 
uso común 
(produción) relativo
a :. 
- Lugares para visitar:
a ruin, a cathedral, a 
cave 
- Formación de 
adverbios: quickly, 
happily, fast 

Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a 
escritura, a ortografía 
de palabras 
relacionadas con 
lugares para visitar.

bastante axustados ao 
contexto e á intención 
comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis persoal, 
espacial e temporal,  e 
conectores e 
marcadores 
discursivos 
frecuentes). 

CE4.6. Coñecer e 
utilizar un repertorio 
léxico escrito 
suficiente para 
comunicar 
información, opinións 
e puntos de vista 
breves, simples e 
directos en situacións 
habituais e cotiás, 
aínda que en 
situacións menos 
correntes e sobre 
temas menos 
coñecidos haxa que 
adaptar a mensaxe.

CE4.7. Coñecer e 
aplicar, de maneira 
adecuada para facerse 
comprensible case 
sempre, os signos de 
puntuación elementais
(p. e. punto, coma) e as
regras ortográficas 
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básicas (p. e. uso de 
maiúsculas e 
minúsculas, ou 
separación de palabras
ao final de liña), así 
como as convencións 
ortográficas máis 
habituais na redacción 
de textos en soporte 
electrónico (p. e. SMS, 
WhatsApp).

619



DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2019/20
DE INGLÉS

PROGRAMAS DE REFORZO E AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención á Diversidade)

A través destas actividades desenvólvese fundamentalmente a adquisición da COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).

Actividades de Consolidación:
Language Guide Unit 4
Progress Check. Unit 4.
Páxina web do alumno: www.macmillanelt.es
Macmillan Secondary Student’s Website. 

Extension activities:
Workbook: 
Vocabulary plus Unit 4
Grammar bank e exercicios Unit 4
Culture: Unit 4
CLIL Unit 4
Teacher’s Resource File: 
Interface basics Unit 4
Vocabulary and Grammar consolidation & extension worksheets Unit 4
Key competences worksheets Unit 4
Translation and dictation Unit 4
Culture & CLIL worksheets Unit 4
Study skills worksheets 
Integrated Macmillan Readers worksheets
Teacher’s Book: Extra activities 
Enlaces recomendados: 
http://travel.usnews.com/Rankings/Worlds_Best_Vacations/
http://www.unesco.org
http://www.great-britain.co.uk/world-heritage.htm
http://www.hadrians-wall.org

 

EDUCACIÓN LITERARIA

A través destas actividades desenvólvese a CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC):

Valoración e participación activa en actividades literarias na clase.
Aprecio da literatura como fonte de pracer sendo capaz de mostrar unha actitude crítica cara
a ela.
Desenvolvemento da autonomía lectora:
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E.g.: A world of heritage / An email from New York 

Macmillan ofrece unha gran variedade de lecturas en inglés adecuadas á idade do alumno. Para máis 
información acceder ao sitio web de Macmillan Readers: http://www.macmillanreaders.com/

CONTIDOS INTERCURRICULARES

A través da aprendizaxe destes contidos desenvólvese a COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCT):  

Historia e Xeografía: lugares históricos e a súa localización
Matemáticas: comparar datos, números 
Lingua: Maneiras de describir cousas con qualifiers 

VALORES E ACTITUDES (Contidos de tratamento transversal)

A través do proceso de ensino-aprendizaxe destes valores desenvólvense as COMPETENCIAS SOCIAIS E 
CÍVICAS (CSC):

Valores:

- Educación para o Lecer: Coñece a importancia de gozar de actividades de tempo libre
como visitar museos e lugares importantes.  SB páxinas 46-55.

- Educación  para  a  Paz:  Coñece  a  importancia  de  viaxar  para  aprender  cousas  de
diferentes culturas e para ampliar a mente. SB páxinas 46-55.

Actitudes:

Educación e respecto na lingua estranxeira. 
Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa lingua materna, acento, orixe,
etc. 
Superar o bloqueo mental cando se coñece a novos falantes da lingua estranxeira
Escoita atenta e mostrando seguridade
Uso da lingua estranxeira na clase
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UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN
 
A través do uso destas ferramentas desenvólvese a COMPETENCIA DIXITAL (CD):

Utiliza os recursos dixitais do curso. 
Macmillan Secondary Student’s Website: www.macmillanelt.es
Versións dixitais do Student’s Book e o Workbook

SENTIDO DE INICIATIVA E EMPRENDIMENTO

622



DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2019/20
DE INGLÉS

A través das seguintes actividades desenvólvese o SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR 
(SIE):

Mostra iniciativa para participar en actividades de grupo. 
 Participa nas seccións Now say it!

 Practica e interpreta un diálogo

 Intervén en conversacións sobre cuestións culturais na sección Culture

 Participa en debates sobre temas intercurriculares no apartado CLIL

 Toma parte en conversacións por parellas

Mostra emprendimento para realizar as tarefas individuais en por si:
 Completa de forma individual os exercicios de gramática e de vocabulario.

 Le de forma comprensiva os textos da unidade e completa exercicios relacionados.

 Le explicacións gramaticais.

 Presta atención nas actividades de Listening.

 Planifica e realiza actividades de escritura individualmente

 Le as seccións de referencia do Language Guide

 Completa en por si a sección de repaso Progress Check

 

RECURSOS DE AVALIACIÓN

A través das seguintes actividades desenvólvese a COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA):

Avaliación formativa
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Observación  do  traballo  de  clase  para  avaliar  o  progreso  tanto  individual  como
colectivo

Exercicios do Workbook.
Destrezas: exercicios de reading, writing, listening e speaking 

Avaliación acumulativa
Progress Check.  Unit 4
Interface Revision 2. (Units 4-6)
Workbook Revision and Extension. Unit 4
Unit 4 Test Generator Multi-ROM
Tests and Exams Pack: Basic Progress Test; Unit Test Standard; 

Rúbrica

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE34

Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de

- Comprender, memorizar e usar correctamente vocabulario relacionado con ideas 
para recadar fondos e expresións con make e do CCL CSC

- Identificar o esencial e as ideas principais dun texto sobre un proxecto educacional 
en Ghana CCL CMCT CSC CCEC

- Comprender, contrastar e usar correctamente estruturas gramaticais relacionadas co
present perfect e ever, for e since CCL CD CAA

- Identificar información xeral e específica referida a organizacións benéficas a través 
dun listening CCL CSC

- Facer e responder preguntas sobre experiencias CCL

- Utilizar a linguaxe funcional adecuado para facer peticións e ofrecementos CCL CSC

34

 Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en 
comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía e Competencias Clave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender
a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor; 
CCEC: Conciencia e expresións culturais

624



DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2019/20
DE INGLÉS

- Identificar información específica nun texto sobre un Embaixador de Boa Vontade 
CCL CSC CCEC

- Identificar o contido xeral dun texto sobre Elizabeth Fry CCL CMCT CSC

- Escribir un artigo dunha revista CCL CSC

- Asimilar os consellos de estudo e estudar a Language Guide da unidade CCL CAA SIE
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Estratexias de 
comprensión: 
- Mobilización de 
información previa 
sobre tipo de tarefa e 
sobre o tema da 
unidade: ideas para 
reunir fondos. 

- Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión ao 
mesmo, mediante 
escóitaa de ideas para
recadar fondos. 

- Distinción de tipos 
de comprensión 
(sentido xeral, 
información esencial, 
puntos principais, 
detalles relevantes) 
ao escoitar unha 
conversación entre 
dúas mozas e dicir 
que idea para recadar
fondos escollerían 
para a súa clase. 

- Formulación de 
hipótese sobre 
contido e contexto 
antes de escoitar un 
programa de radio e 
dicir que 
organizacións 
benéficas mencionan 
os falantes.

CE1.1.Identificar a 
información esencial, 
os puntos principais e 
os detalles máis 
relevantes en textos 
orais breves e ben 
estruturados, 
transmitidos de viva 
voz ou por medios 
técnicos e articulados a
velocidade lenta ou 
media, nun rexistro 
formal, informal ou 
neutro, e que versen 
sobre asuntos cotiáns 
en situacións habituais
ou sobre temas xerais 
ou do propio campo de
interese nos ámbitos 
persoal, público, 
educativo e 
ocupacional, sempre 
que as condicións 
acústicas non 
distorsionen a 
mensaxe e póidase 
volver escoitar o 
devandito. 

CE1.2.Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a 
comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos e ideas 
principais ou os 

EA1.1. Capta os 
puntos principais e 
detalles relevantes de 
indicacións, anuncios, 
mensaxes e 
comunicados breves e
articulados de 
maneira lenta e clara 
(p. e. cambio de porta 
de embarque nun 
aeroporto, 
información sobre 
actividades nun 
campamento de 
verán, ou no 
contestador 
automático dun cine), 
sempre que as 
condicións acústicas 
sexan boas e o son 
non estea 
distorsionado. 

EA1.2. Entende o 
esencial do que se lle 
di en transaccións e 
xestións cotiás e 
estruturadas (p. e. en 
hoteis, tendas, 
albergues, 
restaurantes, centros 
de lecer, de estudos 
ou traballo).

EA1.4. Comprende, 
nunha conversación 
informal na que 

IL1.1.1. Escoita 
indicacións, instrucións,
anuncios, e capta a 
información esencial. 
CCL, SIE
IL1.1.2. Utiliza os 
recursos dixitais do 
curso para afianzar os 
coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD

IL1.2.1. Escoita diálogos
sobre xestións cotiás e 
extrae a información 
esencial. CCL, SIE
IL1.2.2. Escoita e 
entende as preguntas do
profesor sobre temas 
familiares e cotiáns. CCL
IL1.2.3. Escoita e 
interpreta diálogos 
sobre situacións cotiás 
respectando as 
convencións sociais. 
CCL, CSC, SIE

IL1.4.1.Escoita 
conversacións informais
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- Inferencia e 
formulación de 
hipótese sobre 
significados a partir 
da comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, 
utilizando imaxes 
para predicir o 
contido dun texto oral
sobre recadar fondos.

- Reformulación de 
hipótese a partir da 
comprensión de 
novos elementos, ao 
escoitar un diálogo 
sobre unha carreira 
patrocinada. 

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal relativo 
aos seguintes temas:
- Actividades típicas e
eventos para recadar 
diñeiro en Reino 
Unido
- Organizacións 
benéficas e ONGs 
internacionais
- Solidariedade, 
axudar aos demais

detalles relevantes do 
texto.

CE1.3. Coñecer e 
utilizar para a 
comprensión do texto 
os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá 
(hábitos de estudo e de
traballo, actividades de
lecer), condicións de 
vida (contorna, 
estrutura social), 
relacións interpersoais
(entre homes e 
mulleres, no traballo, 
no centro educativo, 
nas institucións), 
comportamento 
(xestos, expresións 
faciais, uso da voz, 
contacto visual), e 
convencións sociais 
(costumes, tradicións).

CE1.4. Distinguir a 
función ou funcións 
comunicativas máis 
relevantes do texto e 
un repertorio dos seus 
expoñentes máis 
comúns, así como 
patróns discursivos de 
uso frecuente relativos 
á organización textual 
(introdución do tema, 
desenvolvemento e 

participa, descricións, 
narracións, puntos de 
vista e opinións sobre 
asuntos prácticos da 
vida diaria e sobre 
temas do seu interese,
cando se lle fala con 
claridade, amodo e 
directamente e si o 
interlocutor está 
disposto a repetir ou 
reformular o 
devandito.

EA1.6. Distingue, co 
apoio da imaxe, as 
ideas principais e 
información relevante
en presentacións 
sobre temas 
educativos, 
ocupacionais ou do 
seu interese (p. e., 
sobre un tema 
curricular, ou unha 
charla para organizar 
o traballo en equipo).

EA1.7. Identifica a 
información esencial 
de programas de 
televisión sobre 
asuntos cotiáns ou do 
seu interese 

relacionadas co tema da 
unidade e capta a 
información básica. CCL,
CMCT
IL1.4.2. Escoita 
conversacións informais
relacionadas con temas 
socioculturais e 
intercurriculares. CCL, 
CSC

IL1.6.1. Escoita 
gravacións sobre o tema
da unidade  e interpreta 
a información. CCL, 
CMCT
IL1.6.2. Escoita 
gravacións sobre temas 
socioculturais e analiza 
as diferenzas respecto 
da propia cultura. CCL, 
CCEC, CSC
IL1.6.3. Escoita 
gravacións sobre temas 
inter curriculares e 
completa actividades 
relacionadas. CCL, CCEC,
CMCT
IL1.6.4. Utiliza  recursos
audiovisuais para 
afianzar os 
coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CCEC

627



DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2019/20
DE INGLÉS

BLOQUE 1:
COMPRENSIÓN DE

TEXTOS ORAIS

CONTIDOS
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLES

INDICADORES DE LOGRO

E COMPETENCIAS CLAVE

Funcións 
comunicativas:

- Escoitar un 
programa de radio 
sobre institucións 
benéficas recoñecidas
- Escoitar un dialogo 
sobre carreira 
solidaria

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as 
seguintes funcións 
comunicativas:

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, 
e expresión de 
sucesos futuros.

- Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, opinións 
e puntos de vista, 
consellos, 
advertencias e avisos.

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o aprecio,

cambio temático, e 
peche textual).

CE1.5. Aplicar á 
comprensión do texto 
os coñecementos sobre
os constituíntes e a 
organización de 
patróns sintácticos e 
discursivos de uso 
frecuente na 
comunicación oral, así 
como os seus 
significados asociados 
(p. e. estrutura 
interrogativa para 
facer unha suxestión).

CE1.6. Recoñecer 
léxico oral de uso 
común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e inferir do contexto e 
do contexto, con apoio 
visual, os significados 
de palabras e 
expresións de uso 
menos frecuente ou 
máis específico.

CE1.7. Discriminar 
patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e 
de entoación de uso 
común, e recoñecer os 
significados e 

articulados con 
lentitude e claridade 
(p. e. noticias, 
documentais ou 
entrevistas), cando as 
imaxes axudan á 
comprensión.

IL1.7.1. Escoita 
extractos de programas 
de radio ou de televisión
e extrae información 
específica. CCL, CCEC, 
SIE
IL1.7.2. Utiliza os 
recursos dixitais do 
curso para profundar 
nos coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD
IL1.7.3. Utiliza  recursos
audiovisuais para 
afianzar os 
coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CCEC
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a simpatía, a 
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa, 
e os seus contrarios. 

Estruturas 
sintáctico-
discursivas.
- Present perfect 
- Ever, for e since

Léxico oral de uso 
común (recepción) 
relativo a: 
- Actividades para 
recadar diñeiro: sell 
sweets, wash cars 
- Expresións con 
make e do: make 
money, do homework  

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos 
e de entoación: 
- Contraccións: I've, 
he s 

intencións 
comunicativas xerais 
relacionados cos 
mesmos.
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Estratexias de 
produción:
Producir textos orais 
relacionados coa 
recadación de fondos,
practicando con todo 
iso as seguintes 
estratexias de 
produción oral:

Planificación
- Adecuar o texto ao 
destinatario, contexto
e canle, aplicando o 
rexistro e a estrutura 
de discurso 
adecuados a cada 
caso.

Execución
- Apoiarse en e sacar 
o máximo partido dos
coñecementos 
previos (utilizar 
linguaxe 
‘prefabricada’, etc.).

- Compensar as 
carencias lingüísticas 
mediante 
procedementos 
lingüísticos, 
paralingüísticos ou 
paratextuais:

 CE2.1. Producir textos 
breves e 
comprensibles, tanto 
en conversación cara a 
cara como por teléfono
ou outros medios 
técnicos, nun rexistro 
neutro ou informal, 
cunha linguaxe sinxela,
nos que se dá, 
solicítase e 
intercámbiase 
información sobre 
temas de importancia 
na vida cotiá e asuntos 
coñecidos ou de 
interese persoal, 
educativo ou 
ocupacional, e 
xustifícanse 
brevemente os motivos
de determinadas 
accións e plans, aínda 
que ás veces haxa 
interrupcións ou 
vacilacións, resulten 
evidentes as pausas e a
reformulación para 
organizar o discurso e 
seleccionar expresións 
e estruturas, e o 
interlocutor teña que 
solicitar ás veces que 
se lle repita o 

EA2.1. Fai 
presentacións breves 
e ensaiadas, ben 
estruturadas e con 
apoio visual (p. e. 
transparencias ou 
PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de
temas do seu interese 
ou relacionados cos 
seus estudos ou 
ocupación, e responde
a preguntas breves e 
sinxelas dos oíntes 
sobre o contido das 
mesmas.

EA2.2. Desenvólvese 
correctamente en 
xestións e 
transaccións cotiás, 
como son as viaxes, o 
aloxamento, o 
transporte, as 
compras e o lecer, 
seguindo normas de 
cortesía básicas 
(saúdo e tratamento).

IL2.1.1. Fai 
presentacións simples 
relacionadas co tema da 
unidade seguindo un 
exemplo. CCL, SIE
IL2.1.2. Fala sobre 
temas socioculturais, 
mostrando respecto 
cara a outras culturas. 
CCL, SIE, CSC
IL2.1.3. Fala sobre 
temas intercurriculares, 
mostrando os seus 
coñecementos sobre os 
mesmos. CCL, SIE, CMCT
IL2.1.4. Responde 
adecuadamente ás 
preguntas do profesor  
sobre temas familiares e
cotiáns. CCL, SIE
IL2.1.5. Participa en 
traballos cooperativos 
(proxectos, 
presentacións, etc.) e 
exponos ante a clase. 
CCL, SIE, CCEC

IL2.2.1. Practica 
diálogos sobre 
situacións cotiás 
seguindo un modelo. 
CCL, SIE
IL2.2.2. Practica saúdos, 
presentacións, etc. de 
forma educada. CCL, 
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Lingüísticos
- Definir ou 
parafrasear un termo 
ou expresión.

Paralingüísticos e 
paratextuais
- Pedir axuda. 

- Usar linguaxe 
corporal 
culturalmente 
pertinente (xestos, 
expresións faciais, 
posturas, contacto 
visual ou corporal, 
proxémica).

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal relativo 
aos seguintes temas:
- Actividades típicas e
eventos para recadar 
diñeiro en Reino 
Unido
- Organizacións 
benéficas e ONGs 
internacionais
- Solidariedade, 
axudar aos demais

devandito. 

CE2.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para 
producir textos orais 
fonolóxicos ou 
dialóxicos breves e de 
estrutura simple e 
clara, utilizando, entre 
outros, procedementos
como a adaptación da 
mensaxe a patróns da 
primeira lingua ou 
outras, ou o uso de 
elementos léxicos 
aproximados si non se 
dispón doutros máis 
precisos.

CE2.3. Incorporar á 
produción do texto 
oral monolóxico ou 
dialóxico os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estruturas sociais, 
relacións 
interpersoais, patróns 
de actuación, 
comportamento e 
convencións sociais, 
actuando coa debida 
propiedade e 
respectando as normas
de cortesía máis 
importantes nos 

EA2.3. Participa en 
conversacións 
informais cara a cara 
ou por teléfono ou 
outros medios 
técnicos, nas que 
establece contacto 
social, intercambia 
información e expresa
opinións e puntos de 
vista, fai invitacións e 
ofrecementos, pide e 
ofrece cousas, pide e 
dá indicacións ou 
instrucións, ou 
discute os pasos que 
hai que seguir para 
realizar unha 
actividade conxunta. 

EA2.4. Toma parte 
nunha conversación 
formal, reunión ou 
entrevista de carácter 
académico ou 
ocupacional (p. e. 
para realizar un curso
de verán, ou 
integrarse nun grupo 
de voluntariado), 
intercambiando 
información 
suficiente, expresando
as súas ideas sobre 
temas habituais, 

CSC; SIE
IL2.2.3. Practica e 
reproduce a pronuncia 
correcta en situacións 
cotiás de comunicación. 
CCL, SIE
IL2.2.4. Utiliza a 
linguaxe xestual para 
favorecer a 
comunicación en 
situacións cotiás. CCL, 
CAA

IL2.3.1. Interpreta 
conversacións informais
por parellas 
respectando as normas 
e convencións sociais. 
CCL, SIE, CSC
IL2.3.2. Practica e 
reproduce a pronuncia 
correcta en 
conversacións 
informais. CCL, SIE
IL2.3.3. Conversa acerca
de valores de tipo ético 
mostrando respecto 
cara ao resto de 
opinións. CCL, CSC, SIE

IL2.4.1. Interpreta 
conversacións formais 
por parellas seguindo 
un modelo. CCL, SIE, 
CSC
IL2.4.2. Practica e 
reproduce a pronuncia 
correcta en 
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Funcións 
comunicativas:
- Debater ideas para 
solicitar fondos
- Intercambiar ideas 
sobre experiencias
- Ter unha 
conversación sobre 
actividades solidarias
- Expresar opinións 
sobre embaixadores 
de Boa vontade

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as 
seguintes funcións 
comunicativas:

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, 
e expresión de 
sucesos futuros.

- Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, opinións 
e puntos de vista, 
consellos, 
advertencias e avisos.

- Expresión do 
interese, a 

contextos respectivos.

CE2.4. Levar a cabo as 
funcións demandadas 
polo propósito 
comunicativo, 
utilizando os 
expoñentes máis 
comúns de devanditas 
funcións e os patróns 
discursivos de uso 
máis frecuente para 
organizar o texto de 
maneira sinxela coa 
suficiente cohesión 
interna e coherencia 
con respecto ao 
contexto de 
comunicación.

CE2.5. Mostrar control 
sobre un repertorio 
limitado de estruturas 
sintácticas de uso 
habitual, e empregar 
para comunicarse 
mecanismos sinxelos o
bastante axustados ao 
contexto e á intención 
comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis persoal, 
espacial e temporal,  e 
conectores e 
marcadores 
conversacionais 
frecuentes).

dando a súa opinión 
sobre problemas 
prácticos cando se lle 
pregunta 
directamente, e 
reaccionando de 
forma sinxela ante 
comentarios, sempre 
que poida pedir que 
se lle repitan os 
puntos clave si 
necesítao. 

conversacións formais. 
CCL, SIE
IL2.4.3. Expresa a súa 
opinión sobre cuestións 
formais, respectando as 
opinións dos demais. 
CCL, CSC, SIE
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aprobación, o aprecio,
a simpatía, a 
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa, 
e os seus contrarios. 

Estruturas 
sintáctico-
discursivas.
- Present perfect 
- Ever, for e since

Léxico oral de uso 
común (produción) 
relativo a :.  
- Actividades para 
recadar diñeiro: sell 
sweets, wash cars 
- Expresións con 
make  e do: make 
money, do homework  

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos 
e de entoación.
- Contraccións: I've, 
he s 

CE2.6. Coñecer e 
utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente 
para comunicar 
información, opinións 
e puntos de vista 
breves, simples e 
directos en situacións 
habituais e cotiás, 
aínda que en 
situacións menos 
correntes haxa que 
adaptar a mensaxe.

CE2.7. Pronunciar e 
entoar de maneira 
clara e intelixible, 
aínda que ás veces 
resulte evidente o 
acento estranxeiro, ou 
se cometan erros de 
pronuncia esporádicos 
sempre que non 
interrompan a 
comunicación, e os 
interlocutores teñan 
que solicitar 
repeticións de cando 
en vez.

CE2.8. Manexar frases 
curtas, grupos de 
palabras e fórmulas 
para desenvolverse de 
maneira suficiente en 
breves intercambios en

633



DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2019/20
DE INGLÉS

BLOQUE 2:   PRODUCIÓN
DE TEXTOS ORAIS:

EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLES

INDICADORES DE LOGRO

E COMPETENCIAS CLAVE

situacións habituais e 
cotiás, interrompendo 
en ocasións o discurso 
para buscar 
expresións, articular 
palabras menos 
frecuentes e reparar a 
comunicación en 
situacións menos 
comúns.

CE2.9. Interactuar de 
maneira sinxela en 
intercambios 
claramente 
estruturados, 
utilizando fórmulas ou 
xestos simples para 
tomar ou ceder a 
quenda de palabra, 
aínda que se dependa 
en gran medida da 
actuación do 
interlocutor. 
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Estratexias de 
comprensión:
- Mobilización de 
información previa 
sobre o tema da 
unidade: ideas para 
recadar fondos. 

- Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión ao 
mesmo mediante a 
lectura dun texto 
sobre unha muller 
cun proxecto para 
recadar fondos para 
unha escola. 
- Distinción de tipos 
de comprensión 
(sentido xeral, 
información esencial, 
puntos principais), ao
ler  unha nota con 
linguaxe funcional 
para solicitudes e 
ofrecementos.
- Formulación de 
hipótese sobre 
contido e contexto 
antes de ler un texto 
sobre Elizabeth Fry.
- Inferencia e 
formulación de 
hipótese sobre 
significados a partir 
da comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, 
utilizando imaxes 
para relacionar o 

CE 3.1. Identificar a 
información esencial, 
os puntos máis 
relevantes e detalles 
importantes en textos, 
tanto en formato 
impreso como en 
soporte dixital, breves 
e ben estruturados, 
escritos nun rexistro 
formal, informal ou 
neutro, que traten de 
asuntos cotiáns, de 
temas de interese ou 
relevantes para os 
propios estudos e 
ocupacións, e que 
conteñan estruturas 
sinxelas e un léxico de 
uso común. 

CE 3.2. Coñecer e saber
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a 
comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos e ideas 
principais ou os 
detalles relevantes do 
texto.

CE 3.3. Coñecer, e 
utilizar para a 
comprensión do texto, 
os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá 
(hábitos de estudo e de
traballo, actividades de

EA3.1. Identifica, con 
axuda da imaxe, 
instrucións de 
funcionamento e 
manexo de aparellos 
electrónicos ou de 
máquinas, así como 
instrucións para a 
realización de 
actividades e normas 
de seguridade (p. e., 
nun centro escolar, un
lugar público ou unha 
zona de lecer).

EA3.5. Capta as ideas 
principais de textos 
xornalísticos breves 
en calquera soporte si
os números, os 
nomes, as ilustracións
e os títulos vehiculan 
gran parte da 
mensaxe. 

EA3.6. Entende 
información 
específica esencial en 
páxinas Web e outros 
materiais de 
referencia ou consulta
claramente 
estruturados sobre 
temas relativos a 
materias académicas, 
asuntos ocupacionais, 
ou do seu interese (p. 

IL3.1.1. Le instrucións, 
indicacións , carteis, 
fichas informativas, etc 
e comprende 
información específica. 
CCL, CCEC
IL3.1.2. Le e identifica 
información básica e 
instrucións nos 
enunciados dos 
exercicios. CCL
IL3.1.3. Le e pon en 
práctica instrucións e 
consellos para mellorar 
as súas técnicas de 
aprendizaxe. CCL, CAA

IL3.5.1. Le artigos de 
prensa, revistas, páxinas
web, etc, e analiza a 
información. CCL, CMCT,
CEEC
IL3.5.2. Le noticias 
relacionadas con 
valores de tipo ético e 
expresa a súa propia 
opinión. CCL, CSC

IL3.6.1. Identifica o 
vocabulario relativo ao 
tema da unidade e pono 
en práctica. CCL, SIE
IL3.6.2. Le textos 
informativos sobre o 
tema principal da 
unidade e extrae 
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Estratexias de 
produción:
Producir textos 
escritos relacionados 
coas ideas para 
recadar fondos, 
practicando as 
seguintes estratexias 
de produción escrita:

Planificación
- 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. 

- Apoiarse en e sacar 
o máximo partido dos
coñecementos 
previos (utilizar 
linguaxe 
‘prefabricada’, etc.). 

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 

CE4.1. Escribir, en 
papel ou en soporte 
electrónico, textos 
breves, sinxelos e de 
estrutura clara sobre 
temas cotiáns ou de 
interese persoal, nun 
rexistro formal, neutro 
ou informal, utilizando 
adecuadamente os 
recursos básicos de 
cohesión, as 
convencións 
ortográficas básicas e 
os signos de 
puntuación máis 
comúns, cun control 
razoable de expresións
e estruturas sinxelas e 
un léxico de uso 
frecuente. 

CE4.2. Coñecer e 
aplicar estratexias 
adecuadas para 
elaborar textos 
escritos breves e de 
estrutura simple, p. e. 
copiando formatos, 
fórmulas e modelos 
convencionais propios 
de cada tipo de texto. 

CE4.3. Incorporar á 
produción do texto 
escrito os 

EA4.1. Completa un 
cuestionario sinxelo 
con información 
persoal e relativa á 
súa formación, 
ocupación, intereses 
ou afeccións (p. e. 
para subscribirse a 
unha publicación 
dixital, matricularse 
nun taller, ou 
asociarse a un club 
deportivo). 

EA4.4. Escribe 
informes moi breves 
en formato 
convencional con 
información sinxela e 
relevante sobre feitos 
habituais e os motivos
de certas accións, nos 
ámbitos académico e 
ocupacional, 
describindo de 
maneira sinxela 
situacións, persoas, 
obxectos e lugares e 
sinalando os 
principais 
acontecementos de 

IL4.1.1. Escribe 
formularios, 
cuestionarios, fichas, 
etc. con información 
específica. CCL, CSC, SIE
IL4.1.2. Completa 
actividades escritas con 
información persoal ou 
relativa aos seus 
intereses persoais. CCL, 
SIE
IL4.1.3. Completa 
actividades de repaso e  
auto-avaliación con 
información relativa aos
seus intereses. CCL, CAA

IL4.4.1.Escribe unha 
reseña, unha biografía, 
un informe, un resumo, 
etc. utilizando 
información específica. 
CCL, CEEC, SIE
IL4.4.2. Escribe 
descricións de persoas, 
lugares, sentimentos, 
etc. de forma 
respectuosa. CCL, CSC 
SIE
IL4.4.3. Escribe artigos 
de prensa, revistas, 
páxinas web, etc. 
seguindo un modelo. 
CCL, CMCT, CEEC, SIE
IL4.4.4. Escribe 
historias de ficción, 
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convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal relativo 
aos seguintes temas:
- Actividades típicas e
eventos para recadar 
diñeiro en Reino 
Unido
- Organizacións 
benéficas e ONGs 
internacionais
- Solidariedade, 
axudar aos demais

Funcións 
comunicativas:
- Escribir un artigo 
nunha revista sobre 
eventos para recadar 
fondos 

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as 
seguintes funcións 
comunicativas:

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, 
e expresión de 
sucesos futuros.

coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estruturas sociais, 
relacións 
interpersoais, patróns 
de actuación, 
comportamento e 
convencións sociais, 
respectando as normas
de cortesía máis 
importantes nos 
contextos respectivos.

CE4.4. Levar a cabo as 
funcións demandadas 
polo propósito 
comunicativo, 
utilizando os 
expoñentes máis 
comúns de devanditas 
funcións e os patróns 
discursivos de uso 
máis frecuente para 
organizar o texto 
escrito de maneira 
sinxela coa suficiente 
cohesión interna e 
coherencia con 
respecto ao contexto 
de comunicación.

 CE4.5. Mostrar control
sobre un repertorio 
limitado de estruturas 
sintácticas de uso 

forma esquemática.

EA4.5. Escribe 
correspondencia 
persoal na que se 
establece e mantén o 
contacto social (p. e., 
con amigos noutros 
países), intercámbiase
información, 
descríbense en 
termos sinxelos 
sucesos importantes e
experiencias persoais 
(p. e. a vitoria nunha 
competición); danse 
instrucións, fanse e 
aceptan ofrecementos
e suxestións (p. e. 
cancélanse, confirman
ou modifican unha 
invitación ou uns 
plans), e exprésanse 
opinións de maneira 
sinxela.

EA4.6. Escribe 
correspondencia 
formal básica e breve, 
dirixida a institucións 
públicas ou privadas 
ou entidades 

extractos de novelas, 
ensaios, narracións 
incluíndo información 
detallada. CCL, CEEC, 
SIE

IL4.5.1. Escribe cartas, 
e-mails, blogs, postais, 
etc. de carácter persoal 
seguindo un modelo. 
CCL, CSC, SIE
IL4.5.2. Narra por 
escrito acontecementos 
e intercambia vivencias 
persoais fomentando o 
contacto social. CCL, CSC
SIE
IL4.5.3. Escribe sobre as
súas propias opinións, 
fai suxestións, 
ofrecementos, etc. de 
forma educada. CCL, 
CSC SIE
IL4.5.4. Utiliza os 
recursos dixitais do 
curso para profundar 
nos coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD

IL4.6.1. Escribe cartas, 
e-mails, faxes, etc. de 
carácter formal 
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- Expresión do 
- Expresión da 
vontade, a intención, 
a decisión, a promesa,
a orde, a autorización 
e a prohibición.

Estruturas 
sintáctico-
discursivas.
- Present perfect 
- Ever, for e since

Léxico escrito de 
uso común 
(produción) relativo
a :. 
- Actividades para 
recadar diñeiro: sell 
sweets, wash cars 
- Expresións con 
make  e do: make 
money, do homework  

Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a 
escritura, a ortografía 
de palabras 
relacionadas con 
ideas para recadar 

habitual, e empregar 
para comunicarse 
mecanismos sinxelos o
bastante axustados ao 
contexto e á intención 
comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis persoal, 
espacial e temporal,  e 
conectores e 
marcadores 
discursivos 
frecuentes). 

CE4.6. Coñecer e 
utilizar un repertorio 
léxico escrito 
suficiente para 
comunicar 
información, opinións 
e puntos de vista 
breves, simples e 
directos en situacións 
habituais e cotiás, 
aínda que en 
situacións menos 
correntes e sobre 
temas menos 
coñecidos haxa que 

comerciais, 
solicitando ou dando 
a información 
requirida de maneira 
sinxela e observando 
as convencións 
formais e normas de 
cortesía básicas deste 
tipo de textos.

seguindo un modelo. 
CCL, CEEC, SIE
IL4.6.2. Utiliza os 
recursos dixitais do 
curso para profundar 
nos coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD
IL4.6.3. Solicita 
información formal de 
maneira educada. CCL, 
CSC, SIE
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fondos. adaptar a mensaxe.

CE4.7. Coñecer e 
aplicar, de maneira 
adecuada para facerse 
comprensible case 
sempre, os signos de 
puntuación elementais
(p. e. punto, coma) e as
regras ortográficas 
básicas (p. e. uso de 
maiúsculas e 
minúsculas, ou 
separación de palabras
ao final de liña), así 
como as convencións 
ortográficas máis 
habituais na redacción 
de textos en soporte 
electrónico (p. e. SMS, 
WhatsApp).
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PROGRAMAS DE REFORZO E AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención á Diversidade)

A través destas actividades desenvólvese fundamentalmente a adquisición da COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).

Actividades de Consolidación:
Language Guide Unit 5
Progress Check. Unit 5.
Páxina web do alumno: www.macmillanelt.es
Macmillan Secondary Student’s Website. 

Actividades de Ampliación:

Workbook:
Vocabulary plus Unit 5
Grammar bank e exercicios Unit 5
Culture: Unit 5
CLIL Unit 5 
Teacher’s Resource File:
Interface basics Unit 5
Vocabulary and Grammar consolidation & extension worksheets Unit 5
Key competences worksheets Unit 5
Translation and dictation Unit 5
Culture & CLIL worksheets Unit 5
Study skills worksheets 
Integrated Macmillan Readers worksheets 
Teacher’s Book: Extra activities 
Enlaces recomendados: 
http://www.comicrelief.com
http://www.bbc.co.uk/schools/famouspeople/standard/fry.index.shtml
http://www.100fundraisingideas.co.uk/
http://www.unicef.org/people/people_ ambassadors.html
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EDUCACIÓN LITERARIA

A través destas actividades desenvólvese a CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC):

Valoración e participación activa en actividades literarias na clase.
Aprecio da literatura como fonte de pracer sendo capaz de mostrar unha actitude crítica cara
a ela.
Desenvolvemento da autonomía lectora:

E.g.: Young woman in school fundraising project / Selena Gómez, Goodwill Ambassador  

Macmillan ofrece unha gran variedade de lecturas en inglés adecuadas á idade do alumno. Para máis 
información acceder ao sitio web de Macmillan Readers: http://www.macmillanreaders.com/

CONTIDOS

A través da aprendizaxe destes contidos desenvólvese a SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO 
EMPRENDEDOR (SIE):  

Lingua: expresar causa e resultado 
- Cidadanía: Conciencia das persoas menos afortunadas e de como podemos axudarlles,

organizando actividades para recadar diñeiro.
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VALORES E ACTITUDES (Contidos de tratamento transversal)

A través do proceso de ensino-aprendizaxe destes valores desenvólvense as COMPETENCIAS SOCIAIS E 
CÍVICAS (CSC):

Valores:

Educación moral e cívica: Coñece a importancia do traballo realizado polas organizacións
benéficas. SB páxinas 58-67

- Educación para a igualdade de ambos os sexos: Comprende que tanto os homes como
as mulleres poden ser heroes ou heroínas. SB páxinas 63

Actitudes:

Educación e respecto na lingua estranxeira. 
Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa lingua materna, acento, orixe,
etc. 
Superar o bloqueo mental cando se coñece a novos falantes da lingua estranxeira
Escoita atenta e mostrando seguridade
Uso da lingua estranxeira na clase

UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN
 
A través do uso destas ferramentas desenvólvese a COMPETENCIA DIXITAL (CD):

Utiliza os recursos dixitais do curso. 

Macmillan Secondary Student’s Website: www.macmillanelt.es
Versións dixitais do Student’s Book e o Workbook
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SENTIDO DE INICIATIVA E EMPRENDIMENTO

A través das seguintes actividades desenvólvese o SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR 
(SIE):

Mostra iniciativa para participar en actividades de grupo. 
 Participa nas seccións Now say it!

 Practica e interpreta un diálogo

 Intervén en conversacións sobre cuestións culturais na sección Culture

 Participa en debates sobre temas intercurriculares no apartado CLIL

 Toma parte en conversacións por parellas

Mostra emprendimento para realizar as tarefas individuais en por si:
 Completa de forma individual os exercicios de gramática e de vocabulario.

 Le de forma comprensiva os textos da unidade e completa exercicios relacionados.

 Le explicacións gramaticais.

 Presta atención nas actividades de Listening.

 Planifica e realiza actividades de escritura individualmente

 Le as seccións de referencia do Language Guide

 Completa en por si a sección de repaso Progress Check

 

RECURSOS DE AVALIACIÓN
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A través das seguintes actividades desenvólvese a COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA):

Avaliación formativa
Observación  do  traballo  de  clase  para  avaliar  o  progreso  tanto  individual  como

colectivo
Exercicios do Workbook.
Destrezas: exercicios de reading, writing, listening e speaking

Avaliación acumulativa
Progress Check.  Unit 5
Interface Revision 2. (Units 4-6)
Workbook Revision and Extension. Unit 5
Unit 5 Test Generator Multi-ROM
Tests and Exams Pack: Basic Progress Test; Unit Test Standard; 

Rúbrica
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OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE35

Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de

- Comprender, memorizar e usar correctamente vocabulario relacionado coa viaxe e 
adxectivos extremos CCL CMCT

- Identificar o esencial e as ideas principais dun texto sobre un mozo viaxeiro 
discapacitado CCL CSC CCEC

- Comprender, contrastar e usar correctamente estruturas gramaticais relacionadas co
presente perfecto, o pasado simple e os cuantificadores CCL CAA

- Identificar información específica en anuncios de viaxes a través dun listening CCL 
CMCT

- Facer e responder preguntas sobre viaxes CCL CMCT

- Usar a linguaxe apropiada cando describen unha viaxe CCL CMCT CCEC

- Identificar información específica nun texto sobre unha viaxe ao redor do mundo 
CCL CMCT CCEC

- Identificar o contido xeral dun texto sobre a Febre do Ouro de California CCL CMCT 
CCEC

- Escribir un e-mail describindo unha viaxe CCL CMCT CD SIE

- Asimilar os consellos de estudo e estudar a Language Guide da unidade CCL CAA SIE

35

 Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en 
comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía e Competencias Clave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender
a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor; 
CCEC: Conciencia e expresións culturais
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Estratexias de 
comprensión: 
- Mobilización de 
información previa 
sobre tipo de tarefa e 
sobre o tema da 
unidade: a viaxe. 

- Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión ao 
mesmo, mediante 
escóitaa duns 
adolescentes falando 
sobre os suvenirs que 
compraron. 

- Distinción de tipos 
de comprensión 
(sentido xeral, 
información esencial, 
puntos principais, 
detalles relevantes) 
ao escoitar uns 
anuncios sobre 
viaxes. 

- Formulación de 
hipótese sobre 
contido e contexto 
antes de escoitar un 
diálogo na estación.

- Inferencia e 
formulación de 
hipótese sobre 
significados a partir 
da comprensión de 
elementos 

CE1.1.Identificar a 
información esencial, 
os puntos principais e 
os detalles máis 
relevantes en textos 
orais breves e ben 
estruturados, 
transmitidos de viva 
voz ou por medios 
técnicos e articulados a
velocidade lenta ou 
media, nun rexistro 
formal, informal ou 
neutro, e que versen 
sobre asuntos cotiáns 
en situacións habituais
ou sobre temas xerais 
ou do propio campo de
interese nos ámbitos 
persoal, público, 
educativo e 
ocupacional, sempre 
que as condicións 
acústicas non 
distorsionen a 
mensaxe e póidase 
volver escoitar o 
devandito. 

CE1.2.Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a 
comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos e ideas 
principais ou os 

EA1.1. Capta os 
puntos principais e 
detalles relevantes de 
indicacións, anuncios, 
mensaxes e 
comunicados breves e
articulados de 
maneira lenta e clara 
(p. e. cambio de porta 
de embarque nun 
aeroporto, 
información sobre 
actividades nun 
campamento de 
verán, ou no 
contestador 
automático dun cine), 
sempre que as 
condicións acústicas 
sexan boas e o son 
non estea 
distorsionado. 

EA1.2. Entende o 
esencial do que se lle 
di en transaccións e 
xestións cotiás e 
estruturadas (p. e. en 
hoteis, tendas, 
albergues, 
restaurantes, centros 
de lecer, de estudos 
ou traballo).

EA1.5. Comprende, 
nunha conversación 
formal, ou entrevista 

IL1.1.1. Escoita 
indicacións, instrucións,
anuncios, e capta a 
información esencial. 
CCL, SIE
IL1.1.2. Utiliza os 
recursos dixitais do 
curso para afianzar os 
coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD

IL1.2.1. Escoita diálogos
sobre xestións cotiás e 
extrae a información 
esencial. CCL, SIE
IL1.2.2. Escoita e 
entende as preguntas do
profesor sobre temas 
familiares e cotiáns. CCL
IL1.2.3. Escoita e 
interpreta diálogos 
sobre situacións cotiás 
respectando as 
convencións sociais. 
CCL, CSC, SIE

IL1.5.1.Escoita 
conversacións formais 
achega do tema da 
unidade e capta 
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significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, 
utilizando imaxes 
para predicir o 
contido dun texto oral
sobre as viaxes.

- Reformulación de 
hipótese a partir da 
comprensión de 
novos elementos, ao 
escoitar unha 
conversación na 
estación. 

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal relativo 
aos seguintes temas:
- Diferentes maneiras
de  viaxar  e  ver
mundo
- Conciencia sobre as
persoas
discapacitadas,  os
retos  aos  que  se
enfrontan  e  como  os
superan
- Os logros de certos 
mozos 

Funcións 
comunicativas:

- Escoitar anuncios 

detalles relevantes do 
texto.

CE1.3. Coñecer e 
utilizar para a 
comprensión do texto 
os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá 
(hábitos de estudo e de
traballo, actividades de
lecer), condicións de 
vida (contorna, 
estrutura social), 
relacións interpersoais
(entre homes e 
mulleres, no traballo, 
no centro educativo, 
nas institucións), 
comportamento 
(xestos, expresións 
faciais, uso da voz, 
contacto visual), e 
convencións sociais 
(costumes, tradicións).

CE1.4. Distinguir a 
función ou funcións 
comunicativas máis 
relevantes do texto e 
un repertorio dos seus 
expoñentes máis 
comúns, así como 
patróns discursivos de 
uso frecuente relativos 
á organización textual 
(introdución do tema, 
desenvolvemento e 

(p. e. en centros de 
estudos ou de 
traballo) na que 
participa o que se lle 
pregunta sobre 
asuntos persoais, 
educativos, 
ocupacionais ou do 
seu interese, así como
comentarios sinxelos 
e predicibles 
relacionados cos 
mesmos, sempre que 
poida pedir que se lle 
repita, aclare ou 
elabore algo do que se
lle dixo.

EA1.6. Distingue, co 
apoio da imaxe, as 
ideas principais e 
información relevante
en presentacións 
sobre temas 
educativos, 
ocupacionais ou do 
seu interese (p. e., 
sobre un tema 
curricular, ou unha 
charla para organizar 
o traballo en equipo).

EA1.7. Identifica a 
información esencial 
de programas de 
televisión sobre 

información específica. 
CCL, CMCT
IL1.5.2. Escoita 
conversacións formais 
relacionadas con temas  
socioculturais e 
intercurriculares. CCL, 
CSC
IL1.5.3. Escoita 
entrevistas e extrae  a 
información 
fundamental. CCL, SIE

IL1.6.1. Escoita 
gravacións sobre o tema
da unidade  e interpreta 
a información. CCL, 
CMCT
IL1.6.2. Escoita 
gravacións sobre temas 
socioculturais e analiza 
as diferenzas respecto 
da propia cultura. CCL, 
CCEC, CSC
IL1.6.3. Escoita 
gravacións sobre temas 
inter curriculares e 
completa actividades 
relacionadas. CCL, CCEC,
CMCT
IL1.6.4. Utiliza  recursos
audiovisuais para 
afianzar os 
coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CCEC

IL1.7.1. Escoita 
extractos de programas 
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sobre vacacións
- Escoitar unha 
conversación sobre 
unha viaxe en tren

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as 
seguintes funcións 
comunicativas:

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de persoas,
obxectos, lugares e 
actividades.

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, 
e expresión de 
sucesos futuros.

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o aprecio,
a simpatía, a 
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa, 
e os seus contrarios. 

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e 
hipóteses.

Estruturas 

cambio temático, e 
peche textual).

CE1.5. Aplicar á 
comprensión do texto 
os coñecementos sobre
os constituíntes e a 
organización de 
patróns sintácticos e 
discursivos de uso 
frecuente na 
comunicación oral, así 
como os seus 
significados asociados 
(p. e. estrutura 
interrogativa para 
facer unha suxestión).

CE1.6. Recoñecer 
léxico oral de uso 
común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e inferir do contexto e 
do contexto, con apoio 
visual, os significados 
de palabras e 
expresións de uso 
menos frecuente ou 
máis específico.

CE1.7. Discriminar 
patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e 
de entoación de uso 
común, e recoñecer os 
significados e 

asuntos cotiáns ou do 
seu interese 
articulados con 
lentitude e claridade 
(p. e. noticias, 
documentais ou 
entrevistas), cando as 
imaxes axudan á 
comprensión.

de radio ou de televisión
e extrae información 
específica. CCL, CCEC, 
SIE
IL1.7.2. Utiliza os 
recursos dixitais do 
curso para profundar 
nos coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD
IL1.7.3. Utiliza  recursos
audiovisuais para 
afianzar os 
coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CCEC
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sintáctico-
discursivas.
- Present perfect 
simple / past simple 
- Cantidades: a lot of, 
a few

Léxico oral de uso 
común (recepción) 
relativo a: 
- Viaxes: send 
postcards, meet 
people 
- Adxectivos 
extremos: terrifying, 
amazing  

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos 
e de entoación: 
- Os sons /ɜ/ /i/ /ʌ/.

intencións 
comunicativas xerais 
relacionados cos 
mesmos.
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Estratexias de 
produción:
Producir textos orais 
relacionados coas 
viaxes, practicando 
con todo iso as 
seguintes estratexias 
de produción oral:

Planificación
- Concibir a mensaxe 
con claridade, 
distinguindo a súa 
idea ou ideas 
principais e a súa 
estrutura básica.

Execución
- 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 
dispoñibles. 

- Apoiarse en e sacar 
o máximo partido dos
coñecementos 
previos (utilizar 
linguaxe 
‘prefabricada’, etc.).

CE2.1. Producir textos 
breves e 
comprensibles, tanto 
en conversación cara a 
cara como por teléfono
ou outros medios 
técnicos, nun rexistro 
neutro ou informal, 
cunha linguaxe sinxela,
nos que se dá, 
solicítase e 
intercámbiase 
información sobre 
temas de importancia 
na vida cotiá e asuntos 
coñecidos ou de 
interese persoal, 
educativo ou 
ocupacional, e 
xustifícanse 
brevemente os motivos
de determinadas 
accións e plans, aínda 
que ás veces haxa 
interrupcións ou 
vacilacións, resulten 
evidentes as pausas e a
reformulación para 
organizar o discurso e 
seleccionar expresións 
e estruturas, e o 
interlocutor teña que 
solicitar ás veces que 
se lle repita o 

EA2.1. Fai 
presentacións breves 
e ensaiadas, ben 
estruturadas e con 
apoio visual (p. e. 
transparencias ou 
PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de
temas do seu interese 
ou relacionados cos 
seus estudos ou 
ocupación, e responde
a preguntas breves e 
sinxelas dos oíntes 
sobre o contido das 
mesmas.

EA2.2. Desenvólvese 
correctamente en 
xestións e 
transaccións cotiás, 
como son as viaxes, o 
aloxamento, o 
transporte, as 
compras e o lecer, 
seguindo normas de 

IL2.1.1. Fai 
presentacións simples 
relacionadas co tema da 
unidade seguindo un 
exemplo. CCL, SIE
IL2.1.2. Fala sobre 
temas socioculturais, 
mostrando respecto 
cara a outras culturas. 
CCL, SIE, CSC
IL2.1.3. Fala sobre 
temas intercurriculares, 
mostrando os seus 
coñecementos sobre os 
mesmos. CCL, SIE, CMCT
IL2.1.4. Responde 
adecuadamente ás 
preguntas do profesor  
sobre temas familiares e
cotiáns. CCL, SIE
IL2.1.5. Participa en 
traballos cooperativos 
(proxectos, 
presentacións, etc.) e 
exponos ante a clase. 
CCL, SIE, CCEC

IL2.2.1. Practica 
diálogos sobre 
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Lingüísticos
- Modificar palabras 
de significado 
parecido.

Paralingüísticos e 
paratextuais
- Sinalar obxectos, 
usar deícticos ou 
realizar accións que 
aclaran o significado.

- 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 relativo 
aos seguintes temas:
- Diferentes maneiras
de  viaxar  e  ver
mundo
- Conciencia sobre as
persoas
discapacitadas,  os
retos  aos  que  se
enfrontan  e  como  os
superan
- Os logros de certos 
mozos 

devandito. 

CE2.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para 
producir textos orais 
fonolóxicos ou 
dialóxicos breves e de 
estrutura simple e 
clara, utilizando, entre 
outros, procedementos
como a adaptación da 
mensaxe a patróns da 
primeira lingua ou 
outras, ou o uso de 
elementos léxicos 
aproximados si non se 
dispón doutros máis 
precisos.

CE2.3. Incorporar á 
produción do texto 
oral monolóxico ou 
dialóxico os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estruturas sociais, 
relacións 
interpersoais, patróns 
de actuación, 
comportamento e 
convencións sociais, 
actuando coa debida 
propiedade e 
respectando as normas
de cortesía máis 
importantes nos 

cortesía básicas 
(saúdo e tratamento).

situacións cotiás 
seguindo un modelo. 
CCL, SIE
IL2.2.2. Practica saúdos, 
presentacións, etc. de 
forma educada. CCL, 
CSC; SIE
IL2.2.3. Practica e 
reproduce a pronuncia 
correcta en situacións 
cotiás de comunicación. 
CCL, SIE
IL2.2.4. Utiliza a 
linguaxe xestual para 
favorecer a 
comunicación en 
situacións cotiás. CCL, 
CAA
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Funcións 
comunicativas:
- Intercambiar 
información sobre 
viaxes
- Opinar sobre 
diferentes viaxes
- Describir unha viaxe
seguindo un modelo

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as 
seguintes funcións 
comunicativas:

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de persoas,
obxectos, lugares e 
actividades.

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, 
e expresión de 
sucesos futuros.

- Expresión da 
vontade, a intención, 
a decisión, a promesa,
a orde, a autorización 
e a prohibición.

- Formulación de 
suxestións, desexos, 

contextos respectivos.

CE2.4. Levar a cabo as 
funcións demandadas 
polo propósito 
comunicativo, 
utilizando os 
expoñentes máis 
comúns de devanditas 
funcións e os patróns 
discursivos de uso 
máis frecuente para 
organizar o texto de 
maneira sinxela coa 
suficiente cohesión 
interna e coherencia 
con respecto ao 
contexto de 
comunicación.

CE2.5. Mostrar control 
sobre un repertorio 
limitado de estruturas 
sintácticas de uso 
habitual, e empregar 
para comunicarse 
mecanismos sinxelos o
bastante axustados ao 
contexto e á intención 
comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis persoal, 
espacial e temporal,  e 
conectores e 
marcadores 
conversacionais 
frecuentes).
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condicións e 
hipóteses.

Estruturas 
sintáctico-
discursivas.
- Present perfect 
simple / past simple 
- Cantidades: a lot of, 
a few

Léxico oral de uso 
común (produción) 
relativo a :.  
- Viaxes: send 
postcards, meet 
people 
- Adxectivos 
extremos: terrifying, 
amazing  

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos 
e de entoación.
- Os sons /ɜ/ /i/ /ʌ/.

CE2.6. Coñecer e 
utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente 
para comunicar 
información, opinións 
e puntos de vista 
breves, simples e 
directos en situacións 
habituais e cotiás, 
aínda que en 
situacións menos 
correntes haxa que 
adaptar a mensaxe.

CE2.7. Pronunciar e 
entoar de maneira 
clara e intelixible, 
aínda que ás veces 
resulte evidente o 
acento estranxeiro, ou 
se cometan erros de 
pronuncia esporádicos 
sempre que non 
interrompan a 
comunicación, e os 
interlocutores teñan 
que solicitar 
repeticións de cando 
en vez.

CE2.8. Manexar frases 
curtas, grupos de 
palabras e fórmulas 
para desenvolverse de 
maneira suficiente en 
breves intercambios en
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situacións habituais e 
cotiás, interrompendo 
en ocasións o discurso 
para buscar 
expresións, articular 
palabras menos 
frecuentes e reparar a 
comunicación en 
situacións menos 
comúns.

CE2.9. Interactuar de 
maneira sinxela en 
intercambios 
claramente 
estruturados, 
utilizando fórmulas ou 
xestos simples para 
tomar ou ceder a 
quenda de palabra, 
aínda que se dependa 
en gran medida da 
actuación do 
interlocutor. 

BLOQUE 3:
COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLES

INDICADORES DE LOGRO

E COMPETENCIAS CLAVE

Estratexias de 
comprensión:

CE 3.1. Identificar a EA3.1. Identifica, con IL3.1.1. Le instrucións, 
indicacións , carteis, 

654



DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2019/20
DE INGLÉS

BLOQUE 3:
COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLES

INDICADORES DE LOGRO

E COMPETENCIAS CLAVE

- Mobilización de 
información previa 
sobre o tema da 
unidade: as viaxes. 

- Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión ao 
mesmo mediante a 
lectura dun texto 
sobre The World 
Wheels. 
- Distinción de tipos 
de comprensión 
(sentido xeral, 
información esencial, 
puntos principais), ao
ler  unha nota cultural
sobre facer autostop 
en Reino Unido.
- Formulación de 
hipótese sobre 
contido e contexto 
antes de ler un texto 
sobre The California 
gold rush.
- Inferencia e 
formulación de 
hipótese sobre 
significados a partir 
da comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, 
utilizando imaxes 
para predicir o 
contido dun texto 
escrito sobre as 
viaxes.
- Reformulación de 

información esencial, 
os puntos máis 
relevantes e detalles 
importantes en textos, 
tanto en formato 
impreso como en 
soporte dixital, breves 
e ben estruturados, 
escritos nun rexistro 
formal, informal ou 
neutro, que traten de 
asuntos cotiáns, de 
temas de interese ou 
relevantes para os 
propios estudos e 
ocupacións, e que 
conteñan estruturas 
sinxelas e un léxico de 
uso común. 

CE 3.2. Coñecer e saber
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a 
comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos e ideas 
principais ou os 
detalles relevantes do 
texto.

CE 3.3. Coñecer, e 
utilizar para a 
comprensión do texto, 
os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá 
(hábitos de estudo e de

axuda da imaxe, 
instrucións de 
funcionamento e 
manexo de aparellos 
electrónicos ou de 
máquinas, así como 
instrucións para a 
realización de 
actividades e normas 
de seguridade (p. e., 
nun centro escolar, un
lugar público ou unha 
zona de lecer).

EA3.6. Entende 
información 
específica esencial en 
páxinas Web e outros 
materiais de 
referencia ou consulta
claramente 
estruturados sobre 
temas relativos a 
materias académicas, 
asuntos ocupacionais, 
ou do seu interese (p. 
e. sobre un tema 
curricular, un 
programa 
informático, unha 
cidade, un deporte ou 
o medio ambiente), 
sempre que poida 
reler as seccións 
difíciles.

fichas informativas, etc 
e comprende 
información específica. 
CCL, CCEC
IL3.1.2. Le e identifica 
información básica e 
instrucións nos 
enunciados dos 
exercicios. CCL
IL3.1.3. Le e pon en 
práctica instrucións e 
consellos para mellorar 
as súas técnicas de 
aprendizaxe. CCL, CAA

IL3.6.1. Identifica o 
vocabulario relativo ao 
tema da unidade e pono 
en práctica. CCL, SIE
IL3.6.2. Le textos 
informativos sobre o 
tema principal da 
unidade e extrae 
información relevante. 
CCL, CMCT, CCEC
IL3.6.3. Le textos 
informativos sobre 
temas socio-culturais e 
extrae a información 
fundamental. CCL, CSC 
CCEC
IL3.6.4. Le textos 
informativos sobre os 
temas intercurriculares 
e analízaos. CCL, CMST, 
CCEC
IL3.6.5. Le unha reseña, 
unha biografía, un 
informe, un resumo, etc.
e extrae información 
específica. CCL, CEEC
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hipótese a partir da 
comprensión de 
novos elementos ao 
ler un texto sobre 
navegar ao redor do 
mundo.

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal relativo 
aos seguintes temas:
- Diferentes maneiras
de  viaxar  e  ver
mundo
- Conciencia sobre as
persoas
discapacitadas,  os
retos  aos  que  se
enfrontan  e  como  os
superan
- Os logros de certos 
mozos 

Funcións 
comunicativas:
- Ler un artigo sobre 
Albert Casals
- Ler unha descrición 
sobre California gold 
rush
- Ler un artigo sobre 
un mariñeiro solitario
- Ler un email modelo
que describe unha 
viaxe

traballo, actividades de
lecer, incluídas 
manifestacións 
artísticas como a 
música ou o cine), 
condicións de vida 
(contorna, estrutura 
social), relacións 
interpersoais (entre 
homes e mulleres, no 
traballo, no centro 
educativo, nas 
institucións), e 
convencións sociais 
(costumes, tradicións).

CE 3.4. Distinguir a 
función ou funcións 
comunicativas máis 
relevantes do texto e 
un repertorio dos seus 
expoñentes máis 
comúns, así como 
patróns discursivos de 
uso frecuente relativos 
á organización textual 
(introdución do tema, 
desenvolvemento e 
cambio temático, e 
peche textual). 

CE 3.5. Recoñecer, e 
aplicar á comprensión 
do texto, os 
constituíntes e a 
organización de 
estruturas sintácticas 
de uso frecuente na 

EA3.7. Comprende o 
esencial (p. e. en 
lecturas para mozas) 
de historias de ficción 
breves e ben 
estruturadas e faise 
unha idea do carácter 
dos distintos 
personaxes, as súas 
relacións e do 
argumento.

IL3.6.6. Le e comprende 
as explicacións 
gramaticais e de 
vocabulario da unidade. 
CCL, CAA
IL3.6.7. Le e comprende 
as seccións de repaso da
unidade fomentando a 
aprendizaxe autónoma. 
CCL, CAA

IL3.7.1. Le historias, 
contos, extractos de 
novelas, ensaios, 
narracións, etc. e 
comprende información
detallada. CCL, CEEC
IL3.7.2. Identifica o 
vocabulario relativo ao 
tema da unidade e pono 
en práctica. CCL, SIE
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A través destas 
actividades o alumno 
practicará as 
seguintes funcións 
comunicativas:

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de persoas,
obxectos, lugares e 
actividades.

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, 
e expresión de 
sucesos futuros.

- Expresión da 
vontade, a intención, 
a decisión, a promesa,
a orde, a autorización 
e a prohibición.

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o aprecio,
a simpatía, a 
satisfacción, a 
esperanza, a 

comunicación escrita, 
así como os seus 
significados asociados 
(p. e. estrutura 
interrogativa para 
facer unha suxestión).

CE 3.6. Recoñecer 
léxico escrito de uso 
común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e inferir do contexto e 
do contexto, con apoio 
visual, os significados 
de palabras e 
expresións de uso 
menos frecuente ou 
máis específico.

CE 3.7. Recoñecer as 
principais convencións
ortográficas, 
tipográficas e de 
puntuación, así como 
abreviaturas e 
símbolos de uso 

 común (p. e. , %, ), e 
os seus significados 

657



DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2019/20
DE INGLÉS

BLOQUE 3:
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TEXTOS ESCRITOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLES

INDICADORES DE LOGRO

E COMPETENCIAS CLAVE

confianza, a sorpresa, 
e os seus contrarios. 

Estruturas 
sintáctico-
discursivas.
- Present perfect 
simple / past simple 
- Cantidades: a lot of, 
a few

Léxico escrito de 
uso común 
(recepción) relativo 
a :.  
- Viaxes: send 
postcards, meet 
people 
- Adxectivos 
extremos: terrifying, 
amazing  

Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a 
lectura, a ortografía 
de palabras 
relacionadas coas 
viaxes.

asociados.
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BLOQUE 4:   PRODUCIÓN
DE TEXTOS ESCRITOS:

EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLES

INDICADORES DE LOGRO

E COMPETENCIAS CLAVE

Estratexias de 
produción:
Producir textos 
escritos relacionados 
coas descricións de 
viaxes, practicando as
seguintes estratexias 
de produción escrita:

Planificación
- 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. 

- 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 relativo 

CE4.1. Escribir, en 
papel ou en soporte 
electrónico, textos 
breves, sinxelos e de 
estrutura clara sobre 
temas cotiáns ou de 
interese persoal, nun 
rexistro formal, neutro 
ou informal, utilizando 
adecuadamente os 
recursos básicos de 
cohesión, as 
convencións 
ortográficas básicas e 
os signos de 
puntuación máis 
comúns, cun control 
razoable de expresións
e estruturas sinxelas e 
un léxico de uso 
frecuente. 

CE4.2. Coñecer e 
aplicar estratexias 
adecuadas para 
elaborar textos 
escritos breves e de 
estrutura simple, p. e. 
copiando formatos, 
fórmulas e modelos 
convencionais propios 
de cada tipo de texto. 

CE4.3. Incorporar á 
produción do texto 
escrito os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 

EA4.1. Completa un 
cuestionario sinxelo 
con información 
persoal e relativa á 
súa formación, 
ocupación, intereses 
ou afeccións (p. e. 
para subscribirse a 
unha publicación 
dixital, matricularse 
nun taller, ou 
asociarse a un club 
deportivo). 

EA4.2. Escribe notas e
mensaxes (SMS, 
WhatsApp, chats), nos
que se fan breves 
comentarios ou se 
dan instrucións e 
indicacións 
relacionadas con 
actividades e 
situacións da vida 
cotiá e do seu 
interese.

EA4.3. Escribe notas, 
anuncios e mensaxes 
breves (p. e. en 
Twitter ou Facebook) 
relacionados con 
actividades e 

IL4.1.1. Escribe 
formularios, 
cuestionarios, fichas, 
etc. con información 
específica. CCL, CSC, SIE
IL4.1.2. Completa 
actividades escritas con 
información persoal ou 
relativa aos seus 
intereses persoais. CCL, 
SIE
IL4.1.3. Completa 
actividades de repaso e  
auto-avaliación con 
información relativa aos
seus intereses. CCL, CAA

IL4.2.1. Escribe notas, 
mensaxes sobre 
cuestións cotiás. CCL, 
SIE
IL4.2.2. Completa 
actividades referidas a 
situacións da vida cotiá 
respectando as 
convencións sociais. 
CCL, CSC, SIE

IL4.3.1. Escribe notas, 
mensaxes sobre 
cuestións cotiás. CCL, 
SIE
IL4.3.2. Escribe un 
anuncio publicitario, un 
folleto turístico, unha 
guía de viaxes seguindo 
un modelo. CCL, CEEC, 
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PROGRAMAS DE REFORZO E AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención á Diversidade)

A través destas actividades desenvólvese fundamentalmente a adquisición da COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).

Actividades de Consolidación:
Language Guide Unit 6
Progress Check. Unit 6.
Páxina web do alumno: www.macmillanelt.es
Macmillan Secondary Student’s Website.  

Extension activities:

Workbook:
Vocabulary plus Unit 6
Grammar bank e exercicios Unit 6
Culture: Unit 6
CLIL Unit 6
Teacher’s Resource File:
Interface basics Unit 6
Vocabulary and Grammar consolidation & extension worksheets Unit 6
Key competences worksheets Unit 6
Translation and dictation Unit 6
Culture & CLIL worksheets Unit 6
Study skills worksheets 
Integrated Macmillan Readers worksheets 
Teacher’s Book: Extra activities.
Enlaces recomendados: 
http://www.trans-siberia.com/
http://www.historic66.com/
http://www.palinstravels.co.uk/
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EDUCACIÓN LITERARIA

A través destas actividades desenvólvese a CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC):

Valoración e participación activa en actividades literarias na clase.
Aprecio da literatura como fonte de pracer sendo capaz de mostrar unha actitude crítica cara
a ela.
Desenvolvemento da autonomía lectora:

E.g.: The World on Wheels / Solo sailor. Referencias a Around the World in 80 Days e a Journey to the 
Centre of the Earth

Macmillan ofrece unha gran variedade de lecturas en inglés adecuadas á idade do alumno. Para máis 
información acceder ao sitio web de Macmillan Readers: http://www.macmillanreaders.com/

CONTIDOS INTERCURRICULARES

A través da aprendizaxe destes contidos desenvólvese a CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC):  

Lingua: secuenciar eventos nunha narración 
Xeografía: países e lugares de todo o mundo
Historia: a Febre do Ouro de California

VALORES E ACTITUDES (Contidos de tratamento transversal)

662



DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2019/20
DE INGLÉS

A través do proceso de ensino-aprendizaxe destes valores desenvólvense as COMPETENCIAS SOCIAIS E 
CÍVICAS (CSC):

Valores:

Educación  para  a  Paz:  Coñece  a  importancia  de  respectar  as  tradicións  doutras  culturas
cando viaxamos. SB páxinas 70-78

- Educación Moral e Cívica: Aprecia o esforzo realizado polas persoas discapacitadas
que non perden o espírito aventureiro. SB páxinas 71

- Educación para o Lecer: Coñece a importancia de gozar de actividades de tempo libre
e das vacacións para ser feliz. SB páxinas 73

Actitudes:

Educación e respecto na lingua estranxeira. 
Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa lingua materna, acento, orixe,
etc. 
Superar o bloqueo mental cando se coñece a novos falantes da lingua estranxeira
Escoita atenta e mostrando seguridade
Uso da lingua estranxeira na clase
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UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN
 
A través do uso destas ferramentas desenvólvese a COMPETENCIA DIXITAL (CD):

Utiliza os recursos dixitais do curso. 

Macmillan Secondary Student’s Website: www.macmillanelt.es
Versións dixitais do Student’s Book e o Workbook

SENTIDO DE INICIATIVA E EMPRENDIMENTO

A través das seguintes actividades desenvólvese o SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR 
(SIE):

Mostra iniciativa para participar en actividades de grupo. 
 Participa nas seccións Now say it!

 Practica e interpreta un diálogo

 Intervén en conversacións sobre cuestións culturais na sección Culture

 Participa en debates sobre temas intercurriculares no apartado CLIL

 Toma parte en conversacións por parellas

Mostra emprendimento para realizar as tarefas individuais en por si:
 Completa de forma individual os exercicios de gramática e de vocabulario.

 Le de forma comprensiva os textos da unidade e completa exercicios relacionados.

 Le explicacións gramaticais.

 Presta atención nas actividades de Listening.
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 Planifica e realiza actividades de escritura individualmente

 Le as seccións de referencia do Language Guide

 Completa en por si a sección de repaso Progress Check

 

RECURSOS DE AVALIACIÓN

A través das seguintes actividades desenvólvese a COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA):

Avaliación formativa
Observación  do  traballo  de  clase  para  avaliar  o  progreso  tanto  individual  como

colectivo
Exercicios do Workbook.
Destrezas: exercicios de reading, writing, listening e speaking

Avaliación acumulativa
Progress Check.  Unit 6
Interface Revision 2. (Units 4-6)
Workbook Revision and Extension. Unit 6
Unit 6 Test Generator Multi-ROM
Tests and Exams Pack: Basic Progress Test; Unit Test Standard; 

Rúbrica
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OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE36

Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de:

- Comprender, memorizar e usar correctamente vocabulario relacionado con películas
CCL CCEC

- Aprender a utilizar sufixos comúns para a formación de sustantivos CCL

- Identificar as ideas principais dun texto sobre o futuro do cine CCL CD CCEC

- Comprender, contrastar e usar correctamente estruturas gramaticais relacionadas co
futuro e o first conditional CCL CAA

- Identificar información específica nun listening sobre as películas en 3D CCL CCEC

- Facer e responder preguntas sobre películas CCL CCEC

- Utilizar a linguaxe funcional adecuado para pedir e dar opinións CCL CSC

- Identificar información específica nun texto sobre un concurso cinematográfico para 
mozos CCL CSC CCEC

- Identificar o contido xeral dun texto sobre Alfred Hitchcock CCL CMCT CCEC

- Escribir a reseña dunha película CCL CCEC

- Asimilar os consellos de estudo e estudar a Language Guide da unidade CCL CAA SIE

36

 Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en 
comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía e Competencias Clave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender
a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor; 
CCEC: Conciencia e expresións culturais
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BLOQUE 1:
COMPRENSIÓN DE

TEXTOS ORAIS

CONTIDOS
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLES

INDICADORES DE LOGRO

E COMPETENCIAS CLAVE

Estratexias de 
comprensión: 
- Mobilización de 
información previa 
sobre tipo de tarefa e 
sobre o tema da 
unidade: o cine. 

- Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión ao 
mesmo, mediante 
escóitaa dunha 
conversación e 
relacionar aos 
falantes coas 
películas adecuadas. 

- Distinción de tipos 
de comprensión 
(sentido xeral, 
información esencial, 
puntos principais, 
detalles relevantes) 
ao escoitar unha 
gravación sobre 
películas en 3D. 

- Formulación de 
hipótese sobre 
contido e contexto 
antes de escoitar a 
Dan e a Rita falando 
sobre unha película.

- Inferencia e 
formulación de 
hipótese sobre 
significados a partir 

CE1.1.Identificar a 
información esencial, 
os puntos principais e 
os detalles máis 
relevantes en textos 
orais breves e ben 
estruturados, 
transmitidos de viva 
voz ou por medios 
técnicos e articulados a
velocidade lenta ou 
media, nun rexistro 
formal, informal ou 
neutro, e que versen 
sobre asuntos cotiáns 
en situacións habituais
ou sobre temas xerais 
ou do propio campo de
interese nos ámbitos 
persoal, público, 
educativo e 
ocupacional, sempre 
que as condicións 
acústicas non 
distorsionen a 
mensaxe e póidase 
volver escoitar o 
devandito. 

CE1.2.Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a 
comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos e ideas 
principais ou os 

EA1.1. Capta os 
puntos principais e 
detalles relevantes de 
indicacións, anuncios, 
mensaxes e 
comunicados breves e
articulados de 
maneira lenta e clara 
(p. e. cambio de porta 
de embarque nun 
aeroporto, 
información sobre 
actividades nun 
campamento de 
verán, ou no 
contestador 
automático dun cine), 
sempre que as 
condicións acústicas 
sexan boas e o son 
non estea 
distorsionado. 

EA1.4. Comprende, 
nunha conversación 
informal na que 
participa, descricións, 
narracións, puntos de 

IL1.1.1. Escoita 
indicacións, instrucións,
anuncios, e capta a 
información esencial. 
CCL, SIE
IL1.1.2. Utiliza os 
recursos dixitais do 
curso para afianzar os 
coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD

IL1.4.1.Escoita 
conversacións informais
relacionadas co tema da 
unidade e capta a 
información básica. CCL,
CMCT
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CONTIDOS
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLES

INDICADORES DE LOGRO

E COMPETENCIAS CLAVE

da comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, 
utilizando imaxes 
para predicir o 
contido dun texto oral
sobre o cine.

- Reformulación de 
hipótese a partir da 
comprensión de 
novos elementos, ao 
escoitar e repetir un 
diálogo sobre unha 
película. 

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal relativo 
aos seguintes temas:
- Películas británicas 
e norte-americanas e 
directores de cine
- Aprecio crítico de 
manifestacións 
culturais como o cine 

Funcións 
comunicativas:

- Escoitar unha 
entrevista sobre unha
película 3D
- Escoitar un dialogo 

detalles relevantes do 
texto.

CE1.3. Coñecer e 
utilizar para a 
comprensión do texto 
os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá 
(hábitos de estudo e de
traballo, actividades de
lecer), condicións de 
vida (contorna, 
estrutura social), 
relacións interpersoais
(entre homes e 
mulleres, no traballo, 
no centro educativo, 
nas institucións), 
comportamento 
(xestos, expresións 
faciais, uso da voz, 
contacto visual), e 
convencións sociais 
(costumes, tradicións).

CE1.4. Distinguir a 
función ou funcións 
comunicativas máis 
relevantes do texto e 
un repertorio dos seus 
expoñentes máis 
comúns, así como 
patróns discursivos de 
uso frecuente relativos 
á organización textual 
(introdución do tema, 
desenvolvemento e 

vista e opinións sobre 
asuntos prácticos da 
vida diaria e sobre 
temas do seu interese,
cando se lle fala con 
claridade, amodo e 
directamente e si o 
interlocutor está 
disposto a repetir ou 
reformular o 
devandito.

EA1.6. Distingue, co 
apoio da imaxe, as 
ideas principais e 
información relevante
en presentacións 
sobre temas 
educativos, 
ocupacionais ou do 
seu interese (p. e., 
sobre un tema 
curricular, ou unha 
charla para organizar 
o traballo en equipo).

EA1.7. Identifica a 
información esencial 
de programas de 
televisión sobre 
asuntos cotiáns ou do 
seu interese 
articulados con 
lentitude e claridade 
(p. e. noticias, 
documentais ou 

IL1.4.2. Escoita 
conversacións informais
relacionadas con temas 
socioculturais e 
intercurriculares. CCL, 
CSC

IL1.6.1. Escoita 
gravacións sobre o tema
da unidade  e interpreta 
a información. CCL, 
CMCT
IL1.6.2. Escoita 
gravacións sobre temas 
socioculturais e analiza 
as diferenzas respecto 
da propia cultura. CCL, 
CCEC, CSC
IL1.6.3. Escoita 
gravacións sobre temas 
inter curriculares e 
completa actividades 
relacionadas. CCL, CCEC,
CMCT
IL1.6.4. Utiliza  recursos
audiovisuais para 
afianzar os 
coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CCEC

IL1.7.1. Escoita 
extractos de programas 
de radio ou de televisión
e extrae información 
específica. CCL, CCEC, 
SIE
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sobre unha película

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as 
seguintes funcións 
comunicativas:

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de persoas,
obxectos, lugares e 
actividades.

- Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, opinións 
e puntos de vista, 
consellos, 
advertencias e avisos.

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o aprecio,
a simpatía, a 
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa, 
e os seus contrarios. 

- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas 
sintáctico-
discursivas.
- O futuro: will, going 

cambio temático, e 
peche textual).

CE1.5. Aplicar á 
comprensión do texto 
os coñecementos sobre
os constituíntes e a 
organización de 
patróns sintácticos e 
discursivos de uso 
frecuente na 
comunicación oral, así 
como os seus 
significados asociados 
(p. e. estrutura 
interrogativa para 
facer unha suxestión).

CE1.6. Recoñecer 
léxico oral de uso 
común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e inferir do contexto e 
do contexto, con apoio 
visual, os significados 
de palabras e 
expresións de uso 
menos frecuente ou 
máis específico.

CE1.7. Discriminar 
patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e 
de entoación de uso 
común, e recoñecer os 
significados e 

entrevistas), cando as 
imaxes axudan á 
comprensión.

IL1.7.2. Utiliza os 
recursos dixitais do 
curso para profundar 
nos coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD
IL1.7.3. Utiliza  recursos
audiovisuais para 
afianzar os 
coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CCEC
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to, present 
continuous, first 
conditional  

Léxico oral de uso 
común (recepción) 
relativo a: 
- Vocabulario de 
películas: director, 
Stuntman 
- sufixos de 
sustantivos: 
suggestion, argument

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos 
e de entoación: 
- Acentuación de 
frases e a pronuncia 
das formas débiles 

intencións 
comunicativas xerais 
relacionados cos 
mesmos.

BLOQUE 2:   PRODUCIÓN
DE TEXTOS ORAIS:

EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLES

INDICADORES DE LOGRO

E COMPETENCIAS CLAVE

Estratexias de 
produción:
Producir textos orais 
relacionados co cine, 
practicando con todo 
iso as seguintes 

CE2.1. Producir textos 
breves e 
comprensibles, tanto 
en conversación cara a 
cara como por teléfono
ou outros medios 

EA2.1. Fai 
presentacións breves 
e ensaiadas, ben 
estruturadas e con 
apoio visual (p. e. 
transparencias ou 

IL2.1.1. Fai 
presentacións simples 
relacionadas co tema da 
unidade seguindo un 
exemplo. CCL, SIE
IL2.1.2. Fala sobre 
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estratexias de 
produción oral:

Planificación
- Adecuar o texto ao 
destinatario, contexto
e canle, aplicando o 
rexistro e a estrutura 
de discurso 
adecuados a cada 
caso.

Execución
- 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 
dispoñibles. 

- Compensar as 
carencias lingüísticas 
mediante 
procedementos 
lingüísticos, 
paralingüísticos ou 
paratextuais:

Lingüísticos
- Definir ou 
parafrasear un termo 
ou expresión.

Paralingüísticos e 
paratextuais

técnicos, nun rexistro 
neutro ou informal, 
cunha linguaxe sinxela,
nos que se dá, 
solicítase e 
intercámbiase 
información sobre 
temas de importancia 
na vida cotiá e asuntos 
coñecidos ou de 
interese persoal, 
educativo ou 
ocupacional, e 
xustifícanse 
brevemente os motivos
de determinadas 
accións e plans, aínda 
que ás veces haxa 
interrupcións ou 
vacilacións, resulten 
evidentes as pausas e a
reformulación para 
organizar o discurso e 
seleccionar expresións 
e estruturas, e o 
interlocutor teña que 
solicitar ás veces que 
se lle repita o 
devandito. 

CE2.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para 
producir textos orais 
fonolóxicos ou 
dialóxicos breves e de 
estrutura simple e 
clara, utilizando, entre 

PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de
temas do seu interese 
ou relacionados cos 
seus estudos ou 
ocupación, e responde
a preguntas breves e 
sinxelas dos oíntes 
sobre o contido das 
mesmas.

EA2.2. Desenvólvese 
correctamente en 
xestións e 
transaccións cotiás, 
como son as viaxes, o 
aloxamento, o 
transporte, as 
compras e o lecer, 
seguindo normas de 
cortesía básicas 
(saúdo e tratamento).

EA2.3. Participa en 
conversacións 

temas socioculturais, 
mostrando respecto 
cara a outras culturas. 
CCL, SIE, CSC
IL2.1.3. Fala sobre 
temas intercurriculares, 
mostrando os seus 
coñecementos sobre os 
mesmos. CCL, SIE, CMCT
IL2.1.4. Responde 
adecuadamente ás 
preguntas do profesor  
sobre temas familiares e
cotiáns. CCL, SIE
IL2.1.5. Participa en 
traballos cooperativos 
(proxectos, 
presentacións, etc.) e 
exponos ante a clase. 
CCL, SIE, CCEC

IL2.2.1. Practica 
diálogos sobre 
situacións cotiás 
seguindo un modelo. 
CCL, SIE
IL2.2.2. Practica saúdos, 
presentacións, etc. de 
forma educada. CCL, 
CSC; SIE
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- Sinalar obxectos, 
usar deícticos ou 
realizar accións que 
aclaran o significado.

- 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 relativo 
aos seguintes temas:
- Películas británicas 
e norte-americanas e 
directores de cine
- Aprecio crítico de 
manifestacións 
culturais como o cine 

Funcións 
comunicativas:
- Intercambiar 
información sobre as 
películas favoritas
- Pedir e dar a 
opinión sobre unha 
película
- Preparar e escribir 
un dialogo seguindo 
un modelo

A través destas 
actividades o alumno 

outros, procedementos
como a adaptación da 
mensaxe a patróns da 
primeira lingua ou 
outras, ou o uso de 
elementos léxicos 
aproximados si non se 
dispón doutros máis 
precisos.

CE2.3. Incorporar á 
produción do texto 
oral monolóxico ou 
dialóxico os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estruturas sociais, 
relacións 
interpersoais, patróns 
de actuación, 
comportamento e 
convencións sociais, 
actuando coa debida 
propiedade e 
respectando as normas
de cortesía máis 
importantes nos 
contextos respectivos.

CE2.4. Levar a cabo as 
funcións demandadas 
polo propósito 
comunicativo, 
utilizando os 
expoñentes máis 
comúns de devanditas 
funcións e os patróns 

informais cara a cara 
ou por teléfono ou 
outros medios 
técnicos, nas que 
establece contacto 
social, intercambia 
información e expresa
opinións e puntos de 
vista, fai invitacións e 
ofrecementos, pide e 
ofrece cousas, pide e 
dá indicacións ou 
instrucións, ou 
discute os pasos que 
hai que seguir para 
realizar unha 
actividade conxunta. 

IL2.2.3. Practica e 
reproduce a pronuncia 
correcta en situacións 
cotiás de comunicación. 
CCL, SIE
IL2.2.4. Utiliza a 
linguaxe xestual para 
favorecer a 
comunicación en 
situacións cotiás. CCL, 
CAA

IL2.3.1. Interpreta 
conversacións informais
por parellas 
respectando as normas 
e convencións sociais. 
CCL, SIE, CSC
IL2.3.2. Practica e 
reproduce a pronuncia 
correcta en 
conversacións 
informais. CCL, SIE
IL2.3.3. Conversa acerca
de valores de tipo ético 
mostrando respecto 
cara ao resto de 
opinións. CCL, CSC, SIE
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practicará as 
seguintes funcións 
comunicativas:

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de persoas,
obxectos, lugares e 
actividades.

- Expresión do 
coñecemento, a 
certeza, a dúbida e a 
conxectura. 

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o aprecio,
a simpatía, a 
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa, 
e os seus contrarios. 

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e 
hipóteses.

Estruturas 
sintáctico-
discursivas.
- O futuro: will, going 
to, present 
continuous, first 
conditional  

discursivos de uso 
máis frecuente para 
organizar o texto de 
maneira sinxela coa 
suficiente cohesión 
interna e coherencia 
con respecto ao 
contexto de 
comunicación.

CE2.5. Mostrar control 
sobre un repertorio 
limitado de estruturas 
sintácticas de uso 
habitual, e empregar 
para comunicarse 
mecanismos sinxelos o
bastante axustados ao 
contexto e á intención 
comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis persoal, 
espacial e temporal,  e 
conectores e 
marcadores 
conversacionais 
frecuentes).

CE2.6. Coñecer e 
utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente 
para comunicar 
información, opinións 
e puntos de vista 
breves, simples e 
directos en situacións 
habituais e cotiás, 
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Léxico oral de uso 
común (produción) 
relativo a :.  
- Vocabulario de 
películas: director, 
Stuntman 
- sufixos de 
sustantivos: 
suggestion, argument

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos 
e de entoación.
- Acentuación de 
frases e a pronuncia 
das formas débiles 

aínda que en 
situacións menos 
correntes haxa que 
adaptar a mensaxe.

CE2.7. Pronunciar e 
entoar de maneira 
clara e intelixible, 
aínda que ás veces 
resulte evidente o 
acento estranxeiro, ou 
se cometan erros de 
pronuncia esporádicos 
sempre que non 
interrompan a 
comunicación, e os 
interlocutores teñan 
que solicitar 
repeticións de cando 
en vez.

CE2.8. Manexar frases 
curtas, grupos de 
palabras e fórmulas 
para desenvolverse de 
maneira suficiente en 
breves intercambios en
situacións habituais e 
cotiás, interrompendo 
en ocasións o discurso 
para buscar 
expresións, articular 
palabras menos 
frecuentes e reparar a 
comunicación en 
situacións menos 
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comúns.

CE2.9. Interactuar de 
maneira sinxela en 
intercambios 
claramente 
estruturados, 
utilizando fórmulas ou 
xestos simples para 
tomar ou ceder a 
quenda de palabra, 
aínda que se dependa 
en gran medida da 
actuación do 
interlocutor. 

BLOQUE 3:
COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS
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AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
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Estratexias de 
comprensión:
- Mobilización de 
información previa 
sobre o tema da 
unidade: o cine. 

- Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión ao 
mesmo mediante a 

CE 3.1. Identificar a 
información esencial, 
os puntos máis 
relevantes e detalles 
importantes en textos, 
tanto en formato 
impreso como en 
soporte dixital, breves 
e ben estruturados, 
escritos nun rexistro 
formal, informal ou 

EA3.1. Identifica, con 
axuda da imaxe, 
instrucións de 
funcionamento e 
manexo de aparellos 
electrónicos ou de 
máquinas, así como 
instrucións para a 
realización de 
actividades e normas 
de seguridade (p. e., 

IL3.1.1. Le instrucións, 
indicacións , carteis, 
fichas informativas, etc 
e comprende 
información específica. 
CCL, CCEC
IL3.1.2. Le e identifica 
información básica e 
instrucións nos 
enunciados dos 
exercicios. CCL
IL3.1.3. Le e pon en 
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lectura dun texto 
sobre o futuro do 
cine. 
- Distinción de tipos 
de comprensión 
(sentido xeral, 
información esencial, 
puntos principais), ao
ler  un texto sobre 
Alfred Hitchcock.
- Formulación de 
hipótese sobre 
contido e contexto 
antes de ler un texto 
sobre como facer 
unha película en 
Hollywood.
- Inferencia e 
formulación de 
hipótese sobre 
significados a partir 
da comprensión de 
elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, 
observando as 
palabras dun cadro e 
dicir cales se poden 
utilizar para describir
unhas imaxes.
- Reformulación de 
hipótese a partir da 
comprensión de 
novos elementos ao 
ler unha reseña de 
alguén describindo a 
súa película favorita.

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 

neutro, que traten de 
asuntos cotiáns, de 
temas de interese ou 
relevantes para os 
propios estudos e 
ocupacións, e que 
conteñan estruturas 
sinxelas e un léxico de 
uso común. 

CE 3.2. Coñecer e saber
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a 
comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos e ideas 
principais ou os 
detalles relevantes do 
texto.

CE 3.3. Coñecer, e 
utilizar para a 
comprensión do texto, 
os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá 
(hábitos de estudo e de
traballo, actividades de
lecer, incluídas 
manifestacións 
artísticas como a 
música ou o cine), 
condicións de vida 
(contorna, estrutura 
social), relacións 
interpersoais (entre 
homes e mulleres, no 

nun centro escolar, un
lugar público ou unha 
zona de lecer).

EA3.2. Entende os 
puntos principais de 
anuncios e material 
publicitario de 
revistas ou Internet 
formulados de 
maneira simple e 
clara, e relacionados 
con asuntos do seu 
interese, nos ámbitos 
persoal, académico e 
ocupacional. 

EA3.6. Entende 
información 
específica esencial en 
páxinas Web e outros 
materiais de 
referencia ou consulta
claramente 
estruturados sobre 
temas relativos a 
materias académicas, 
asuntos ocupacionais, 
ou do seu interese (p. 
e. sobre un tema 
curricular, un 
programa 
informático, unha 
cidade, un deporte ou 
o medio ambiente), 
sempre que poida 
reler as seccións 

práctica instrucións e 
consellos para mellorar 
as súas técnicas de 
aprendizaxe. CCL, CAA

IL3.2.1. Le un anuncio 
publicitario, un folleto 
turístico, unha guía de 
viaxes, etc. e analiza a 
información. CCL, CEEC
IL3.2.2. Utiliza os 
recursos dixitais do 
curso para profundar 
nos coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD

IL3.6.1. Identifica o 
vocabulario relativo ao 
tema da unidade e pono 
en práctica. CCL, SIE
IL3.6.2. Le textos 
informativos sobre o 
tema principal da 
unidade e extrae 
información relevante. 
CCL, CMCT, CCEC
IL3.6.3. Le textos 
informativos sobre 
temas socio-culturais e 
extrae a información 
fundamental. CCL, CSC 
CCEC
IL3.6.4. Le textos 
informativos sobre os 
temas intercurriculares 
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convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal relativo 
aos seguintes temas:
- Películas británicas 
e norte-americanas e 
directores de cine
- Aprecio crítico de 
manifestacións 
culturais como o cine 

Funcións 
comunicativas:
- Ler un texto sobre o 
futuro do cine
- Ler un texto sobre 
un concurso de cine
- Ler unha biografía 
sobre Alfred 
Hitchcock
- Ler un modelo de 
crítica 
cinematográfica

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as 
seguintes funcións 
comunicativas:
- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de persoas,
obxectos, lugares e 
actividades.

- Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, opinións 

traballo, no centro 
educativo, nas 
institucións), e 
convencións sociais 
(costumes, tradicións).

CE 3.4. Distinguir a 
función ou funcións 
comunicativas máis 
relevantes do texto e 
un repertorio dos seus 
expoñentes máis 
comúns, así como 
patróns discursivos de 
uso frecuente relativos 
á organización textual 
(introdución do tema, 
desenvolvemento e 
cambio temático, e 
peche textual). 

CE 3.5. Recoñecer, e 
aplicar á comprensión 
do texto, os 
constituíntes e a 
organización de 
estruturas sintácticas 
de uso frecuente na 
comunicación escrita, 
así como os seus 
significados asociados 
(p. e. estrutura 
interrogativa para 
facer unha suxestión).

CE 3.6. Recoñecer 
léxico escrito de uso 
común relativo a 
asuntos cotiáns e a 

difíciles.

EA3.7. Comprende o 
esencial (p. e. en 
lecturas para mozas) 
de historias de ficción 
breves e ben 
estruturadas e faise 
unha idea do carácter 
dos distintos 
personaxes, as súas 
relacións e do 
argumento.

e analízaos. CCL, CMST, 
CCEC
IL3.6.5. Le unha reseña, 
unha biografía, un 
informe, un resumo, etc.
e extrae información 
específica. CCL, CEEC
IL3.6.6. Le e comprende 
as explicacións 
gramaticais e de 
vocabulario da unidade. 
CCL, CAA
IL3.6.7. Le e comprende 
as seccións de repaso da
unidade fomentando a 
aprendizaxe autónoma. 
CCL, CAA

IL3.7.1. Le historias, 
contos, extractos de 
novelas, ensaios, 
narracións, etc. e 
comprende información
detallada. CCL, CEEC
IL3.7.2. Identifica o 
vocabulario relativo ao 
tema da unidade e pono 
en práctica. CCL, SIE
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e puntos de vista, 
consellos, 
advertencias e avisos.

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o aprecio,
a simpatía, a 
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa, 
e os seus contrarios. 

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e 
hipóteses.

Estruturas 
sintáctico-
discursivas.
- O futuro: will, going 
to, present 
continuous, first 
conditional  

Léxico escrito de 
uso común 
(recepción) relativo 
a :.  
- Vocabulario de 
películas: director, 
Stuntman 
- sufixos de 
sustantivos: 
suggestion, argument

Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas 

temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e inferir do contexto e 
do contexto, con apoio 
visual, os significados 
de palabras e 
expresións de uso 
menos frecuente ou 
máis específico.

CE 3.7. Recoñecer as 
principais convencións
ortográficas, 
tipográficas e de 
puntuación, así como 
abreviaturas e 
símbolos de uso 

 común (p. e. , %, ), e 
os seus significados 
asociados.
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Mostrar interese por 
aprender, mediante a 
lectura, a ortografía 
de palabras 
relacionadas co cine.
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Estratexias de 
Producir textos 
escritos relacionados 
co cine, practicando 

Planificación
- 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. 

- Apoiarse en e sacar 
o máximo partido dos
coñecementos 
previos (utilizar 
linguaxe 
‘prefabricada’, etc.). 

Aspectos 

CE4.1. Escribir, en 
papel ou en soporte 
electrónico, textos 
breves, sinxelos e de 
estrutura clara sobre 
temas cotiáns ou de 
interese persoal, nun 
rexistro formal, neutro 
ou informal, utilizando 
adecuadamente os 
recursos básicos de 
cohesión, as 
convencións 
ortográficas básicas e 
os signos de 
puntuación máis 
comúns, cun control 
razoable de expresións
e estruturas sinxelas e 
un léxico de uso 
frecuente. 

CE4.2. Coñecer e 
aplicar estratexias 
adecuadas para 
elaborar textos 
escritos breves e de 
estrutura simple, p. e. 

EA4.1. Completa un 
cuestionario sinxelo 
con información 
persoal e relativa á 
súa formación, 
ocupación, intereses 
ou afeccións (p. e. 
para subscribirse a 
unha publicación 
dixital, matricularse 
nun taller, ou 
asociarse a un club 
deportivo). 

EA4.4. Escribe 
informes moi breves 
en formato 
convencional con 
información sinxela e 
relevante sobre feitos 
habituais e os motivos
de certas accións, nos 
ámbitos académico e 
ocupacional, 

IL4.1.1. Escribe 
formularios, 
cuestionarios, fichas, 
etc. con información 
específica. CCL, CSC, SIE
IL4.1.2. Completa 
actividades escritas con 
información persoal ou 
relativa aos seus 
intereses persoais. CCL, 
SIE
IL4.1.3. Completa 
actividades de repaso e  
auto-avaliación con 
información relativa aos
seus intereses. CCL, CAA

IL4.4.1.Escribe unha 
reseña, unha biografía, 
un informe, un resumo, 
etc. utilizando 
información específica. 
CCL, CEEC, SIE
IL4.4.2. Escribe 
descricións de persoas, 
lugares, sentimentos, 
etc. de forma 
respectuosa. CCL, CSC 
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socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal relativo 
aos seguintes temas:
- Películas británicas 
e norte-americanas e 
directores de cine
- Aprecio crítico de 
manifestacións 
culturais como o cine 

Funcións 
comunicativas:
- Escribir unha crítica 
cinematográfica 
- Dar a opinión

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as 
seguintes funcións 
comunicativas:

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de persoas,
obxectos, lugares e 
actividades.

copiando formatos, 
fórmulas e modelos 
convencionais propios 
de cada tipo de texto. 

CE4.3. Incorporar á 
produción do texto 
escrito os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estruturas sociais, 
relacións 
interpersoais, patróns 
de actuación, 
comportamento e 
convencións sociais, 
respectando as normas
de cortesía máis 
importantes nos 
contextos respectivos.

CE4.4. Levar a cabo as 
funcións demandadas 
polo propósito 
comunicativo, 
utilizando os 
expoñentes máis 
comúns de devanditas 
funcións e os patróns 
discursivos de uso 
máis frecuente para 
organizar o texto 
escrito de maneira 
sinxela coa suficiente 
cohesión interna e 
coherencia con 
respecto ao contexto 

describindo de 
maneira sinxela 
situacións, persoas, 
obxectos e lugares e 
sinalando os 
principais 
acontecementos de 
forma esquemática.

EA4.6. Escribe 
correspondencia 
formal básica e breve, 
dirixida a institucións 
públicas ou privadas 
ou entidades 
comerciais, 
solicitando ou dando 
a información 
requirida de maneira 
sinxela e observando 
as convencións 
formais e normas de 
cortesía básicas deste 
tipo de textos.

SIE
IL4.4.3. Escribe artigos 
de prensa, revistas, 
páxinas web, etc. 
seguindo un modelo. 
CCL, CMCT, CEEC, SIE
IL4.4.4. Escribe 
historias de ficción, 
extractos de novelas, 
ensaios, narracións 
incluíndo información 
detallada. CCL, CEEC, 
SIE

IL4.6.1. Escribe cartas, 
e-mails, faxes, etc. de 
carácter formal 
seguindo un modelo. 
CCL, CEEC, SIE
IL4.6.2. Utiliza os 
recursos dixitais do 
curso para profundar 
nos coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD
IL4.6.3. Solicita 
información formal de 
maneira educada. CCL, 
CSC, SIE
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- Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, opinións 
e puntos de vista, 
consellos, 
advertencias e avisos.

- Expresión do 
coñecemento, a 
certeza, a dúbida e a 
conxectura. 

- Expresión da 
vontade, a intención, 
a decisión, a promesa,
a orde, a autorización 
e a prohibición.

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o aprecio,
a simpatía, a 
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa, 
e os seus contrarios. 

Estruturas 
sintáctico-
discursivas.
- O futuro: will, going 
to, present 
continuous, first 
conditional  

Léxico escrito de 
uso común 
(produción) relativo
a :.

de comunicación.

 CE4.5. Mostrar control
sobre un repertorio 
limitado de estruturas 
sintácticas de uso 
habitual, e empregar 
para comunicarse 
mecanismos sinxelos o
bastante axustados ao 
contexto e á intención 
comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis persoal, 
espacial e temporal,  e 
conectores e 
marcadores 
discursivos 
frecuentes). 

CE4.6. Coñecer e 
utilizar un repertorio 
léxico escrito 
suficiente para 
comunicar 
información, opinións 
e puntos de vista 
breves, simples e 
directos en situacións 
habituais e cotiás, 
aínda que en 
situacións menos 
correntes e sobre 
temas menos 
coñecidos haxa que 
adaptar a mensaxe.
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- Vocabulario de 
películas: director, 
Stuntman 
- sufixos de 
sustantivos: 
suggestion, argument

Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a 
escritura, a ortografía 
de palabras 
relacionadas co cine.

CE4.7. Coñecer e 
aplicar, de maneira 
adecuada para facerse 
comprensible case 
sempre, os signos de 
puntuación elementais
(p. e. punto, coma) e as
regras ortográficas 
básicas (p. e. uso de 
maiúsculas e 
minúsculas, ou 
separación de palabras
ao final de liña), así 
como as convencións 
ortográficas máis 
habituais na redacción 
de textos en soporte 
electrónico (p. e. SMS, 
WhatsApp).
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PROGRAMAS DE REFORZO E AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención á Diversidade)

A través destas actividades desenvólvese fundamentalmente a adquisición da COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).

Actividades de Consolidación:
Language Guide Unit 7
Progress Check. Unit 7.
Páxina web do alumno: www.macmillanelt.es
Macmillan Secondary Student’s Website 

Actividades de Ampliación:

Workbook: 
Vocabulary plus Unit 7
Grammar bank e exercicios Unit 7
Culture: Unit 7
CLIL Unit 7
Teacher’s Resource File: 
Interface basics Unit 7
Vocabulary and Grammar consolidation & extension worksheets Unit 7
Key competences worksheets Unit 7
Translation and dictation Unit 7
Culture & CLIL worksheets Unit 7
Study skills worksheets 
Integrated Macmillan Readers worksheets
Teacher’s Book: Extra activities.
Enlaces recomendados
http://www.imdb.com/ – para unha completa base de datos de películas, incluíndo listaxes
completas e reseñas
http://www.empireonline.com/500/
http://www.filmaffinity.com
http://www.mysterynet.com/hitchcock/filmography

EDUCACIÓN LITERARIA
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A través destas actividades desenvólvese a CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC):

Valoración e participación activa en actividades literarias na clase.
Aprecio da literatura como fonte de pracer sendo capaz de mostrar unha actitude crítica cara
a ela.
Desenvolvemento da autonomía lectora:

E.g.: O futuro do cine / Make a filme in Hollywood! 

Macmillan ofrece unha gran variedade de lecturas en inglés adecuadas á idade do alumno. Para máis 
información acceder ao sitio web de Macmillan Readers: http://www.macmillanreaders.com/

CONTIDOS INTERCURRICULARES

A través da aprendizaxe destes contidos desenvólvese a COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCT):  

Tecnoloxía: tecnoloxía 3D, efectos especiais, novas tecnoloxías cinematográficas 
Lingua: formación de palabras

VALORES E ACTITUDES (Contidos de tratamento transversal)

A través do proceso de ensino-aprendizaxe destes valores desenvólvense as COMPETENCIAS SOCIAIS E 
CÍVICAS (CSC):

Valores:

- Educación para o Consumidor: Coñece a importancia de ter unha actitude crítica cara
ás películas que ven na televisión e no cine. SB páxina 86-95

Educación moral e cívica: Comprende a importancia de respectar os gustos cinematográficos
doutras persoas. SB páxina 90
Educación para o Lecer: Coñece a importancia de gozar de actividades de tempo libre por
exemplo ir ao cine. SB páxina 86-95

Actitudes:
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Educación e respecto na lingua estranxeira. 
Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa lingua materna, acento, orixe,
etc. 
Superar o bloqueo mental cando se coñece a novos falantes da lingua estranxeira
Escoita atenta e mostrando seguridade
Uso da lingua estranxeira na clase

UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN
 
A través do uso destas ferramentas desenvólvese a COMPETENCIA DIXITAL (CD):

Utiliza os recursos dixitais do curso. 

Macmillan Secondary Student’s Website: www.macmillanelt.es
Versións dixitais do Student’s Book e o Workbook

SENTIDO DE INICIATIVA E EMPRENDIMENTO
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A través das seguintes actividades desenvólvese o SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR 
(SIE):

Mostra iniciativa para participar en actividades de grupo: 
 Participa nas seccións Now say it!

 Practica e interpreta un diálogo

 Intervén en conversacións sobre cuestións culturais na sección Culture

 Participa en debates sobre temas intercurriculares no apartado CLIL

 Toma parte en conversacións por parellas

Mostra emprendimento para realizar as tarefas individuais en por si:
 Completa de forma individual os exercicios de gramática e de vocabulario.

 Le de forma comprensiva os textos da unidade e completa exercicios relacionados.

 Le explicacións gramaticais.

 Presta atención nas actividades de Listening.

 Planifica e realiza actividades de escritura individualmente

 Le as seccións de referencia do Language Guide

 Completa en por si a sección de repaso Progress Check
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RECURSOS DE AVALIACIÓN

A través das seguintes actividades desenvólvese a COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA):

Avaliación formativa
Observación do traballo de clase para avaliar o progreso tanto individual como colectivo
Exercicios do Workbook.
Destrezas: exercicios de reading, writing, listening e speaking
Avaliación acumulativa
Progress Check.  Unit 7
Interface Revision 3. (Units 7-9)
Workbook Revision and Extension. Unit 7
Unit 7 Test Generator Multi-ROM
Tests and Exams Pack: Basic Progress Test; Unit Test Standard; 
Rúbrica

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE37

Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de:

- Comprender, memorizar e usar correctamente vocabulario relacionado coa amizade 
e collocations de verbos e nomes CCL CSC

- Identificar o esencial e as ideas principais dun texto sobre diferenzas culturais CCL 
CMCT CCEC

- Comprender, contrastar e usar correctamente estruturas gramaticais relacionadas 
cos verbos modais e o second conditional CCL CAA

37

 Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en 
comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía e Competencias Clave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender
a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor; 
CCEC: Conciencia e expresións culturais
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- Identificar información xeral e específica referida aos grupos de amigos a través dun 
listening CCL CSC

- Facer e responder preguntas sobre o comportamento e a amizade CCL CSC

- Utilizar a linguaxe funcional adecuado para preguntar sobre unha persoa e describila
CCL CSC

- Identificar a información específica nun cuestionario CCL CSC

- Identificar o contido xeral dun texto sobre amigos especiais CCL CMCT CCEC

- Escribir unha carta formal cos conectores adecuados CCL CSC

- Asimilar os consellos de estudo e estudar a Language Guide da unidade CCL CAA SIE
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Estratexias de 
comprensión: 
- Mobilización de 
información previa 
sobre tipo de tarefa e 
sobre o tema da 
unidade: a amizade. 

- Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión ao 
mesmo, mediante 
escóitaa dunha 
gravación sobre 
cuadrillas. 

- Distinción de tipos 
de comprensión 
(sentido xeral, 
información esencial, 
puntos principais, 
detalles relevantes) 
ao escoitar a un mozo
falando sobre alguén 
que coñeceu nunha 
festa. 

- Formulación de 
hipótese sobre 
contido e contexto 
antes de escoitar un 
cuestionario sobre a 
amizade.

- Inferencia e 
formulación de 
hipótese sobre 
significados a partir 
da comprensión de 

CE1.1.Identificar a 
información esencial, 
os puntos principais e 
os detalles máis 
relevantes en textos 
orais breves e ben 
estruturados, 
transmitidos de viva 
voz ou por medios 
técnicos e articulados a
velocidade lenta ou 
media, nun rexistro 
formal, informal ou 
neutro, e que versen 
sobre asuntos cotiáns 
en situacións habituais
ou sobre temas xerais 
ou do propio campo de
interese nos ámbitos 
persoal, público, 
educativo e 
ocupacional, sempre 
que as condicións 
acústicas non 
distorsionen a 
mensaxe e póidase 
volver escoitar o 
devandito. 

CE1.2.Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a 
comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos e ideas 
principais ou os 

EA1.1. Capta os 
puntos principais e 
detalles relevantes de 
indicacións, anuncios, 
mensaxes e 
comunicados breves e
articulados de 
maneira lenta e clara 
(p. e. cambio de porta 
de embarque nun 
aeroporto, 
información sobre 
actividades nun 
campamento de 
verán, ou no 
contestador 
automático dun cine), 
sempre que as 
condicións acústicas 
sexan boas e o son 
non estea 
distorsionado. 

EA1.2. Entende o 
esencial do que se lle 
di en transaccións e 
xestións cotiás e 
estruturadas (p. e. en 
hoteis, tendas, 
albergues, 
restaurantes, centros 
de lecer, de estudos 
ou traballo).

EA1.3. Identifica o 
sentido xeral e os 
puntos principais 

IL1.1.1. Escoita 
indicacións, instrucións,
anuncios, e capta a 
información esencial. 
CCL, SIE
IL1.1.2. Utiliza os 
recursos dixitais do 
curso para afianzar os 
coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD

IL1.2.1. Escoita diálogos
sobre xestións cotiás e 
extrae a información 
esencial. CCL, SIE
IL1.2.2. Escoita e 
entende as preguntas do
profesor sobre temas 
familiares e cotiáns. CCL
IL1.2.3. Escoita e 
interpreta diálogos 
sobre situacións cotiás 
respectando as 
convencións sociais. 
CCL, CSC, SIE

IL1.3.1. Presenza 
conversacións sobre o 
tema da unidade e 
extrae a información 
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elementos 
significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, 
utilizando imaxes 
para predicir o 
contido dun diálogo 
sobre a amizade.

- Reformulación de 
hipótese a partir da 
comprensión de 
novos elementos, ao 
escoitar un diálogo 
sobre unha festa. 

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal relativo 
aos seguintes temas:
- Diferenzas culturais,
respecto por outras 
culturas
- Aceptación das 
diferenzas de 
comportamento en 
culturas diferentes á 
propia
- A importancia da 
amizade
- A honestidade nas 
relacións e na 
amizade.

Funcións 
comunicativas:

detalles relevantes do 
texto.

CE1.3. Coñecer e 
utilizar para a 
comprensión do texto 
os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá 
(hábitos de estudo e de
traballo, actividades de
lecer), condicións de 
vida (contorna, 
estrutura social), 
relacións interpersoais
(entre homes e 
mulleres, no traballo, 
no centro educativo, 
nas institucións), 
comportamento 
(xestos, expresións 
faciais, uso da voz, 
contacto visual), e 
convencións sociais 
(costumes, tradicións).

CE1.4. Distinguir a 
función ou funcións 
comunicativas máis 
relevantes do texto e 
un repertorio dos seus 
expoñentes máis 
comúns, así como 
patróns discursivos de 
uso frecuente relativos 
á organización textual 
(introdución do tema, 
desenvolvemento e 

dunha conversación 
formal ou informal 
entre dúas ou máis 
interlocutores que ten
lugar na súa presenza,
cando o tema 
resúltalle coñecido e o
discurso está 
articulado con 
claridade, a 
velocidade media e 
nunha variedade 
estándar da lingua.

EA1.6. Distingue, co 
apoio da imaxe, as 
ideas principais e 
información relevante
en presentacións 
sobre temas 
educativos, 
ocupacionais ou do 
seu interese (p. e., 
sobre un tema 
curricular, ou unha 
charla para organizar 
o traballo en equipo).

EA1.7. Identifica a 
información esencial 
de programas de 
televisión sobre 
asuntos cotiáns ou do 
seu interese 

esencial. CCL
IL1.3.2. Escoita 
conversacións relativas 
a valores de tipo ético e 
mostra respecto cara a 
outras opinións. CCL, 
CSC

IL1.6.1. Escoita 
gravacións sobre o tema
da unidade  e interpreta 
a información. CCL, 
CMCT
IL1.6.2. Escoita 
gravacións sobre temas 
socioculturais e analiza 
as diferenzas respecto 
da propia cultura. CCL, 
CCEC, CSC
IL1.6.3. Escoita 
gravacións sobre temas 
inter curriculares e 
completa actividades 
relacionadas. CCL, CCEC,
CMCT
IL1.6.4. Utiliza  recursos
audiovisuais para 
afianzar os 
coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CCEC

IL1.7.1. Escoita 
extractos de programas 
de radio ou de televisión
e extrae información 
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- Escoitar unha 
entrevista sobre dous 
grupos de amigos
- Escoitar un dialogo 
sobre un novo amigo

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as 
seguintes funcións 
comunicativas:

- Iniciación e 
mantemento de 
relacións persoais e 
sociais.

- Petición e 
ofrecemento de 
información, 
indicacións, opinións 
e puntos de vista, 
consellos, 
advertencias e avisos.

- Expresión da 
vontade, a intención, 
a decisión, a promesa,
a orde, a autorización 
e a prohibición.

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o aprecio,
a simpatía, a 
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa, 
e os seus contrarios. 

Estruturas 
sintáctico-

cambio temático, e 
peche textual).

CE1.5. Aplicar á 
comprensión do texto 
os coñecementos sobre
os constituíntes e a 
organización de 
patróns sintácticos e 
discursivos de uso 
frecuente na 
comunicación oral, así 
como os seus 
significados asociados 
(p. e. estrutura 
interrogativa para 
facer unha suxestión).

CE1.6. Recoñecer 
léxico oral de uso 
común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e inferir do contexto e 
do contexto, con apoio 
visual, os significados 
de palabras e 
expresións de uso 
menos frecuente ou 
máis específico.

CE1.7. Discriminar 
patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e 
de entoación de uso 
común, e recoñecer os 
significados e 

articulados con 
lentitude e claridade 
(p. e. noticias, 
documentais ou 
entrevistas), cando as 
imaxes axudan á 
comprensión.

específica. CCL, CCEC, 
SIE
IL1.7.2. Utiliza os 
recursos dixitais do 
curso para profundar 
nos coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD
IL1.7.3. Utiliza  recursos
audiovisuais para 
afianzar os 
coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CCEC
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discursivas.
- Modal verbs for 
advice, obligation and
prohibition: must / 
mustn't, have to / 
don't have to, 
should /shouldn't 
- Second conditional

Léxico oral de uso 
común (recepción) 
relativo a: 
- Facer amigos: bring 
a present, be latexa
- Collocations de 
verbos e nomes: give 
advice, spend time.

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos 
e de entoación: 
- Os sons /əɪ/ /ɪ/ 
/ʊ/ /ɔɪ/.

intencións 
comunicativas xerais 
relacionados cos 
mesmos.
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Estratexias de 
produción:
Producir textos orais 
relacionados coa 
amizade, practicando 
con todo iso as 
seguintes estratexias 
de produción oral:

Planificación
- Concibir a mensaxe 
con claridade, 
distinguindo a súa 
idea ou ideas 
principais e a súa 
estrutura básica.

Execución
- Expresar a mensaxe 
con claridade, 
coherencia, 
estruturándoo 
adecuadamente e 
axustándose, no seu 
caso, aos modelos e 
fórmulas de cada tipo 
de texto. 

- Compensar as 
carencias lingüísticas 
mediante 
procedementos 
lingüísticos, 
paralingüísticos ou 
paratextuais:

CE2.1. Producir textos 
breves e 
comprensibles, tanto 
en conversación cara a 
cara como por teléfono
ou outros medios 
técnicos, nun rexistro 
neutro ou informal, 
cunha linguaxe sinxela,
nos que se dá, 
solicítase e 
intercámbiase 
información sobre 
temas de importancia 
na vida cotiá e asuntos 
coñecidos ou de 
interese persoal, 
educativo ou 
ocupacional, e 
xustifícanse 
brevemente os motivos
de determinadas 
accións e plans, aínda 
que ás veces haxa 
interrupcións ou 
vacilacións, resulten 
evidentes as pausas e a
reformulación para 
organizar o discurso e 
seleccionar expresións 
e estruturas, e o 
interlocutor teña que 
solicitar ás veces que 
se lle repita o 

EA2.1. Fai 
presentacións breves 
e ensaiadas, ben 
estruturadas e con 
apoio visual (p. e. 
transparencias ou 
PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de
temas do seu interese 
ou relacionados cos 
seus estudos ou 
ocupación, e responde
a preguntas breves e 
sinxelas dos oíntes 
sobre o contido das 
mesmas.

EA2.2. Desenvólvese 
correctamente en 
xestións e 
transaccións cotiás, 
como son as viaxes, o 
aloxamento, o 

IL2.1.1. Fai 
presentacións simples 
relacionadas co tema da 
unidade seguindo un 
exemplo. CCL, SIE
IL2.1.2. Fala sobre 
temas socioculturais, 
mostrando respecto 
cara a outras culturas. 
CCL, SIE, CSC
IL2.1.3. Fala sobre 
temas intercurriculares, 
mostrando os seus 
coñecementos sobre os 
mesmos. CCL, SIE, CMCT
IL2.1.4. Responde 
adecuadamente ás 
preguntas do profesor  
sobre temas familiares e
cotiáns. CCL, SIE
IL2.1.5. Participa en 
traballos cooperativos 
(proxectos, 
presentacións, etc.) e 
exponos ante a clase. 
CCL, SIE, CCEC

IL2.2.1. Practica 
diálogos sobre 
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Lingüísticos
- Modificar palabras 
de significado 
parecido.

Paralingüísticos e 
paratextuais
- Pedir axuda. 

- Sinalar obxectos, 
usar deícticos ou 
realizar accións que 
aclaran o significado.

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal relativo 
aos seguintes temas:
- Diferenzas culturais,
respecto por outras 
culturas
- Aceptación das 
diferenzas de 
comportamento en 
culturas diferentes á 
propia
- A importancia da 
amizade
- A honestidade nas 
relacións e na 
amizade.

Funcións 
comunicativas:
- Intercambiar 

devandito. 

CE2.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para 
producir textos orais 
fonolóxicos ou 
dialóxicos breves e de 
estrutura simple e 
clara, utilizando, entre 
outros, procedementos
como a adaptación da 
mensaxe a patróns da 
primeira lingua ou 
outras, ou o uso de 
elementos léxicos 
aproximados si non se 
dispón doutros máis 
precisos.

CE2.3. Incorporar á 
produción do texto 
oral monolóxico ou 
dialóxico os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
estruturas sociais, 
relacións 
interpersoais, patróns 
de actuación, 
comportamento e 
convencións sociais, 
actuando coa debida 
propiedade e 
respectando as normas
de cortesía máis 
importantes nos 

transporte, as 
compras e o lecer, 
seguindo normas de 
cortesía básicas 
(saúdo e tratamento).

EA2.3. Participa en 
conversacións 
informais cara a cara 
ou por teléfono ou 
outros medios 
técnicos, nas que 
establece contacto 
social, intercambia 
información e expresa
opinións e puntos de 
vista, fai invitacións e 
ofrecementos, pide e 
ofrece cousas, pide e 
dá indicacións ou 
instrucións, ou 
discute os pasos que 
hai que seguir para 
realizar unha 
actividade conxunta. 

situacións cotiás 
seguindo un modelo. 
CCL, SIE
IL2.2.2. Practica saúdos, 
presentacións, etc. de 
forma educada. CCL, 
CSC; SIE
IL2.2.3. Practica e 
reproduce a pronuncia 
correcta en situacións 
cotiás de comunicación. 
CCL, SIE
IL2.2.4. Utiliza a 
linguaxe xestual para 
favorecer a 
comunicación en 
situacións cotiás. CCL, 
CAA

IL2.3.1. Interpreta 
conversacións informais
por parellas 
respectando as normas 
e convencións sociais. 
CCL, SIE, CSC
IL2.3.2. Practica e 
reproduce a pronuncia 
correcta en 
conversacións 
informais. CCL, SIE
IL2.3.3. Conversa acerca
de valores de tipo ético 
mostrando respecto 
cara ao resto de 
opinións. CCL, CSC, SIE
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información sobre as 
diferenzas culturais, 
as diferenzas entre 
mozos e mozas e a 
amizade.
- Ter unha 
conversación, 
preguntando e 
describindo un novo 
amigo

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as 
seguintes funcións 
comunicativas:

- Iniciación e 
mantemento de 
relacións persoais e 
sociais.

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de persoas,
obxectos, lugares e 
actividades.

- Expresión do 
coñecemento, a 
certeza, a dúbida e a 
conxectura. 

- Expresión da 
vontade, a intención, 
a decisión, a promesa,
a orde, a autorización 
e a prohibición.

- Establecemento e 
mantemento da 

contextos respectivos.

CE2.4. Levar a cabo as 
funcións demandadas 
polo propósito 
comunicativo, 
utilizando os 
expoñentes máis 
comúns de devanditas 
funcións e os patróns 
discursivos de uso 
máis frecuente para 
organizar o texto de 
maneira sinxela coa 
suficiente cohesión 
interna e coherencia 
con respecto ao 
contexto de 
comunicación.

CE2.5. Mostrar control 
sobre un repertorio 
limitado de estruturas 
sintácticas de uso 
habitual, e empregar 
para comunicarse 
mecanismos sinxelos o
bastante axustados ao 
contexto e á intención 
comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis persoal, 
espacial e temporal,  e 
conectores e 
marcadores 
conversacionais 
frecuentes).

696



DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2019/20
DE INGLÉS

BLOQUE 2:   PRODUCIÓN
DE TEXTOS ORAIS:

EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE

AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

AVALIABLES

INDICADORES DE LOGRO

E COMPETENCIAS CLAVE

comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas 
sintáctico-
discursivas.
- Modal verbs for 
advice, obligation and
prohibition: must / 
mustn't, have to / 
don't have to, 
should /shouldn't 
- Second conditional

Léxico oral de uso 
común (produción) 
relativo a :.  
- Facer amigos: bring 
a present, be latexa
- Collocations de 
verbos e nomes: give 
advice, spend time.

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos 
e de entoación.
- Os sons /əɪ/ /ɪ/ 
/ʊ/ /ɔɪ/.

CE2.6. Coñecer e 
utilizar un repertorio 
léxico oral suficiente 
para comunicar 
información, opinións 
e puntos de vista 
breves, simples e 
directos en situacións 
habituais e cotiás, 
aínda que en 
situacións menos 
correntes haxa que 
adaptar a mensaxe.

CE2.7. Pronunciar e 
entoar de maneira 
clara e intelixible, 
aínda que ás veces 
resulte evidente o 
acento estranxeiro, ou 
se cometan erros de 
pronuncia esporádicos 
sempre que non 
interrompan a 
comunicación, e os 
interlocutores teñan 
que solicitar 
repeticións de cando 
en vez.

CE2.8. Manexar frases 
curtas, grupos de 
palabras e fórmulas 
para desenvolverse de 
maneira suficiente en 
breves intercambios en
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situacións habituais e 
cotiás, interrompendo 
en ocasións o discurso 
para buscar 
expresións, articular 
palabras menos 
frecuentes e reparar a 
comunicación en 
situacións menos 
comúns.

CE2.9. Interactuar de 
maneira sinxela en 
intercambios 
claramente 
estruturados, 
utilizando fórmulas ou 
xestos simples para 
tomar ou ceder a 
quenda de palabra, 
aínda que se dependa 
en gran medida da 
actuación do 
interlocutor. 
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Estratexias de 
comprensión:
- Mobilización de 
información previa 
sobre o tema da 
unidade: a amizade. 

- Identificación do 
tipo textual, 
adaptando a 
comprensión ao 
mesmo mediante a 
lectura dun texto 
sobre a amizade en 
casa e no estranxeiro. 
- Distinción de tipos 
de comprensión 
(sentido xeral, 
información esencial, 
puntos principais), ao
ler  nota con linguaxe 
funcional para 
describir persoas.
- Formulación de 
hipótese sobre 
contido e contexto 
antes de observar 
unhas frases e dicir si 
describen a 
personalidade, a 
aparencia ou os 
hobbies.
- Inferencia e 
formulación de 
hipótese sobre 
significados a partir 
da comprensión de 
elementos 
significativos, 

CE 3.1. Identificar a 
información esencial, 
os puntos máis 
relevantes e detalles 
importantes en textos, 
tanto en formato 
impreso como en 
soporte dixital, breves 
e ben estruturados, 
escritos nun rexistro 
formal, informal ou 
neutro, que traten de 
asuntos cotiáns, de 
temas de interese ou 
relevantes para os 
propios estudos e 
ocupacións, e que 
conteñan estruturas 
sinxelas e un léxico de 
uso común. 

CE 3.2. Coñecer e saber
aplicar as estratexias 
máis adecuadas para a 
comprensión do 
sentido xeral, a 
información esencial, 
os puntos e ideas 
principais ou os 
detalles relevantes do 
texto.

CE 3.3. Coñecer, e 
utilizar para a 
comprensión do texto, 
os aspectos 
socioculturais e 

EA3.1. Identifica, con 
axuda da imaxe, 
instrucións de 
funcionamento e 
manexo de aparellos 
electrónicos ou de 
máquinas, así como 
instrucións para a 
realización de 
actividades e normas 
de seguridade (p. e., 
nun centro escolar, un
lugar público ou unha 
zona de lecer).

EA3.4. Entende o 
esencial de 
correspondencia 
formal na que se lle 
informa sobre 
asuntos do seu 
interese no contexto 
persoal, educativo ou 
ocupacional (p. e. 
sobre un curso de 
idiomas ou unha 
compra por Internet).

EA3.6. Entende 
información 
específica esencial en 
páxinas Web e outros 
materiais de 
referencia ou consulta
claramente 

IL3.1.1. Le instrucións, 
indicacións , carteis, 
fichas informativas, etc 
e comprende 
información específica. 
CCL, CCEC
IL3.1.2. Le e identifica 
información básica e 
instrucións nos 
enunciados dos 
exercicios. CCL
IL3.1.3. Le e pon en 
práctica instrucións e 
consellos para mellorar 
as súas técnicas de 
aprendizaxe. CCL, CAA

IL3.4.1. Le cartas, e-
mails, faxes, etc. de 
carácter formal e extrae 
información específica. 
CCL, CEEC
IL3.4.2. Utiliza os 
recursos dixitais do 
curso para profundar 
nos coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD

IL3.6.1. Identifica o 
vocabulario relativo ao 
tema da unidade e pono 
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lingüísticos e 
paralingüísticos, 
utilizando imaxes 
para predicir o 
contido dun texto 
escrito sobre 
noivo/noivas.
- Reformulación de 
hipótese a partir da 
comprensión de 
novos elementos ao 
ler unha nota cultural 
sobre os Young 
Achievers awards.

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal relativo 
aos seguintes temas:
- Diferenzas culturais,
respecto por outras 
culturas
- Aceptación das 
diferenzas de 
comportamento en 
culturas diferentes á 
propia
- A importancia da 
amizade
- A honestidade nas 
relacións e na 
amizade.

 Funcións 
comunicativas:
- Ler unha articulo 

sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá 
(hábitos de estudo e de
traballo, actividades de
lecer, incluídas 
manifestacións 
artísticas como a 
música ou o cine), 
condicións de vida 
(contorna, estrutura 
social), relacións 
interpersoais (entre 
homes e mulleres, no 
traballo, no centro 
educativo, nas 
institucións), e 
convencións sociais 
(costumes, tradicións).

CE 3.4. Distinguir a 
función ou funcións 
comunicativas máis 
relevantes do texto e 
un repertorio dos seus 
expoñentes máis 
comúns, así como 
patróns discursivos de 
uso frecuente relativos 
á organización textual 
(introdución do tema, 
desenvolvemento e 
cambio temático, e 
peche textual). 

CE 3.5. Recoñecer, e 
aplicar á comprensión 
do texto, os 
constituíntes e a 

estruturados sobre 
temas relativos a 
materias académicas, 
asuntos ocupacionais, 
ou do seu interese (p. 
e. sobre un tema 
curricular, un 
programa 
informático, unha 
cidade, un deporte ou 
o medio ambiente), 
sempre que poida 
reler as seccións 
difíciles.

EA3.7. Comprende o 
esencial (p. e. en 
lecturas para mozas) 
de historias de ficción 
breves e ben 
estruturadas e faise 
unha idea do carácter 
dos distintos 
personaxes, as súas 
relacións e do 
argumento.

en práctica. CCL, SIE
IL3.6.2. Le textos 
informativos sobre o 
tema principal da 
unidade e extrae 
información relevante. 
CCL, CMCT, CCEC
IL3.6.3. Le textos 
informativos sobre 
temas socio-culturais e 
extrae a información 
fundamental. CCL, CSC 
CCEC
IL3.6.4. Le textos 
informativos sobre os 
temas intercurriculares 
e analízaos. CCL, CMST, 
CCEC
IL3.6.5. Le unha reseña, 
unha biografía, un 
informe, un resumo, etc.
e extrae información 
específica. CCL, CEEC
IL3.6.6. Le e comprende 
as explicacións 
gramaticais e de 
vocabulario da unidade. 
CCL, CAA
IL3.6.7. Le e comprende 
as seccións de repaso da
unidade fomentando a 
aprendizaxe autónoma. 
CCL, CAA

IL3.7.1. Le historias, 
contos, extractos de 
novelas, ensaios, 
narracións, etc. e 
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dunha revista sobre 
as diferenzas 
culturais no 
comportamento
- ler un cuestionario 
sobre relacións 
mozos-mozas
- Ler unha descrición 
de dous amigos 
famosos
A través destas 
actividades o alumno 
practicará as 
seguintes funcións 
comunicativas:
- Iniciación e 
mantemento de 
relacións persoais e 
sociais.

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de persoas,
obxectos, lugares e 
actividades.

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, 
e expresión de 
sucesos futuros.

Estruturas 
sintáctico-
discursivas.
- Modal verbs for 
advice, obligation and
prohibition: must / 
mustn't, have to / 

organización de 
estruturas sintácticas 
de uso frecuente na 
comunicación escrita, 
así como os seus 
significados asociados 
(p. e. estrutura 
interrogativa para 
facer unha suxestión).

CE 3.6. Recoñecer 
léxico escrito de uso 
común relativo a 
asuntos cotiáns e a 
temas xerais ou 
relacionados cos 
propios intereses, 
estudos e ocupacións, 
e inferir do contexto e 
do contexto, con apoio 
visual, os significados 
de palabras e 
expresións de uso 
menos frecuente ou 
máis específico.

CE 3.7. Recoñecer as 
principais convencións
ortográficas, 
tipográficas e de 
puntuación, así como 
abreviaturas e 
símbolos de uso 

 común (p. e. , %, ), e 
os seus significados 
asociados.

comprende información
detallada. CCL, CEEC
IL3.7.2. Identifica o 
vocabulario relativo ao 
tema da unidade e pono 
en práctica. CCL, SIE
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don't have to, 
should /shouldn't 
- Second conditional

Léxico escrito de 
uso común 
(recepción) relativo 
a :.  
- Facer amigos: bring 
a present, be latexa
- Collocations de 
verbos e nomes: give 
advice, spend time.

Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a 
lectura, a ortografía 
de palabras 
relacionadas coa 
amizade.
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Estratexias de 
produción:
Producir textos 
escritos relacionados 
coa amizade, 
practicando as 
seguintes estratexias 
de produción escrita:

Planificación
- Localizar e usar 
adecuadamente 
recursos lingüísticos 
ou temáticos (uso 
dun dicionario ou 
gramática, obtención 
de axuda, etc.).

Execución
- 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 
dispoñibles. 

- Apoiarse en e sacar 
o máximo partido dos
coñecementos 
previos (utilizar 
linguaxe 
‘prefabricada’, etc.). 

Aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos: 

CE4.1. Escribir, en 
papel ou en soporte 
electrónico, textos 
breves, sinxelos e de 
estrutura clara sobre 
temas cotiáns ou de 
interese persoal, nun 
rexistro formal, neutro 
ou informal, utilizando 
adecuadamente os 
recursos básicos de 
cohesión, as 
convencións 
ortográficas básicas e 
os signos de 
puntuación máis 
comúns, cun control 
razoable de expresións
e estruturas sinxelas e 
un léxico de uso 
frecuente. 

CE4.2. Coñecer e 
aplicar estratexias 
adecuadas para 
elaborar textos 
escritos breves e de 
estrutura simple, p. e. 
copiando formatos, 
fórmulas e modelos 
convencionais propios 
de cada tipo de texto. 

CE4.3. Incorporar á 
produción do texto 
escrito os 
coñecementos 
socioculturais e 
sociolingüísticos 

EA4.1. Completa un 
cuestionario sinxelo 
con información 
persoal e relativa á 
súa formación, 
ocupación, intereses 
ou afeccións (p. e. 
para subscribirse a 
unha publicación 
dixital, matricularse 
nun taller, ou 
asociarse a un club 
deportivo). 

EA4.5. Escribe 
correspondencia 
persoal na que se 
establece e mantén o 
contacto social (p. e., 
con amigos noutros 
países), intercámbiase
información, 
descríbense en 

IL4.1.1. Escribe 
formularios, 
cuestionarios, fichas, 
etc. con información 
específica. CCL, CSC, SIE
IL4.1.2. Completa 
actividades escritas con 
información persoal ou 
relativa aos seus 
intereses persoais. CCL, 
SIE
IL4.1.3. Completa 
actividades de repaso e  
auto-avaliación con 
información relativa aos
seus intereses. CCL, CAA

IL4.5.1. Escribe cartas, 
e-mails, blogs, postais, 
etc. de carácter persoal 
seguindo un modelo. 
CCL, CSC, SIE
IL4.5.2. Narra por 
escrito acontecementos 
e intercambia vivencias 
persoais fomentando o 
contacto social. CCL, CSC
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convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe 
non verbal relativo 
aos seguintes temas:
- Diferenzas culturais,
respecto por outras 
culturas
- Aceptación das 
diferenzas de 
comportamento en 
culturas diferentes á 
propia
- A importancia da 
amizade
- A honestidade nas 
relacións e na 
amizade.

Funcións 
comunicativas:
- Escribir unha carta 
formal

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as 
seguintes funcións 
comunicativas:

- Descrición de 
calidades físicas e 
abstractas de persoas,
obxectos, lugares e 
actividades.

- Narración de 
acontecementos 

adquiridos relativos a 
estruturas sociais, 
relacións 
interpersoais, patróns 
de actuación, 
comportamento e 
convencións sociais, 
respectando as normas
de cortesía máis 
importantes nos 
contextos respectivos.

CE4.4. Levar a cabo as 
funcións demandadas 
polo propósito 
comunicativo, 
utilizando os 
expoñentes máis 
comúns de devanditas 
funcións e os patróns 
discursivos de uso 
máis frecuente para 
organizar o texto 
escrito de maneira 
sinxela coa suficiente 
cohesión interna e 
coherencia con 
respecto ao contexto 
de comunicación.

 CE4.5. Mostrar control
sobre un repertorio 
limitado de estruturas 
sintácticas de uso 
habitual, e empregar 
para comunicarse 
mecanismos sinxelos o

termos sinxelos 
sucesos importantes e
experiencias persoais 
(p. e. a vitoria nunha 
competición); danse 
instrucións, fanse e 
aceptan ofrecementos
e suxestións (p. e. 
cancélanse, confirman
ou modifican unha 
invitación ou uns 
plans), e exprésanse 
opinións de maneira 
sinxela.

EA4.6. Escribe 
correspondencia 
formal básica e breve, 
dirixida a institucións 
públicas ou privadas 
ou entidades 
comerciais, 
solicitando ou dando 
a información 
requirida de maneira 
sinxela e observando 
as convencións 
formais e normas de 
cortesía básicas deste 
tipo de textos.

SIE
IL4.5.3. Escribe sobre as
súas propias opinións, 
fai suxestións, 
ofrecementos, etc. de 
forma educada. CCL, 
CSC SIE
IL4.5.4. Utiliza os 
recursos dixitais do 
curso para profundar 
nos coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD

IL4.6.1. Escribe cartas, 
e-mails, faxes, etc. de 
carácter formal 
seguindo un modelo. 
CCL, CEEC, SIE
IL4.6.2. Utiliza os 
recursos dixitais do 
curso para profundar 
nos coñecementos 
adquiridos na unidade. 
CCL, CD
IL4.6.3. Solicita 
información formal de 
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pasados puntuais e 
habituais, descrición 
de estados e 
situacións presentes, 
e expresión de 
sucesos futuros.

- Expresión do 
interese, a 
aprobación, o aprecio,
a simpatía, a 
satisfacción, a 
esperanza, a 
confianza, a sorpresa, 
e os seus contrarios. 

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e 
hipóteses.
- Establecemento e 
mantemento da 
comunicación e 
organización do 
discurso.

Estruturas 
sintáctico-
discursivas.
- Modal verbs for 
advice, obligation and
prohibition: must / 
mustn't, have to / 
don't have to, 
should /shouldn't 
- Second conditional

Léxico escrito de 
uso común 
(produción) relativo
a :. 

bastante axustados ao 
contexto e á intención 
comunicativa 
(repetición léxica, 
elipsis, deixis persoal, 
espacial e temporal,  e 
conectores e 
marcadores 
discursivos 
frecuentes). 

CE4.6. Coñecer e 
utilizar un repertorio 
léxico escrito 
suficiente para 
comunicar 
información, opinións 
e puntos de vista 
breves, simples e 
directos en situacións 
habituais e cotiás, 
aínda que en 
situacións menos 
correntes e sobre 
temas menos 
coñecidos haxa que 
adaptar a mensaxe.

CE4.7. Coñecer e 
aplicar, de maneira 
adecuada para facerse 
comprensible case 
sempre, os signos de 
puntuación elementais
(p. e. punto, coma) e as
regras ortográficas 

maneira educada. CCL, 
CSC, SIE
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- Facer amigos: bring 
a present, be latexa
- Collocations de 
verbos e nomes: give 
advice, spend time.

Patróns gráficos e 
convencións 
ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a 
escritura, a ortografía 
de palabras 
relacionadas coa 
amizade.

básicas (p. e. uso de 
maiúsculas e 
minúsculas, ou 
separación de palabras
ao final de liña), así 
como as convencións 
ortográficas máis 
habituais na redacción 
de textos en soporte 
electrónico (p. e. SMS, 
WhatsApp).
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PROGRAMAS DE REFORZO E AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención á Diversidade)

A través destas actividades desenvólvese fundamentalmente a adquisición da COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).

Actividades de Consolidación:
Basics worksheets, Teacher’s Resource File pages 5–10 
Vocabulary: Consolidation worksheet, Teacher’s Resource File page 3 
Grammar: Consolidation worksheet, Teacher’s Resource File page 4  

Actividades de Ampliación:

Workbook: 
Vocabulary plus Unit 8
Grammar bank e exercicios Unit 8
Culture: Unit 8
CLIL Unit 8
Teacher’s Resource File: 
Interface basics Unit 8
Vocabulary and Grammar consolidation & extension worksheets Unit 8
Key competences worksheets Unit 8
Translation and dictation Unit 8
Culture & CLIL worksheets Unit 8
Study skills worksheets 
Integrated Macmillan Readers worksheets
Teacher’s Book: Extra activities.
Enlaces recomendados
http://www.ukstudentlife.com/Persoal/Manners.htm
http://youngachievers.wordpress.com/about
http://www.laurel-and-hardy.com/

EDUCACIÓN LITERARIA
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A través destas actividades desenvólvese a CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC):

Valoración e participación activa en actividades literarias na clase.
Aprecio da literatura como fonte de pracer sendo capaz de mostrar unha actitude crítica cara
a ela.
Desenvolvemento da autonomía lectora:

E.g.: Making friends at home and abroad / Questionnaire 

Macmillan ofrece unha gran variedade de lecturas en inglés adecuadas á idade do alumno. Para máis 
información acceder ao sitio web de Macmillan Readers: http://www.macmillanreaders.com/

CONTIDOS INTERCURRICULARES

A través da aprendizaxe destes contidos desenvólvese a COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC):  

Lingua:  Collocations  con  verbos/nomes,  conectar  ideas:  adición  e  contraste,  convencións
para comezar e terminar cartas formais
Cidadanía: Respecto cara aos demais 
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VALORES E ACTITUDES (Contidos de tratamento transversal)

A través do proceso de ensino-aprendizaxe destes valores desenvólvense as COMPETENCIAS SOCIAIS E 
CÍVICAS (CSC):

Valores:

- Educación  para  a  Paz:  Comprende  a  importancia  de  respectar  a  outras  culturas
seguindo os seus  costumes en canto a educación. SB páxinas 99

Educación moral e cívica: Coñece a importancia da amizade e das relacións e de axudar aos
demais. SB páxinas 98-106

Actitudes:

Educación e respecto na lingua estranxeira. 
Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa lingua materna, acento, orixe,
etc. 
Superar o bloqueo mental cando se coñece a novos falantes da lingua estranxeira
Escoita atenta e mostrando seguridade
Uso da lingua estranxeira na clase

UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN
 
A través do uso destas ferramentas desenvólvese a COMPETENCIA DIXITAL (CD):

Utiliza os recursos dixitais do curso:

Macmillan Secondary Student’s Website: www.macmillanelt.es
Versións dixitais do Student’s Book e o Workbook

SENTIDO DE INICIATIVA E EMPRENDIMENTO

A través das seguintes actividades desenvólvese o SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR 
(SIE):
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Mostra iniciativa para participar en actividades de grupo. 
 Participa nas seccións Now say it!

 Practica e interpreta un diálogo

 Intervén en conversacións sobre cuestións culturais na sección Culture

 Participa en debates sobre temas intercurriculares no apartado CLIL

 Toma parte en conversacións por parellas

Mostra emprendimento para realizar as tarefas individuais en por si:
 Completa de forma individual os exercicios de gramática e de vocabulario.

 Le de forma comprensiva os textos da unidade e completa exercicios relacionados.

 Le explicacións gramaticais.

 Presta atención nas actividades de Listening.

 Planifica e realiza actividades de escritura individualmente

 Le as seccións de referencia do Language Guide

 Completa en por si a sección de repaso Progress Check
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RECURSOS DE AVALIACIÓN

A través das seguintes actividades desenvólvese a COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA):

Avaliación formativa
Observación  do  traballo  de  clase  para  avaliar  o  progreso  tanto  individual  como

colectivo
Exercicios do Workbook.
Destrezas: exercicios de reading, writing, listening e speaking

Avaliación acumulativa
Progress Check.  Unit 8
Interface Revision 3. (Units 7-9)
Workbook Revision and Extension. Unit 8
Unit 8 Test Generator Multi-ROM
Tests and Exams Pack: Progress Test Basics 8; Progress Test Standard 8; Progress

Test Extra 8; 
Rúbrica
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OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CLAVE38

Ao longo desta unidade, o alumno será capaz de:

- Comprender, memorizar e usar correctamente vocabulario relacionado coa música e prefixos negativos para adxectivos CCL CCEC

- Identificar as ideas principais e os detalles específicos dun texto sobre a historia dos reprodutores de música CCL CMCT CCEC

- Comprender, contrastar e usar correctamente estruturas gramaticais relacionadas co presente e o pasado pasivo e os tempos verbais en xeral CCL 
CAA

38

 Competencias Clave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e 
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía e Competencias Clave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 
Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e espírito emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais



- Identificar información específica nun listening sobre unha bailarina adolescente  CCL CSC CCEC

- Facer e responder preguntas sobre os seus cantantes, música e discos favoritos CCL CCEC

- Utilizar a linguaxe funcional adecuado para dar opinións e mostrar acordo/desacordo acerca de cantantes CCL CCEC

- Identificar información específica nun texto sobre descargas de música da web CCL CD CSC CCEC

- Identificar o contido xeral dun texto sobre lugares musicais famosos CCL CMCT CCEC

- Escribir acerca dun heroe musical usando expresións temporais CCL CCEC

- Asimilar os consellos de estudo e estudar a Language Guide da unidade CCL CCEC CAA
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Estratexias de comprensión: 
- Mobilización de información 
previa sobre tipo de tarefa e sobre
o tema da unidade: a música. 

- Identificación do tipo textual, 
adaptando a comprensión ao 
mesmo, mediante escóitaa dun 
texto sobre a música. 

- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido xeral, 
información esencial, puntos 
principais, detalles relevantes) ao 
Escoitar e unir a uns falantes cos 
discos que mencionan. 

- Formulación de hipótese sobre 
contido e contexto antes de 
escoitar un programa de música.

- Inferencia e formulación de 

CE1.1.Identificar a información 
esencial, os puntos principais e os 
detalles máis relevantes en textos 
orais breves e ben estruturados, 
transmitidos de viva voz ou por 
medios técnicos e articulados a 
velocidade lenta ou media, nun 
rexistro formal, informal ou neutro, 
e que versen sobre asuntos cotiáns 
en situacións habituais ou sobre 
temas xerais ou do propio campo de
interese nos ámbitos persoal, 
público, educativo e ocupacional, 
sempre que as condicións acústicas 
non distorsionen a mensaxe e 
póidase volver escoitar o devandito.

CE1.2.Coñecer e saber aplicar as 
estratexias máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, a 

EA1.1. Capta os puntos principais 
e detalles relevantes de 
indicacións, anuncios, mensaxes e 
comunicados breves e articulados 
de maneira lenta e clara (p. e. 
cambio de porta de embarque nun
aeroporto, información sobre 
actividades nun campamento de 
verán, ou no contestador 
automático dun cine), sempre que 
as condicións acústicas sexan boas
e o son non estea distorsionado. 

EA1.2. Entende o esencial do que 
se lle di en transaccións e xestións 
cotiás e estruturadas (p. e. en 
hoteis, tendas, albergues, 
restaurantes, centros de lecer, de 
estudos ou traballo).

IL1.1.1. Escoita indicacións, 
instrucións, anuncios, e capta a 
información esencial. CCL, SIE
IL1.1.2. Utiliza os recursos dixitais do
curso para afianzar os coñecementos 
adquiridos na unidade. CCL, CD

IL1.2.1. Escoita diálogos sobre 
xestións cotiás e extrae a información
esencial. CCL, SIE
IL1.2.2. Escoita e entende as 
preguntas do profesor sobre temas 
familiares e cotiáns. CCL
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hipótese sobre significados a 
partir da comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos e paralingüísticos, 
utilizando imaxes para predicir o 
contido dun texto oral sobre 
música.

- Reformulación de hipótese a 
partir da comprensión de novos 
elementos, ao escoitar un diálogo 
sobre un concerto. 

Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: convencións 
sociais, normas de cortesía e 
rexistros; costumes, valores, 
crenzas e actitudes; linguaxe non 
verbal relativo aos seguintes 
temas:
- Músicos anglosaxóns
- Lugares famosos relacionados 
coa música en Estados Unidos e 

información esencial, os puntos e 
ideas principais ou os detalles 
relevantes do texto.

CE1.3. Coñecer e utilizar para a 
comprensión do texto os aspectos 
socioculturais e sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá (hábitos de 
estudo e de traballo, actividades de 
lecer), condicións de vida 
(contorna, estrutura social), 
relacións interpersoais (entre 
homes e mulleres, no traballo, no 
centro educativo, nas institucións), 
comportamento (xestos, expresións
faciais, uso da voz, contacto visual), 
e convencións sociais (costumes, 
tradicións).

CE1.4. Distinguir a función ou 
funcións comunicativas máis 
relevantes do texto e un repertorio 
dos seus expoñentes máis comúns, 

EA1.5. Comprende, nunha 
conversación formal, ou entrevista
(p. e. en centros de estudos ou de 
traballo) na que participa o que se
lle pregunta sobre asuntos 
persoais, educativos, ocupacionais
ou do seu interese, así como 
comentarios sinxelos e predicibles
relacionados cos mesmos, sempre 
que poida pedir que se lle repita, 
aclare ou elabore algo do que se 
lle dixo.

EA1.6. Distingue, co apoio da 
imaxe, as ideas principais e 
información relevante en 
presentacións sobre temas 
educativos, ocupacionais ou do 
seu interese (p. e., sobre un tema 
curricular, ou unha charla para 
organizar o traballo en equipo).

IL1.2.3. Escoita e interpreta diálogos 
sobre situacións cotiás respectando 
as convencións sociais. CCL, CSC, SIE

IL1.5.1.Escoita conversacións formais
achega do tema da unidade e capta 
información específica. CCL, CMCT
IL1.5.2. Escoita conversacións 
formais relacionadas con temas  
socioculturais e intercurriculares. 
CCL, CSC
IL1.5.3. Escoita entrevistas e extrae  a
información fundamental. CCL, SIE

IL1.6.1. Escoita gravacións sobre o 
tema da unidade  e interpreta a 
información. CCL, CMCT
IL1.6.2. Escoita gravacións sobre 
temas socioculturais e analiza as 
diferenzas respecto da propia 
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Australia
- O que está ben/mal acerca das 
descargas de música en Internet
- Satisfacción ao completar as 
actividades

Funcións comunicativas:

- Escoitar unha entrevista a un 
mozo bailarín
- Escoitar un dialogo sobre ir a un 
concerto

A través destas actividades o 
alumno practicará as seguintes 
funcións comunicativas:

- Descrición de calidades físicas e 
abstractas de persoas, obxectos, 
lugares e actividades.

- Expresión do coñecemento, a 
certeza, a dúbida e a conxectura. 

así como patróns discursivos de uso
frecuente relativos á organización 
textual (introdución do tema, 
desenvolvemento e cambio 
temático, e peche textual).

CE1.5. Aplicar á comprensión do 
texto os coñecementos sobre os 
constituíntes e a organización de 
patróns sintácticos e discursivos de 
uso frecuente na comunicación oral,
así como os seus significados 
asociados (p. e. estrutura 
interrogativa para facer unha 
suxestión).

CE1.6. Recoñecer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos cotiáns e a
temas xerais ou relacionados cos 
propios intereses, estudos e 
ocupacións, e inferir do contexto e 
do contexto, con apoio visual, os 
significados de palabras e 

EA1.7. Identifica a información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos cotiáns 
ou do seu interese articulados con 
lentitude e claridade (p. e. 
noticias, documentais ou 
entrevistas), cando as imaxes 
axudan á comprensión.

cultura. CCL, CCEC, CSC
IL1.6.3. Escoita gravacións sobre 
temas inter curriculares e completa 
actividades relacionadas. CCL, CCEC, 
CMCT
IL1.6.4. Utiliza  recursos audiovisuais
para afianzar os coñecementos 
adquiridos na unidade. CCL, CCEC

IL1.7.1. Escoita extractos de 
programas de radio ou de televisión 
e extrae información específica. CCL, 
CCEC, SIE
IL1.7.2. Utiliza os recursos dixitais do
curso para profundar nos 
coñecementos adquiridos na 
unidade. CCL, CD
IL1.7.3. Utiliza  recursos audiovisuais
para afianzar os coñecementos 
adquiridos na unidade. CCL, CCEC



BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ORAIS

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

AVALIABLES

INDICADORES DE LOGRO

E COMPETENCIAS CLAVE

- Expresión do interese, a 
aprobación, o aprecio, a simpatía, 
a satisfacción, a esperanza, a 
confianza, a sorpresa, e os seus 
contrarios. 

- Establecemento e mantemento 
da comunicación e organización 
do discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.
- Present passive
- Past passive
- Active vs passive
- Repaso de tempos verbais

Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a: 

expresións de uso menos frecuente 
ou máis específico.

CE1.7. Discriminar patróns sonoros,
acentuais, rítmicos e de entoación 
de uso común, e recoñecer os 
significados e intencións 
comunicativas xerais relacionados 
cos mesmos.



BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ORAIS

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

AVALIABLES

INDICADORES DE LOGRO

E COMPETENCIAS CLAVE

- Másica: a single, a record
- Prefixos negativos: unoriginal, 
unsupportive

Patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación: 
- Acentuación de frases e o son 
/ə/



BLOQUE 2:   PRODUCIÓN DE TEXTOS
ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

AVALIABLES

INDICADORES DE LOGRO

E COMPETENCIAS CLAVE

Estratexias de produción:
Producir textos orais relacionados
coa música, practicando con todo 
iso as seguintes estratexias de 
produción oral:

Planificación
- Adecuar o texto ao destinatario, 
contexto e canle, aplicando o 
rexistro e a estrutura de discurso 
adecuados a cada caso.

Execución
- 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 
dispoñibles. 

CE2.1. Producir textos breves e 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como por 
teléfono ou outros medios técnicos, 
nun rexistro neutro ou informal, 
cunha linguaxe sinxela, nos que se 
dá, solicítase e intercámbiase 
información sobre temas de 
importancia na vida cotiá e asuntos 
coñecidos ou de interese persoal, 
educativo ou ocupacional, e 
xustifícanse brevemente os motivos
de determinadas accións e plans, 
aínda que ás veces haxa 
interrupcións ou vacilacións, 
resulten evidentes as pausas e a 
reformulación para organizar o 
discurso e seleccionar expresións e 

EA2.1. Fai presentacións breves e 
ensaiadas, ben estruturadas e con 
apoio visual (p. e. transparencias 
ou PowerPoint), sobre aspectos 
concretos de temas do seu 
interese ou relacionados cos seus 
estudos ou ocupación, e responde 
a preguntas breves e sinxelas dos 
oíntes sobre o contido das 
mesmas.

IL2.1.1. Fai presentacións simples 
relacionadas co tema da unidade 
seguindo un exemplo. CCL, SIE
IL2.1.2. Fala sobre temas 
socioculturais, mostrando respecto 
cara a outras culturas. CCL, SIE, CSC
IL2.1.3. Fala sobre temas 
intercurriculares, mostrando os seus 
coñecementos sobre os mesmos. CCL,
SIE, CMCT
IL2.1.4. Responde adecuadamente ás 
preguntas do profesor  sobre temas 
familiares e cotiáns. CCL, SIE
IL2.1.5. Participa en traballos 
cooperativos (proxectos, 
presentacións, etc.) e exponos ante a 
clase. CCL, SIE, CCEC
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

AVALIABLES

INDICADORES DE LOGRO

E COMPETENCIAS CLAVE

- Compensar as carencias 
lingüísticas mediante 
procedementos lingüísticos, 
paralingüísticos ou paratextuais:

Lingüísticos
- Modificar palabras de 
significado parecido.

Paralingüísticos e paratextuais
- Usar linguaxe corporal 
culturalmente pertinente (xestos, 
expresións faciais, posturas, 
contacto visual ou corporal, 
proxémica).

- Usar sons extralingüísticos e 
calidades prosódicas 
convencionais.

Aspectos socioculturais e 

estruturas, e o interlocutor teña que
solicitar ás veces que se lle repita o 
devandito. 

CE2.2. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias máis adecuadas para 
producir textos orais fonolóxicos ou
dialóxicos breves e de estrutura 
simple e clara, utilizando, entre 
outros, procedementos como a 
adaptación da mensaxe a patróns 
da primeira lingua ou outras, ou o 
uso de elementos léxicos 
aproximados si non se dispón 
doutros máis precisos.

CE2.3. Incorporar á produción do 
texto oral monolóxico ou dialóxico 
os coñecementos socioculturais e 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estruturas sociais, 
relacións interpersoais, patróns de 
actuación, comportamento e 

EA2.2. Desenvólvese 
correctamente en xestións e 
transaccións cotiás, como son as 
viaxes, o aloxamento, o transporte,
as compras e o lecer, seguindo 
normas de cortesía básicas (saúdo
e tratamento).

EA2.3. Participa en conversacións 
informais cara a cara ou por 
teléfono ou outros medios 
técnicos, nas que establece 
contacto social, intercambia 
información e expresa opinións e 

IL2.2.1. Practica diálogos sobre 
situacións cotiás seguindo un 
modelo. CCL, SIE
IL2.2.2. Practica saúdos, 
presentacións, etc. de forma educada.
CCL, CSC; SIE
IL2.2.3. Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en situacións 
cotiás de comunicación. CCL, SIE
IL2.2.4. Utiliza a linguaxe xestual 
para favorecer a comunicación en 
situacións cotiás. CCL, CAA

IL2.3.1. Interpreta conversacións 
informais por parellas respectando 
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AVALIABLES

INDICADORES DE LOGRO
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sociolingüísticos: convencións 
sociais, normas de cortesía e 
rexistros; costumes, valores, 
crenzas e actitudes; linguaxe non 
verbal relativo aos seguintes 
temas:
- Músicos anglosaxóns
- Lugares famosos relacionados 
coa música en Estados Unidos e 
Australia
- O que está ben/mal acerca das 
descargas de música en Internet
- Satisfacción ao completar as 
actividades
Funcións comunicativas:
- Intercambiar información sobre 
música e músicos
- Ter unha conversación, 
intercambiando opinións sobre 
músicos
- Expresar a opinión sobre a 
música e os músicos

convencións sociais, actuando coa 
debida propiedade e respectando as
normas de cortesía máis 
importantes nos contextos 
respectivos.

CE2.4. Levar a cabo as funcións 
demandadas polo propósito 
comunicativo, utilizando os 
expoñentes máis comúns de 
devanditas funcións e os patróns 
discursivos de uso máis frecuente 
para organizar o texto de maneira 
sinxela coa suficiente cohesión 
interna e coherencia con respecto 
ao contexto de comunicación.

CE2.5. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estruturas 
sintácticas de uso habitual, e 
empregar para comunicarse 
mecanismos sinxelos o bastante 
axustados ao contexto e á intención 

puntos de vista, fai invitacións e 
ofrecementos, pide e ofrece 
cousas, pide e dá indicacións ou 
instrucións, ou discute os pasos 
que hai que seguir para realizar 
unha actividade conxunta. 

as normas e convencións sociais. CCL,
SIE, CSC
IL2.3.2. Practica e reproduce a 
pronuncia correcta en conversacións 
informais. CCL, SIE
IL2.3.3. Conversa acerca de valores 
de tipo ético mostrando respecto 
cara ao resto de opinións. CCL, CSC, 
SIE
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AVALIABLES

INDICADORES DE LOGRO

E COMPETENCIAS CLAVE

A través destas actividades o 
alumno practicará as seguintes 
funcións comunicativas:

- Descrición de calidades físicas e 
abstractas de persoas, obxectos, 
lugares e actividades.

- Expresión do coñecemento, a 
certeza, a dúbida e a conxectura. 

- Expresión do interese, a 
aprobación, o aprecio, a simpatía, 
a satisfacción, a esperanza, a 
confianza, a sorpresa, e os seus 
contrarios. 

Estruturas sintáctico-
discursivas.
- Present passive
- Past passive
- Active vs passive
- Repaso de tempos verbais

comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis persoal, espacial e 
temporal,  e conectores e 
marcadores conversacionais 
frecuentes).

CE2.6. Coñecer e utilizar un 
repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información, 
opinións e puntos de vista breves, 
simples e directos en situacións 
habituais e cotiás, aínda que en 
situacións menos correntes haxa 
que adaptar a mensaxe.

CE2.7. Pronunciar e entoar de 
maneira clara e intelixible, aínda 
que ás veces resulte evidente o 
acento estranxeiro, ou se cometan 
erros de pronuncia esporádicos 
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Léxico oral de uso común 
(produción) relativo a :.  
- Másica: a single, a record
- Prefixos negativos: unoriginal, 
unsupportive

Patróns sonoros, acentuais, 
rítmicos e de entoación.
- Acentuación de frases e o son 
/ə/

sempre que non interrompan a 
comunicación, e os interlocutores 
teñan que solicitar repeticións de 
cando en vez.

CE2.8. Manexar frases curtas, 
grupos de palabras e fórmulas para 
desenvolverse de maneira 
suficiente en breves intercambios 
en situacións habituais e cotiás, 
interrompendo en ocasións o 
discurso para buscar expresións, 
articular palabras menos frecuentes
e reparar a comunicación en 
situacións menos comúns.

CE2.9. Interactuar de maneira 
sinxela en intercambios claramente 
estruturados, utilizando fórmulas 
ou xestos simples para tomar ou 
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ceder a quenda de palabra, aínda 
que se dependa en gran medida da 
actuación do interlocutor. 



BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

AVALIABLES

INDICADORES DE LOGRO

E COMPETENCIAS CLAVE

Estratexias de comprensión:
- Mobilización de información 
previa sobre o tema da unidade: a 
música. 

- Identificación do tipo textual, 
adaptando a comprensión ao 
mesmo mediante a lectura dun 
texto sobre a historia dos 
reprodutores de música. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido xeral, 
información esencial, puntos 
principais), ao ler  unha nota 
cultural sobre os Beatles.
- Formulación de hipótese sobre 
contido e contexto antes de ler un 
texto sobre The Sydney Opera 
House e The Met.
- Inferencia e formulación de 
hipótese sobre significados a 

CE 3.1. Identificar a información 
esencial, os puntos máis relevantes 
e detalles importantes en textos, 
tanto en formato impreso como en 
soporte dixital, breves e ben 
estruturados, escritos nun rexistro 
formal, informal ou neutro, que 
traten de asuntos cotiáns, de temas 
de interese ou relevantes para os 
propios estudos e ocupacións, e que
conteñan estruturas sinxelas e un 
léxico de uso común. 

CE 3.2. Coñecer e saber aplicar as 
estratexias máis adecuadas para a 
comprensión do sentido xeral, a 
información esencial, os puntos e 
ideas principais ou os detalles 
relevantes do texto.

EA3.1. Identifica, con axuda da 
imaxe, instrucións de 
funcionamento e manexo de 
aparellos electrónicos ou de 
máquinas, así como instrucións 
para a realización de actividades e
normas de seguridade (p. e., nun 
centro escolar, un lugar público ou
unha zona de lecer).

EA3.2. Entende os puntos 
principais de anuncios e material 
publicitario de revistas ou 
Internet formulados de maneira 
simple e clara, e relacionados con 
asuntos do seu interese, nos 
ámbitos persoal, académico e 
ocupacional. 

IL3.1.1. Le instrucións, indicacións , 
carteis, fichas informativas, etc e 
comprende información específica. 
CCL, CCEC
IL3.1.2. Le e identifica información 
básica e instrucións nos enunciados 
dos exercicios. CCL
IL3.1.3. Le e pon en práctica 
instrucións e consellos para mellorar 
as súas técnicas de aprendizaxe. CCL, 
CAA

IL3.2.1. Le un anuncio publicitario, 
un folleto turístico, unha guía de 
viaxes, etc. e analiza a información. 
CCL, CEEC
IL3.2.2. Utiliza os recursos dixitais do
curso para profundar nos 
coñecementos adquiridos na 
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AVALIABLES

INDICADORES DE LOGRO
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partir da comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos e paralingüísticos, 
utilizando imaxes para relacionar 
o contido dun texto escrito sobre 
aparellos musicais.
- Reformulación de hipótese a 
partir da comprensión de novos 
elementos ao ler un texto sobre 
reprodutores de mp3.

Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: convencións 
sociais, normas de cortesía e 
rexistros; costumes, valores, 
crenzas e actitudes; linguaxe non 
verbal relativo aos seguintes 
temas:
- Músicos anglosaxóns
- Lugares famosos relacionados 
coa música en Estados Unidos e 
Australia
- O que está ben/mal acerca das 

CE 3.3. Coñecer, e utilizar para a 
comprensión do texto, os aspectos 
socioculturais e sociolingüísticos 
relativos á vida cotiá (hábitos de 
estudo e de traballo, actividades de 
lecer, incluídas manifestacións 
artísticas como a música ou o cine), 
condicións de vida (contorna, 
estrutura social), relacións 
interpersoais (entre homes e 
mulleres, no traballo, no centro 
educativo, nas institucións), e 
convencións sociais (costumes, 
tradicións).

CE 3.4. Distinguir a función ou 
funcións comunicativas máis 
relevantes do texto e un repertorio 
dos seus expoñentes máis comúns, 
así como patróns discursivos de uso
frecuente relativos á organización 

EA3.4. Entende o esencial de 
correspondencia formal na que se 
lle informa sobre asuntos do seu 
interese no contexto persoal, 
educativo ou ocupacional (p. e. 
sobre un curso de idiomas ou 
unha compra por Internet).

unidade. CCL, CD

IL3.4.1. Le cartas, e-mails, faxes, etc. 
de carácter formal e extrae 
información específica. CCL, CEEC
IL3.4.2. Utiliza os recursos dixitais do
curso para profundar nos 
coñecementos adquiridos na 
unidade. CCL, CD
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descargas de música en Internet
- Satisfacción ao completar as 
actividades

Funcións comunicativas:
- Ler unha descrición de 
diferentes reprodutores de 
música
- Ler un artigo sobre descarga de 
música
- Ler unha descrición de dous 
famosos lugares musicais.

A través destas actividades o 
alumno practicará as seguintes 
funcións comunicativas:

- Narración de acontecementos 
pasados puntuais e habituais, 
descrición de estados e situacións
presentes, e expresión de sucesos 
futuros.

textual (introdución do tema, 
desenvolvemento e cambio 
temático, e peche textual). 

CE 3.5. Recoñecer, e aplicar á 
comprensión do texto, os 
constituíntes e a organización de 
estruturas sintácticas de uso 
frecuente na comunicación escrita, 
así como os seus significados 
asociados (p. e. estrutura 
interrogativa para facer unha 
suxestión).

CE 3.6. Recoñecer léxico escrito de 
uso común relativo a asuntos 
cotiáns e a temas xerais ou 
relacionados cos propios intereses, 
estudos e ocupacións, e inferir do 
contexto e do contexto, con apoio 
visual, os significados de palabras e 
expresións de uso menos frecuente 

EA3.6. Entende información 
específica esencial en páxinas Web
e outros materiais de referencia 
ou consulta claramente 
estruturados sobre temas 
relativos a materias académicas, 
asuntos ocupacionais, ou do seu 
interese (p. e. sobre un tema 
curricular, un programa 
informático, unha cidade, un 
deporte ou o medio ambiente), 
sempre que poida reler as 
seccións difíciles.

IL3.6.1. Identifica o vocabulario 
relativo ao tema da unidade e pono 
en práctica. CCL, SIE
IL3.6.2. Le textos informativos sobre 
o tema principal da unidade e extrae 
información relevante. CCL, CMCT, 
CCEC
IL3.6.3. Le textos informativos sobre 
temas socio-culturais e extrae a 
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- Expresión do interese, a 
aprobación, o aprecio, a simpatía, 
a satisfacción, a esperanza, a 
confianza, a sorpresa, e os seus 
contrarios. 

- Establecemento e mantemento 
da comunicación e organización 
do discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.
- Present passive
- Past passive
- Active vs passive
- Repaso de tempos verbais

Léxico escrito de uso común 
(recepción) relativo a :.  

ou máis específico.

CE 3.7. Recoñecer as principais 
convencións ortográficas, 
tipográficas e de puntuación, así 
como abreviaturas e símbolos de 

 uso común (p. e. , %, ), e os seus 
significados asociados.

EA3.7. Comprende o esencial (p. e.
en lecturas para mozas) de 
historias de ficción breves e ben 
estruturadas e faise unha idea do 
carácter dos distintos personaxes, 
as súas relacións e do argumento.

información fundamental. CCL, CSC 
CCEC
IL3.6.4. Le textos informativos sobre 
os temas intercurriculares e 
analízaos. CCL, CMST, CCEC
IL3.6.5. Le unha reseña, unha 
biografía, un informe, un resumo, etc.
e extrae información específica. CCL, 
CEEC
IL3.6.6. Le e comprende as 
explicacións gramaticais e de 
vocabulario da unidade. CCL, CAA
IL3.6.7. Le e comprende as seccións 
de repaso da unidade fomentando a 
aprendizaxe autónoma. CCL, CAA

IL3.7.1. Le historias, contos, extractos
de novelas, ensaios, narracións, etc. e 
comprende información detallada. 
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- Másica: a single, a record
- Prefixos negativos: unoriginal, 
unsupportive

Patróns gráficos e convencións 
ortográficas 
Mostrar interese por aprender, 
mediante a lectura, a ortografía de
palabras relacionadas coa música.

CCL, CEEC
IL3.7.2. Identifica o vocabulario 
relativo ao tema da unidade e pono 
en práctica. CCL, SIE
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ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

AVALIABLES

INDICADORES DE LOGRO

E COMPETENCIAS CLAVE

Estratexias de produción:
Producir textos escritos 
relacionados coa música, 
practicando as seguintes 
estratexias de produción escrita:

Planificación
- Mobilizar e coordinar as propias 
competencias xerais e 
comunicativas co fin de realizar 
eficazmente a tarefa (repasar que 
se sabe sobre o tema, que se pode 
ou se quere dicir, etc.). 

Execución
- Expresar a mensaxe con 
claridade axustándose aos 
modelos e fórmulas de cada tipo 
de texto. 

- Apoiarse en e sacar o máximo 

CE4.1. Escribir, en papel ou en 
soporte electrónico, textos breves, 
sinxelos e de estrutura clara sobre 
temas cotiáns ou de interese 
persoal, nun rexistro formal, neutro
ou informal, utilizando 
adecuadamente os recursos básicos
de cohesión, as convencións 
ortográficas básicas e os signos de 
puntuación máis comúns, cun 
control razoable de expresións e 
estruturas sinxelas e un léxico de 
uso frecuente. 

CE4.2. Coñecer e aplicar estratexias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves e de estrutura 
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas e modelos convencionais 
propios de cada tipo de texto. 

EA4.1. Completa un cuestionario 
sinxelo con información persoal e 
relativa á súa formación, 
ocupación, intereses ou afeccións 
(p. e. para subscribirse a unha 
publicación dixital, matricularse 
nun taller, ou asociarse a un club 
deportivo). 

EA4.2. Escribe notas e mensaxes 
(SMS, WhatsApp, chats), nos que 
se fan breves comentarios ou se 
dan instrucións e indicacións 
relacionadas con actividades e 
situacións da vida cotiá e do seu 
interese.

IL4.1.1. Escribe formularios, 
cuestionarios, fichas, etc. con 
información específica. CCL, CSC, SIE
IL4.1.2. Completa actividades 
escritas con información persoal ou 
relativa aos seus intereses persoais. 
CCL, SIE
IL4.1.3. Completa actividades de 
repaso e  auto-avaliación con 
información relativa aos seus 
intereses. CCL, CAA

IL4.2.1. Escribe notas, mensaxes 
sobre cuestións cotiás. CCL, SIE
IL4.2.2. Completa actividades 
referidas a situacións da vida cotiá 
respectando as convencións sociais. 
CCL, CSC, SIE
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ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

AVALIABLES

INDICADORES DE LOGRO

E COMPETENCIAS CLAVE

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 relativo aos seguintes 
temas:
- Músicos anglosaxóns
- Lugares famosos relacionados 
coa música en Estados Unidos e 
Australia
- O que está ben/mal acerca das 
descargas de música en Internet
- Satisfacción ao completar as 
actividades

Funcións comunicativas:
- Escribir unha descrición dun 
heroe musical

CE4.3. Incorporar á produción do 
texto escrito os coñecementos 
socioculturais e sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estruturas 
sociais, relacións interpersoais, 
patróns de actuación, 
comportamento e convencións 
sociais, respectando as normas de 
cortesía máis importantes nos 
contextos respectivos.

CE4.4. Levar a cabo as funcións 
demandadas polo propósito 
comunicativo, utilizando os 
expoñentes máis comúns de 
devanditas funcións e os patróns 
discursivos de uso máis frecuente 
para organizar o texto escrito de 
maneira sinxela coa suficiente 
cohesión interna e coherencia con 
respecto ao contexto de 
comunicación.

EA4.3. Escribe notas, anuncios e 
mensaxes breves (p. e. en Twitter 
ou Facebook) relacionados con 
actividades e situacións da vida 
cotiá, do seu interese persoal ou 
sobre temas de actualidade, 
respectando as convencións e 
normas de cortesía e da etiqueta.

EA4.4. Escribe informes moi 
breves en formato convencional 
con información sinxela e 
relevante sobre feitos habituais e 
os motivos de certas accións, nos 
ámbitos académico e ocupacional, 

IL4.3.1. Escribe notas, mensaxes 
sobre cuestións cotiás. CCL, SIE
IL4.3.2. Escribe un anuncio 
publicitario, un folleto turístico, unha
guía de viaxes seguindo un modelo. 
CCL, CEEC, SIE
IL4.3.3. Completa actividades 
referidas a situacións da vida cotiá 
respectando as convencións sociais. 
CCL, CSC, SIE

IL4.4.1.Escribe unha reseña, unha 
biografía, un informe, un resumo, etc.
utilizando información específica. 
CCL, CEEC, SIE
IL4.4.2. Escribe descricións de 
persoas, lugares, sentimentos, etc. de 
forma respectuosa. CCL, CSC SIE
IL4.4.3. Escribe artigos de prensa, 
revistas, páxinas web, etc. seguindo 
un modelo. CCL, CMCT, CEEC, SIE



BLOQUE 4:   PRODUCIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

AVALIABLES

INDICADORES DE LOGRO

E COMPETENCIAS CLAVE

A través destas actividades o 
alumno practicará as seguintes 
funcións comunicativas:

- Descrición de calidades físicas e 
abstractas de persoas, obxectos, 
lugares e actividades.

- Expresión do interese, a 
aprobación, o aprecio, a simpatía, 
a satisfacción, a esperanza, a 
confianza, a sorpresa, e os seus 
contrarios. 

Estruturas sintáctico-
discursivas.
- Present passive
- Past passive
- Active vs passive
- Repaso de tempos verbais

 CE4.5. Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de estruturas 
sintácticas de uso habitual, e 
empregar para comunicarse 
mecanismos sinxelos o bastante 
axustados ao contexto e á intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis persoal, espacial e 
temporal,  e conectores e 
marcadores discursivos frecuentes).

CE4.6. Coñecer e utilizar un 
repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información, 
opinións e puntos de vista breves, 
simples e directos en situacións 
habituais e cotiás, aínda que en 
situacións menos correntes e sobre 
temas menos coñecidos haxa que 

describindo de maneira sinxela 
situacións, persoas, obxectos e 
lugares e sinalando os principais 
acontecementos de forma 
esquemática.

EA4.5. Escribe correspondencia 
persoal na que se establece e 
mantén o contacto social (p. e., 
con amigos noutros países), 
intercámbiase información, 
descríbense en termos sinxelos 
sucesos importantes e 
experiencias persoais (p. e. a 
vitoria nunha competición); danse
instrucións, fanse e aceptan 
ofrecementos e suxestións (p. e. 
cancélanse, confirman ou 

IL4.4.4. Escribe historias de ficción, 
extractos de novelas, ensaios, 
narracións incluíndo información 
detallada. CCL, CEEC, SIE

IL4.5.1. Escribe cartas, e-mails, blogs,
postais, etc. de carácter persoal 
seguindo un modelo. CCL, CSC, SIE
IL4.5.2. Narra por escrito 
acontecementos e intercambia 
vivencias persoais fomentando o 
contacto social. CCL, CSC SIE
IL4.5.3. Escribe sobre as súas propias
opinións, fai suxestións, 
ofrecementos, etc. de forma educada. 
CCL, CSC SIE
IL4.5.4. Utiliza os recursos dixitais do
curso para profundar nos 
coñecementos adquiridos na 
unidade. CCL, CD

IL4.6.1. Escribe cartas, e-mails, faxes, 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN
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AVALIABLES

INDICADORES DE LOGRO
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Léxico escrito de uso común 
(produción) relativo a :. 
- Másica: a single, a record
- Prefixos negativos: unoriginal, 
unsupportive

Patróns gráficos e convencións 
ortográficas 
Mostrar interese por aprender, 
mediante a escritura, a ortografía 
de palabras relacionadas coa 
música.

adaptar a mensaxe.

CE4.7. Coñecer e aplicar, de maneira
adecuada para facerse 
comprensible case sempre, os 
signos de puntuación elementais (p.
e. punto, coma) e as regras 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
maiúsculas e minúsculas, ou 
separación de palabras ao final de 
liña), así como as convencións 
ortográficas máis habituais na 
redacción de textos en soporte 
electrónico (p. e. SMS, WhatsApp).

modifican unha invitación ou uns 
plans), e exprésanse opinións de 
maneira sinxela.

EA4.6. Escribe correspondencia 
formal básica e breve, dirixida a 
institucións públicas ou privadas 
ou entidades comerciais, 
solicitando ou dando a 
información requirida de maneira 
sinxela e observando as 
convencións formais e normas de 
cortesía básicas deste tipo de 
textos.

etc. de carácter formal seguindo un 
modelo. CCL, CEEC, SIE
IL4.6.2. Utiliza os recursos dixitais do
curso para profundar nos 
coñecementos adquiridos na 
unidade. CCL, CD
IL4.6.3. Solicita información formal 
de maneira educada. CCL, CSC, SIE



PROGRAMAS DE REFORZO E AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención á Diversidade)

A través destas actividades desenvólvese fundamentalmente a adquisición da COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).

Actividades de Consolidación
Language Guide Unit 9
Progress Check. Unit 9.
Páxina web do alumno: www.macmillanelt.es
Macmillan Secondary Student’s Website. 

Actividades de Ampliación:
Workbook: 
Vocabulary plus Unit 9
Grammar bank e exercicios Unit 9
Culture: Unit 9
CLIL Unit 9
Teacher’s Resource File: 
Interface basics Unit 9
Vocabulary and Grammar consolidation & extension worksheets Unit 9
Key competences worksheets Unit 9
Translation and dictation Unit 9
Culture & CLIL worksheets Unit 9
Study skills worksheets 
Integrated Macmillan Readers worksheets
Teacher’s Book: Extra activities.
Enlaces recomendados
http://www.theofficialcharts.com/
http://www.thefestivalcalendar.co.uk/
http://www.news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/isle_of_man/8506664.shm



http://www.guardian.co.uk/world/2010/feb/07/rebecca-flint-anime-beckii-cruel



EDUCACIÓN LITERARIA

A través destas actividades desenvólvese a CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS (CCEC):

Valoración e participación activa en actividades literarias na clase.
Aprecio da literatura como fonte de pracer sendo capaz de mostrar unha actitude crítica cara a ela.
Desenvolvemento da autonomía lectora:

E.g.: The history of music players / What’s on your mp3 player?

Macmillan ofrece unha gran variedade de lecturas en inglés adecuadas á idade do alumno. Para máis información acceder ao sitio web de Macmillan Readers: 
http://www.macmillanreaders.com/

CONTIDOS INTERCURRICULARES

A través da aprendizaxe destes contidos desenvólvese a COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCT):  

Tecnoloxía: diferentes tipos de  reprodutores de música e o seu desenvolvemento
Lingua: o uso de prefixos para modificar o significado das palabras 



VALORES E ACTITUDES (Contidos de tratamento transversal)

A través do proceso de ensino-aprendizaxe destes valores desenvólvense as COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC):

Valores:

- Educación para o Lecer: Coñece a importancia de gozar de actividades de tempo libre tales como escoitar música ou ir a concertos. SB
páxinas 110-118.

- Educación para a Paz: Comprende a importancia de respectar as preferencias musicais dos demais. SB páxinas 110-118.
- Educación Moral e Cívica: Mostra unha actitude crítica cara ás descargas ilegais de música en Internet. SB páxinas 116-117.

Actitudes:

Educación e respecto na lingua estranxeira. 
Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa lingua materna, acento, orixe, etc. 
Superar o bloqueo mental cando se coñece a novos falantes da lingua estranxeira
Escoita atenta e mostrando seguridade
Uso da lingua estranxeira na clase

UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN
 
A través do uso destas ferramentas desenvólvese a COMPETENCIA DIXITAL (CD):



Utiliza os recursos dixitais do curso:
Macmillan Secondary Student’s Website: www.macmillanelt.es
Versións dixitais do Student’s Book e o Workbook

SENTIDO DE INICIATIVA E EMPRENDIMENTO

A través das seguintes actividades desenvólvese o SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (SIE):

Mostra iniciativa para participar en actividades de grupo:
 Participa nas seccións Now say it!

 Practica e interpreta un diálogo

 Intervén en conversacións sobre cuestións culturais na sección Culture

 Participa en debates sobre temas intercurriculares no apartado CLIL

 Toma parte en conversacións por parellas

Mostra emprendimento para realizar as tarefas individuais en por si:
 Completa de forma individual os exercicios de gramática e de vocabulario.

 Le de forma comprensiva os textos da unidade e completa exercicios relacionados.

 Le explicacións gramaticais.



 Presta atención nas actividades de Listening.

 Planifica e realiza actividades de escritura individualmente

 Le as seccións de referencia do Language Guide

 Completa en por si a sección de repaso Progress Check

 



RECURSOS DE AVALIACIÓN

A través das seguintes actividades desenvólvese a COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA):

Avaliación formativa
Observación do traballo de clase para avaliar o progreso tanto individual como colectivo
Exercicios do Workbook.
Destrezas: exercicios de reading, writing, listening e speaking
Avaliación acumulativa
Progress Check.  Unit 9
Interface Revision 3. (Units 7-9)
Workbook Revision and Extension. Unit 9
Unit 9 Test Generator Multi-ROM
Tests and Exams Pack: Progress Test Basics 9; Progress Test Standard 9; Progress Test Extra 9; 
Rúbrica



4º ESO sección NON BILINGÜE

INTERFACE 4



DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2019/20
DE INGLÉS

1.A) XUSTIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN
A  lingua  é  o  instrumento  por  excelencia  da  aprendizaxe  e  a  comunicación.  A
aprendizaxe  de  linguas  estranxeiras  desempeña  un  papel  esencial  no
desenvolvemento persoal  e  profesional  do alumnado  ofrecéndolle  unha ventá  a
novas culturas que lle permiten ampliar os seus horizontes, comunicarse con xente
de outros países e acceder a novas fontes de información.
Tanto  as  linguas  primeiras  como  as  linguas  estranxeiras  forman  parte  na
actualidade,  e  cada vez farano máis no futuro,  da  bagaxe vital  das persoas nun
mundo en continua expansión no que, á vez, as relacións entre individuos, países,
organismos e corporacións fanse máis frecuentes e máis estreitas. Na medida en
que  esa  bagaxe  comprende  diversos  coñecementos,  destrezas  e  actitudes  en
diversas linguas, é dicir un perfil plurilingüe e intercultural, o individuo está mellor
preparado  para  integrarse  e  participar  nunha  variedade  de  contextos  e  de
situacións  que  supoñen  un  estímulo  para  o  seu  desenvolvemento,  e  mellores
oportunidades, nos ámbitos persoal, público, educativo ou académico, ocupacional
e profesional. 
En contextos e situacións de comunicación real, a lingua utilízase para realizar ou
acompañar accións con diversos propósitos, polo que o currículo básico incorpora
o enfoque orientado á acción recollido no “Marco Común Europeo de Referencia
para as Linguas” e describe, en termos de actuación e tomando este Marco como
base de devandita descrición, o que os estudantes deberán ser capaces de facer no
idioma estranxeiro en diversos contextos comunicativos reais nos que, dada a súa
idade e as súas características dependendo das distintas etapas educativas, terán
oportunidade de actuar. As actividades de recepción, produción e interacción orais
e escritas  que conforman os  Estándares  de  aprendizaxe  avaliables  no  currículo
básico  integran  tanto  as  diversas  competencias  comunicativas  específicas,  cuxa
activación conxunta permite a realización desas actividades, como as competencias
básicas xerais correspondentes a cada etapa.
O currículo básico para a etapa de Educación Secundaria estrutúrase ao redor de
actividades de lingua tal como estas descríbense no  Marco Común Europeo de
referencia para as Linguas: comprensión e produción (expresión e interacción) de
textos  orais e escritos.  Os  contidos,  criterios e estándares están organizados en
catro  grandes  bloques  que  se  corresponden  coas  actividades  de  lingua
mencionadas, eixo dos ensinos da materia.
Interface  4 foi  elaborado  seguindo  as  pautas  mencionadas  nos  seguintes
documentos:

h) Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora da Calidade
Educativa (LOMCE)

i) Real Decreto 1105/2014, de 26 de decembro, polo que se establece
o  currículo  básico  da  Educación  Secundaria  Obrigatoria  e  do
Bacharelato.

De acordo coa LOMCE, o currículo estará integrado polos  obxectivos de cada
ensino  e  etapa  educativa;  as  competencias,  ou  capacidades  para  activar  e
aplicar  de  forma  integrada  os  contidos  propios  de  cada  ensino  e  etapa
educativa,  para  lograr  a  realización  adecuada  de  actividades  e  a  resolución
eficaz de problemas complexos, os  contidos,  ou conxuntos de coñecementos,
habilidades,  destrezas e actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos de
cada ensino e etapa educativa e á adquisición de competencias; a metodoloxía
didáctica,  que comprende tanto a descrición das prácticas docentes como a
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organización  do  traballo  dos  docentes;  os  estándares e  resultados  de
aprendizaxe avaliables; e os  criterios de avaliación do grao de adquisición
das competencias e do logro dos obxectivos de cada ensino e etapa educativa.
Os  contidos  ordénanse  en  materias,  que  se  clasifican  en  materias,  ámbitos,
áreas e módulos en función dos ensinos, as etapas educativas ou os programas
en que participe o alumnado. 

a)  Currículo: regulación dos elementos que determinan os procesos de ensino e
aprendizaxe para cada unha dos ensinos e etapas educativas.
b)  Obxectivos:  referentes  relativos  aos  logros  que  o  alumno  debe  alcanzar  ao
finalizar  o  proceso  educativo,  como  resultado  das  experiencias  de  ensino-
aprendizaxe intencionalmente planificadas a tal fin.
c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios
de  cada  ensino  e  etapa  educativa,  co  fin  de  lograr  a  realización  adecuada  de
actividades e a resolución eficaz de problemas complexos.
d)  Contidos:  conxunto de coñecementos,  habilidades,  destrezas  e actitudes que
contribúen  ao  logro  dos  obxectivos  de  cada  ensino  e  etapa  educativa  e  á
adquisición de competencias. Os contidos ordénanse en materias, que se clasifican
en materias, ámbitos, áreas e módulos en función dos ensinos, as etapas educativas
ou os programas en que participe o alumnado.
e)  Estándares de  aprendizaxe  avaliables:  especificacións  dos  criterios  de
avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe, e que concretan o
que o alumno debe saber,  comprender e saber facer en cada materia; deben ser
observables,  medibles  e  avaliables  e  permitir  graduar  o  rendemento  ou  logro
alcanzado.  O  seu  deseño  debe  contribuír  e  facilitar  o  deseño  de  probas
estandarizadas e comparables.
f) Criterios de avaliación: son o referente específico para avaliar a aprendizaxe do
alumnado. Describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr,
tanto  en  coñecementos  como  en  competencias;  responden  ao  que  se  pretende
conseguir en cada materia.
g)  Metodoloxía  didáctica:  conxunto  de  estratexias,  procedementos  e  accións
organizadas e planificadas polo profesorado, de maneira consciente e reflexiva, coa
finalidade  de  posibilitar  a  aprendizaxe  do  alumnado  e  o  logro  dos  obxectivos
expostos.
Os PRINCIPIOS XERAIS nesta etapa, de acordo co 1105/2014, de 26 de decembro,
son os seguintes:
1.  A  finalidade da  Educación  Secundaria  Obrigatoria  consiste  en  lograr  que  os
alumnos e alumnas adquiran os elementos básicos da cultura, especialmente nos
seus  aspectos  humanístico,  artístico,  científico  e  tecnolóxico;  desenvolver  e
consolidar  neles  hábitos  de  estudo  e  de  traballo;  prepararlles  para  a  súa
incorporación a estudos posteriores e para a súa inserción laboral  e  formarlles
para o exercicio dos seus dereitos e obrigacións na vida como cidadáns.
2. Na Educación Secundaria Obrigatoria prestarase especial atención á orientación
educativa e profesional do alumnado.
3.  A  Educación  Secundaria  Obrigatoria  organízase  de  acordo  cos  principios  de
educación  común  e  de  atención  á  diversidade  do  alumnado.  As  medidas  de
atención á diversidade nesta etapa estarán orientadas a responder as necesidades
educativas  concretas  do  alumnado  e  ao  logro  dos  obxectivos  da  Educación
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Secundaria Obrigatoria e a adquisición das competencias correspondentes e non
poderán,  en  ningún  caso,  supor  unha  discriminación  que  lles  impida  alcanzar
devanditos obxectivos e competencias e a titulación correspondente.
A etapa de Educación Secundaria Obrigatoria organízase en materias e comprende
dous ciclos, o primeiro de tres cursos escolares e o segundo dun. Este catro cursos
seguiranse ordinariamente entre os doce e o dezaseis anos de idade. O segundo
ciclo  ou  cuarto  curso  da  Educación  Secundaria  Obrigatoria  terá  un  carácter
fundamentalmente propedéutico.
1.B) CONTEXTUALIZACIÓN 
A contextualización do centro aparece detallada na programación xeral anual do
departamento.
2. OBXECTIVOS DA ETAPA
A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as
alumnas as capacidades que lles permitan:
m) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos

no respecto aos demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade
entre  as  persoas  e  grupos,  exercitarse  no  diálogo  afianzando  os  dereitos
humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes,
como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para o exercicio da
cidadanía democrática.

n) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e
en equipo como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

o) Valorar  e  respectar  a  diferenza  de  sexos  e  a  igualdade  de  dereitos  e
oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de
sexo  ou  por  calquera  outra  condición  ou  circunstancia  persoal  ou  social.
Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres,
así como calquera manifestación de violencia contra a muller.

p) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade
e nas súas relacións cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de
calquera  tipo,  os  comportamentos  sexistas  e  resolver  pacíficamente  os
conflitos.

q) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para,
con sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación
básica  no  campo  das  tecnoloxías,  especialmente  as  da  información  e  a
comunicación.

r) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura
en distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar
os problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia.

s) Desenvolver  o  espírito  emprendedor  e  a  confianza  en  si  mesmo,  a
participación,  o  sentido  crítico,  a  iniciativa  persoal  e  a  capacidade  para
aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.

t) Comprender  e  expresar  con  corrección,  oralmente  e  por  escrito,  na  lingua
castelá e,  si  houbela,  na lingua cooficial  da Comunidade Autónoma,  textos e
mensaxes  complexas,  e  iniciarse  no  coñecemento,  a  lectura  e  o  estudo  da
literatura.

u) Comprender  e  expresarse  nunha  ou  máis  linguas  estranxeiras  de  maneira
apropiada.

v) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propias
e dos demais, así como o patrimonio artístico e cultural.

w) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar
as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a
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educación  física  e  a  práctica  do  deporte  para  favorecer o  desenvolvemento
persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda
a  súa  diversidade.  Valorar  críticamente  os  hábitos  sociais  relacionados  coa
saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo
á súa conservación e mellora.

x) Apreciar  a  creación  artística  e  comprender  a  linguaxe  das  distintas
manifestacións  artísticas,  utilizando  diversos  medios  de  expresión  e
representación.

3. COMPETENCIAS CLAVE

3. A) AS COMPETENCIAS CLAVE NO SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL
As  orientacións  da  Unión  Europea insisten  na  necesidade  da  adquisición  das
competencias  clave  por  parte  da  cidadanía  como  condición  indispensable  para
lograr  que  os  individuos  alcancen  un  pleno  desenvolvemento  persoal,  social  e
profesional que se axuste ás demandas dun mundo globalizado e faga posible o
desenvolvemento económico, vinculado ao coñecemento.
A competencia supón unha combinación de habilidades prácticas, coñecementos,
motivación, valores éticos, actitudes, emocións, e outros compoñentes sociais e de
comportamento que se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción eficaz.
Contémplanse, pois, como coñecemento na práctica, un coñecemento adquirido a
través  da  participación  activa  en  prácticas  sociais  que,  como  tales,  pódense
desenvolver tanto no contexto educativo formal,  a través do currículo, como nos
contextos educativos non formais e informais. 
As competencias se conceptualizan como un «saber facer» que se aplica a unha
diversidade  de  contextos  académicos,  sociais  e  profesionais.  Para  que  a
transferencia  a  distintos  contextos  sexa  posible  resulta  indispensable  unha
comprensión do coñecemento presente nas competencias e a vinculación de este
coas habilidades prácticas ou destrezas que as integran.
O  coñecemento  competencial  integra  un  coñecemento  de  base  conceptual:
conceptos, principios, teorías, datos e feitos (coñecemento declarativo-saber dicir);
un coñecemento relativo ás destrezas,  referidas  tanto á acción física observable
como  á  acción  mental  (coñecemento  procedimental-saber  facer);  e  un  terceiro
compoñente  que  ten  unha  gran  influencia  social  e  cultural,  e  que  implica  un
conxunto de actitudes e valores (saber ser). 
Por outra banda, a aprendizaxe por competencias favorece os propios procesos de
aprendizaxe e a motivación por aprender, debido á forte interrelación entre os seus
compoñentes: o coñecemento de base conceptual (“coñecemento”) non se aprende
á  marxe  do  seu  uso,  do  “saber  facer”;  tampouco  se  adquire  un  coñecemento
procedimental (“destrezas”) en ausencia dun coñecemento de base conceptual que
permite dar sentido á acción que leva a cabo.
Dado  que  a  aprendizaxe  baseada  en  competencias  caracterízase  pola  súa
transversalidade, o seu dinamismo e o seu carácter integral, o proceso de ensino-
aprendizaxe competencial debe abordarse desde todas as áreas de coñecemento e
por parte das diversas instancias que conforman a comunidade educativa,  tanto
nos ámbitos formais como nos non formais e informais. 
O  seu  dinamismo  reflíctese  en  que  as  competencias  non  se  adquiren  nun
determinado momento e permanecen inalterables, senón que implican un proceso
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de desenvolvemento mediante o cal os individuos van adquirindo maiores niveis de
desempeño no uso das mesmas. 
Ademais,  esta aprendizaxe implica unha formación integral  das persoas que,  ao
finalizar  a  etapa  académica,  serán  capaces  de  transferir  aqueles  coñecementos
adquiridos ás  novas instancias que aparezan na opción de vida que elixan.  Así,
poderán reorganizar o seu pensamento e adquirir novos coñecementos, mellorar
as súas actuacións e descubrir novas formas de acción e novas habilidades que lles
permitan  executar  eficientemente  as  tarefas,  favorecendo  unha  aprendizaxe  ao
longo de toda a vida.
As Competencias Clave do currículo son as seguintes:

1.º Comunicación lingüística. (CCL)

2.º  Competencia  matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e
tecnoloxía. (CMCT)

3.º Competencia dixital. (CD)

4.º Aprender a aprender. (CAA)

5.º Competencias sociais e cívicas. (CSC)

6.º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. (SIE)

7.º Conciencia e expresións culturais. (CCEC)
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3. B) DESCRICIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE
 A  COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL),  é o resultado

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

Para o  adecuado desenvolvemento  desta  competencia  débese atender ao
cinco compoñentes que a constitúen e ás dimensións nas que se concretan:
-  O  compoñente lingüístico comprende diversas  dimensións:  a  léxica,  a
gramatical, a semántica, a fonológica, a ortográfica e a ortoépica, entendida
esta como a articulación correcta do son a partir da representación gráfica
da lingua.
-  O  compoñente  pragmático-discursivo contempla  tres  dimensións:  a
sociolingüística  (vinculada  coa  adecuada  produción  e  recepción  de
mensaxes  en  diferentes  contextos  sociais);  a  pragmática  (que  inclúe  as
microfuncións comunicativas e os esquemas de interacción); e a discursiva
(que  inclúe  as  macrofuncións  textuais  e  as  cuestións  relacionadas  cos
xéneros discursivos).
- O compoñente socio-cultural inclúe dúas dimensións: a que se refire ao
coñecemento do mundo e a dimensión intercultural.
- O compoñente estratéxico permite ao individuo superar as dificultades e
resolver  os  problemas  que  xorden  no  acto  comunicativo.  Inclúe  tanto
destrezas  e  estratexias  comunicativas  para  a  lectura,  a  escritura,  a  fala,
escóitaa  e  a  conversación,  como  destrezas  vinculadas  co  tratamento  da
información, a lectura multimodal e a produción de textos electrónicos en
diferentes formatos; así mesmo, tamén forman parte deste compoñente  as
estratexias xerais de carácter cognitivo, metacognitivo e socioafectivas que o
individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentais na
aprendizaxe das linguas estranxeiras.
-   Por  último,  a  competencia  en  comunicación  lingüística  inclúe  un
compoñente  persoal que  intervén  na  interacción  comunicativa  en  tres
dimensións: a actitude, a motivación e os trazos de personalidade.

 A COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA
E TECNOLOXÍA (CMCT), inducen e fortalecen algúns aspectos esenciais da
formación das persoas que resultan fundamentais para a vida.
Nunha  sociedade  onde  o  impacto  das  matemáticas,  as  ciencias  e  as
tecnoloxías é determinante,  a consecución e sustentabilidade do benestar
social esixe condutas e toma de decisións persoais estreitamente vinculadas
á  capacidade  crítica  e  visión  razoada  e  razoable  das  persoas.  A  iso
contribúen a competencia matemática e competencias básicas en ciencia e
tecnoloxía.
a)  A competencia  matemática implica  a  capacidade  de  aplicar  o
razoamento matemático e as súas ferramentas para describir, interpretar e
predicir distintos fenómenos no seu contexto. 
Para  o  adecuado  desenvolvemento  da  competencia  matemática  resulta
necesario abordar catro áreas relativas aos números, a álxebra, a xeometría
e a estatística, interrelacionadas de formas diversas.
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b)  As  competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía son  aquelas  que
proporcionan un achegamento ao mundo físico e á interacción responsable
con  el  desde  accións,  tanto  individuais  como  colectivas,  orientadas  á
conservación  e  mellora  do  medio  natural,  decisivas  para  a  protección  e
mantemento  da  calidade  de  vida  e  o  progreso  dos  pobos.  Estas
competencias  contribúen  ao  desenvolvemento  do  pensamento  científico,
pois inclúen a aplicación dos métodos propios da racionalidade científica e
as destrezas tecnolóxicas, que conducen á adquisición de coñecementos, a
contrastación de ideas e a aplicación dos descubrimentos ao benestar social.
Para o adecuado desenvolvemento das competencias en ciencia e tecnoloxía
resulta necesario abordar os saberes ou coñecementos científicos relativos á
física,  a química,  a bioloxía,  a  xeoloxía,  as  matemáticas e a tecnoloxía,  os
cales se derivan de conceptos, procesos e situacións interconectadas

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

Esta  competencia  supón,  ademais  da  adecuación  aos  cambios  que
introducen as novas tecnoloxías na alfabetización, a lectura e a escritura, un
conxunto novo de coñecementos, habilidades e actitudes necesarias hoxe en
día  para  ser  competente  nunha  contorna  dixital.  Para  o  adecuado
desenvolvemento  da  competencia  dixital  resulta  necesario  abordar:  A
información,  a  comunicación,  a  creación  de  contidos,  a  seguridade  e  a
resolución de problemas.

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

Esta  competencia  caracterízase  pola  habilidade  para  iniciar,  organizar  e
persistir  na aprendizaxe.  Isto esixe,  en primeiro lugar,  a  capacidade para
motivarse por aprender, e en segundo lugar, o fomento da organización e a
xestión da aprendizaxe.
Para o adecuado desenvolvemento da competencia de aprender a aprender
requírese  dunha  reflexión  que  favoreza  un  coñecemento  dos  procesos
mentais aos que se entregan as persoas cando aprenden, un coñecemento
sobre os propios procesos de aprendizaxe, así como o desenvolvemento da
destreza de regular e controlar a propia aprendizaxe que leva a cabo.

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

a)  A competencia social relaciónase co benestar persoal e colectivo.
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b) A competencia cívica baséase no coñecemento crítico dos conceptos de
democracia, xustiza, igualdade, cidadanía e dereitos civís, así como do seu
formulación na Constitución española, a Carta dos Dereitos Fundamentais
da Unión Europea e en declaracións internacionais, e da súa aplicación por
parte de diversas institucións a escala local,  rexional,  nacional, europea e
internacional.
Adquirir estas competencias supón ser capaz de porse no lugar do outro,
aceptar as diferenzas,  ser  tolerante e respectar os valores,  as crenzas,  as
culturas  e  a  historia  persoal  e  colectiva  dos  outros;  é  dicir,  axuntar  o
individual e o social, o privado e o público en pos de solucións construtivas
dos conflitos e problemas da sociedade democrática.
A  competencia  SENTIDO  DE  INICIATIVA  E  ESPÍRITO  EMPRENDEDOR
(SIE),  implica a capacidade de transformar as ideas en actos. Iso significa
adquirir  conciencia  da  situación  a  intervir  ou  resolver,  e  saber  elixir,
planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e actitudes
necesarios con criterio propio, co fin de alcanzar o obxectivo previsto.
Para o adecuado desenvolvemento da competencia sentido da iniciativa e
espírito emprendedor resulta necesario abordar: 
1. A capacidade creadora e de innovación. 
2. A capacidade prol-activa para xestionar proxectos.
3. A capacidade de asunción e xestión de riscos e manexo da incerteza.
4. As calidades de liderado e traballo individual e en equipo.
5. Sentido crítico e da responsabilidade.

 A  COMPETENCIA  EN  CONCIENCIA  E  EXPRESIÓN  CULTURAL (CCEC),
implica coñecer, comprender, apreciar e valorar con espírito crítico, cunha
actitude  aberta  e  respectuosa,  as  diferentes  manifestacións  culturais  e
artísticas,  utilizalas  como  fonte  de  enriquecemento  e  goce  persoal  e
consideralas como parte da riqueza e patrimonio dos pobos. 
Para  o  adecuado  desenvolvemento  da  competencia  para  a  conciencia  e
expresión cultural resulta necesario abordar:
6. O coñecemento, estudo e comprensión dos distintos estilos e xéneros

artísticos e das principais obras e producións do patrimonio cultural e
artístico. 

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

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

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

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

11. A  promoción  da  participación  na  vida  e  a  actividade  cultural  da
sociedade.

12. O desenvolvemento da capacidade de esforzo, constancia e disciplina
como  requisitos  necesarios  para  a  creación  de  calquera  produción
artística de calidade, así como habilidades de cooperación que permitan a
realización de traballos colectivos.
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3.  C)  CONTRIBUCIÓN  DA  ÁREA  E  DO  PROXECTO  INTERFACE  4   AO
DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE

• A  materia  de  Lingua  Estranxeira,  nas  súas  distintas  modalidades,
contribúe de maneira fundamental, ao desenvolvemento da Competencia en
Comunicación Lingüística (CCL), non só en segundas linguas senón tamén
con  respecto  ás  linguas  maternas.  Por  unha  banda,  a  aprendizaxe  das
segundas linguas debe aproximarse ao proceso de adquisición das linguas
maternas para producir uns resultados de carácter natural e directamente
aplicables  ao  uso  lingüístico  no  mundo  real;  por  outro,  a  reflexión
consciente e o desenvolvemento sistemático de competencias variadas que
leva  a  aprendizaxe  de  segundas  linguas  pode  estenderse  ás  linguas
maternas  co  fin  de  mellorar  as  competencias  nestas  para  comprender,
expresarse,  interactuar  e  articular  pensamentos  e  sentimentos  sobre  un
mesmo, o outro, e a contorna mental e físico no que se actúa e constrúense
as relacións como axente social.
Interface  4 contribúe  á  mellora  do  coñecemento  lingüístico  formal  dos
alumnos, en canto a gramática, morfoloxía, sintaxe e pronuncia. Así mesmo,
axúdalles a comprender  os elementos socioculturais que teñen lugar na
comunicación, facéndolles conscientes dos diferentes rexistros e de que é
apropiado dicir dependendo do contexto.
(Na  programación  deste  mesmo  título  móstrase  cómo  se  practica   esta
competencia ao longo de todo o curso, xa que todas as actividades de cada
unidade usan a linguaxe como instrumento de comunicación).

 O  carácter  dinámico  da  lingua,  tamén  está  presente  nas  Competencias
básicas en Ciencia e Tecnoloxía (CMCT) e outras áreas de coñecemento,
ás  que  a  Lingua  Estranxeira  pode  contribuír  facilitando  e  expandindo  o
acceso a datos, procedementos e técnicas de investigación; facendo posible
un  intercambio  máis  directo  e  frutífero  entre  comunidades  científicas,  e
propiciando a construción conxunta do saber humano.

 Neste e en calquera outro ámbito, a actividade lingüística realízase en gran
parte  hoxe  en  día  a  través  de  medios  tecnolóxicos.  Estes  medios  están
recollidos no currículo como soportes naturais dos textos orais ou escritos
que  o  alumno  haberá  de  producir,  comprender  e  procesar,  polo  que  a
Competencia dixital (CD) enténdese como parte substancial da competencia
comunicativa. 

O  uso  das  tecnoloxías  da  información  e  a  comunicación  debe  ter
importantes  repercusións  na  maneira  en  que  as  linguas  estranxeiras
ensínanse e apréndense,  e as necesarias innovacións neste campo han de
basearse nun novo concepto da lingua, que non é algo que meramente se
sabe, senón, fundamentalmente, algo que a persoa fai. 
Grazas aos recursos dixitais e multimedia do curso, o alumnos afaranse a
usar  as  tecnoloxías  da  información  e  comunicación  como  ferramentas
esenciais  para  aprender  e  comunicarse,  e  mostrarán  que  con frecuencia
teñen iniciativa para usar os materiais dixitais e para buscar e comunicar
información  de  maneira  independente.  Tamén  se  familiarizarán  co
vocabulario básico para falar de informática en inglés.
Interface ofrece ao alumnado acceso a práctica adicional online a través da
páxina web www.macmillansecondary.es, onde dispoñen de  material dixital
interactivo que lles proporciona práctica no uso autónomo de ferramentas
dixitais de aprendizaxe.
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 No proceso mesmo de aprendizaxe desenvólvese outra competencia básica,
a de Aprender a aprender (CAA), polo que o currículo incide no carácter
procedimental  de  todos  os  seus  elementos  constituíntes  e  das  súas
relacións.  Os  contidos  necesarios  para  alcanzar  os  Estándares  de
aprendizaxe  avaliables,  cuxo  grao  de  adquisición  valórase  aplicando  os
criterios de avaliación descritos así mesmo como accións, son considerados
como  contidos  competenciais,  isto  é  todo  aquilo  que  o  alumno  debe,
simultaneamente,  saber, saber utilizar e saber incorporar ao seu perfil  de
competencias. O currículo axuda ao alumno a desenvolver a capacidade de
aprender a aprender comezando por establecer de maneira transparente e
coherente os obxectivos ou resultados pretendidos, que teñen que facer os
estudantes como falantes da lingua estranxeira mediante o uso da mesma;
determinando o que necesitan aprender para alcanzar  eses  obxectivos,  e
indicando  as  estratexias  que  poden  aplicar  para  conseguilo.  Marcarse
obxectivos de diverso carácter segundo as necesidades de construción do
perfil  persoal de competencias é,  así  mesmo,  o primeiro paso para unha
eficaz aprendizaxe autónoma e ao longo da vida. 

Interface 4 fai  especial  fincapé  no  desenvolvemento  das  estratexias  de
aprendizaxe.  Proporciona  ideas  útiles  para  a  aprendizaxe,  anima  aos
alumnos  a  reflexionar sobre  as  diferenzas  entre  a  súa propia  lingua e  o
inglés. Ademais, o manual tamén  inclúe estratexias para o desenvolvemento
do pensamento crítico.

 O uso efectivo de linguas estranxeiras supón necesariamente unha visión
aberta e positiva destas relacións cos demais, visión que se materializa en
actitudes de valoración e respecto cara a todas as linguas e culturas, cara a
outras persoas cuxos usos, valores e crenzas difiren dos propios, así como
na  apreciación  do  carácter  relativo  de  costumes,  prácticas  e  ideas,
circunstancia  que  debe  entenderse  como  unha  oportunidade  única  de
enriquecemento mutuo e de evitación ou resolución de conflitos de maneira
satisfactoria  para  todas  as  partes.  As  Competencias  Sociais  e  Cívicas
(CSC),  e  a  conciencia  e a  expresión  culturais  (CCEC),  tanto  as
circunscritas  ás  contornas  máis  inmediatas  como  as  propias  de  ámbitos
cada vez máis amplos de actuación, forman, así, parte das habilidades que
comprende  unha  competencia  intercultural  integrada  na  aprendizaxe  de
linguas estranxeiras.

 A conciencia  e  a  expresión  culturais  (CCEC) supón  ademais  coñecer,
comprender,  apreciar  e  valorar  críticamente  diferentes  manifestacións
culturais  e  artísticas,  utilizalas  como  fonte  de  enriquecemento  e  goce  e
consideralas como parte do patrimonio dos pobos.

Interface 4 ten como obxectivo equipar aos alumnado coas destrezas e o
coñecemento  sociocultural  que  necesitan  para  converterse  en  cidadáns
globais máis informados. En tódalas unidades deste manual pódense atopar
una  sección  de  cultura  na  que  se  salientan  algún  dos  aspectos  máis
importanes  da  vida  en  diferentes  países  de  fala  inglesa.  Ademais,  no
Workbook aparecen  lecturas  que  tratan  sobre  algún  aspecto  cultural
interesante dos países anglófonos relacionados con tema que se trata na
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unidade. O  Teacher’s Resource File  resulta tamén de grande utilidade para
achegarse  ao  mundo da cultura  en  inglés  posto  que  recolle  una  sección
chamada  Culture and CLIL.  Dita sección afonda nos contidos culturais con
apoio de audios que aparecen gravados no CD 2 do Workbook así como no
propio Teacher’s Resource File. 

 O enfoque orientado á acción adoptado no currículo concéntrase no alumno,
que é quen aprende,  constrúe as súas competencias e utilízaas,  tanto para
levar  a  cabo  as  tarefas  de  aprendizaxe  na  aula  como  as  que  demanda  a
comunicación  real.  Por  tanto,  a  materia  de  Lingua  Estranxeira  contribúe
decisivamente  ao  desenvolvemento  do  sentido  da  iniciativa  (SIE),  en
especial  polo que respecta ás actividades de expresión e interacción oral  e
escrita,  nas  que,  desde  a  súa  mesma  planificación,  o  alumno  ha  de  tomar
decisións  sobre  que  dicir  e  como  facelo,  a  través  de  que  canle  e  con  que
medios, en que circunstancias e dependendo de que expectativas e reaccións
dos interlocutores ou correspondentes, todo iso co fin de cumprir o propósito
comunicativo  que  persegue  co  maior  grao  posible  de  éxito.  A  elección  e
aplicación  consciente  das  estratexias  de  comunicación,  de  organización  do
discurso,  de  control  sobre  a  súa  execución  e  de  reparación  do  mesmo,
preparan  aos  alumnos  para  asumir  as  súas  responsabilidades,  atopar
seguridade nas súas propias capacidades, reforzar a súa identidade e regular o
seu comportamento.

A articulación clara e convincente de pensamentos e ideas e a capacidade de
asumir riscos, xunto coa xestión adecuada da interacción e o estímulo que
supón comunicarse noutras linguas para enfrontar novos retos ou resolver
problemas en escenarios complexos, son fundamentais no desenvolvemento
do espírito emprendedor. As linguas estranxeiras son ademais a porta a un
mundo  de  infinitas  posibilidades  no  terreo  laboral  e  profesional,  e  o
currículo pretende fomentar o emprendimiento como actitude ante a vida
incorporando actividades concretas nas que o alumno aprende a ser crítico,
creativo e comprometido tamén nestes contextos. 
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3. D) AS COMPETENCIAS CLAVE E OS OBXECTIVOS DA ETAPA
 As competencias clave deberán estar estreitamente vinculadas aos obxectivos

definidos para a Educación Secundaria Obrigatoria.

 A  relación  das  competencias  clave  cos  obxectivos  da  etapa  fai  necesario
deseñar estratexias para favorecer a incorporación dos alumnos á vida adulta
e servir de cimento para a súa aprendizaxe ao longo da  súa vida. 

 
 A adquisición eficaz das competencias clave por parte do alumnado e a súa

contribución ao logro dos obxectivos das etapas educativas, require do deseño
de  actividades  de  aprendizaxe  integradas  que  permitan  avanzar  cara  aos
resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo.

3. E) AS COMPETENCIAS CLAVE NO CURRÍCULO 
 As  competencias  clave  deben  estar  integradas  nas  áreas  ou  materias  das

propostas  curriculares,  e  nelas  definirse,  explicitarse  e  desenvolverse
suficientemente  os  resultados  de  aprendizaxe  que  os  alumnos  e  alumnas
deben conseguir.

 As  competencias  deben  cultivarse  nos  ámbitos  da  educación  formal,  non
formal e informal ao longo de toda a vida.

 Todas as áreas ou materias do currículo deben participar no desenvolvemento
das distintas competencias do alumnado.

 A selección dos contidos e as metodoloxías debe asegurar o desenvolvemento
das competencias clave ao longo da vida académica. 

 Os  criterios  de  avaliación deben servir  de  referencia  para  valorar  o  que  o
alumnado  sabe  e  sabe  facer  en  cada  área  ou  materia.  Estes  criterios  de
avaliación se desglosan en estándares de aprendizaxe avaliables.  

 O conxunto de Estándares de aprendizaxe avaliables dunha área ou materia
determinada dará lugar ao seu perfil de área ou materia. 

  Todas  as  áreas  e  materias  deben  contribuír  ao  desenvolvemento
competencial.

3. F) ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS PARA TRABALLAR POR COMPETENCIAS
NA AULA 
Todo proceso de ensino-aprendizaxe debe partir dunha planificación rigorosa do
que  se  pretende  conseguir,  tendo  claro  cales  son  os  obxectivos  ou  metas,  que
recursos son necesarios, que métodos didácticos son os máis adecuados e como se
avalía a aprendizaxe e retroaliméntase o proceso. 
Os métodos didácticos han de elixirse en función do que se sabe que é óptimo para
alcanzar as metas propostas e en función dos condicionantes nos que ten lugar o
ensino. 
 Un dos elementos clave no ensino por competencias é espertar e manter a

motivación cara  á  aprendizaxe  no  alumnado,  o  que  implica  unha  nova
formulación  do  papel  do  alumno,  activo  e  autónomo,  consciente  de  ser  o
responsable da súa aprendizaxe. 

 Para potenciar  a  motivación pola aprendizaxe de competencias requírense,
ademais,  metodoloxías  activas  e  contextualizadas.  Aquelas  que  faciliten  a
participación  e  implicación do  alumnado  e  a  adquisición  e  uso  de
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coñecementos  en  situacións  reais,  serán  as  que  xeren  aprendizaxes  máis
transferibles e duradeiros. 

 As  metodoloxías  activas  han  de  apoiarse  en  estruturas  de  aprendizaxe
cooperativa,  de forma que, a través da resolución conxunta das tarefas, os
membros do grupo coñezan as estratexias utilizadas polos seus compañeiros e
poidan aplicalas a situacións  similares.

 Para  un  proceso  de  ensino-aprendizaxe  competencial  as  estratexias
interactivas son  as  máis  adecuadas,  ao  permitir  compartir  e  construír  o
coñecemento e dinamizar a sesión de clase mediante o intercambio verbal e
colectivo de ideas.

 O traballo por proxectos axuda ao alumnado a organizar o seu pensamento
favorecendo neles a reflexión, a crítica,  a elaboración de hipótese e a tarefa
investigadora a través dun proceso no que cada un asume a responsabilidade
da súa aprendizaxe, aplicando os seus coñecementos e habilidades a proxectos
reais. 

 Así mesmo, resulta recomendable o uso do portfolio, que achega información
extensa  sobre  a  aprendizaxe do  alumnado,  reforza  a  avaliación  continua  e
permite compartir resultados de aprendizaxe. O portfolio é unha ferramenta
motivadora para o alumnado que potencia a súa autonomía e desenvolve o seu
pensamento crítico e reflexivo.

 O profesorado debe implicarse na elaboración e deseño de diferentes tipos de
materiais, adaptados aos distintos niveis e aos diferentes estilos e ritmos de
aprendizaxe dos alumnos e alumnas, co obxecto de atender á diversidade na
aula,  considerando  especialmente  a  integración  das  Tecnoloxías  da
Información  e  a  Comunicación no  proceso  de  ensino-aprendizaxe  que
permiten o acceso a recursos virtuais.

 Finalmente,  é  necesaria  unha  adecuada  coordinación entre  os  docentes
sobre as estratexias metodolóxicaxs e didácticas que se utilicen.

3. G) A AVALIACIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 Tanto na avaliación continua nos diferentes cursos como nas avaliacións finais

nas  diferentes  etapas  educativas,  para  poder  avaliar  as  competencias  é
necesario  elixir  estratexias  e  instrumentos para  avaliar  ao  alumnado de
acordo  cos  seus  desempeños  na  resolución  de  problemas  que  simulen
contextos reais, mobilizando os seus coñecementos, destrezas e actitudes.

 Han de establecerse as relacións dos estándares de aprendizaxe avaliables
coas competencias ás que contribúen, para lograr a avaliación dos niveis de
desempeño competenciais alcanzados polo alumnado. 

 A avaliación do grao de adquisición das competencias debe estar  integrada
coa  avaliación  dos  contidos,  na  medida  en  que  ser  competente  supón
mobilizar  os  coñecementos  e  actitudes  para  dar  resposta  ás  situacións
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expostas, dotar de funcionalidade ás aprendizaxes e aplicar o que se aprende
desde unha formulación integradora.

  Os  niveis  de  desempeño  das  competencias  poderanse  medir  a  través  de
indicadores de logro,  tales  como  Rúbricas  ou escalas  de  avaliación.  Estes
indicadores  de  logro  deben  incluír  rangos  dirixidos  á  avaliación  de
desempeños, que teñan en conta o principio de atención á diversidade.

 O  profesorado  debe  utilizar  procedementos  de  avaliación  variados  e
incorporar  estratexias  que  permitan  a  participación  do  alumnado  na
avaliación dos seus logros, como a autoevaluación, a avaliación entre iguais ou
a  coevaluación.  En  todo  caso,  os  distintos  procedementos  de  avaliación
utilizables, como a observación sistemática do traballo dos alumnos, as probas
orais e escritas, o portfolio, os protocolos de rexistro, ou os traballos de clase,
permitirán a integración de todas as competencias nun marco de avaliación
coherente.

 As  avaliacións  externas  de  fin  de  etapa  terán  en  conta,  tanto  no  seu
deseño como na súa avaliación os estándares de aprendizaxe avaliables
do currículo.
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4. RELACIÓN ENTRE CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVES PARA 4º DA ESO:

Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación

Bloque 1. Comprensión de textos orais
a
c
d
i

 B1.1.
Estratexias  de
comprensión: 

 Mobilización
de información
previa  sobre o
tipo de tarefa e
o tema. 

 Identificación
do  tipo  de
escoita
necesario  para
realizar  a
tarefa  (global,
selectiva  e
detallada).

 Identificación
do tipo textual,
adaptando  a
comprensión a
el. 

 Distinción  de
tipos  de
comprensión
(sentido  xeral,
información
esencial,
puntos
principais  e
detalles
relevantes).

 Formulación
de  hipóteses
sobre  contido
e contexto.

 B1.1. Coñecer e saber aplicar as
estratexias  adecuadas  para  a
comprensión do sentido xeral, a
información esencial,  os puntos
e  as  ideas  principais,  ou  os
detalles relevantes do texto. 

 B1.2. Identificar o sentido xeral,
a  información  esencial,  os
puntos  principais  e  os  detalles
máis  relevantes  en  textos  orais
breves  ou  de  lonxitude  media,
claramente  estruturados,  e
transmitidos de viva voz ou por
medios técnicos e articulados a
unha  velocidade  media,  nun
rexistro  formal,  informal  ou
neutro, e que traten de aspectos
concretos  ou  abstractos  de
temas  xerais,  sobre  asuntos
cotiáns  en  situacións  correntes
ou menos habituais, ou sobre os
propios  intereses  nos  ámbitos
persoal,  público,  educativo  e
ocupacional  ou  laboral,  sempre
que  exista  apoio  visual  e  as
condicións  acústicas  non
distorsionen a mensaxe, e que se
poida volver escoitar o dito.

 B1.3. Comprender os detalles de
información  relativa  a  datos
persoais,  horarios,  prezos  e
números, así como comprender
preguntas e instruccións básicas
e  seguir  indicacións  breves
relativas a necesidades cotiás ou
ocupacionais  relativas  a

d)

4.

 PLEB1.3.  Identifica  a  idea  principal  e
aspectos  significativos  de  noticias  de
televisión claramente articuladas cando hai
apoio visual que complementa o discurso,
así  como  o  esencial  de  anuncios
publicitarios,  series  e  películas  ben
estruturados  e  articulados  con  claridade,
nunha  variedade  estándar  da  lingua,  e
cando as imaxes facilitan a comprensión.



Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación

 Inferencia  e
formulación de
hipóteses
sobre
significados  a
partir  da
comprensión
de  elementos
significativos,
lingüísticos  e
paralingüístico
s.

 Reformulación
de  hipóteses  a
partir  da
comprensión
de  novos
elementos.

situacións  de  comunicación
básicas  dos  ámbitos  persoal  e
profesional.

 B1.4.  Comprender  textos  orais
sinxelos  nos  que  soliciten  ou
dean  información  de  carácter
básico  e  sinxelo,  identificando
funcións  de  comunicación
variadas  e  captando  tanto  as
liñas  xerais  como  os  aspectos
secundarios  de  relevancia,
sempre que se fale lentamente e
nunha linguaxe estándar e poida
pedir  confirmación  do
entendido.

 B1.5.  Comprender  as  ideas
principais  e  outros  aspectos
relevantes  para  o  propósito
comunicativo de textos orais de
carácter  informal  que  relaten
experiencias  persoais  (viaxes,
estudos,  experiencias  laborais,
relacións  persoais,  etc.),  e
expresen opinións ou puntos de
vista,  cunha fala  lenta  e  nunha
linguaxe estándar,  identificando
aspectos  como  a  secuencia
temporal  das  experiencias  (por
exemplo,  dunha  película),  e  os
sentimentos que suscitan.

 PLEB1.4.  Capta  os  puntos  principais  e  os
detalles salientables de mensaxes gravadas
ou de viva voz, claramente articuladas, que
conteñan instrucións, indicacións ou outra
información,  mesmo  de  tipo  técnico  (por
exemplo, en contestadores automáticos, ou
sobre  como  realizar  un  experimento  na
clase, ou como utilizar unha máquina ou un
dispositivo no ámbito ocupacional).

 PLEB1.5.  Identifica  as  ideas  principais  e
detalles relevantes dunha conversa formal ou
informal  de  certa  duración  entre  dous  ou
máis  interlocutores  que  ten  lugar  na  súa
presenza e na que se tratan temas coñecidos
ou  de  carácter  xeral  ou  cotián,  cando  o
discurso  está  articulado  con  claridade  e
nunha variedade estándar da lingua.

 PLEB1.6.  Entende  o  que  se  lle  di  en
transaccións e xestións cotiás e estruturadas
(por  exemplo,  en  bancos,  tendas,  hoteis,
restaurantes,  transportes,  centros docente e
lugares de traballo) ou menos habituais (por
exemplo, nunha farmacia, un hospital, nunha
comisaría  ou  nun  organismo  público),  se
pode pedir confirmación dalgúns detalles.

▪ PLEB1.7. Comprende, nunha conversa formal, ou
entrevista  na  que  participa  (por  exemplo,  en
centros de estudos ou de traballo), información
relevante  e  detalles  sobre  asuntos  prácticos
relativos  a  actividades  educativas  ou
ocupacionais  de  carácter  habitual  e  predicible,
sempre que poida pedir que se lle repita, ou que
se reformule, aclare ou elabore, algo do que se
lle dixo.

▪ PLEB1.8.  Comprende,  nunha conversa informal
na que participa,  explicacións ou xustificacións
de  puntos  de  vista  e  opinións  sobre  diversos
asuntos de  interese  persoal,  cotiáns  ou  menos
habituais, así como a formulación de hipóteses, a
expresión  de  sentimentos  e  a  descrición  de
aspectos  abstractos  de  temas  (por  exemplo,  a
música,  o  cine,  a  literatura  ou  os  temas  de



Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación

actualidade).

Bloque 2. Producción de textos orais: expresión e interacción
▪ a
▪ c
▪ d
▪ i

▪ B2.1.  Estratexias  de
produción:
– Planificación:
– Identificación  do

contexto,  o
destinatario  e  a
finalidade  da
produción  ou  da
interacción.

– Concepción  da
mensaxe  con
claridade,
distinguindo a súa
idea  ou  ideas
principais  e  a  súa
estrutura básica.

– Adecuación  do
texto  ao
destinatario,  ao
contexto e á canle,
aplicando  o
rexistro  e  a
estrutura  de
discurso
adecuados  a  cada
caso, escollendo os
expoñentes
lingüísticos
necesarios  para
lograr  a  intención
comunicativa.

▪ B2.1.  Coñecer  e  saber  aplicar  as
estratexias  máis  adecuadas  para
producir textos orais monolóxicos ou
dialóxicos  breves  ou  de  lonxitude
media,  e de estrutura simple e clara,
explotando  os  recursos  dos  que  se
dispón  e  limitando  a  expresión  a
estes;  recorrendo,  entre  outros,  a
procedementos  como  a  definición
simple de elementos para os que non
se  teñen  as  palabras  precisas,  ou
comezando  de  novo  cunha  nova
estratexia cando falla a comunicación.

▪ B2.2.  Pronunciar  e  entoar  os
enunciados  de  maneira  clara  e
comprensible,  aínda  que  as  persoas
interlocutoras  poidan  necesitar
repeticións se se trata  de palabras e
estruturas pouco frecuentes, en cuxa
articulación  poden  cometerse  erros
que non interrompan a comunicación.

▪ B2.3.  Producir  textos  breves  ou  de
lonxitude  media,  tanto  en  conversa
cara  a  cara  como  por  teléfono  ou
outros medios  técnicos,  nun rexistro
formal, neutro ou informal, nos que se
intercambia  información,  ideas  e
opinións,  se  xustifican  de  maneira
simple pero suficiente os motivos de
accións  e  plans,  e  se  formulan
hipóteses,  aínda  que  ás  veces  haxa
vacilacións para buscar expresións e
pausas para reformular e organizar o
discurso,  e  sexa  necesario  repetir  o
dito  para  axudar  a  persoa

▪ PLEB2.1.  Utiliza  recursos  lingüísticos  para
entender e facerse entender, como a utilización
de expresións memorizadas ou fixas (para pedir
que lle falen máis a modo, que lle repitan ou que
lle aclaren) e o uso de exemplos e definicións, ou
de aspectos paralingüísticos como os acenos,  a
entoación, etc.

▪ PLEB2.2. Nas actividades de aula, a maioría das
veces  interactúa  ou  intervén  na  lingua
estranxeira  de  xeito  claro  e  comprensible,  e
persevera  no  seu  uso  cunha  actitude  positiva,
aínda que cometa erros e teña que pedir axuda
ou aclaracións, manifestando interese e respecto
polas achegas dos seus compañeiros e das súas
compañeiras.

▪ PLEB2.3.  Fai  presentacións  breves,  ben
estruturadas,  ensaiadas  previamente  e  con
apoio  visual  (por exemplo,  PowerPoint),  sobre
aspectos  concretos  de  temas  educativos  ou
ocupacionais  do  seu  interese,  organizando  a
información  básica  de  maneira  coherente,
explicando as ideas principais brevemente e con
claridade,  e  respondendo a  preguntas  sinxelas
de  oíntes  articuladas  de  maneira  clara  e  a
velocidade media.

▪ PLEB2.4.  Desenvólvese  adecuadamente  en
situacións cotiás  e menos habituais que poden
xurdir  durante  unha  viaxe  ou  estadía  noutros
países  por  motivos  persoais,  educativos  ou
ocupacionais (transporte,  aloxamento, comidas,
compras,  estudos,  traballo,  relacións  coas
autoridades,  saúde  e  lecer),  e  sabe  solicitar
atención, información,  axuda ou explicacións,  e
facer unha reclamación ou unha xestión formal
de maneira sinxela pero correcta e adecuada ao
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación

– Activación  dos
coñecementos
previos  sobre
modelos  e
secuencias  de
interacción,  e
elementos
lingüísticos
previamente
asimilados  e
memorizados. 

– Execución:
– Expresión  da

mensaxe  con
claridade,
coherencia,
estruturándoa
adecuadamente  e
axustándose,  de
ser  o  caso,  aos
modelos  e  ás
fórmulas  de  cada
tipo de texto. 

– Reaxuste da tarefa
(emprender  unha
versión  máis
modesta desta) ou
da mensaxe (facer
concesións no que
realmente  lle
gustaría expresar),
tras  valorar  as
dificultades  e  os
recursos
lingüísticos
dispoñibles. 

– Apoio  e
aproveitamento ao
máximo  dos
coñecementos
previos  (utilizar
linguaxe

interlocutora  a  comprender  algúns
detalles. 

▪ B2.4. Manter o ritmo do discurso coa
fluidez  suficiente  para  facer
comprensible  a  mensaxe  cando  as
intervencións  son  breves  ou  de
lonxitude  media,  aínda  que  poidan
producirse  pausas,  vacilacións
ocasionais ou reformulacións do que
se  quere  expresar  en  situacións
menos habituais ou en intervencións
máis longas.

▪ B2.5.  Interactuar  de  maneira  sinxela
pero  efectiva  en  intercambios
claramente  estruturados,  utilizando
estratexias  de  cooperación  na
interacción e fórmulas ou indicacións
habituais  para  tomar  ou  ceder  a
quenda  de  palabra,  aínda  que  se
poida  necesitar  a  axuda  da  persoa
interlocutora.

▪ B2.6.  Comprender  preguntas  e  dar
información básica sobre si mesmo e
relativas  aos  ámbitos  educativo  e
persoal  (datos  persoais,  formación,
opinións, plans, intereses), aínda que
teña  que  solicitar  aclaracións  ou
repetir as súas respostas para facerse
comprender. 

contexto.

▪ PLEB2.5. Participa adecuadamente en conversas
informais  cara  a  cara  ou  por  teléfono,  ou  por
outros  medios  técnicos,  sobre  asuntos  cotiáns
ou  menos  habituais,  nas  que  intercambia
información e se expresa e xustifica brevemente
opinións e puntos de vista; narra e describe de
forma coherente feitos ocorridos no pasado ou
plans  de  futuro  reais  ou  inventados;  formula
hipóteses; fai suxestións; pide e dá indicacións
ou  instrucións  con  certo  detalle;  expresa  e
xustifica  sentimentos,  e  describe  aspectos
concretos  e  abstractos  de  temas  como,  por
exemplo,  a  música,  o  cine,  a  literatura  ou  os
temas de actualidade.

▪ PLEB2.6.  Toma  parte  en  conversas  formais,
entrevistas e reunións de carácter educativo ou
ocupacional,  sobre  temas  habituais  nestes
contextos,  intercambiando  información
pertinente  sobre  feitos  concretos,  pedindo  e
dando  instrucións  ou  solucións  a  problemas
prácticos,  expondo os  seus  puntos de  vista  de
maneira  sinxela  e  con  claridade,  e  razoando  e
explicando brevemente e de maneira coherente
as súas accións, as súas opinións e os seus plans.
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"prefabricada",
etc.).

– Cooperación  na
interacción  con
outras  persoas,
verificando  a
comprensión
propia  e  das
demais  persoas,  e
cooperando
activamente  na
realización  das
tarefas  de
comunicación. 

– Compensación das
carencias
lingüísticas
mediante
procedementos
lingüísticos  e
paralingüísticos.

– Lingüísticos:

– Modificación  de
palabras  de
significado
parecido.

– Definición  ou
reformulación dun
termo  ou
expresión.

– Petición de axuda.
– Paralingüísticos:
– Sinalación  de

obxectos,  uso  de
deícticos  ou
realización  de
accións  que
aclaran  o
significado.
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– Uso  da  linguaxe
corporal
culturalmente
pertinente (xestos,
expresións  faciais,
posturas,  contacto
visual ou corporal,
proxémica, etc.).

– Uso  de  sons
cuasilingüísticos  e
calidades
prosódicas
convencionais.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos
▪ a
▪ c
▪ d
▪ e
▪ i

▪ B3.1.  Estratexias  de
comprensión: 
– Mobilización  de

información
previa sobre o tipo
de tarefa e o tema
a  partir  da
información
superficial:
imaxes,
organización  na
páxina,  títulos  de
cabeceira, etc.

– Identificación  do
tipo  de  lectura
demandado  pola
tarefa  (en
superficie  ou
oceánica, selectiva,
intensiva  ou
extensiva)

– Identificación  do
tipo  textual,
adaptando  a
comprensión a el. 

– Distinción de tipos

▪ B3.1.  Coñecer  e  saber  aplicar  as
estratexias  máis  adecuadas  para  a
comprensión  do  sentido  xeral,  a
información esencial,  os puntos e as
ideas  principais,  ou  os  detalles
relevantes do texto.

▪ B3.2.  Coñecer  e  saber  aplicar  as
estratexias  máis  adecuadas
(identificar os conceptos principais e
palabras  clave  do  tema,  coñecer
sinónimos  destas  e  procurar  termos
relacionados  en  internet;  e  localizar
recursos da biblioteca do seu centro
docente),  para  a  procura  de
información  en  diferentes  fontes,  e
analizar a súa credibilidade seguindo
criterios  como  a  autoría,  a  data  de
publicación,  ligazóns  relevantes,
funcionalidade  e  tipo  de  texto
(divulgativo,  educativo,  de  opinión,
etc.).

▪ B3.3.  Identificar  a  información
esencial, os puntos máis relevantes e
detalles importantes  en textos,  tanto
en formato impreso como en soporte
dixital, breves ou de lonxitude media
e  ben  estruturados,  escritos  nun

▪ PLEB3.1.  Nas  actividades  de  lectura  da  aula,
explica como sabe inferir significados a partir do
seu  coñecemento  do  mundo,  do  coñecemento
doutros  idiomas,  do  contexto  lingüístico,  dos
apoios visuais (imaxes, tipografía, deseño, etc.),
así  como  das  características  do  medio  en  que
aparece impresa a información (carteis, folletos,
revistas, xornais, páxinas web, etc.).

▪ PLEB3.2.  Procura  e  entende  información
específica de carácter concreto en páxinas web e
outros  materiais  de  referencia  ou  consulta
claramente  estruturados  (por  exemplo,
enciclopedias,  dicionarios,  monografías,
presentacións) sobre temas relativos a materias
educativas  ou  asuntos  ocupacionais
relacionados coa súa especialidade ou cos seus
intereses, e analiza a información tendo en conta
varios  criterios  (autoría,  fiabilidade  da  páxina
que o publica, datas, etc.) que axuden a avaliar a
credibilidade do material. 

▪ PLEB3.3.  Entende  o  sentido  xeral,  os  puntos
principais e información relevante de anuncios e
comunicacións de carácter público, institucional
ou  corporativo  e  claramente  estruturados,
relacionados  con  asuntos  do  seu  interese
persoal, educativo ou ocupacional (por exemplo,
sobre lecer, cursos, bolsas e ofertas de traballo).
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de  comprensión
(sentido  xeral,
información
esencial,  puntos
principais  e
detalles
relevantes).

– Formulación  de
hipóteses  sobre
contido e contexto.

– Inferencia  e
formulación  de
hipóteses  sobre
significados  a
partir  da
comprensión  de
elementos
significativos,
lingüísticos  e
paratextuais.

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

rexistro  formal,  informal  ou  neutro,
que traten asuntos cotiáns ou menos
habituais,  de  temas  de  interese  ou
salientables para os propios estudos,
a  ocupación  ou  o  traballo,  e  que
conteñan  estruturas  e  un  léxico  de
uso  común,  de  carácter  tanto  xeral
como máis específico. 

▪ B3.4.  Comprender  a  intención  de
comunicación,  fórmulas  de  saúdo,
despedida  e  outras  convencións
básicas  de  correspondencia  de
carácter persoal e formal, sempre que
non conteña expresións idiomáticas, e
poder reaccionar de xeito adecuado a
tarxetas  postais,  felicitacións,
invitacións,  citas  médicas,  solicitude
de información, etc.

▪ B3.5.  Seguir  instrucións  básicas  que
lle  permitan,  por  exemplo,  pór  en
marcha,  manexar  ou  instalar
aparellos ou aplicacións informáticas
sinxelas  (sempre  que  conteñan
diagramas  ou  imaxes  que  faciliten  a
súa  comprensión),  entender  unha
prescrición médica, matricularse nun
centro de estudos, etc.

▪ B3.6. Ler con fluidez textos de ficción
e  literarios  contemporáneos  breves
ou  adaptados,  ben  estruturados,  en
rexistro  estándar  da  lingua,  con
argumento  lineal  e  con  personaxes,
situacións  e  relacións  descritas  de
xeito claro e sinxelo.

▪ PLEB3.4.  Localiza  con  facilidade  información
específica  de  carácter  concreto  en  textos
xornalísticos  en  calquera  soporte,  ben
estruturados e de extensión media,  tales como
noticias  glosadas;  recoñece  ideas  significativas
de  artigos  divulgativos  sinxelos,  e  identifica  as
conclusións  principais  en  textos  de  carácter
claramente  argumentativo,  sempre  que  poida
reler as seccións difíciles.

▪ PLEB3.5.  Comprende  correspondencia  persoal,
en calquera soporte incluíndo foros en liña  ou
blogs,  na  que  se  describen  con  certo  detalle
feitos e experiencias, impresións e sentimentos,
onde  se  narran  feitos  e  experiencias,  reais  ou
imaxinarios,  e  se  intercambian  información,
ideas e opinións sobre aspectos tanto abstractos
como concretos  de  temas xerais,  coñecidos  ou
do seu interese.

▪ PLEB3.6. Entende o suficiente de cartas, faxes ou
correos  electrónicos  de  carácter  formal,  oficial
ou institucional, como para poder reaccionar en
consecuencia  (por  exemplo,  se  se  lle  solicitan
documentos  para  unha  estadía  de  estudos  no
estranxeiro).

▪ PLEB3.7.  Identifica  información  relevante  en
instrucións detalladas sobre o uso de aparellos,
dispositivos ou programas informáticos, e sobre
a  realización  de  actividades  e  normas  de
seguridade ou de convivencia (por exemplo, nun
evento cultural, nunha residencia de estudantes
ou nun contexto ocupacional).

▪ PLEB3.8.  Comprende  os  aspectos  xerais  e  os
detalles  máis  relevantes  de  textos  de  ficción  e
textos  literarios  contemporáneos  breves,  ben
estruturados  e  nunha  variante  estándar  da
lingua, nos que o argumento é lineal e se pode
seguir sen dificultade, e os personaxes e as súas
relacións  se  describen  de  maneira  clara  e
sinxela.

Bloque 4. Produción de textos escritos: expresión e interacción
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▪ a
▪ c
▪ d
▪ i

▪ B4.1.  Estratexias  de
produción:
– Planificación:
– Mobilización  e

coordinación  das
propias
competencias
xerais  e
comunicativas,  co
fin  de  realizar
eficazmente  a
tarefa  (repasar  o
que  se sabe sobre
o  tema,  o  que  se
pode  ou  se  quere
dicir, etc.). 

– Localización e uso
adecuado  dos
recursos
lingüísticos  ou
temáticos  (uso
dun  dicionario  ou
dunha  gramática,
obtención  de
axuda, etc.).

– Execución:
– Elaboración  dun

borrador.
– Estruturación  do

contido do texto.
– Organización  do

texto  en
parágrafos
abordando  en
cada un unha idea
principal,
conformando
entre  todos  o  seu
significado  ou  a
idea global.

▪ B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as
estratexias  máis  adecuadas  para
elaborar textos escritos breves ou de
media  lonxitude  (por  exemplo,
reformulando  estruturas  a  partir
doutros  textos  de  características  e
propósitos  comunicativos  similares,
ou redactando borradores previos,  e
revisando  contido,  ortografía  e
presentación  do  texto  antes  da  súa
escritura definitiva).

▪ B4.2. Escribir, en papel ou en soporte
electrónico,  textos  breves  ou  de
lonxitude  media,  coherentes  e  de
estrutura  clara,  sobre  temas  de
interese  persoal,  ou  asuntos  cotiáns
ou  menos  habituais,  nun  rexistro
formal, neutro ou informal, utilizando
adecuadamente  os  recursos  de
cohesión, as convencións ortográficas
e  os  signos  de  puntuación  máis
comúns,  e  amosando  un  control
razoable de expresións e estruturas, e
un  léxico  de  uso  frecuente,  de
carácter  tanto  xeral  como  máis
específico  dentro  da  propia  área  de
especialización ou de interese. 

▪ B4.3.  Saber  manexar  os  recursos
básicos  de  procesamento  de  textos
para corrixir os erros ortográficos dos
textos  que  se  producen  en  formato
electrónico,  e  adaptarse  ás
convencións comúns de escritura  de
textos  en  internet  (por  exemplo,
abreviacións ou outros en chats).

▪ B4.4.  Seleccionar  e  achegar
información  necesaria  e  pertinente,
axustando  de  maneira  adecuada  a
expresión  ao  destinatario,  ao
propósito  comunicativo,  ao  tema

▪ PLEB4.1.  Escribe,  nun  formato  convencional,
informes  breves  e  sinxelos  nos  que  dá
información  esencial  sobre  un  tema  educativo
ou  ocupacional,  ou  menos  habitual  (por
exemplo, un accidente), describindo brevemente
situacións,  persoas,  obxectos  e  lugares;
narrando  acontecementos  nunha  clara
secuencia lineal, e explicando de maneira sinxela
os motivos de certas accións.

▪ PLEB4.2. Escribe correspondencia formal básica,
dirixida a  institucións públicas  ou  privadas ou
entidades  comerciais,  fundamentalmente
destinada a pedir ou dar información,  solicitar
un  servizo  ou  realizar  unha  reclamación  ou
outra  xestión  sinxela,  respectando  as
convencións  formais  e  as  normas  de  cortesía
usuais neste tipo de textos.

▪ PLEB4.3.  Escribe  notas,  anuncios,  mensaxes  e
comentarios  breves,  en  calquera  soporte,  nos
que  solicita  e  se  transmite  información  e
opinións sinxelas e nos que resalta os aspectos
que  lle  resultan  importantes  (por  exemplo,
nunha páxina web ou unha revista xuvenís,  ou
dirixidos  a  un  profesor  ou  a  unha  profesora),
respectando  as  convencións  e  as  normas  de
cortesía.

▪ PLEB4.4.  Escribe  correspondencia  persoal  e
participa  en  foros,  blogs  e  chats  nos  que
describe  experiencias,  impresións  e
sentimentos; narra de forma lineal e coherente
feitos  relacionados  co  seu  ámbito  de  interese,
actividades  e  experiencias  pasadas  (por
exemplo,  sobre  unha  viaxe,  as  súas  mellores
vacacións,  un  acontecemento  importante,  un
libro ou unha película), ou feitos imaxinarios, e
intercambia  información  e  ideas  sobre  temas
concretos, sinalando os aspectos que lle parecen
importantes, e xustificando brevemente as súas
opinións sobre eles.
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– Expresión  da
mensaxe  con
claridade
axustándose  aos
modelos  e  ás
fórmulas  de  cada
tipo de texto. 

– Reaxuste da tarefa
(emprender  unha
versión  máis
modesta desta) ou
da mensaxe (facer
concesións no que
realmente  lle
gustaría expresar),
tras  valorar  as
dificultades  e  os
recursos
dispoñibles. 

– Apoio  e
aproveitamento ao
máximo  dos
coñecementos
previos  (utilizar
linguaxe
"prefabricada",
etc.).

– Revisión:
– Identificación  de

problemas, erros e
repeticións.

– Atención  ás
convencións
ortográficas  e  aos
signos  de
puntuación.

– Reescritura
definitiva.

– Presentación
coidada  do  texto
(marxes,  limpeza,
tamaño  da  letra

tratado  e  ao  soporte  textual,  e
expresando  opinións  e  puntos  de
vista coa cortesía necesaria.

▪ B4.5.  Tratar a información obtida de
diversas  fontes,  seguindo os patróns
discursivos  habituais,  para  iniciar  e
concluír  o  texto  escrito
adecuadamente,  organizar  a
información  de  xeito  claro,  ampliala
con  exemplos  ou  resumila  con
claridade,  exactitude,  coherencia  e
fidelidade ao texto orixinal.

▪ B4.6.  Presentar os textos escritos de
xeito coidado (con atención a marxes,
riscaduras,  liñas dereitas,  letra clara,
letras maiúsculas e minúsculas cando
corresponda, etc.) en soporte impreso
e  dixital,  adecuados  aos  fins
funcionais  e  valorando  importancia
da  presentación  nas  comunicacións
escritas.

▪ PLEB4.5.  Completa  un  cuestionario  detallado
con  información  persoal,  educativa  ou  laboral
(por  exemplo,  para  facerse  membro  dunha
asociación ou para solicitar unha bolsa).

▪ PLEB4.6.  Escribe  o  seu  currículo
electrónico,  seguindo,  por  exemplo,  o  modelo
Europass.

▪ PLEB4.7. Toma notas, mensaxes e apuntamentos
con  información  sinxela  e  relevante  sobre
asuntos  habituais  e  aspectos  concretos  nos
ámbitos persoal, educativo e ocupacional, dentro
da súa especialidade ou área de interese.

▪ PLEB4.8.  Fai  unha  presentación  coidada  dos
textos  escritos,  en  soporte  impreso  e  dixital,
utilizando  correctamente  as  convencións
ortográficas e os signos de puntuación.
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adecuado,  uso
normativo  de
maiúsculas  e
minúsculas, etc.).

Bloque 5. Coñecemento da lingua e consciencia plurilingüe e intercultural
▪ a
▪ c
▪ d
▪ i
▪ o

▪ B5.1.  Patróns
sonoros,  acentuais,
rítmicos  e  de
entoación
– Sons  e  fonemas

vocálicos.
– Sons  e  fonemas

consonánticos e as
súas agrupacións.

– Procesos
fonolóxicos
básicos.

– Acento  dos
elementos  léxicos
illados,  e  no
sintagma  e  na
oración.

▪ B5.  2.  Patróns
gráficos  e
convencións
ortográficas:
– Uso  das  normas

básicas  de
ortografía  da
palabra.

– Utilización
adecuada  da
ortografía  da
oración:  coma,
punto  e  coma,
puntos
suspensivos,
parénteses  e

▪ B5.1.  Discriminar  patróns  sonoros,
acentuais, rítmicos e de entoación de
uso  común,  e  recoñecer  os
significados  e  as  intencións
comunicativas  xerais  relacionados
con eles.

▪ B5.2.  Recoñecer  e  utilizar  as
principais  convencións  de  formato,
tipográficas,  ortográficas  e  de
puntuación, e de uso de maiúsculas e
minúsculas,  así  como abreviaturas  e
símbolos  de  uso  común  e  máis
específico;  e  saber  manexar  os
recursos básicos de procesamento de
textos  para  corrixir  os  erros
ortográficos  dos  textos  que  se
producen  en  formato  electrónico,  e
adaptarse ás convencións comúns de
escritura  de  textos  en  internet  (por
exemplo,  abreviacións  ou  outros  en
chats).

▪ B5.3.  Coñecer  e  utilizar  para  a
comprensión e a produción do texto
os  aspectos  socioculturais  e
sociolingüísticos relativos á vida cotiá
(hábitos  e  actividades  de  estudo,
traballo  e  lecer),  condicións  de  vida
(hábitat e estrutura socioeconómica),
relacións  interpersoais  (xeracionais,
entre  homes  e  mulleres,  no  ámbito
educativo,  ocupacional  e
institucional),  comportamento
(posturas,  expresións  faciais,  uso  da
voz,  contacto  visual  e  proxémica)  e

▪ PLEB5.1.  Exprésase cunha pronunciación clara,
aceptable  e  comprensible,  e  utiliza
adecuadamente  os  esquemas  fonolóxicos
básicos, aínda que teña que repetir algunha vez
por solicitude das persoas interlocutoras.

▪ PLEB5.2.  Produce  textos  escritos  en diferentes
soportes, sen erros ortográficos e de puntuación
que impidan a comprensión, e utiliza o corrector
informático  para  detectar  e  corrixir  erros
tipográficos e ortográficos.

▪ PLEB5.3.  Desenvólvese  adecuadamente  en
situacións cotiás  e menos habituais que poden
xurdir  durante  unha  viaxe  ou  estadía  noutros
países  por  motivos  persoais,  educativos  ou
ocupacionais (transporte,  aloxamento, comidas,
compras,  estudos,  traballo,  relacións  coas
autoridades,  saúde  e  lecer),  e  sabe  solicitar
atención, información,  axuda ou explicacións,  e
facer unha reclamación ou unha xestión formal
de  xeito  sinxelo,  pero  correcta  e  adecuada  ao
contexto.

▪ PLEB5.4. Recoñece os elementos culturais máis
relevantes  dos  países  onde  se  fala  a  lingua
estranxeira,  e establece relación entre aspectos
da  cultura  propia  e  da  cultura  meta  para
cumprir, de ser o caso, o papel de intermediario
lingüístico e cultural,  abordando con eficacia a
resolución  de  malentendidos  interculturais,  e
valorando  positivamente  as  competencias  que
posúe como persoa plurilingüe.

▪ PLEB5.5.  Comprende  e  utiliza  con  corrección
suficiente  e  adecuación  sociolingüística  os
recursos  lingüísticos  propios  do  seu  nivel,  e
frases  feitas e  locucións  idiomáticas  sinxelas  e
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comiñas.
▪ B5.  3.  Aspectos

socioculturais  e
sociolingüísticos:
– Recoñecemento  e

uso  de
convencións
sociais, normas de
cortesía  e
rexistros;
costumes,  valores,
crenzas  e
actitudes;  e
linguaxe  non
verbal.

– Achegamento  a
aspectos  culturais
visibles  próximos
aos seus intereses
(música,  traballo,
lecer,  deportes,
produción  escrita,
lugares,
organización
política,  etc.)  e  a
costumes,  valores,
crenzas  e
actitudes  máis
relevantes  para
facer
comprensible  con
carácter  xeral  a
cultura dos países
falantes  da  lingua
estranxeira.

– Identificación  das
similitudes  e  as
diferenzas  máis
significativas  nos
costumes  cotiáns,
e  uso  das  formas
básicas de relación

convencións  sociais  (actitudes  e
valores),  así  como  os  aspectos
culturais  xerais  que  permitan
comprender  información  e  ideas
presentes no texto (por exemplo,  de
carácter histórico ou literario).

▪ B5.4.  Valorar as linguas como medio
para comunicarse e relacionarse con
compañeiros  e  compañeiras  doutros
países,  como  recurso  de  acceso  á
información  e  como  instrumento  de
enriquecemento  persoal,  ao  coñecer
culturas  e  maneiras  de  vivir
diferentes.

▪ B5.5.  Recorrer  aos  coñecementos
sintáctico-discursivos  da  propia
lingua  para  identificar  marcadores
discursivos  e  tipo  de  expoñentes
lingüísticos necesarios segundo o tipo
de texto e  a  intención comunicativa;
mellorar  a  aprendizaxe  da  lingua
estranxeira  e  lograr  unha
competencia comunicativa integrada

▪ B5.6.  Apreciar  a  riqueza  persoal  e
social  que  proporciona  ser  unha
persoa plurilingüe.

▪ B5.7. Aplicar á comprensión do texto
os  coñecementos  sobre  os
constituíntes  e  a  organización  de
patróns  sintácticos  e  discursivos  de
uso frecuente na comunicación oral e
escrita, así como os seus significados
asociados  (por  exemplo,  unha
estrutura interrogativa para expresar
sorpresa); e distinguir a función ou as
funcións  comunicativas  máis
relevantes  do  texto  e  un  repertorio
dos seus expoñentes máis comúns, así
como  patróns  discursivos  de  uso

habituais  da  comunidade  lingüística
correspondente á lingua meta.

▪ PLEB5.6.  Comprende  e  utiliza  un  léxico
relativamente  rico  e  variado,  o  que  implica,
entre  outros,  o  emprego  de  sinónimos  de  uso
máis  frecuente  e  de  palabras  de  significación
próxima para evitar a repetición léxica.

▪ PLEB5.7. Participa en proxectos (elaboración de
materiais multimedia, folletos, carteis, recensión
de libros e películas,  obras de  teatro,  etc.)  nos
que se utilizan varias linguas e relacionados cos
elementos  transversais;  evita  estereotipos
lingüísticos  ou  culturais,  e  valora  as
competencias  que  posúe  como  persoa
plurilingüe.
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social  entre  os
países onde se fala
a  lingua
estranxeira  e  o
noso.

– Actitude  receptiva
e respectuosa cara
ás  persoas,  os
países  e  as
comunidades
lingüísticas  que
falan  outra  lingua
e  teñen  unha
cultura diferente á
propia.

▪ B5.4.
Plurilingüismo:
– Recoñecemento da

realidade
plurilingüe  do
propio contorno.

– Recurso  aos
coñecementos
sintáctico-
discursivos  da
propia lingua para
mellorar  a
aprendizaxe  da
lingua  estranxeira
e  lograr  unha
competencia
comunicativa
integrada.

– Participación  en
proxectos nos que
se  utilizan  varias
linguas  e
relacionados  cos
elementos
transversais,
evitando

frecuente relativos á organización e á
ampliación  ou  a  restruturación  da
información  (por  exemplo,  nova
fronte  a  coñecida;  exemplificación  e
resumo).

▪ B5.8.  Recoñecer,  e  aplicar  á
comprensión  do  texto  léxico  oral  e
escrito  de  uso  común  relativo  a
asuntos  cotiáns  e  a  temas  xerais  ou
relacionados cos propios intereses, os
estudos e as ocupacións, así como  un
repertorio  limitado  de  expresións  e
modismos de uso frecuente, cando o
contexto ou o apoio visual facilitan a
comprensión.

▪ B5.9.  Participar  en  proxectos
(elaboración  de  materiais
multimedia,  folletos,  carteis,
recensión  de  libros  e  películas,  etc.)
nos  que  se  utilicen  varias  linguas,
tanto  curriculares  como  outras
presentes  no  centro  docente,
relacionados  cos  elementos
transversais,  evitando  estereotipos
lingüísticos ou culturais.
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estereotipos
lingüísticos  ou
culturais,  e
valorando
positivamente  as
competencias  que
posúe  como
persoa plurilingüe.

▪ B5.5.  Funcións
comunicativas:
– Iniciación  e

mantemento  de
relacións  persoais
e sociais.

– Descrición  de
calidades  físicas  e
abstractas  de
persoas,  obxectos,
lugares  e
actividades.

– Narración  de
acontecementos
pasados  puntuais
e  habituais,
descrición  de
estados  e
situacións
presentes,  e
expresión  de
sucesos futuros. 

– Petición  e
ofrecemento  de
información,
indicacións,
opinións  e  puntos
de vista, consellos,
advertencias  e
avisos. 

– Expresión  do
coñecemento,  a
certeza, a dúbida e
a conxectura. 



Primeira Lingua Estranxeira. 4º de ESO
Obxectivos Contidos Criterios de avaliación

– Expresión  da
vontade,  a
intención,  a
decisión,  a
promesa, a orde, a
autorización  e  a
prohibición. 

– Expresión  do
interese,  a
aprobación,  o
aprecio,  a
simpatía,  a
satisfacción,  a
esperanza,  a
confianza  e  a
sorpresa, así como
os seus contrarios.

– Formulación  de
suxestións,
desexos,
condicións  e
hipóteses. 

– Establecemento  e
mantemento  da
comunicación  e
organización  do
discurso.

▪ B5.6.  Léxico  oral
escrito  de  uso
común  relativo  a
identificación
persoal;  vivenda,
fogar  e  contexto;
actividades  da  vida
diaria;  familia  e
amizades; traballo e
ocupacións;  tempo
libre,  lecer  e
deporte;  viaxes  e
vacacións;  saúde  e
coidados  físicos;
educación e estudo;
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compras  e
actividades
comerciais;
alimentación  e
restauración;
transporte;  lingua e
comunicación;
ambiente,  clima  e
ámbito  natural;  e
tecnoloxías  da
información  e  da
comunicación.
– Recoñecemento  e

uso  de  expresións
fixas,  enunciados
fraseolóxicos
(saúdos,
despedidas,
preguntas  por
preferencias  e
expresión  de
opinións)  e  léxico
sobre  temas
relacionados  con
contidos  doutras
áreas do currículo.

– Recoñecemento  e
uso  de  antónimos
e  sinónimos  máis
comúns,  e  de
procedementos de
formación  de
palabras mediante
recursos  de
derivación  e  de
composición,  e
recoñecemento  de
"falsos amigos".

▪ B5.7.
Recoñecemento  e
uso  de  rutinas  ou
modelos  de
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interacción  básicos,
segundo  o  tipo  de
situación  de
comunicación.

▪ B5.8.  Estruturas
sintáctico-
discursivas  propias
de cada idioma.



5.  ESTRUTURA  DA  PROGRAMACIÓN:  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE,  GRAO
MÍNIMO  DE  CONSECUCIÓN  E  INSTRUMENTOS  E  PROCEDEMENTOS  DE
AVALIACIÓN PARA 4º DE ESO:

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

GRAO MÍNIMO DE
ADQUISICIÓN

INSTRUMENTOS E
PROCEDEMENTOS DE

AVALIACIÓN
PLEB1.1. Reflexiona sobre o 
seu proceso de comprensión, 
axustándoo ás necesidades da 
tarefa (de comprensión global, 
selectiva ou detallada), 
mellorándoo se é o caso 
(sacando conclusións sobre a 
actitude do falante e sobre o 
contido, baseándose na 
entoación e na velocidade da 
fala), deducindo intencións a 
partir do volume da voz do 
falante, facendo anticipacións 
do que segue (palabra, frase, 
resposta, etc.), e intuíndo o que 
non se comprende e o que non 
se coñece mediante os propios 
coñecementos e as propias 
experiencias.

Reflexiona  de  maneira
suficiente  para  poder  deducir
ou intuír o que non comprende
empregando  os  seus  propios
coñecementos  ou  anticipando
o  que  segue  a  partir  da
entoación e actitude do falante.

- Observación sistemática 
na aula

PLEB1.2.  Distingue,  con  apoio
visual  ou  escrito,  as  ideas
principais  e  información
relevante en presentacións ou
charlas ben estruturadas e de
exposición clara sobre temas
coñecidos ou do seu interese
relacionados  co  ámbito
educativo  ou  ocupacional
(por exemplo, sobre un tema
educativo  ou  de  divulgación
científica,  ou  unha  charla
sobre a formación profesional
noutros países).

Distingue  de  maneira
suficiente  as  ideas  principais
en  charlas  sobre  temas  ou
presentacións do seu interese.

- Observación sistemática 
na aula

- Cuestionario sobre a 
presentación



PLEB1.3. Identifica a idea 
principal e aspectos 
significativos de noticias de 
televisión claramente 
articuladas cando hai apoio 
visual que complementa o 
discurso, así como o esencial de
anuncios publicitarios, series e 
películas ben estruturados e 
articulados con claridade, 
nunha variedade estándar da 
lingua, e cando as imaxes 
facilitan a comprensión.

Identifica aínda con dificultade
a  idea  principal  das  noticias
televisivas,  anuncios
publicitarios, series e películas
cando hai apoio visual e pode
escoitalas  un mínimo de dúas
veces.

- Exercicios de audición 
con preguntas de 
verdadeiro/falso, 
completar ocos, múltiple 
elección ou preguntas de 
resposta aberta.

- Proba escrita a partir 
dun audio.

PLEB1.4. Capta os puntos 
principais e os detalles 
salientables de mensaxes 
gravadas ou de viva voz, 
claramente articuladas, que 
conteñan instrucións, 
indicacións ou outra 
información, mesmo de tipo 
técnico (por exemplo, en 
contestadores automáticos, ou 
sobre como realizar un 
experimento na clase, ou como 
utilizar unha máquina ou un 
dispositivo no ámbito 
ocupacional).

Capta a idea principal  e  parte
das  ideas  secundarias  das
mensaxes gravadas ou de viva
voz  cando  pode  escoitalas  un
mínimo de dúas veces.

- Exercicios de audición 
con preguntas de 
verdadeiro/falso, 
completar ocos, múltiple 
elección ou preguntas de 
resposta aberta.

- Proba escrita a partir 
dun audio.

PLEB1.5. Identifica as ideas 
principais e detalles relevantes 
dunha conversa formal ou 
informal de certa duración 
entre dous ou máis 
interlocutores que ten lugar na 
súa presenza e na que se tratan
temas coñecidos ou de carácter
xeral ou cotián, cando o 
discurso está articulado con 
claridade e nunha variedade 
estándar da lingua.

Identifica  as  ideas  principais
dunha  conversa  formal  ou
informal  entre  dous
interlocutores  cando se tratan
temas  coñecidos  e  o  discurso
está articulado con claridade e
en ligua estándar.

- Rúbrica de comprensión 
auditiva.

- Observación sistemática 
na aula.

PLEB1.6. Entende o que se lle Entende o principal que se lle - Observación sistemática 



di en transaccións e xestións 
cotiás e estruturadas (por 
exemplo, en bancos, tendas, 
hoteis, restaurantes, 
transportes, centros docente e 
lugares de traballo) ou menos 
habituais (por exemplo, nunha 
farmacia, un hospital, nunha 
comisaría ou nun organismo 
público), se pode pedir 
confirmación dalgúns detalles.

di  en  transaccións  e  xestións
cotiás  e  algunas  menos
habituais  sempre  e  cando
poida  pedir  confirmación
dalgúns detalles.

na aula.

- Rúbrica de comprensión 
auditiva.

PLEB1.7.  Comprende,  nunha
conversa  formal,  ou
entrevista  na  que  participa
(por  exemplo,  en  centros  de
estudos  ou  de  traballo),
información  relevante  e
detalles  sobre  asuntos
prácticos  relativos  a
actividades  educativas  ou
ocupacionais  de  carácter
habitual e predicible,  sempre
que  poida  pedir  que  se  lle
repita,  ou  que  se  reformule,
aclare ou elabore, algo do que
se lle dixo.

Comprende de xeito suficiente
a  información  máis  relevante
dunha conversa formal na que
participa  sempre  e  cando
poida pedir aclaracións.

- Observación sistemática 
na aula.

PLEB1.8.  Comprende,  nunha
conversa  informal  na  que
participa,  explicacións  ou
xustificacións  de  puntos  de
vista  e  opinións  sobre
diversos  asuntos  de  interese
persoal,  cotiáns  ou  menos
habituais,  así  como  a
formulación  de  hipóteses,  a
expresión de sentimentos e a
descrición  de  aspectos
abstractos  de  temas  (por
exemplo,  a  música,  o  cine,  a
literatura  ou  os  temas  de
actualidade).

Comprende de xeito suficiente
as  explicacións  ou
xustificacións  máis  relevantes
dunha  conversa  informal  na
que  participa  e  na  que
aparezan  puntos  de  vista  e
opinións.

- Observación sistemática 
na aula.

- Rúbrica de comprensión 
auditiva.



BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

GRAO MÍNIMO DE
ADQUISICIÓN

INSTRUMENTOS E
PROCEDEMENTOS DE

AVALIACIÓN
PLEB2.1. Utiliza recursos 
lingüísticos para entender e 
facerse entender, como a 
utilización de expresións 
memorizadas ou fixas (para 
pedir que lle falen máis a 
modo, que lle repitan ou que lle
aclaren) e o uso de exemplos e 
definicións, ou de aspectos 
paralingüísticos como os 
acenos, a entoación, etc.

Utiliza suficientes recursos 
lingüísticos e paralingüísticos 
para facerse entender.

- Observación sistemática 
na aula

- Presentación oral con 
rúbrica (exame oral)

PLEB2.2. Nas actividades de 
aula, a maioría das veces 
interactúa ou intervén na 
lingua estranxeira de xeito 
claro e comprensible, e 
persevera no seu uso cunha 
actitude positiva, aínda que 
cometa erros e teña que pedir 
axuda ou aclaracións, 
manifestando interese e 
respecto polas achegas dos 
seus compañeiros e das súas 
compañeiras.

Actúa a maior parte do tempo 
en lingua inglesa de xeito 
suficientemente claro e 
comprensible aínda que 
cometa erros

- Observación sistemática 
na aula

PLEB2.3.  Fai  presentacións
breves,  ben  estruturadas,
ensaiadas previamente e con
apoio  visual  (por  exemplo,
PowerPoint),  sobre  aspectos
concretos  de  temas
educativos  ou  ocupacionais
do seu interese,  organizando
a  información  básica  de
maneira  coherente,
explicando as ideas principais
brevemente e con claridade, e
respondendo  a  preguntas
sinxelas de oíntes articuladas
de  maneira  clara  e  a

Fai presentación breves 
suficientemente ben 
estruturadas empregando 
apoio visual sobre temas do 
seu interese.

- Presentación oral con 
rúbrica (exame oral)



velocidade media.

PLEB2.4. Desenvólvese 
adecuadamente en situacións 
cotiás e menos habituais que 
poden xurdir durante unha 
viaxe ou estadía noutros países
por motivos persoais, 
educativos ou ocupacionais 
(transporte, aloxamento, 
comidas, compras, estudos, 
traballo, relacións coas 
autoridades, saúde e lecer), e 
sabe solicitar atención, 
información, axuda ou 
explicacións, e facer unha 
reclamación ou unha xestión 
formal de maneira sinxela pero
correcta e adecuada ao 
contexto.

Desenvólvese  de maneira 
suficientemente fluida en 
situacións cotiás e noutras 
menos habituais e é quen de 
solicitar información ou axuda 
de modo intelixible.

- Observación sistemática 
na aula.

- Rúbrica de role play.

PLEB2.5. Participa 
adecuadamente en conversas 
informais cara a cara ou por 
teléfono, ou por outros medios 
técnicos, sobre asuntos cotiáns 
ou menos habituais, nas que 
intercambia información e se 
expresa e xustifica brevemente 
opinións e puntos de vista; 
narra e describe de forma 
coherente feitos ocorridos no 
pasado ou plans de futuro reais
ou inventados; formula 
hipóteses; fai suxestións; pide e
dá indicacións ou instrucións 
con certo detalle; expresa e 
xustifica sentimentos, e 
describe aspectos concretos e 
abstractos de temas como, por 
exemplo, a música, o cine, a 
literatura ou os temas de 
actualidade.

Participa en conversas 
informais, narra con suficiente 
coherencia acerca de feitos 
pasados e futuros, fai 
suxestións, pide indicacións e 
describe aspectos abstractos e 
concretos de maneira 
comprensible.

- Observación sistemática 
na aula.

PLEB2.6. Toma parte en Participa en conversas formais - Observación sistemática 



conversas formais, entrevistas 
e reunións de carácter 
educativo ou ocupacional, 
sobre temas habituais nestes 
contextos, intercambiando 
información pertinente sobre 
feitos concretos, pedindo e 
dando instrucións ou solucións
a problemas prácticos, 
expondo os seus puntos de 
vista de maneira sinxela e con 
claridade, e razoando e 
explicando brevemente e de 
maneira coherente as súas 
accións, as súas opinións e os 
seus plans.

intercambiando información, 
pedindo e dando instruccións e
expondo o seu punto de vista 
de maneira intelixible.

na aula.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

GRAO MÍNIMO DE
ADQUISICIÓN

INSTRUMENTOS E
PROCEDEMENTOS DE

AVALIACIÓN
PLEB3.1. Nas actividades de 
lectura da aula, explica como 
sabe inferir significados a 
partir do seu coñecemento do 
mundo, do coñecemento 
doutros idiomas, do contexto 
lingüístico, dos apoios visuais 
(imaxes, tipografía, deseño, 
etc.), así como das 
características do medio en que
aparece impresa a información 
(carteis, folletos, revistas, 
xornais, páxinas web, etc.).

Adoita inferir significados a 
partir do seu coñecemento do 
mundo e doutros indiomas 
tendo en conta as 
características do medio.

- Observación sistemática 
na aula

PLEB3.2. Procura e entende 
información específica de 
carácter concreto en páxinas 
web e outros materiais de 
referencia ou consulta 
claramente estruturados (por 
exemplo, enciclopedias, 
dicionarios, monografías, 
presentacións) sobre temas 

Procura e entende con 
frecuencia información en 
páxinas web e outros materias 
de referencia sobre temas 
relativos a materias educativos 
ou do seu interese.

- Observación sistemática 
na aula

- Exercicios escritos de 
verdadeiro/falso, 
múltiple elección, 
resposta aberta.



relativos a materias educativas 
ou asuntos ocupacionais 
relacionados coa súa 
especialidade ou cos seus 
intereses, e analiza a 
información tendo en conta 
varios criterios (autoría, 
fiabilidade da páxina que o 
publica, datas, etc.) que axuden 
a avaliar a credibilidade do 
material. 

PLEB3.3.  Entende  o  sentido
xeral,  os  puntos  principais  e
información  relevante  de
anuncios e comunicacións de
carácter público, institucional
ou  corporativo  e  claramente
estruturados,  relacionados
con  asuntos  do  seu  interese
persoal,  educativo  ou
ocupacional  (por  exemplo,
sobre  lecer,  cursos,  bolsas  e
ofertas de traballo).

Entende o principal de 
anuncios e comunicación 
relacionados con temas do seu 
interese.

- Observación sistemática 
na aula

- Exercicios escritos de 
verdadeiro/falso, 
múltiple elección, 
resposta aberta.

PLEB3.4. Localiza con 
facilidade información 
específica de carácter concreto 
en textos xornalísticos en 
calquera soporte, ben 
estruturados e de extensión 
media, tales como noticias 
glosadas; recoñece ideas 
significativas de artigos 
divulgativos sinxelos, e 
identifica as conclusións 
principais en textos de carácter 
claramente argumentativo, 
sempre que poida reler as 
seccións difíciles.

Localiza aínda con certa 
dificultade información 
específica en textos 
xornalísticos e artigos 
divulgativos.

- Observación sistemática 
na aula

- Exercicios escritos de 
verdadeiro/falso, 
múltiple elección, 
resposta aberta.

PLEB3.5. Comprende 
correspondencia persoal, en 
calquera soporte incluíndo 
foros en liña ou blogs, na que se

Comprende suficientemente 
correspondencia persoal en 
calquera soporte na que se 
describen detalladamente 

- Observación sistemática 
na aula.



describen con certo detalle 
feitos e experiencias, 
impresións e sentimentos, onde
se narran feitos e experiencias, 
reais ou imaxinarios, e se 
intercambian información, 
ideas e opinións sobre aspectos
tanto abstractos como 
concretos de temas xerais, 
coñecidos ou do seu interese.

experiencias, sentimentos ou 
feitos reais ou imaxinarios.

- Exercicios escritos de 
verdadeiro/falso, 
múltiple elección, 
resposta aberta.

PLEB3.6. Entende o suficiente 
de cartas, faxes ou correos 
electrónicos de carácter formal,
oficial ou institucional, como 
para poder reaccionar en 
consecuencia (por exemplo, se 
se lle solicitan documentos 
para unha estadía de estudos 
no estranxeiro).

Entende  o suficiente de cartas 
ou correos electrónicos formais
ou de carácter institucional.

- Observación sistemática 
na aula.

- Exercicios escritos de 
verdadeiro/falso, 
múltiple elección, 
resposta aberta.

PLEB3.7. Identifica información
relevante  en  instrucións
detalladas  sobre  o  uso  de
aparellos,  dispositivos  ou
programas  informáticos,  e
sobre  a  realización  de
actividades  e  normas  de
seguridade ou de convivencia
(por  exemplo,  nun  evento
cultural,  nunha residencia de
estudantes  ou  nun  contexto
ocupacional).

Identifica  suficientemente 
información relevante sobre o 
uso de aparellos , dispositivos, 
programas informáticos, 
actividades e normas de 
seguridade ou convivencia. 

- Observación sistemática 
na aula.

- Rúbrica

PLEB3.8.  Comprende  os
aspectos  xerais  e  os  detalles
máis  relevantes  de  textos  de
ficción  e  textos  literarios
contemporáneos  breves,  ben
estruturados  e  nunha
variante  estándar  da  lingua,
nos que o argumento é lineal
e  se  pode  seguir  sen
dificultade, e os personaxes e
as súas relacións se describen

Comprende o máis relevante de
textos de ficción e literarios 
contemporáneos breves 
escritos en lingua estándar cun 
argumento lineal.

- Observación sistemática 
na aula.

- Exercicios escritos de 
verdadeiro/falso, 
múltiple elección, 
resposta aberta.

- Proba escrita (exame do 
libro de lectura)



de maneira clara e sinxela.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN.
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

GRADO MÍNIMO DE
ADQUISICIÓN

INSTRUMENTOS E
PROCEDEMENTOS DE

AVALIACIÓN
PLEB4.1.  Escribe,  nun  formato

convencional, informes breves
e  sinxelos  nos  que  dá
información esencial sobre un
tema  educativo  ou
ocupacional,  ou  menos
habitual  (por  exemplo,  un
accidente),  describindo
brevemente  situacións,
persoas,  obxectos  e  lugares;
narrando  acontecementos
nunha clara secuencia lineal, e
explicando de maneira sinxela
os motivos de certas accións.

Escribe de xeito comprensible 
e lineal informes sinxelos de 
temas educativos ou 
ocupacionais.

- Observación sistemática
na aula

- Rúbrica 

PLEB4.2.  Escribe
correspondencia  formal
básica,  dirixida  a  institucións
públicas  ou  privadas  ou
entidades  comerciais,
fundamentalmente  destinada
a  pedir  ou  dar  información,
solicitar un servizo ou realizar
unha  reclamación  ou  outra
xestión  sinxela,  respectando
as  convencións  formais  e  as
normas  de  cortesía  usuais
neste tipo de textos.

Escribe  correspondencia
formal  básica  de  xeito
comprensible,  dirixida  a
institucións  públicas  ou
privadas  para  pedir  ou  dar
información,  solicitar  un
servizo  ou  realizar  unha
reclamación  ou  outra  xestión
sinxela  respectando  as
convencións  formais  e  as
normas de cortesía.

- Observación sistemática
na aula

- Rúbrica de texto escrito

- Proba escrita

PLEB4.3.  Escribe  notas,
anuncios,  mensaxes  e
comentarios  breves,  en
calquera  soporte,  nos  que
solicita  e  se  transmite
información  e  opinións
sinxelas  e  nos  que resalta  os
aspectos  que  lle  resultan
importantes  (por  exemplo,
nunha  páxina  web  ou  unha

Escribe  notas,  anuncios,
mensaxes  e  comentarios
breves en calquera soporte de
maneira  comprensible
respectando  as  normas  de
cortesía.

- Observación sistemática
na aula

- Rúbrica de texto escrito

- Proba escrita



revista xuvenís, ou dirixidos a
un  profesor  ou  a  unha
profesora),  respectando  as
convencións  e  as  normas  de
cortesía.

PLEB4.4. Escribe 
correspondencia persoal e 
participa en foros, blogs e chats 
nos que describe experiencias, 
impresións e sentimentos; narra
de forma lineal e coherente 
feitos relacionados co seu 
ámbito de interese, actividades 
e experiencias pasadas (por 
exemplo, sobre unha viaxe, as 
súas mellores vacacións, un 
acontecemento importante, un 
libro ou unha película), ou feitos
imaxinarios, e intercambia 
información e ideas sobre temas
concretos, sinalando os 
aspectos que lle parecen 
importantes, e xustificando 
brevemente as súas opinións 
sobre eles.

Escribe correspondencia 
persoal e participa en foros e 
chats narrando con suficiente 
coherencia experiencias, feitos 
reais ou imaxinarios  e 
sentimentos.

- Observación sistemática
na aula

- Rúbrica de texto escrito

- Proba escrita

PLEB4.5.  Completa  un
cuestionario  detallado  con
información  persoal,
educativa  ou  laboral  (por
exemplo, para facerse membro
dunha  asociación  ou  para
solicitar unha bolsa).

Completa con información 
suficiente e comprensible un 
cuestionario con información 
persoal, educativa ou laboral

- Cuestionario escrito

PLEB4.6. Escribe o seu currículo
en formato electrónico, 
seguindo, por exemplo, o 
modelo Europass 

Escribe o seu currículo en 
formato electrónico. - Rúbrica de texto escrito

PLEB4.7. Toma notas, mensaxes
e  apuntamentos  con
información  sinxela  e
relevante  sobre  asuntos
habituais e aspectos concretos

Toma apuntamentos sobre 
temas habituais, persoais, 
educativos e ocupacionais así 
como do seu interese.

- Observación sistemática
na aula.



nos  ámbitos  persoal,
educativo  e  ocupacional,
dentro  da  súa  especialidade
ou área de interese.

PLEB4.8. Fai unha presentación
coidada dos textos escritos, en
soporte  impreso  e  dixital,
utilizando  correctamente  as
convencións ortográficas  e os
signos de puntuación.

Presenta con suficiente 
coidado os textos escritos en 
calquera soporte con 
corrección ortográfica e de 
puntuación.

- Observación sistemática
na aula.

- Proba escrita

BLOQUE 5: COÑECEMENTO DA LINGUA E CONSCIENCIA PLURILINGÜE E
INTERCULTURAL

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE

GRAO MÍNIMO DE
ADQUISICIÓN

INSTRUMENTOS E
PROCEDEMENTOS DE

AVALIACIÓN
PLEB5.1.  Exprésase  cunha

pronunciación  clara,
aceptable  e  comprensible,  e
utiliza  adecuadamente  os
esquemas  fonolóxicos
básicos,  aínda  que  teña  que
repetir  algunha  vez  por
solicitude  das  persoas
interlocutoras.

Exprésase con suficiente 
claridade aínda que as veces 
teña que repetir por 
interpelación da persoa 
interlocutora.

- Observación sistemática 
na aula

- Rúbrica de presentación 
oral

PLEB5.2.  Produce  textos
escritos  en  diferentes
soportes,  sen  erros
ortográficos  e  de  puntuación
que impidan a comprensión, e
utiliza  o  corrector
informático  para  detectar  e
corrixir  erros  tipográficos  e
ortográficos.

Coida a presentación 
ortográfica e de puntuación de 
textos escritos usando o 
corrector informático.

- Observación sistemática 
na aula

- Rúbrica de texto escrito

- Proba escrita

PLEB5.3.  Desenvólvese
adecuadamente en situacións
cotiás e menos habituais que
poden  xurdir  durante  unha
viaxe  ou  estadía  noutros
países  por  motivos  persoais,
educativos  ou  ocupacionais
(transporte,  aloxamento,
comidas,  compras,  estudos,

Desenvólvese con suficiente 
corrección  en situación cotiás 
así como en situación pouco 
habituais que poden xurdir 
nunha estancia no estranxeiro.

- Observación sistemática 
na aula



traballo,  relacións  coas
autoridades, saúde e lecer), e
sabe  solicitar  atención,
información,  axuda  ou
explicacións,  e  facer  unha
reclamación ou unha xestión
formal  de  xeito  sinxelo,  pero
correcta  e  adecuada  ao
contexto.

PLEB5.4. Recoñece os 
elementos culturais máis 
relevantes dos países onde se 
fala a lingua estranxeira, e 
establece relación entre 
aspectos da cultura propia e da 
cultura meta para cumprir, de 
ser o caso, o papel de 
intermediario lingüístico e 
cultural, abordando con 
eficacia a resolución de 
malentendidos interculturais, e
valorando positivamente as 
competencias que posúe como 
persoa plurilingüe.

Recoñece habitualmente os 
elementos culturais máis 
relevantes dos países de fala 
inglesa e resolve con suficiente
destreza os malentendidos 
interculturais recurrindo á súa 
competencia plurilingüe.

- Observación sistemática 
na aula

PLEB5.5.  Comprende  e  utiliza
con  corrección  suficiente  e
adecuación  sociolingüística
os  recursos  lingüísticos
propios do seu nivel, e frases
feitas e locucións idiomáticas
sinxelas  e  habituais  da
comunidade  lingüística
correspondente  á  lingua
meta.

Utiliza con suficiente 
corrección recursos 
lingüísticos propios do seu 
nivel.

- Observación sistemática 
na aula

- Proba oral

- Proba escrita

- Proba de audición

PLEB5.6. Comprende e utiliza 
un léxico relativamente rico e 
variado, o que implica, entre 
outros, o emprego de 
sinónimos de uso máis 
frecuente e de palabras de 
significación próxima para 
evitar a repetición léxica.

Comprende e utiliza con 
suficiente corrección léxico 
variado.

- Observación sistemática 
na aula

- Proba oral

- Proba escrita



PLEB5.7. Participa en proxectos
(elaboración  de  materiais
multimedia,  folletos,  carteis,
recensión  de  libros  e
películas,  obras  de  teatro,
etc.) nos que se utilizan varias
linguas  e  relacionados  cos
elementos transversais;  evita
estereotipos  lingüísticos  ou
culturais,  e  valora  as
competencias  que  posúe
como persoa plurilingüe.

Participa en proxectos con 
elementos transversais nos 
que se empregan varias 
linguas.

- Observación sistemática 
na aula.

- Presentación oral

- Presentación escrita



6. MATERIAIS EMPREGADOS NO PROXECTO INTERFACE 4.
 COMPOÑENTES DO CURSO

 Student 's Book: O Student 's Book de Interface contén:
oUnha unidade introdutoria de dúas páxinas.
oNove unidades de doce páxinas.
oUnha sección de repaso de catro páxinas cada tres unidades:

Vista xeral   do Student 's Book  :
o A primeira sección de Vocabulario vai ilustrada con fotografías e está gravada

nos CD de clase para que os alumnos poidan practicar a pronunciación.
o Os textos de Lectura son informativos e interesantes e mostran a lingua en

contexto.
o Todos os textos están gravados.
o As  seccións  Interface proporcionan aos  alumnos  a  oportunidade  de

personalizar as súas producións orais.
o Class vote dá aos alumnos a oportunidade de expresarse sobre o contido do

texto.
o A Gramática preséntase nuns cadros moi claros ao principio de cada sección.
o Os exercicios graduados en dificultade axudan ao alumno a practicar tanto a

forma como o significado da gramática.
o Hai un cadro de Pronunciación en cada unidade.
o En  todas  as  unidades  hai  un  Listening máis  longo  para  desenvolver  as

destrezas de comprensión oral.
o A sección de Speaking presenta a linguaxe funcional en situacións cotiás.
o Unha sección claramente estruturada para que os alumnos preparen o seu

propio diálogo paso a paso.
o A sección de Cultura resalta algúns aspectos da vida en diferentes países de

lingua inglesa.
o O Workbook ofrece máis materiais culturais nas seccións Culture e CLIL.
o A  segunda  sección  de  Vocabulario  presenta  e  practica  outro  grupo léxico

relacionado co tema da unidade.
o O segundo texto de Lectura volve mostrar a lingua da unidade nun contexto

interesante e tamén está gravado nos CD de clase.
o A  segunda  sección  de  Gramática  presenta  novos  contidos  e  exercicios

gramaticais.
o A páxina de  Writing  mostra modelos de diferentes tipos de texto e resalta

puntos importantes nos cadros Language focus.
o Un cadro de escritura guía os alumnos paso a paso na preparación dos seus

textos.
o Os  exercicios  do  Progress  check  repasan  a  gramática  e  o  vocabulario  da

unidade.
o A Language Guide ofrece en dúas páxinas un resumo de toda a gramática e o

vocabulario da unidade.



o Tamén inclúe consellos de estudio para os alumnos.
o A sección de Repaso axuda a recordar o vocabulario e a gramática das tres

unidades anteriores.
o A páxina Project está pensada para que fagan traballos e preparen pósteres

en grupos.
o Grazas ao Sketch os alumnos poden representar divertidas situacións con ata

cinco personaxes.

 Workbook: O Workbook:
ocontén exercicios para practicar toda a gramática e o vocabulario do Student '

s Book.
oinclúe unha sección en cor con máis exercicios, material novo e material de

consulta.
oestá dispoñible en tres edicións: inglés, castelán e catalán.
ovai acompañado de dous CD de audio.
odispón dunha versión dixital para pizarras electrónicas.

Vista xeral do   Workbook  :
o Os  exercicios  de  Vocabulary  1  e  Grammar  1  practican  os  contidos  das

correspondentes seccións do Student ' s Book.
o Os exercicios do apartado Vocabulary 2 corresponden á sección Vocabulary 2

do Student ' s Book.
o Os exercicios do apartado  Grammar 2 corresponden á segunda sección de

gramática do Student ' s Book.
o A sección de Writing utiliza o mesmo enfoque guiado á escritura que a do

Student ' s Book, pero ocupa unha dobre páxina.
o A Guía de escritura paso a paso axuda aos alumnos a redactar os seus textos.
o O texto de  Lectura trata  sobre  algún  aspecto da  Cultura  dun  país  de  fala

inglesa relacionado co tema da unidade. Tamén está gravado.
o En  Revision  repásanse as  dúas seccións de gramática do  Student  '  s  Book.

Contén un ditado, un exercicio de corrección de erros e outro de tradución.
o Tamén hai un control de gramática por unidade baseado nun texto breve.
o A páxina titulada  Extension é para os alumnos que necesitan maiores retos.

Contén  un  cumulative  grammar  check que  lles  dá  unha  sensación  real  de
progreso.

o A  unidade  conclúe  cunha  actividade  de Listening baseada  no  tema  da
unidade.

As 64 últimas páxinas en cor do Workbook conteñen estas seccións:
o Vocabulary plus: O Vocabulary plus presenta vocabulario novo relacionado co

tema da unidade, vai acompañado de ilustracións e está gravado no CD 2 do
Workbook para que os alumnos poidan practicar a pronunciación.

o Speaking practice: Nas páxinas de Speaking practícanse a linguaxe funcional e
as expresións útiles do Student ' s Book.



o Grammar reference and Grammar exercises: A sección Grammar reference está
dispoñible en inglés, castelán e catalán.   Os exercicios de gramática atópanse
xusto en fronte da correspondente sección de referencia gramatical. Tanto o
Vocabulary plus como a  Grammar reference pódense utilizar  en clase para
complementar o Student 's Book e/ou na casa como axuda ao estudio e para
facer os deberes.

o Wordlist:  A  Wordlist recolle  en  orde  alfabético  o  vocabulario  esencial  do
Student  's  Book e  o  das seccións 'Vocabulary  plus''  e  'Culture  and CLIL' do
Workbook.  Inclúe a transcrición fonética e,  nas edicións castelá e catalá,  a
tradución.

o Culture  and  CLIL:  As  páxinas  Culture  and  CLIL tratan  variados  aspectos
dalgúns países nos que se fala inglés.  Todos os textos están gravados no CD 2
do Workbook, e no Teacher 's Resource File hai worksheets e notas didácticas
para usar con estas páxinas.

o Irregular verbs

 Audio CDs: Cada Workbook leva dous Audio CD coa gravación das seguintes
seccións:
o Reading and Writing texts
o Vocabulary plus
o Dictation
o Os textos de Culture e CLIL
o Unit grammar check
o Speaking
o Listening activity

Teacher 's  Resource File: O  Teacher 's  Resource File  contén os  seguintes
materiais fotocopiables:

o Interface basics: é  un  workbook de  64 páxinas  ideal  para  os  alumnos con
pouco  nivel  de  inglés.  Repasa  o  vocabulario  e  a  gramática  esenciais  do
Student  's  Book e  inclúe  follas  para  practicar  as  destrezas  de  lectura  e
escritura, unha sección de consulta e a clave de respostas.

o Worksheets para practicar o vocabulario e a gramática en dous niveis: reforzo
e ampliación. Hai dous Consolidation worksheets e dúas Extension worksheets
para cada unidade,  centradas no vocabulario  e a gramática,  e  tamén unha
completa clave de respostas.

o Worksheets sobre as competencias básicas:  As  Key competences worksheets
proporcionan máis práctica adicional das catro destrezas:  reading, writing,
listening e speaking (actividade en parellas). Tamén leva a clave de respostas.

o Páxinas de Tradución e Ditados: Hai exercicios de Tradución e de Ditado para
cada unidade. Os ditados están gravados no Dictations CD.

o Worksheets  de  Cultura  e  CLIL:  Hai  unha  worksheet sobre  cada  páxina  de
Cultura do  Workbook e  Teacher  's  notes con suxestións sobre o  uso  deste
material en clase, ademais da clave de respostas. Hai unha  worksheet  sobre
cada sección CLIL do Workbook e Teacher 's notes con suxestións sobre o uso



deste material en clase, ademais da clave de respostas. Os textos de Cultura e
CLIL están gravados no Audio CD2 do Workbook.

o Worksheets sobre as destrezas de estudio: As Study skills worksheets conteñen
actividades e consellos que axudan aos alumnos a reflexionar sobre a súa
aprendizaxe e desenvolver as destrezas de estudio.

o Worksheets sobre  as  lecturas  graduadas  de  Macmillan:  As  Integrated
Macmillan  Readers  worksheets conteñen  exercicios  sobre  as  lecturas
graduadas e tamén a clave de respostas.

Teacher 's Resource File multi ROM:
o O  Dictations  CD contén  a  gravación  dos  ditados  incluídos  no  Teacher  '  s

Resource File.
o O  Teacher 's Resource File multi ROM contén todas as páxinas do  Teacher 's

Resource File en formato Word para poder editalas e arquivos de audio coa
gravación das Key competences worksheets.

Tests  and Exams pack: O  Tests  and Exams multi  ROM contén  exames  en
formato  editable  para  os  profesores  que  os  queiran  adaptar  ás  súas
necesidades. Inclúe o seguinte:
o un placement test para determinar o nivel dos alumnos.
o tests en tres niveis de dificultade: básico, standard e alto. Cada nivel contén:

o  nove tests de unidade
o  tres tests trimestrais
o  un test de fin de curso
o un  test  de  diagnostico  de  competencias  básicas  para  preparar  os

alumnos para o exame rexional.
o a clave de respostas, e o audio e as transcricións dos listenings de todos os

tests e exames.

O  Test Generator multi ROM ofrece aos profesores a opción de xerar os seus
propios tests.

Teacher 's Book:
o Os obxectivos das unidades están claramente resaltados ao principio de cada

unidade.
o Reproducións a grande tamaño das páxinas  do  Student 's Book intercaladas

entre as notas didácticas.
o As  notas  para  o  profesor  son  claras  e  achegan  moitas  ideas  e  consellos

didácticos.
o Os obxectivos das leccións tamén se destacan ao principio de cada unha.
o Actividades de quentamento,  ideas para fast finishers e información cultural

coas que os profesores poden enriquecer as súas clases.
o A clave de respostas do Workbook.

Os CDs de clase. Os CD de clase conteñen a gravación de:
o as seccións de vocabulario
o as actividades de pronunciación
o os textos de lectura e da sección de Cultura



o as actividades de listening
o os diálogos.

Macmillan Secondary Student ' s Website
A dirección da páxina web é   www.macmillansecondary.es
Contén centenares de exercicios de gramática, vocabulario, lectura, escritura e
comprensión oral.
Os alumnos poden utilizala na casa ou no centro e os seus resultados sempre
quedan gravados.
Permite tanto aos alumnos coma aos profesores monitorizar o traballo online.
 Libros dixitais

Hai edicións dixitais  do  Student 's Book e do  Workbook para usar con pizarras
electrónicas e para clases totalmente dixitalizadas.
Páxina web

Hai materiais extra para Interface en  www.macmillanelt.es
7. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DE CONTIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS

O actual curso lectivo 2019-2020, segundo o Real Decreto 1105/2014, ten 35
semanas efectivas nas cales terá lugar o desenvolvemento das diferentes unidades
didácticas.  Co  obxecto  de  facilitar  a  temporalización  dos  contidos  que  se  deben
tratar,  a  materia  de  lingua  inglesa  para  4º  de  ESO non  bilingüe  divídese  en  dez
unidades didácticas que coinciden coas presentes no libro de texo Interface 4. Polo
tanto,  cada  trimestre  abordará  tres  unidades  didácticas  ademais  dunha  unidade
preliminar adicional no primeiro trimestre aproveitando a maior extensión deste. 

STARTER UNIT: 
  Bloque                                           Contidos
     B1 Estratexias de comprensión:

- Escoita e selección de resposta correcta (multiple choice) a partir dun audio.
- Inferencia na comprensión das instrucións  do profesor para levar a cabo as tarefas.

     B2 Estratexias de produción:
 Elaboración de preguntas e respostas empregando os interrogativos who, what, how, which, 

              when, why e where.
 Descrición dunha imaxe.

     B3 Estratexias de comprensión:
 Comprensión dun texto con preguntas de múltiple resposta.
 Unión de palabras con categorías correctas.
 Lectura de oracións para decidir se son verdadeiras ou falsas.
 Relación de preguntas e respostas.

     B4 Estratexias de produción:
 Compleción de preguntas con palabras dun cadro.
 Compleción de oracions co presente continuo.
 Compleción de preguntas coas partículas interrogativas correctas.
 Elaboración de preguntas empregando as palabras dadas.

      B5 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: pronunciación da 3ª persoa do singular



Patróns gráficos e convencións ortográficas: 3ª persoa do singular do present simple.
Funcións comunicativas: preguntar sobre accións típicas na clase (pedir algo prestado, 
preguntar por dúbidas…).
Léxico básico: repaso básico de vocabulario aprendido no curso anterior.
Estruturas sintáctico-discursivas: present simple vs present continuous

UNIT 1: CHANGING LIVES: 
  Bloque                                           Contidos
     B1 Estratexias de comprensión:

- Escoita e repetición de palabras relacionadas con acontecementos que cambian a vida.
- Escoita dunha conversa con preguntas de verdadeiro/falso.
- Escoita dun programa de radio e compleción de exercicios.
- Escoita e compleción de frases co número correcto.
- Escoita dunha conversa e compleción coas palabras dun recadro.
- Escoita e repetición de listado de verbos + preposición.

     B2 Estratexias de produción:
 Produción de preguntas e respostas sobre acontecementos que cambian a vida.
 Observación das imaxes e do título dun texto para inferir o tema do que trata.
 Debate sobre un texto sobre Johnny Depp preguntando se tomou a decisión acertada.
 Produción de preguntas e respostas con How often…?

     B3 Estratexias de comprensión:
 Uso do diccionario para buscar palabras relacionadas con acontecementos que 
cambian a vida.
 Lectura con preguntas sobre tomarse un ano sabático.
 Lectura dun texto sobre Johnny Depp e realización de exercicios.
 Lectura sobre viaxes famosas e responder preguntas.
 Lectura do texto My New Life e responder preguntas.

     B4 Estratexias de produción:
 Realización de preguntas e respostas usando o presente simple.
 Redacción dun e-mail a un amigo contando cómo adoitaba ser a túa vida cinco
 anos atrás empregando o used to e o pasado simple.
 Compleción de exercicios sobre o used to, o present simple e o past simple.
 Compleción de exercicios sobre subject e object questions.
 Realización de preguntas de suxeito e obxecto a partir dunha resposta dada.

      B5 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: sentence stress.
Patrons gráficos e convencións ortográficas: formación do xerundio (-ing)
Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: coñecemento de información sobre os nenos evacuados de
 Gran Bretaña na Segunda Guerra Mundial.
Funcións comunicativas: describir fotografías (on the left, on the right, in the middle, at the top…
Léxico  básico:  life-changing events (settle  down,  get  into  trouble,  go  abroad…)e  verbos con  preposicións



(argue
with, dream about, look forward to…).
Estruturas sintáctico-discursivas:  present simple vs past simple. Present continuous for present and future.
Subject
and object questions.

UNIT 2: LITERATURE: 
  Bloque                                           Contidos
     B1 Estratexias de comprensión:

Escoita e repetición de palabras relacionadas cos xéneros literarios.
- Escoita dun audio no que hai que relacionar os falantes co último qu eleron.
- Escoita dunha grabación sobre libros ou películas con preguntas verdadeiro ou falso.
- Escoita dunha conversa sobre libros con preguntas de múltiple elección.

     B2 Estratexias de produción:
 Conversa sobre tipo de libros favoritos por parte do alumnado.
 Debate sobre que prefire o alumnado: libros ou películas.

     B3 Estratexias de comprensión:
 Uso do diccionario para aprender máis palabras relacionadas cos xéneros literarios.
 Lectura dun texto sobre un can con preguntas de múltiple elección.
 Lectura informativa sobre os E-books.
 Lectura para aprender máis sobre Ernest Hemingway.

     B4 Estratexias de produción:
 Compleción de exercicios sobre o past simple e o past continuous.
 Compleción de frases axeitadas para pedir e dar opinión.
 Compleción de exercicios sobre os nomes compostos.
 Elaboración de exercicios do past perfect vs past simple.
 Resumo dun libro que lle gustara ao alumnado.

      B5 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: discriminación dos sons / əʊ/, / ɒ/, / ɔ:/, /u:/, /ʌ/
Patrons  gráficos  e  convencións  ortográficas:  duplicación  da  consoante  final  nos  participios
monosilábicos 
Regulares.
Aspectos  socioculturais  e  sociolingüísticos:  información  sobre  escritores  famosos  (Alice  Walker,
Alexander 
McCall Smith,  Zaida Smith e Ernest Hemingway). 
Funcións comunicativas:  pedir e dar opinión (what do you think of, don’t you agree that, to be honest I
think…).
Léxico  básico:  xéneros  literarios  (poetry,  play,  short  story,  historical  fiction…)  e  sustantivos  compostos
(audio
book, love letter, social life…).
Estruturas sintáctico-discursivas: past simple vs past continuous  e past perfect.



UNIT 3: THE WORLD AROUND US: 
  Bloque                                           Contidos
     B1 Estratexias de comprensión:

Escoita e repetición de palabras relacionadas cos recursos medioambientais.
- Escoita dun audio sobre o aforro de recursos medioambientais.
- Escoita dunha grabación sobre o Buy Nothing Day con preguntas verdadeiro ou falso.
- Escoita  dunha conversa entre  dous  rapaces  facendo unha lista  con preguntas  de  resposta
aberta.

     B2 Estratexias de produción:
 Conversa sobre que estratexias son as máis efectivas para aforrar recursos medioambientais.
 Preguntas e respostas utilizando verbos con prefixos.

     B3 Estratexias de comprensión:
 Uso do diccionario para aprender máis palabras relacionadas cos recursos medioambientais.
 Lectura dun texto sobre a vida sen lixos con preguntas de resposta aberta.
 Lectura sobre a cantidade de lixo que os americanos tiran cada día.
 Lectura da sección Culture de Interface sobre organización ecolóxicas famosas e 

     B4 Estratexias de produción:
 Compleción de exercicios sobre o present perfect con for, since, how long..
 Compleción de frases axeitadas para priorizar ideas.
 Compleción de exercicios sobre os verbos con prefixos.
 Elaboración de exercicios con expresións temporais: still, just, already yet..
 Elaboración dunha lista de cousas feitas recentemente polo alumnado.
 Escolla de conectores correctas para completar un texto sobre a reciclaxe en Suíza.

      B5 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: Word stress.
Patrons gráficos e convencións ortográficas: formas curtas do auxiliar have/has.
Aspectos  socioculturais  e  sociolingüísticos:  información  sobre  organizacións  medioambientais
coñecidas.
Funcións comunicativas: elaborar listas e priorizar ideas (the most important thing is, I’d rather use...
Léxico  básico:  o  medioambiente  (use  rechargeable  batteries,  save  water…)  e  verbos  con  prefixos
(reorganize,
overpopulate, misunderstand…)
Estruturas sintáctico-discursivas: present perfect vs past simple/for, since e how long/still, already, just and
yet.

UNIT 4: FOLLOWERS OF FASHION: 
  Bloque                                           Contidos
     B1 Estratexias de comprensión:



Escoita e repetición de palabras relacionadas co estilo e a roupa.
- Escoita dun audio sobre zapatos e responder preguntas sobre el.
- Escoita dunha entrevista sobre unha nova deseñadora e responder preguntas sobre el.
- Escoita e repetición dun diálogo sobre roupa.

     B2 Estratexias de produción:
 Conversa sobre tipo de estilos de moda favoritos entre o alumando.
 Debate sobre se é máis doado ter éxito se os teus pais son ricos e famosos.
 Conversa sobre deseñadores famosos no país.

     B3 Estratexias de comprensión:
 Uso do diccionario para aprender máis palabras relacionadas co estilo.
 Lectura dun texto sobre a historia dos zapatos con exercicios de pregunta-resposta.
 Lectura informativa sobre deseño e deseñadores famosos.
 Lectura para aprender máis sobre deseñadores británicos.
 Lectura comprensiva sobre un texto dunha festa con exercicios de verdadeiro ou falso. 

     B4 Estratexias de produción:
 Compleción de exercicios empregando os pronomes relativos.
 Compleción de exercicios sobre as formas compostas de some, any e  no.
 Compleción de exercicios sobre o futuro.
 Elaboración de oracións para facer e responder a cumpridos.
 Elaboración de exercicios co vocabulario sobre moda e roupa.
 Redacción dun texto comparando o estilo do alumnado co da súa familia.

      B5 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: discriminación dos sons /dʒ/, /tʃ/, /j/, /h/
Patrons gráficos e convencións ortográficas: formas curtas de will e might. 
Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: información sobre deseñadores famosos.
Funcións comunicativas: facer e responder cumpridos (you look great, I’m glad you like it…)
Léxico básico: adxectivos relacionados coa moda (fashionable, glamorous, old-fashioned…) e phrasal verbs
relacionados coa roupa (put on, take off, go with, try on…). 
Estruturas  sintáctico-discursivas:  pronomes  relativos,  formas  compostas  de  some,  any  
futuras
(will, might, going to e present continuous for the future). 

UNIT 5: WORK AND MONEY: 
  Bloque                                           Contidos
     B1 Estratexias de comprensión:

- Escoita e repetición de palabras relacionadas co mundo do traballo.
- Escoita dun audio sobre cobrar unha paga.
- Escoita dun programa de radio e relación dos falantes cos traballos correctos. 
- Escoita dun audio sobre traballos a tempo parcial con preguntas de verdadeiro/falso.



     B2 Estratexias de produción:
 Conversa sobre tipos de traballos: tempo parcial ou xornada completa.
 Debate sobre se cal é o mellor traballo do mundo.
 Conversa sobre o banco máis importante do mundo.

     B3 Estratexias de comprensión:
 Uso do diccionario para aprender máis palabras relacionadas co mundo laboral.
 Lectura dun texto sobre o mellor traballo do mundo con exercicios de pregunta-resposta.
 Lectura informativa sobre o salario mínimo para menores de dezaseis anos no Reino Unido
 Lectura sobre institucións financeiras famosas.
 Lectura comprensiva sobre crises financeiras. 

     B4 Estratexias de produción:
 Compleción de exercicios empregando a primeira e a segunda condicional.
 Compleción de exercicios sobre os xerundios e infinitivos.
 Elaboración de oracións para evaluar unha situación.
 Elaboración de exercicios co vocabulario sobre traballo e diñeiro.
 Redacción dunha carta para pedir traballo.

      B5 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: contraccións e acentuación de oracións.
Patrons gráficos e convencións ortográficas: puntuación das oracións condicionais. 
Aspectos socioculturais e sociolingüísticos:  información sobre as institucións financeiras máis famosas
do
mundo.
Funcións comunicativas: evaluar unha situación (What I like/don’t like about this, On the 
upside/downside…).
Léxico básico: o mundo laboral (allowance, benefits, bonus, application form…) e verbos relacionados co 
Traballo (apply for a job, claim expenses, have a full-time job…).
Estruturas sintáctico-discursivas: primeira e segunda condicionais/xerundios e infinitivos.
 

UNIT 6: CRIME DOESN’T PAY: 
  Bloque                                           Contidos
     B1 Estratexias de comprensión:

- Escoita e repetición de palabras relacionadas co crime.
- Inferencia a partir dun audio para adiviñar que delito se está a cometer.
- Escoita dunha serie de oracións con preguntas de verdadeiro/falso.
- Escoita de tres historias sobre roubos con exercicios de poner en orde, respostas abertas e 
compleción de oracións.
- Escoita dunha conversa sobre un delito presenciado con preguntas.

     B2 Estratexias de produción:
 Fai e responde preguntas sobre delitos.



 Observa imaxes e di que tipo de ladróns pode roubar neses lugares.
 Conversa cun compañeiro practicando un diálogo no que se describe un delito do que foron
testigos.

     B3 Estratexias de comprensión:
 Uso do diccionario para aprender máis palabras relacionadas co crime.
 Lectura dun texto sobre contrabando de animais con exercicios de pregunta-resposta.
 Lectura informativa sobre leis e lexisladores famosos con preguntas.
 Lectura para aprender máis sobre as Houses of Parliament.
 Lectura comprensiva do texto The United California Bank Robbery. 

     B4 Estratexias de produción:
 Compleción de oracións, vocabulario e táboas con palabras relacionadas con delincuentes e
coa policía.
 Compleción de exercicios empregando os modais de dedución.
 Compleción de exercicios sobre a terceira condicional.
 Elaboración de oracións para amosar interese.
 Redacción dun texto narrativo no que se describe un delito.

      B5 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: discriminación dos ditongos / aɪ/, /
 /ɔɪ/
Patrons gráficos e convencións ortográficas: contraccións dos verbos modais e puntuación da terceira
condicional. 
Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: información sobre leis e lexisladores famosos.
Funcións comunicativas: amosar interese (I can’t believe it, you are joking, tell me what happened…)
Léxico  básico:  verbos  relacionados  co  crime  (arrest,  commit  a  crime,  go  on  trial…)  e  substantivos
relacionados 
co crime (pickpocket, robber, vandalism…). 
Estruturas sintáctico-discursivas: modais de deducción e posibilidade/terceira condicional

UNIT 7: SPORTING GREATS:
  Bloque                                           Contidos
     B1 Estratexias de comprensión:

- Escoita e repetición de palabras relacionadas co deporte.
- Inferencia a partir dun audio para adiviñar que deporte queren practicar.
- Escoita dunha gravación sobre heroes deportivos con preguntas.
- Escoita dun diálogo ofrecendo e recibindo consellos.
- Escoita dunha conversa con suxestións sobre deportes e resposta de preguntas.

     B2 Estratexias de produción:
 Fai e responde preguntas sobre deportes que lle gusta e practica.
 Fai e responde preguntas sobre os eventos deportivos favoritos.
 Debate sobre quen é o mellor deportista da historia.



  Fai e responde preguntas sobre perder o tempo.

     B3 Estratexias de comprensión:
 Uso do diccionario para aprender máis palabras relacionadas co deporte.
 Lectura dun texto sobre recordos deportivos dunha rapaza exercicios de verdadeiro/falso.
 Lectura informativa sobre acontecementos deportivos famosos.
 Lectura para atopar palabras no texto e unilas coas definicións correspondentes.
 Lectura da sección Culture do workbook sobre o cricket. 

     B4 Estratexias de produción:
 Compleción de oracións con vocabulario relacionado cos deportes.
 Compleción de exercicios empregando a voz pasiva en pasado, presente e futuro
 Elaboración de oracións para dar e responder a un consello.
 Redacción dunha biografía dun deportista famoso.

      B5 Patróns  sonoros,  acentuais,  rítmicos  e  de  entoación:  vogais  longas  /ɑ: /,  /ɜ:/,  /
curtas /æ/, /e/
Patrons gráficos e convencións ortográficas: puntuación despois dos linkers of contrast and sequencing.
Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: información sobre acontecementos deportivos famosos.
Funcións comunicativas: dar consello e responder a el (You should/shouldn’t, why don’t you, if I were you…)
Léxico básico: verbos relacionados co deporte (break a record, draw, score a goal, support a team…
verbos confusos (remember vs remind, play vs practise, expect vs hope…). 
Estruturas sintáctico-discursivas: a voz pasiva en presente simple, pasado simple e futuro (
to). 

UNIT8: VIRTUAL WORLD:
  Bloque                                           Contidos
     B1 Estratexias de comprensión:

- Escoita e repetición de palabras relacionadas co desenvolvemento de produtos.
- Escoita dun audio sobre xente probando un xogo de ordenador con preguntas.
- Escoita dunha gravación sobre unha competición de robots con respostas de múltiple elección.
- Escoita de preguntas e compleción co estilo indirecto.

     B2 Estratexias de produción:
 Fai  e  responde  preguntas  sobre  o  paso  máis  importante  para  desenvolver  un  xogo  de
ordenador.
 Fai e responde preguntas en estilo indirecto.
 Debate sobre que cousas debería facer un robot persoal.
 Fai e responde preguntas sobre científicos famosos no seu país.
 Dialoga sobre un invento interesante.

     B3 Estratexias de comprensión:



 Uso  do  diccionario  para  aprender  máis  palabras  relacionadas  co  desenvolvemento  de
produtos.
 Lectura  dun  texto  sobre  un  novo  desenvolvedor  de  aplicacións  británico  e  resposta  de
preguntas.
 Lectura sobre Steve Jobs.
 Lectura dunha postal para completar con estilo indirecto.
 Lectura sobre científicos famosos e resposta de preguntas. 

     B4 Estratexias de produción:
 Compleción de oracións con vocabulario relacionado co desenvolvemento de produtos.
 Paráfrase de oracións empregando o estilo indirecto.
 Utilización cos conectores correctos para completar un texto sobre teléfonos móviles.
 Redacción a favor e en contra sobre as vantaxes e desvantaxes de internet.

      B5 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: acentuación e entoación das oracións.
Patrons gráficos e convencións ortográficas: uso das comiñas no estilo indirecto.
Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: información sobre científicos famosos.
Funcións comunicativas: amosar acordo e desacordo (I totally agree, I don’t agree at all…).
Léxico básico: vocabulario relacionado co desenvolvemento dun produto (design a prototype, do market 
research, give a demonstration…) e verbos de estilo indirecto (admit, agree, tell, suggest, offer…
Estruturas sintáctico-discursivas: o estilo indirecto en inglés (statements and questions). 

UNIT9: COMMUNICATE:
  Bloque                                           Contidos
     B1 Estratexias de comprensión:

- Escoita e repetición de palabras relacionadas coa palabra escrita.
- Escoita dun audio sobre alguen que escribe poesía con preguntas.
- Escoita  dun  cuestionario  con  exercicios  (poñer  palabras  dun  cadro  na  orde  na  que  se
mencionan)
- Escoita e repetición de axectivos rematados en –able e –ible.

     B2 Estratexias de produción:
 Elaboración e resposta de preguntas sobre a lectura de guías de viaxe.
 Elaboración e resposta de preguntas sobre un mesmo repasando os tempos de presente.
 Diálogo empregando palabras de interese e simpatía.
 Elaboración e resposta de preguntas para repasar tempos verbais. 

     B3 Estratexias de comprensión:
 Uso do diccionario para aprender máis palabras relacionadas coa palabra escrita.
 Lectura dun texto sobre Twitter.
 Lectura dun texto con preguntas verdadeiro/falso.
 Lectura sobre innovacións famosas en canto a comunicación.
 Lectura da entrada dun blog sobre a comunicación cara a cara e resposta de preguntas. 



     B4 Estratexias de produción:
 Compleción de oracións con vocabulario relacionado coa comunicación.
 Escolla de tempos verbais correctos para completar un texto.
 Compleción dun texto sobre Marconi cos tempos pasados
 Compleción de oracións con tempos de futuro.
 Paráfrase de oracións cos conectores dados.
 Redacción dunha entrada nun blog sobre adolescentes adictos ás redes sociais.

      B5 Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación: repaso de entoación.
Patrons gráficos e convencións ortográficas: repaso das normas ortográficas do curso.
Aspectos socioculturais e sociolingüísticos: Información sobre innovacións comunicativas famosas.
Funcións comunicativas: amosar interese e poñerse no lugar dos demais (Congratulations!, How awful!…)
Léxico básico: vocabulario relacionado coa palabra escrita (advert, article, blog, review, travel guide…
Adxectivos rematados en –able e –ible  (invisible, dependable, unadaptable, responsible…).
Estruturas sintáctico-discursivas: repaso dos tempos verbais vistos durante o curso.  

8. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Os criterios de cualificación seráns os mesmos que se aplican a todos os cursos da
ESO tanto para as seccións bilingües como para as non bilingües: 

50% gramática e vocabulario. Os estándares de aprendizaxe avaliables que se terán
en conta para cualificar ao alumnado serán os seguintes: PLEB4.8, PLEB5.2, PLEB
5.4, PLEB 5.5, PLEB 5.6.

5%  proba de  comprensión  oral.  Os  estándares  de  aprendizaxe  avaliables  que se
terán en conta para cualificar ao alumnado serán os seguintes: PLEB1.1, PLEB1.2,
PLEB1.3, PLEB1.4, PLEB1.5, PLEB1.6, PLEB1.7, PLEB1.8, PLEB5.5, PLEB5.6.

15% proba de expresión oral. Os estándares de aprendizaxe avaliables que se terán
en conta para cualificar ao alumnado serán os seguintes: PLEB2.1, PLEB2.3.

15% proba de comprensión escrita. Os estándares de aprendizaxe avaliables que se
terán en conta para cualificar ao alumnado serán os seguintes: PLEB3.1, PLEB3.3,
PLEB3.4, PLEB3.5, PLEB3.6, PLEB3.7, PLEB3.8.

15% proba de expresión escrita.  Os  estándares  de  aprendizaxe avaliables que se
terán en conta para cualificar ao alumnado serán os seguintes:  PLEB4.1,PLEB4.2,
PLEB4.3,  PLEB4.4,  PLEB4.5,  PLEB4.6,  PLEB4.7,  PLEB4.8,  PLEB5.2,PLEB5.5.,
PLEB5.6.



5% desenvolvemento xeral do alumnado na aula e na casa (actitude e traballo) Os
estándares  de  aprendizaxe  avaliables  que  se  terán  en  conta  para  cualificar  ao
alumnado  serán  os  seguintes:  PLEB2.2,  PLEB2.4,  PLEB2.5,  PLEB2.6,  PLEB3.1,
PLEB3.2, PLEB5.3, PLEB5.7.

7. INFORMACIÓN SOBRE METODOLOXÍA E ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.

As  seccións  de  metodoloxía  e  atención  á  diversidade  aparecen  incluídas  na
programación xeral da aula, posto que se tratan de apartados comúns para todos os
cursos da ESO.



DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2019/20
DE INGLÉS

1º BACHARELATO

CONTIDOS,  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAXE  E  AVALIACIÓN  DAS
COMPETENCIAS CLAVE:

Instrumentos Avaliación:
O: observación
I: interacción
ECO: exercicios de comprensión oral (listening comprehension)
AV: actividades de vídeo
CC: clases de conversa
PO: presentación oral
P: producción oral ou escrita
ECE: exercicios de comprensión escrita (reading comprehension)
EXCE: exames de comprensión escrita (textos segundo o modelo PAU)
 Graos de consecución:

j) 1: en vías de adquisición
k) 2: adquirido
l) 3: notable
m) 4: excelente

 

BLOQUE  1:
Comprensió
n  de  textos
orais
CONTIDOS CRITERIOS  DE

AVALIACIÓN
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAXE

INDICES  DE
LOGRO  E
COMPETENCI
AS CLAVE

UNIDAD
ES

INST
RS.
AVAL:

GRAO
MíÍN.
CONS.

Estrategias  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

CE1.1. 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

EA1.1.
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.

IL1.1.1. Escoita
indicacións,
instrucións,
anuncios,  e
capta  a
información
esencial.  CCL,
SIE
IL1.1.2.  Utiliza
os  recursos
dixitais  do
curso  para
afianzar  os
coñecementos
adquiridos  na
unidade.  CCL,
CD

TODAS O
I
ECO
AV
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principais,
detalles
relevantes,
implicacións).
- Formulación de
hipótese  sobre
contido  e
contexto.
-  Inferencia  e
formulación  de
hipótese  sobre
significados  a
partir  da
comprensión  de
elementos
significativos,
lingüísticos  e
paralingüísticos.
-  Reformulación
de  hipótese  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,

articulados  a
velocidade media
ou  normal,  que
traten  de  temas
tanto  concretos
como  abstractos
dentro do propio
campo  de
especialización
ou  de  interese
nos  ámbitos
persoal,  público,
académico  e
ocupacional/lab
oral,  sempre que
as  condicións
acústicas  sexan
boas  e  póidanse
confirmar  certos
detalles. 
 

nunha
situación  de
emerxencia),
académico  ou
ocupacional  (p.
e.  unha  visita
guiada  a  unha
pinacoteca,  ou
sobre  o  uso  de
máquinas,
dispositivos
electrónicos  ou
programas
informáticos). 
 

 

CE1.2.  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
como  explicitas
do texto si  están
claramente
sinalizadas.
 

EA1.2. 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.
 

IL1.2.1. Escoita
diálogos  sobre
xestións  cotiás
e  extrae  a
información
esencial.  CCL,
SIE
IL1.2.2. Escoita
e  entende  as
preguntas  do
profesor sobre
temas
familiares  e
cotiáns. CCL
IL1.2.3. Escoita
e  interpreta
diálogos  sobre
situacións
cotiás
respectando as
convencións
sociais.  CCL,
CSC, SIE
 

TODAS O
I
ECO
AV
CC
 

2

CE1.3.  Coñecer
co  suficiente
detalle  e  saber

EA1.3.
Identifica  os
puntos

IL1.3.1.
Presencia
conversacións

TODAS O
I
ECO

2
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obxectos,
lugares,
actividades,
procedementos e
procesos. 
-  Narración  de
acontecementos
pasados
puntuais  e
habituais,
descrición  de
estados  e
situacións
presentes,  e
expresión  de
predicións  e  de
sucesos futuros a
curto,  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,

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/lab
oral,  entre
outros,
asestrutúras
socio-económica,
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).
 

principais  e
detalles
relevantes
dunha
conversación
formal  ou
informal  de
certa  duración
entre  dúas  ou
máis
interlocutores
que se produce
ao seu ao redor,
sempre  que  as
condicións
acústicas  sexan
boas,  o
discurso  estea
estruturado  e
non  se  faga  un
uso  moi
idiomático  da
lingua.
 

sobre  o  tema
da  unidade  e
extrae  a
información
esencial. CCL
IL1.3.2. Escoita
conversacións
relativas  a
valores de tipo
ético e  mostra
respecto cara a
outras
opinións.  CCL,
CSC
 

AV
 

CE1.4.  Distinguir
tanto  a  función
ou  funcións
comunicativas
principais  do
texto  como
implicacións
facilmente
discernibles;
apreciar  as
diferentes
intencións
comunicativas

EA1.4.
Comprende,
nunha
conversación
informal  ou
nunha
discusión  na
que  participa,
tanto  de  viva
voz  como  por
medios
técnicos,
información

IL1.4.1. Escoita
conversacións
informais
relacionadas
co  tema  da
unidade  e
capta  a
información
básica.  CCL,
CMCT
IL1.4.2. Escoita
conversacións
informais

TODAS O
I
ECO
AV
CC
 

2
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a  admiración,  a
satisfacción,  a
esperanza,  a
confianza,  a
sorpresa,  e  os
seus contrarios. 
- Formulación de
suxestións,
desexos,
condicións  e
hipóteses.
- Establecemento
e  xestión  da
comunicación  e
organización  do
discurso.
Estruturas
sintáctico-
discursivas.[1]
Léxico  oral
común  e  máis
especializado
(recepción).[2]
Patróns  sonoros,
acentuais,
rítmicos  e  de
entonación.

derivadas do uso
de  distintos
expoñentes  de
devanditas
funcións,  e
identificar  os
propósitos
comunicativos
xenerais
asociados  a
distintos  patróns
discursivos
típicos  polo  que
respecta  á
presentación  e
organización  da
información
(entre  outros,  o
reforzo  ou  a
recuperación  do
tema).

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  si
non  hai
interferencias
acústicas.
 

relacionadas
con  temas
socioculturais
e  inter-
curriculares.
CCL, CSC
IL1.4.3.
Comprende
debates  ou
discusións
sobre  temas
do seu interese
e  participa
respectando as
normas
 

CE1.5.  Distinguir
e  aplicar  á
comprensión  do
texto  oral  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).

EA1.5.
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  expor
preguntas  para
comprobar  que
comprendeu  o
que  o

IL1.5.1. Escoita
e  comprende
conversacións
formais
relacionadas
co  tema  da
unidade.  CCL,
CMCT
IL1.5.2. Escoita
conversacións
formais
relacionadas
con  temas 
socioculturais
e  inter-
curriculares.
CCL, CSC
IL1.5.3. Escoita
entrevistas  e
extrae  a
información
fundamental.
CCL, SIE
 

TODAS O
I
ECO
AV
CC
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interlocutor
quixo  dicir  e
conseguir
aclaracións
sobre  algúns
detalles.

CE1.6. Recoñecer
léxico  oral
común  e  máis
especializado,
relacionado  cos
propios intereses
e necesidades no
ámbito  persoal,
público,
académico  e
ocupacional/lab
oral,  e
expresións  e
modismos de uso
habitual  cando
se  conta  con
apoio  visual  ou
contextual.
 

EA1.6.
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  a
organización da
universidade
noutros
países).
 

IL1.6.1. Escoita
gravacións
sobre  o  tema
da  unidade  e
interpreta  a
información.
CCL, CMCT
IL1.6.2. Escoita
gravacións
sobre  temas
socioculturais
e  analiza  as
diferenzas
respecto  da
propia cultura.
CCL, CCEC, CSC
IL1.6.3. Escoita
gravacións
sobre  temas
inter
curriculares  e
completa
actividades
relacionadas.
CCL,  CCEC,
CMCT
IL1.6.4. Escoita
charlas  ou
conferencias
sobres  temas
de  interese  e
capta  a
información
fundamental.
CCL, CCEC
IL1.6.5. Utiliza 
recursos
audiovisuais
para  afianzar
os
coñecementos
adquiridos  na
unidade.  CCL,

TODAS O
I
ECO
AV
CC
 

2
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CCEC
 

CE1.7.
Discriminar
patróns  sonoros,
acentuais,
rítmicos  e  de
entonación  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.
 

EA1.7.
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.

IL1.7.1. Escoita
extractos  de
programas  de
radio  ou  de
televisión  e
extrae
información
específica.
CCL, CCEC, SIE
IL1.7.2.  Utiliza
os  recursos
dixitais  do
curso  para
profundar  nos
coñecementos
adquiridos  na
unidade.  CCL,
CD
IL1.7.3. Utiliza 
recursos
audiovisuais
para  afianzar
os
coñecementos
adquiridos  na
unidade.  CCL,
CCEC
 

TODAS O
I
ECO
AV
CC
 

2

 
BLOQUE  2:
Produción
de  textos
orais:
Expresión  e
Interacción
CONTIDOS CRITERIOS  DE

AVALIACIÓN
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAXE

INDICES  DE
LOGRO  E
COMPETENCIA
S CLAVE

Unidade
s

Instr
.
Aval.

Grao
Min.
Cons.

Estratexias  de
produción:
Planificación

CE2.1. Construír
textos
coherentes  e

EA2.1.  Fai
presentacións
ben

IL2.1.1.  Fai
presentacións
simples

TODAS O
I
P

2
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-  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,
estruturándoo
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
dispoñibles. 
-  Apoiarse  en  e
sacar  o  máximo
partido  dos
coñecementos
previos  (utilizar
linguaxe
‘prefabricada’, etc.).
-  Compensar  as
carencias
lingüísticas
mediante

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 razoable
de  expresións,
estruturas  e  un
léxico  de  uso
frecuente,  tanto
de  carácter
xeral como máis
específico. 
 

estruturadas  e
de  certa
duración  sobre
un  tema
académico (p. e.
o  deseño  dun
aparello  ou
dispositivo,  ou
sobre unha obra
artística  ou
literaria),  coa
suficiente
claridade  como
para  que  se
poida seguir sen
dificultade  a
maior  parte  do
tempo  e  cuxas
ideas  principais
estean
explicadas
cunha  razoable
precisión,  e
responde  a
preguntas
complementaria
s  da  audiencia
formuladas  con
claridade  e  a
velocidade
normal

relacionadas co
tema  da
unidade
seguindo  un
exemplo.  CCL,
SIE
IL2.1.2.  Fala
sobre  temas
socioculturais,
mostrando
respecto cara  a
outras  culturas.
CCL, SIE, CSC
IL2.1.3.  Fala
sobre  temas
intercurriculare
s, mostrando os
seus
coñecementos
sobre  os
mesmos.  CCL,
SIE, CMCT
IL2.1.4.
Responde
adecuadamente
ás preguntas do
profesor  sobre
temas
familiares  e
cotiáns.  CCL,
SIE
IL2.1.5.
Participa  en
traballos
cooperativos
(proxectos,
presentacións,
etc.)  e  exponos
ante  a  clase.
CCL, SIE, CCEC
 

PO

CE2.2.  Coñecer,
seleccionar  con
atención,  e
saber  aplicar
con  eficacia,  as
estratexias
adecuadas  para
producir  textos

EA2.2.
Desenvólvese
con  eficacia  en
transaccións  e
xestións  que
xorden  mentres
viaxa,  organiza
a viaxe ou trata

IL2.2.1. Practica
diálogos  sobre
situacións
cotiás  seguindo
un  modelo.
CCL, SIE
IL2.2.2. Practica
e  reproduce  a

TODAS I
O
CC
P

2
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procedementos
lingüísticos,
paralingüísticos  ou
paratextuales:
Lingüísticos
-  Modificar
palabras  de
significado
parecido.
-  Definir  ou
parafrasear  un
termo  ou
expresión.
Paralingüísticos  e
paratextuales
- 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,

orais  de
diversos tipos e
de  certa
lonxitude,
tentando  novas
formulaciones 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
si o interlocutor
indica  que  hai
un problema.
 
 

coas
autoridades,  así
como  en
situacións
menos habituais
en  hoteis,
tendas, axencias
de  viaxes,
centros  de
saúde,  estudo
ou traballo (p. e.
para  facer
reclamacións),
expondo os seus
razoamentos  e
puntos  de  vista
con  claridade  e
seguindo  as
convencións
socioculturais
que  demanda  o
contexto
específico.
 

pronuncia
correcta  en
situacións
cotiás  de
comunicación.
CCL, SIE
IL2.2.3.  Utiliza
a  linguaxe
gestual  para
favorecer  a
comunicación
en  situacións
cotiás.  CCL,
CAA
IL2.2.4. Practica
como  pedir
información,
solicitar  axuda,
dar  consellos
de  forma
educada,  etc.
B2  CCL,  CSC;
SIE
 

CE2.3.  Ser
consciente  dos
trazos
socioculturais  e
sociolingüístico
s  saíntes  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

EA2.3.  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,

IL2.3.1.
Interpreta
conversacións
informais  por
parellas
respectando  as
normas  e
convencións
sociais.  CCL,
SIE, CSC
IL2.3.2. Practica
e  reproduce  a
pronuncia
correcta  en
conversacións
informais.  CCL,
SIE
IL2.3.3.
Conversa
acerca  de
valores  de  tipo
ético
mostrando
respecto  cara
ao  resto  de

2,3,4,6,7 O
I
CC
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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  de
sucesos  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

interlocutores  e
da  situación
comunicativa na
produción  do
texto oral.

así  como  o
argumento  de
libros  e
películas,
indicando  as
súas  reaccións;
ofrece  e
interésase  por
opinións
persoais  sobre
temas  do  seu
interese;  fai
comprensibles
as súas opinións
ou  reaccións
respecto  das
solucións
posibles  de
problemas  ou
cuestións
prácticas;
expresa  con
amabilidade
crenzas,
acordos  e
desacordos,  e
explica  e
xustifica as súas
opinións  e
proxectos.
 

opinións.  CCL,
CSC, SIE
IL2.3.4.  Mostra
acordo  ou
desacordo
respecto  das
opinións  dos
demais  de
forma
respectuosa.
CCL, CSC; SIE
IL2.3.5. É capaz
de  narrar
historias
complexas,
describindo  o
argumento e os
puntos
principais.
IL2.3.6.
Participa  en
xogos pondo en
práctica  as
explicacións
gramaticales  e
de  vocabulario
da  unidade.
CCL, SIE, CAA
IL2.3.7.  Fai
preguntas  aos
compañeiros
respectando  as
convencións
sociais.  CCL,
SIE, CSC

CE2.4.  Adecuar
a  produción  do
texto  oral  ás
funcións
comunicativas
requiridas,
seleccionando,
dentro  dun
repertorio  de
expoñentes
habituais,  os
máis  adecuados
ao  propósito
comunicativo,  e

EA2.4.  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

 4 O
I
CC
P

1
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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  de
suxestións, desexos,
condicións  e
hipóteses.
-  Establecemento e
xestión  da
comunicación  e
organización  do
discurso.
Estruturas
sintáctico-
discursivas.[3]
 
Léxico oral común e
máis  especializado
(produción)[4]  
 
Patróns  sonoros,
acentuais,  rítmicos
e de entonación.

os  patróns
discursivos
típicos  de
presentación  e
organización  da
información,
entre  outros,  o
reforzo  ou  a
recuperación do
tema.

académico  ou
ocupacional,
intercambiando
información
relevante  sobre
aspectos  tanto
abstractos como
concretos  de
temas  cotiáns  e
menos habituais
nestes
contextos,
pedindo  e
dando
instrucións  ou
solucións  a
problemas
prácticos,
expondo 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.
 

CE2.5.  Utilizar
con  razoable
corrección  as
estruturas
morfosintáctica
s,  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

  TODAS O
I
CC
PO
P

2
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comunicativas
correspondente
s.
 

CE2.6.  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/lab
oral,  e
expresións  e
modismos  de
uso habitual.
 

  TODAS O
O
CC
PO
P

2

CE2.7.
Reproducir,  coa
suficiente
corrección  para
ser  ben
comprendido  a
maioría  das
veces,  patróns
sonoros,
acentuais,
rítmicos  e  de
entonación  de
carácter  xeral,
facendo  un  uso
consciente  dos
mesmos  para
expresar
distintos
significados
segundo  as
demandas  do
contexto. 
 

  TODAS O
I
CC
P

1

CE2.8.  Mostrar   TODAS O 2
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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.
 

I
PO
CC

CE2.9.  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 poida
que non sempre
se  faga  de
maneira
elegante.

  TODAS O
I
CC

1

      
 

BLOQUE  3:
Comprensió
n  de  textos
escritos
CONTIDOS CRITERIOS  DE

AVALIACIÓN
ESTÁNDARES  DE
APRENDIZAXE

INDICES  DE
LOGRO  E
COMPETENCIAS
CLAVE

UNIDAD
ES

INSTRS
. AVAL.

GRAO
MÍN.
CONS.

Estratexias  de CE3.1. EA3.1. Comprende IL3.1.1.  Le TODAS O 2
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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
hipótese  sobre
contido  e
contexto.
-  Inferencia  e
formulación  de
hipótese  sobre
significados  a
partir  da
comprensión  de
elementos
significativos,
lingüísticos  e
paralingüísticos.
-  Reformulación
de  hipótese  a
partir  da
comprensión  de
novos elementos.
Aspectos
socioculturais  e
sociolingüísticos:
convencións
sociais,  normas
de  cortesía  e
rexistros;
costumes,
valores,  crenzas
e  actitudes;

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
como concretos
dentro  do
propio  campo
de
especialización
ou interese, nos
ámbitos
persoal,
público,
académico  ou
ocupacional/la
boral,  sempre
que  se  poidan
reler  as
seccións
difíciles.
 

instrucións  dunha
certa  extensión  e
complexidade
dentro da súa área
de  interese  ou  a
súa  especialidade,
sempre que poida
volver  ler  as
seccións  difíciles
(p.  e.  sobre  como
redactar  un
traballo
académico
seguindo  as
convencións
internacionais). 
 

instrucións,
indicacións  ,
carteis,  fichas
informativas,  etc.
e  comprende
información
específica.  CCL,
CCEC
IL3.1.2.  Le  e
identifica
información
básica  e
instrucións  nos
enunciados  dos
exercicios. CCL
IL3.1.3.  Le e pon
en  práctica
instrucións  e
consellos  para
mellorar  as  súas
técnicas  de
aprendizaxe.
CCL, CAA
 

I
ECE
EXE
READE
R
 

CE3.2.  Coñecer
e  saber  aplicar
as  estratexias
adecuadas  para
comprender  o
sentido  xeral,  a
información
esencial,  os
puntos
principais,  os
detalles
relevantes  do

EA3.2.  Entende
detalles relevantes
e  implicacións  de
anuncios  e
material  de
carácter
publicitario  sobre
asuntos  do  seu
interese  persoal  e
académico  (p.  e.
folletos,
prospectos,

IL3.2.1.  Le  un
anuncio
publicitario,  un
folleto  turístico,
unha  guía  de
viaxes,  etc.  e
analiza  a
información.
CCL, CEEC
IL3.2.2. Utiliza os
recursos  dixitais
do  curso  para

TODAS O
ECE
EXCE

2
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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  de
sucesos 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

texto,  ou
información,
ideas  e
opinións  tanto
implícitas como
explícitas
claramente
sinalizadas.
 

programas  de
estudos
universitarios).
 

profundar  nos
coñecementos
adquiridos  na
unidade. CCL, CD
 

CE3.3.  Coñecer
co  suficiente
detalle,  e  saber
aplicar
adecuadamente
á  comprensión
do  texto,  os
aspectos
sociolingüístico
s  derivados  de
situacións
cotiás  e  menos
habituais  no
ámbito  persoal,
público,
académico  e
ocupacional/la
boral,  sobre,
entre  outros,
estrutúraa
socio-
económica,  as
relacións
interpersoais,
de  xerarquía  e
entre  grupos,
convencións
sociais
(actitudes,
valores,  tabús),
e  os  aspectos
xerais  que
permitan
comprender,  no
seu  caso,  o
transfondo
sociocultural do
texto.
 

EA3.3. 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
razoable
precisión,  e
descríbense  de
maneira  clara  e
detallada,
experiencias,
sentimentos,
reaccións,  feitos,
plans  e  aspectos
tanto  abstractos
como concretos de
temas  do  seu
interese.
 

IL3.3.1. Le cartas,
e-mails,  blogs,
postais,  etc.  de
carácter  persoal
e  utilízaos  como
modelo.  CCL,
CSC, SIE
IL3.3.2.  Le
descricións
persoais  e
analiza  a  súa
dimensión social.
CCL, CSC
IL3.3.3.  Le
opinións
persoais,
expresión  de
sentimentos,
desexos,  etc.  e
compáraos  cos
propios. CCL, CSC
 

3,4 O
ECE

1
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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 de
suxestións,
desexos,
condicións  e
hipóteses.
- Establecemento
e  xestión  da
comunicación  e
organización  do
discurso.
 
Estruturas
sintáctico-
discursivas[5].
 
Léxico  escrito
común  e  máis
especializado
(recepción)[6] 
 
Patróns  gráficos
e  convencións
ortográficas./

CE3.4.
Distinguir tanto
a  función  ou
funcións
comunicativas
principais  do
texto  como
implicacións
facilmente
discernibles;
apreciar  as
diferentes
intencións
comunicativas
derivadas  do
uso de distintos
expoñentes  de
devanditas
funcións,  e
identificar  os
propósitos
comunicativos
xenerais
asociados  a
distintos
formatos,
patróns  e
estilos
discursivos
típicos.
 

EA3.4. Comprende
información
relevante  en
correspondencia
formal  de
institucións
públicas  ou
entidades
privadas  como
universidades,
empresas  ou
compañías  de
servizos  (p.  e.
carta  de  admisión
a un curso).
 

IL3.4.1. Le cartas,
e-mails,  faxes,
etc.  de  carácter
formal  e  extrae
información
específica.  CCL,
CEEC
IL3.4.2. Utiliza os
recursos  dixitais
do  curso  para
profundar  nos
coñecementos
adquiridos  na
unidade. CCL, CD
 

TODAS O
ECE
EXCE

2

CE3.5.
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

EA3.5. 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. 

IL3.5.1.  Le
artigos  de
prensa,  revistas,
páxinas web, etc.,
e  analiza  a
información.
CCL, CMCT, CEEC
IL3.5.2.  Le
noticias
relacionadas  con
valores  de  tipo
ético e expresa a
súa  propia
opinión. CCL, CSC
IL3.5.3. Le textos
argumentativos e
extrae  as
conclusións

TODAS O
ECE
EXCE

2
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estrutura
interrogativa
para  dar  unha
orde).
 

 pertinentes.  CCL,
CMCT, CEEC
 

CE3.6.
Recoñecer
léxico  escrito
común  e  máis
especializado
relacionado cos
propios
intereses  e
necesidades  no
ámbito  persoal,
público,
académico  e
ocupacional/la
boral,  e
expresións  e
modismos  de
uso  habitual
cando  se  conta
con  apoio
visual  ou
contextual.
 

EA3.6. Entende, en
manuais,
enciclopedias  e
libros  de  texto,
tanto  en  soporte
papel como dixital,
información
concreta  para  a
resolución  de
tarefas de 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.
 

IL3.6.1. Le textos
informativos
sobre  o  tema
principal  da
unidade e extrae
información
relevante.  CCL,
CMCT, CCEC
IL3.6.2. Le textos
informativos
sobre  temas
socio-culturais  e
extrae  a
información
fundamental.
CCL, CSC CCEC
IL3.6.3. Le textos
informativos
sobre  os  temas
inter-
curriculares  e
analízaos.  CCL,
CMST, CCEC
IL3.6.4.  Le  unha
reseña,  unha
biografía,  un
informe,  un
resumo,  etc.  e
extrae
información
específica.  CCL,
CEEC
IL3.6.5.  Le  e
comprende  as
explicacións
gramaticales e de
vocabulario  da
unidade.  CCL,
CAA
IL3.6.6.  Le  e
comprende  as
seccións  de
repaso  da
unidade

TODAS O
ECE
EXCE
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fomentando  a
aprendizaxe
autónoma.  CCL,
CAA
IL3.6.7.  Le  e
extrae
información  de
enciclopedias,
dicionarios  e
outros  materiais
de  referencia.
CCL, CAA

CE3.7.
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.
©, ™).
 

EA3.7.  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.
 

IL3.7.1.  Le
historias,  contos,
extractos  de
novelas,  ensaios,
narracións, etc. e
comprende
información
detallada.  CCL,
CEEC
IL3.7.2.  Le  e
comprende  o
argumento  de
textos  literarios
sinxelos  CCL,
CCEC
IL3.7.3.  Le
novelas  curtas
comprendendo o
argumento  e  as
características
dos personaxes
 

TODAS O
ECE
EXCE

2

 
BLOQUE 4: Produción de textos escritos: Expresión e interacción  
CONTIDOS CRITERIOS  DE

AVALIACIÓN
ESTÁNDARES
DE
APRENDIZAXE

INDICES  DE
LOGRO  E
COMPETENCIA
S CLAVE

UNIDAD
ES

INST
R.
EVA.

G
R
A
O
M
Í
N
.
C
O
N
S
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.
Estrategias  de
produción:
Planificación
-  Mobilizar  e
coordinar  as
propias
competencias xerais
e  comunicativas  co
fin  de  realizar
eficazmente a tarefa
(repasar  que  se
sabe  sobre  o  tema,
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
dispoñibles. 
-  Apoiarse  en  e
sacar  o  máximo
partido  dos
coñecementos
previos  (utilizar

CE4.1.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.
 

EA4.1. Completa
un  cuestionario
detallado  con
información
persoal,
académica  ou
laboral  (p.  e.
para  tomar
parte  nun
concurso
internacional,
ou para solicitar
unhas  prácticas
en empresas).
 

IL4.1.1.  Escribe
formularios,
cuestionarios,
fichas,  etc.  con
información
específica.  CCL,
CSC, SIE
IL4.1.2.
Completa
actividades
escritas  con
información
persoal  ou
relativa  aos
seus  intereses
persoais.  CCL,
SIE
IL4.1.3.
Completa
actividades  de
repaso  e  auto-
avaliación  con
información
relativa  aos
seus  intereses.
CCL, CAA
 

TODAS O
P

2

CE4.2.  Coñecer,
seleccionar  e
aplicar  as
estratexias máis
adecuadas  para

EA4.2.  Escribe,
nun  formato
convencional  e
en  calquera
soporte,  un

IL4.2.1. Redacta
seguindo  un
modelo  un
curriculum
vitae,  incluíndo

TODAS O
P

2
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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  de
sucesos  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

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.
 

curriculum
vitae,
detallando  e
ampliando  a
información que
considera
relevante  en
relación  co
propósito  e
destinatario
específicos. 
 

información
persoal.  CCL,
CCEC, SIE
IL4.2.2.  Utiliza
os  recursos
dixitais  do
curso  para
profundar  nos
coñecementos
adquiridos  na
unidade.  CCL,
CD
 

CE4.3.  Ser
consciente  dos
trazos
socioculturais  e
sociolingüístico
s  saíntes  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.
 

EA4.3.  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
formúlese  dun
modo  sinxelo  e
articúlese  con
claridade.
 

IL4.3.1.  Escribe
notas,
mensaxes sobre
cuestións
cotiás. CCL, SIE
IL4.3.2.
Completa
actividades
referidas  a
situacións  da
vida  cotiá
respectando  as
convencións
sociais.  CCL,
CSC, SIE
IL4.3.3. É capaz
de facer listaxes
e  resumos
sobre  temas
máis  ou  menos
complexos. CCL,
SIE
 

TODAS O
P

2

CE4.4.  Adecuar
a  produción  do
texto  escrito  ás
funcións

EA4.4.  Escribe
notas,  anuncios,
mensaxes  e
comentarios,  en

IL4.4.1.  Escribe
notas,
mensaxes sobre
cuestións

3,4
 

o
P

2
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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  de
suxestións,  desexos,
condicións  e
hipóteses.
-  Establecemento  e
xestión  da
comunicación  e
organización  do
discurso.
Estruturas
sintáctico-
discursivas.[7]
 
Léxico  escrito
común  e  máis
especializado
(produción)[8] 
 
Patróns  gráficos  e
convencións
ortográficas.

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.
 

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  da
etiqueta.
EA4.5.  Escribe,
nun  formato
convencional,
informes breves
nos  que  dá
información
pertinente
sobre  un  tema
académico,
ocupacional,  ou
menos  habitual
(p.  e.  un
problema
xurdido durante
unha  viaxe),
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

cotiás. CCL, SIE
IL4.4.2.  Escribe
un  anuncio
publicitario,  un
folleto turístico,
unha  guía  de
viaxes seguindo
un modelo. CCL,
CEEC, SIE
IL4.4.3.
Completa
actividades
referidas  a
situacións  da
vida  cotiá
respectando  as
convencións
sociais.  CCL,
CSC, SIE
IL4.4.4.  Escribe
instrucións,
indicacións  ,
seguindo  un
modelo.  CCL,
SIE
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breves  e
xustificadas
sobre o asunto e
sobre  futuras
liñas  de
actuación.
 

CE4.5.  Utilizar
con  razoable
corrección  as
estruturas
morfosintáctica
s,  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
correspondente
s.
 

EA4.5.  Escribe,
nun  formato
convencional,
informes breves
nos  que  dá
información
pertinente
sobre  un  tema
académico,
ocupacional,  ou
menos  habitual
(p.  e.  un
problema
xurdido durante
unha  viaxe),
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.
 

IL4.5.1.  Escribe
unha  reseña,
unha  biografía,
un  informe,  un
resumo,  etc.
utilizando
información
específica.  CCL,
CEEC, SIE
IL4.5.2.  Escribe
descricións  de
persoas,
lugares,
sentimentos,
etc.  de  forma
respectuosa.
CCL, CSC SIE
IL4.5.3.  Escribe
artigos  de
prensa,
revistas,
páxinas  web,
etc.  seguindo
un modelo. CCL,
CMCT,  CEEC,
SIE
IL4.5.4.  Escribe
historias  de
ficción,
extractos  de
novelas,
ensaios,
narracións
incluíndo
información
detallada.  CCL,
CEEC, SIE
IL4.5.5.
Completa
actividades
pondo  en
práctica  as

TODAS O
P

2
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explicacións
gramaticales da
unidade.  CCL,
CAA
IL4.5.6.
Completa
actividades
pondo  en
práctica  o
vocabulario  da
unidade.  CCL,
CAA
IL4.5.7.  Realiza
actividades
artísticas
relacionadas  co
tema  da
unidade.  CCL,
CCEC, SIE 
IL4.5.8.  Escribe
frases  sobre
temas
socioculturais
ou  inter-
curriculares
practicando  a
linguaxe  da
unidade.  CCL,
CCEC, SIE
 

CE4.6.  Coñecer,
e  saber
seleccionar  e
utilizar,  léxico
escrito común e
máis
especializado,
relacionado  cos
propios
intereses  e
necesidades  no
ámbito  persoal,
público,
académico  e
ocupacional/la
boral,  e
expresións  e
modismos  de
uso habitual.

EA4.6.  Escribe
correspondenci
a  persoal  e
participa  en
foros  e  blogs
nos  que
transmite
información  e
ideas  sobre
temas
abstractos  e
concretos,
comproba
información  e
pregunta  sobre
problemas  e
explícaos  con
razoable
precisión,  e

IL4.6.1.  Escribe
cartas,  e-mails,
blogs,  postais,
etc.  de  carácter
persoal
seguindo  un
modelo.  CCL,
CSC, SIE
IL4.6.2.  Narra
por  escrito
acontecemento
s e intercambia
vivencias
persoais
fomentando  o
contacto  social.
CCL, CSC SIE
IL4.6.3.  Escribe
sobre  as  súas

3,4,5,6,7O
P

2
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 describe,  de
maneira
detallada,
experiencias,
sentimentos,
reaccións,
feitos,  plans  e
unha  serie  de
temas concretos
relacionados
cos  seus
intereses  ou  a
súa
especialidade.

propias
opinións,  fai
suxestións,
ofrecementos,
etc.  de  forma
educada.  CCL,
CSC SIE
IL4.6.4.  Utiliza
os  recursos
dixitais  do
curso  para
profundar  nos
coñecementos
adquiridos  na
unidade.  CCL,
CD
 

CE4.7.
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

EA4.7.  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
correspondenci
a,  no  ámbito
público,
académico  ou
laboral,
respectando  as
convencións
formais  e  de
cortesía propias
deste  tipo  de
textos.

IL4.7.1.  Escribe
cartas,  e-mails,
faxes,  etc.  de
carácter  formal
seguindo  un
modelo.  CCL,
CEEC, SIE
IL4.7.2.  Utiliza
os  recursos
dixitais  do
curso  para
profundar  nos
coñecementos
adquiridos  na
unidade.  CCL,
CD
IL4.7.3.  Solicita
información
formal  de
maneira
educada.  CCL,
CSC, SIE

TODAS O
P

2
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rexen  na
comunicación
por Internet.

 
4. B) ESTRUTURAS SINTÁCTICAS E LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA

ESTRUTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS

 
-  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;  incase ); estilo indirecto (reported information, offers,
suggestions, promises, commands, wishes). 
- Relaciones temporais (while; once (we have finished)).
- Afirmación (affirmative sentences; tags; So it seems).
- Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!; How + Adv. + Adj., e.
g. How very funny!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!).
- Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; tags).
- Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and
continuous;  past  perfect  simple  and continuous);  presente  (simple  and  continuous
present); futuro (present simple and continuous + Adv.; 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 (cease –ing). 
- Expresión da modalidade: factualidad (declarative sentences); capacidade (manage);
posibilidade/probabilidade (possibly; probably); necesidade (want; take); obrigación
(need/needn’t); permiso (may; could; allow); intención (be thinking of –ing).
-  Expresión  da  existencia  (e.  g.  there  should/must  be);  a  entidade
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative,  reflexive/emphatic,
one(s); determiners); a calidade (e. g. quite nice; easy to handle).
-  Expresión da cantidade: Number (e.  g.  fractions; decimals).  Quantity:  e.  g. several.
Degree: e. g. terribly (sorry); quite well).
- 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 (firstly, secondly, finally); simultaneousness (just then/as); frequency
(e. g. quite often; frequently; day in day out).
- Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down).
 
 

LÉXICO DE ALTA FRECUENCIA 

 
- A descrición de persoas e obxectos,
- Tempo e espazo, 

825



DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2019/20
DE INGLÉS

- Estados, eventos e acontecementos, 
- Actividades, procedementos e procesos; 
- Relacións persoais, sociais, académicas e profesionais; 
- Educación e estudo; 
- Traballo e emprendimiento; 
- Bens e servizos; 
- Lingua e comunicación intercultural; 
- Ciencia e tecnoloxía; 
- Historia e cultura. 

1st year Bach.

UNIT 1: PEOPLE

1.      GRAMMAR:

-          Pronouns and possessives.

-          Present Simple and progressive. Time expressions. Stative verbs.

-          Word order: adjectives and adverbs.

-          Although / in spite / despite. 

-          Linking words.

2.      VOCABULARY:

-          Appearance.

-          Personality.

-          Hobbies.

-          Like / look like / be like

3.      READING:

-          Music and personality.

-          Beauty.

-          Jokes.

4.      LISTENING:

-          Appearance and personality.

-          Important people.

-          What is she like?

5.      PAU STRATEGIES:

-          Writing a summary.
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-          Finding synonyms and answering questions in your own words.

6.      SPEAKING AND WRITING:

-          Describing a person.

UNIT 2: MYSTERIES AND CRIME

 1. GRAMMAR:

- Regular and irregular verbs. - Lie / lied / lay / lain / lying.

- Past Simple and Past Progressive. Time expressions.

- Used to, be used to, get used to. Use of would for past habits.

2. VOCABULARY:

- Criminals and their crimes.

- Gun control.

- Mystery and horror stories.

3. READING:

- Child guilty of murder.

- Killing sprees.

- Mystery house.

4. LISTENING:

- Misterduncan's story.

- Things people used to do.

5. PAU STRATEGIES:

- Summarising.

- Finding synonyms.

- Writing a narrative essay.

6. SPEAKING:

- Talking about the past.

- Talking about mysteries and superstitions.

- Mass killings and gun control.

 

 UNIT 3: TRAVELLING
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1.- GRAMMAR:

- Present Perfect. Time expressions. 

- Past Simple and Present Perfect.

- Present Perfect Continuous.

- Past Perfect Simple and Continuous.

- English Phrasal Verbs.

- Question Tags.

2.- VOCABULARY:

- Travelling and transport.

-  Types of holidays.

- Phrasal verbs related to travel.

3.- READING:

- Culture Shock: A fish out of water.

- Exploring the world.

- Patchwork Planet.

4.- LISTENING:

- At a travel Agency.

- New York City.

- Gap Years.

5.- PAU STRATEGIES:

- Summarising and finding synonyms.

- Writing an opinion essay.

6.- SPEAKING:

- Talking about the pros and cons of the different ways of travelling.

- Talking about taking a gap year before going to university.

UNIT 4: EDUCATION AND WORK

1.- GRAMMAR:

- Future : Will, Going to, Present Continuous, Present Simple.
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- Future Simple, Continuous and Perfect.

2.- VOCABULARY:

- Jobs and Professions.

- Expressions connected with work.

- Terms related to Education.

- False Friends.

3.- READING:

- Orbital Hotel Design.

- Applying for a job.

4.- LISTENING:

- Summer Jobs.

- Erasmus.

5.- PAU STRATEGIES.

- Summarising, synonyms and transformations.

- Writing an opinion essay.

6.- SPEAKING:

- Talking about School and Education.

- Your plans for the future.

- Conversation: A job interview

UNIT 5 : HEALTH

1.- GRAMMAR:

- Modal Verbs.

- Perfect Modal Verbs.

2.-VOCABULARY:

- The Human Body. Health Vocabulary.

3.- READING:

- Boys: the "hidden" victims of anorexia.

- Dozens hurt in drunken Spanish protest.
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4.- LISTENING:

- Influenza and its symptoms.

- Drug Prevention: They lied.

5.- PAU STRATEGIES

6.- SPEAKING:

- A role-play: A visit to the doctor.

 

UNIT 6 : ISSUES

 6.1 ENVIRONMENTAL

1.- GRAMMAR:

- Conditional sentences.

2.- VOCABULARY:

- Vocabulary related to the environment and world problems.

- Phrasal verbs with out.

- Prefixes.

- Extreme adjectives.

3.- READING:

- Can the lungs of the world keep breathing?

- Green Legislation.

4.- LISTENING:

- Eco- protest.

5.- PAU STRATEGIES:

- Writing a for and against essay.

6.- SPEAKING:

- What can you do to stop global climate change?

- What would you have done?

- What if ...?

 6.2 SOCIAL ISSUES
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 1.- GRAMMAR:

- Passive sentences.

- Relative sentences.

2.- VOCABULARY:

- Vocabulary connected with social issues.

- False friends.

3.- READING:

- Reader: The Full Monty

- Text on Child Exploitation.

4.- LISTENING:

-  Youtube:  Fashion  Revolution  Day  -  A  Global  Movement.  
https://youtu.be/XV4WsrnCJ5U

-  YouTube:  The  2  euro  T-shirt  -  A  social  experiment    
https://youtu.be/KfANs2y_frk

- ESL Video Quizz: Child Labour. Cotton child labour & human rights abuses.

5.- SPEAKING:

- Conversation questions on sweatshops.

- Nike coming clean about sweatshops.

 

 TEMPORALIZACIÓN PARA 1º Bach LOMCE

n) Tema 1:

18 sesións (6 semanas: da 3ª semana de setembro ata a última de outubro)

o) Tema 2:

18 sesións (6 semanas: da 1ª semana de novembro ata comezos de decembro)

p) Tema 3

15 sesións (5 semanas: dende comezos de decembro  ata a 2ª semana de febreiro)

q) Tema 4

18 sesións (6 semanas: da 3ª semana de febreiro ata a 4ª de marzo)

r) Tema 5

12 sesións (4 semanas: da 1ª de abril ata a 1ª semana de mayo)
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s) Tema 6 e repaso

18 sesións (6 semanas: da 2ª de maio ata a 3ª semana de xuño)
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2º BACHARELATO
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Estrutura de programación para cada unidade didáctica

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CRAVE

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORAIS
Contidos - Criterios de Avaliación - Estándares de Aprendizaxe 
Avaliables - Indicadores de logro e Competencias crave

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORAIS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Contidos - Criterios de Avaliación - Estándares de Aprendizaxe 
Avaliables - Indicadores de logro e Competencias crave

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
Contidos - Criterios de Avaliación - Estándares de Aprendizaxe 
Avaliables - Indicadores de logro e Competencias crave

BLOQUE 4: PRODUCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN
Contidos - Criterios de Avaliación - Estándares de Aprendizaxe 
Avaliables - Indicadores de logro e Competencias crave

Programas de reforzo e ampliación / A atención á diversidade
Educación literaria
Contidos intercurriculares
Valores e actitudes / Elementos transversais
Utilización das Tecnoloxías de  a Información e a Comunicación
Sentido de iniciativa e emprendimento
Recursos de avaliación

Instrumentos Avaliación:

O: observación

I: interacción

ECO: ejercicios de comprensión oral (listening comprehension)

AV: actividades de vídeo

CC: clases de conversa

PO: presentación oral

P: producción oral o escrita

ECE: ejercicios de comprensión escrita (reading comprehension)

EXCE: examesde comprensión escrita (textos segundo o model PAU)

 Graos de consecución:

1: en vías de adquisición

2: adquirido

3: notable

4: excelente
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OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CRAVE39

Ao finalizar a unidade, o alumno será capaz de: 

 Entender,  memorizar  e  usar  correctamente  os  verbos  irregulares,
pronomes e posesivos, identificar sinónimos nun texto grazas aos sufixos
CCL, CMCT, CAA

 Utilizar  correctamenteas  formas  comparativas  complexas   e  os
conectores  CCL, CCEC, CAA

 Comprender e utilizar correctamente as formas simples e continuas e os
tempos  de  presente  e  pasado,  used  to  e  would,  formas  futuras,  time
clauses e futuro continuo e perfecto CLC, CAA

 Escribir unha redacción base CCL, CAA, SIE

39

                Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en 
comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía e Competencias Crave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: 
Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais
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Estratexias de 
comprensión: 
- Mobilización de 
información previa sobre 
tipo de tarefa e sobre o 
tema da unidade: revision
de estruturas básicas

- Identificación do tipo 
textual, adaptando a 
comprensión ao mesmo, 
mediante escóitaa dun 
texto 

- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
xeral, información 
esencial, puntos 
principais, detalles 
relevantes, implicacións) 

- Formulación de hipótese
sobre contido e contexto 
antes de escoitar un 
texto.

- Inferencia e formulación 
de hipótese sobre 
significados a partir da 
comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, 

 

Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes

Funcións comunicativas:

CE1.1. Identificar as ideas 
principais, información 
detallada e implicacións 
xerais de textos de certa 
lonxitude, ben organizados 
e lingüisticamente 
complexos, nunha 
variedade de lingua 
estándar e articulados a 
velocidade normal, que 
traten de temas tanto 
concretos como 
abstractos, mesmo si son 
de carácter técnico cando
estean dentro do propio 
campo de especialización 
ou de interese nos ámbitos 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, sempre
que as condicións 
acústicas sexan boas e 
póidanse confirmar certos 
detalles. 

CE1.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
adecuadas para 
comprender o sentido 
xeral; a información 
esencial; os puntos 
principais; os detalles 
relevantes; información, 
ideas e opinións tanto 
implícitas como explícitas 
do texto, formuladas de 
maneira clara; e matices 
como a ironía ou o humor, 
ou o uso poético ou 
estético da lingua cando a
imaxe facilita a 

EA1.2. Entende os detalles 
do que se lle di en 
transaccións e xestións que
xorden mentres viaxa, 
organiza a viaxe ou trata 
coas autoridades, así 
como en situacións menos 
habituais en hoteis, tendas,
axencias de viaxes, centros
de saúde, traballo ou 
estudos (p. e. para recibir 
asistencia sanitaria como 
turista ou como residente, 
cambiar unha reserva de 
hotel, anular billetes, ou 
cambiar un artigo 
defectuoso), sempre que 
poida pedir confirmación.

EA1.3. Identifica as ideas 
principais, os detalles 
relevantes e as 
implicacións xerais de 
conversacións e debates 
relativamente extensos e 
animados entre varios 
interlocutores que teñen 
lugar na súa presenza, 
sobre temas xerais, de 
actualidade ou do seu 
interese, sempre que o 
discurso estea estruturado 
e non se faga un uso moi 
idiomático da lingua.

EA1.6. Comprende a liña 
argumental, as ideas 
principais, os detalles 
relevantes e as 
implicacións xerais en 
presentacións, 
conferencias ou seminarios 
de certa extensión e 
complexidade sobre temas
académicos ou 
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- Escoitar unha canción e 
traballar no vocabulario.

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as seguintes 
funcións comunicativas:
- Descrición e apreciación
de calidades físicas e 
abstractas de persoas, 
obxectos, lugares, 
actividades, 
procedementos e 
procesos. 

- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición de 
estados e situacións 
presentes, e expresión de 
predicións e de sucesos 
futuros a curto, medio e 
longo prazo.

- Expresión da 
curiosidade, o 
coñecemento, a certeza, 
a confirmación, a dúbida,
a conxectura, o 
escepticismo e a 
incredulidade. 

- Expresión do interese, a 
aprobación, o aprecio, o 
eloxio, a admiración, a 
satisfacción, a esperanza,
a confianza, a sorpresa, e
os seus contrarios. 

- Establecemento e 
xestión da comunicación 
e organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.
- Present simple para 

comprensión.

CE1.3. Coñecer coa 
profundidade debida e 
aplicar eficazmente á 
comprensión do texto os 
coñecementos 
sociolingüísticos relativos á 
estruturación social, ás 
relacións interpersoais en 
diversos contextos (desde 
informal até institucional) e 
as convencións sociais 
(incluíndo crenzas e 
estereotipos) 
predominantes nas culturas
en que se utiliza a lingua 
meta, así como os 
coñecementos culturais 
máis relevantes (p. e. 
históricos ou artísticos) que 
permitan captar as alusións
máis directas sobre estes 
aspectos que poida conter
o texto.

CE1.4. Distinguir a función 
ou funcións comunicativas 
tanto principais como 
secundarias do texto e 
apreciar as diferenzas de 
significación de distintos 
expoñentes das mesmas, 
así como distinguir os 
significados xerais 
asociados ao uso de 
distintos patróns discursivos 
típicos polo que respecta á
presentación e 
organización da 
información (entre outros, 
topicalización (p. e. uso de 
estruturas pasivas ou 
enfáticas), contraste, 
digresión, ou 

profesionais da súa área 
de interese, tanto 
concretos como 
abstractos, sempre que 
haxa marcadores que 
estruturen o discurso e 
guíen a comprensión.
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rutinas, feitos e accións, e 
actividades dun horario 
no futuro 
- Present continuous para 
accións que ocorren á 
vez que falamos, 
situacións temporais e 
accións molestas 
repetidas 
- Past simple para accións
terminadas no pasado ou
series de accións e 
hábitos pasados 
- Past continuous para 
unha acción en curso nun
momento específico do 
pasado
- Tempos de perfeto e 
condicional
- will para decisións 
espontáneas e predicións
xerais 
- going to para os plans 
ou intencións e predicións
baseadas na evidencia
- Present continuous para 
feitos confirmados
- Future continuous para 
accións en curso nun 
momento no futuro 
- Future perfect para 
accións que se 
terminarán no futuro
- A comparación, 
estruturas complexas
- Revisión dos pronomes, 
posesivos, demostrativos e
word-order
- Result and contrast 
clauses
- Suffixes

Léxico oral de uso común
e máis especializado 
(recepción)
-  irregular verbs
- Linking words
Patróns sonoros, 

recapitulación). 

CE1.5. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto oral 
os significados e funcións 
específicos xeralmente 
asociados a diversas 
estruturas sintácticas de 
uso común segundo o 
contexto de comunicación
(p. e. estrutura interrogativa
para expresar admiración).

CE1.6. Recoñecer léxico 
oral común e máis 
especializado, relacionado
cos propios intereses e 
necesidades no ámbito 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, e 
expresións e modismos de 
uso habitual, así como as 
connotacións máis 
discernibles no uso 
humorístico ou poético do 
idioma cando o contexto 
ou o apoio visual facilitan a
súa comprensión.

CE1.7. 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 a ironía e o 
humor) cando a 
articulación é clara.
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acentuais, rítmicos e de 
entoación:
- terminacións ed: /t/ 
and /d/
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Estratexias de produción:
Producir textos orais 
relacionados coa vida 
diaria

Planificación
- Concibir a mensaxe con 
claridade, distinguindo a 
súa idea ou ideas 
principais e a súa 
estrutura básica.

Execución
- Expresar a mensaxe con 
claridade, coherencia, 
estruturándoo 
adecuadamente e 
axustándose, no seu 
caso, aos modelos e 
fórmulas de cada tipo de 
texto. 

- Compensar as carencias
lingüísticas mediante 
procedementos 
lingüísticos, 
paralingüísticos ou 
Paratextuais:

Lingüísticos
- Modificar palabras de 
significado parecido.

Paralingüísticos e 
Paratextuais
- Pedir axuda. 

- Sinalar obxectos, usar 
deícticos ou realizar 
accións que aclaran o 
significado.

- Usar sons extralingüísticos

CE2.1. Construír textos 
claros e co detalle 
suficiente, ben organizados
e adecuados ao 
interlocutor e propósito 
comunicativo, sobre temas 
diversos, xerais e máis 
específicos dentro do 
propio campo de 
especialidade ou de 
interese, e defender un 
punto de vista sobre temas 
xerais ou relacionados coa 
propia especialidade, 
indicando os proles e os 
contras das distintas 
opcións, así como tomar 
parte activa en 
conversacións formais ou 
informais de certa 
lonxitude, 
desenvolvéndose cun grao
de corrección e fluidez que
permita manter a 
comunicación. 

CE2.2. Coñecer, 
seleccionar con coidado, e
saber aplicar eficazmente 
e con certa naturalidade, 
as estratexias adecuadas 
para producir textos orais 
de diversos tipos e de certa
lonxitude, planificando o 
discurso segundo o 
propósito, a situación, os 
interlocutores e a canle de 
comunicación; recorrendo 
á paráfrases ou a 
circunloquios cando non se

EA2.1. Fai presentacións de
certa duración sobre 
temas do seu interese 
académico ou 
relacionados coa súa 
especialidade (p. e. o 
desenvolvemento dun 
experimento científico, ou 
unha análise de aspectos 
históricos, sociais ou 
económicos), cunha 
estrutura clara que axuda 
aos oíntes a fixarse nos 
aspectos máis importantes,
e demostrando seguridade
á hora de contestar 
preguntas do auditorio 
formuladas con claridade 
e a velocidade normal.

EA2.2. Desenvólvese con 
seguridade en transaccións
e xestións cotiás e menos 
habituais, xa sexa cara a 
cara, por teléfono ou 
outros medios técnicos, 
solicitando información 
detallada, ofrecendo 
explicacións claras e 
detalladas e 
desenvolvendo a súa 
argumentación de 
maneira satisfactoria na 
resolución dos problemas 
que xurdan.
 
EA2.3. Participa con soltura 
en conversacións informais 
cara a cara ou por 
teléfono ou outros medios 
técnicos, nas que describe 
con detalle feitos, 
experiencias, sentimentos e
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e calidades prosódicas 
convencionais.

Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe non 
verbal 

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as seguintes 
funcións comunicativas:
- Xestión de relacións 
sociais no ámbito persoal,
público, académico e 
profesional. 
- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición de 
estados e situacións 
presentes, e expresión de 
predicións e de sucesos 
futuros a curto, medio e 
longo prazo.

- Expresión da 
curiosidade, o 
coñecemento, a certeza, 
a confirmación, a dúbida,
a conxectura, o 
escepticismo e a 
incredulidade. 

- Expresión do interese, a 
aprobación, o aprecio, o 

atopa a expresión precisa, 
e identificando e corrixindo
os erros que poidan 
provocar unha interrupción
da comunicación.

CE2.3. Integrar na propia 
competencia intercultural, 
para producir textos orais 
ben axustados ao contexto
específico, os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos máis 
relevantes da lingua e 
culturas meta relativos a 
costumes, usos, actitudes, 
valores e crenzas, e superar
as diferenzas con respecto 
ás linguas e culturas 
propias e os estereotipos, 
demostrando confianza no 
uso de diferentes rexistros 
ou outros mecanismos de 
adaptación contextual, e 
evitando erros serios de 
formulación ou 
comportamento que 
poidan conducir a 
situacións potencialmente 
conflitivas.

CE2.4. Planificar e articular 
o texto oral segundo a 
función ou funcións 
comunicativas principais e 
secundarias en cada caso,
seleccionando os 
diferentes expoñentes de 
devanditas funcións 
segundo os seus distintos 
matices de significación, e 
os distintos patróns 

reaccións, soños, 
esperanzas e ambicións, e 
responde adecuadamente
aos sentimentos que 
expresan os seus 
interlocutores; describe con
detalle experiencias 
persoais e as súas 
reaccións ante as mesmas; 
expresa con convicción 
crenzas, acordos e 
desacordos, e explica e 
xustifica de maneira 
persuasiva as súas opinións 
e proxectos.

EA2.4. Toma parte 
adecuadamente en 
conversacións formais, 
entrevistas, reunións e 
debates de carácter 
académico ou 
ocupacional, achegando 
e pedindo información 
relevante e detallada 
sobre aspectos concretos e
abstractos de temas 
cotiáns e menos habituais 
nestes contextos; 
explicando os motivos dun 
problema complexo e 
pedindo e dando 
instrucións ou suxestións 
para resolvelo; 
desenvolvendo 
argumentos de forma 
comprensible e 
convincente e 
comentando as 
contribucións dos 
interlocutores; opinando, e 
facendo propostas 
xustificadas sobre futuras 
actuacións.

841



DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2017/18
DE INGLÉS

BLOQUE 2:
PRODUCIÓN DE
TEXTOS ORAIS:
EXPRESIÓN E

INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

eloxio, a admiración, a 
satisfacción, a esperanza,
a confianza, a sorpresa, e
os seus contrarios. 

- Establecemento e 
xestión da comunicación 
e organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.
- Present simple para 
rutinas, feitos e accións, e 
actividades dun horario 
no futuro 
- Present continuous para 
accións que ocorren á 
vez que falamos, 
situacións temporais e 
accións molestas 
repetidas 
- Past simple para accións
terminadas no pasado ou
series de accións e 
hábitos pasados 
- Past continuous para 
unha acción en curso nun
momento específico do 
pasado
- will para decisións 
espontáneas e predicións
xerais 
- going to para os plans 
ou intencións e predicións
baseadas na evidencia
- Present continuous para 
feitos confirmados
- Future continuous para 
accións en curso nun 
momento no futuro 
- Future perfect para 
accións que se 
terminarán no futuro 
-Tempos de perfeto e 

discursivos dos que se 
dispón para presentar e 
organizar a información, 
deixando claro o que se 
considera importante (p. e.
mediante estruturas 
enfáticas), ou os contrastes
ou digresións con respecto 
ao tema principal.

CE2.5. Utilizar 
correctamente, sen erros 
que conduzan a 
malentendidos, as 
estruturas morfosintácticas, 
os patróns discursivos e os 
elementos de coherencia 
e de cohesión de uso 
común e máis específico, 
seleccionándoos en 
función do propósito 
comunicativo no contexto 
concreto (p. e. o uso da 
voz pasiva en 
presentacións de carácter 
académico, ou de frases 
de relativo para facer unha
descrición detallada).

CE2.6. Coñecer, e saber 
seleccionar e utilizar léxico 
oral común e expresións e 
modismos de uso habitual, 
e máis especializado 
segundo os propios 
intereses e necesidades no 
ámbito persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, así 
como un reducido 
repertorio de palabras e 
expresións que permita un 
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condicional
- A comparación, 
estruturas complexas
- Revisión dos pronomes, 
posesivos, demostrativos e
word-order
- Result and contrast 
clauses
- Suffixes

Léxico oral común e máis 
especializado 
(produción)
- Irregular Verbs
- Linking words

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación.
- terminacións ed: /t/ 
and /d/

uso humorístico, poético ou
estético sinxelo do idioma.

CE2.7. Reproducir, 
axustándose debidamente 
a algunha variedade 
estándar da lingua, patróns
sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entoación de uso 
común e máis específicos, 
seleccionándoos en 
función das propias 
intencións comunicativas, 
incluíndo a expresión 
sinxela da ironía e do 
humor.

CE2.8. Expresarse con 
relativa facilidade e 
naturalidade, e cun grao 
de fluidez que permita 
desenvolver o discurso sen 
moita axuda do 
interlocutor, aínda que 
poidan darse algúns 
problemas de formulación 
que retarden algo o 
discurso ou que requiran 
expor de maneira distinta o
que se quere dicir.

CE2.9. Xestionar a 
interacción de maneira 
eficaz en situacións 
habituais, respectando e 
tomando a quenda de 
palabra con amabilidade 
e cando se desexa, e 
axustando a propia 
contribución á dos 
interlocutores percibindo as
súas reaccións, así como 
defenderse en situacións 
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menos rutineiras, e mesmo 
difíciles, p. e. cando o 
interlocutor acapara a 
quenda de palabra, ou 
cando a súa contribución 
é escasa e haxa que 
encher as lagoas 
comunicativas ou animarlle
a participar.
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Estratexias de 
comprensión:

- Identificación do tipo 
textual, adaptando a 
comprensión ao mesmo 
mediante a lectura dun 
texto 

- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
xeral, información 
esencial, puntos 
principais, detalles 
relevantes, implicacións), 
ao ler  un texto 

- Inferencia e formulación 
de hipótese sobre 
significados a partir da 
comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, utilizando
imaxes para predicir o 
contido dun texto 

Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe non 
verbal 

 Funcións comunicativas:
- Ler un texto e atopar 
sinónimos coa axuda de 
sufixos.

A través destas 
actividades o alumno 

CE3.1. Identificar as ideas 
principais, información 
detallada e implicacións 
xerais de textos de certa 
lonxitude, ben organizados 
e lingüisticamente 
complexos, nunha 
variedade de lingua 
estándar e que traten de 
temas tanto concretos 
como abstractos, mesmo si
son de carácter técnico 
cando estean dentro do 
propio campo de 
especialización ou de 
interese, nos ámbitos 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, sempre
que se poidan reler as 
seccións difíciles.

CE3.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
adecuadas para 
comprender o sentido 
xeral; a información 
esencial; os puntos 
principais; os detalles 
relevantes; información, 
ideas e opinións tanto 
implícitas como explícitas 
do texto si están 
claramente sinalizadas; e 
matices como a ironía ou o
humor, ou o uso poético ou
estético da lingua, 
formulados de maneira 
clara.

CE3.3. Coñecer coa 
profundidade debida e 
aplicar eficazmente á 

EA3.1. Comprende 
instrucións extensas e 
complexas dentro da súa 
área de interese ou a súa 
especialidade, incluíndo 
detalles sobre condicións e
advertencias, sempre que 
poida volver ler as seccións
difíciles (p. e. acerca de 
instrumentos de medición 
ou de procedementos 
científicos).

EA3.4. Comprende os 
detalles relevantes e as 
implicacións de 
correspondencia formal de
institucións públicas ou 
entidades privadas como 
universidades, empresas ou
compañías de servizos, 
sobre temas concretos e 
abstractos de carácter 
persoal e académico 
dentro da súa área de 
interese ou a súa 
especialidade.

EA3.5. Comprende a 
información, e ideas e 
opinións implícitas, en 
noticias e artigos 
xornalísticos e de opinión 
ben estruturados e de 
certa lonxitude que tratan 
dunha variedade de temas
de actualidade ou máis 
especializados, tanto 
concretos como 
abstractos, dentro da súa 
área de interese, e localiza 
con facilidade detalles 
relevantes neses textos.
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practicará as seguintes 
funcións comunicativas:
- Xestión de relacións 
sociais no ámbito persoal,
público, académico e 
profesional. 
- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición de 
estados e situacións 
presentes, e expresión de 
predicións e de sucesos 
futuros a curto, medio e 
longo prazo.

- Expresión da 
curiosidade, o 
coñecemento, a certeza, 
a confirmación, a dúbida,
a conxectura, o 
escepticismo e a 
incredulidade. 

- Expresión do interese, a 
aprobación, o aprecio, o 
eloxio, a admiración, a 
satisfacción, a esperanza,
a confianza, a sorpresa, e
os seus contrarios. 

- Establecemento e 
xestión da comunicación 
e organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.
- Present simple para 
rutinas, feitos e accións, e 
actividades dun horario 
no futuro 
- Present continuous para 
accións que ocorren á 
vez que falamos, 
situacións temporais e 
accións molestas 

comprensión do texto os 
coñecementos 
sociolingüísticos relativos á 
estruturación social, ás 
relacións interpersoais en 
diversos contextos (desde 
informal até institucional) e 
as convencións sociais 
(incluíndo crenzas e 
estereotipos) 
predominantes nas culturas
en que se utiliza a lingua 
meta, así como os 
coñecementos culturais 
máis relevantes (p. e. 
históricos ou artísticos) que 
permitan captar as alusións
máis directas sobre estes 
aspectos que poida conter
o texto.

CE3.4. Distinguir a función 
ou funcións comunicativas 
tanto principais como 
secundarias do texto e 
apreciar as diferenzas de 
significación de distintos 
expoñentes das mesmas, 
así como distinguir os 
significados xerais 
asociados ao uso de 
distintos patróns discursivos 
típicos polo que respecta á
presentación e 
organización da 
información e as ideas (p. 
e. uso de estruturas pasivas 
ou enfáticas, contraste, 
digresión ou 
recapitulación).

CE3.5. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto 
escrito os significados e 
funcións específicos 

EA3.6. Entende, en textos 
de referencia e consulta, 
tanto en soporte papel 
como dixital, información 
detallada sobre temas da 
súa especialidade nos 
ámbitos académico ou 
ocupacional, así como 
información concreta 
relacionada con cuestións 
prácticas en textos 
informativos oficiais, 
institucionais, ou 
corporativos.
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repetidas 
- Past simple para accións
terminadas no pasado ou
series de accións e 
hábitos pasados 
- Past continuous para 
unha acción en curso nun
momento específico do 
pasado
- will para decisións 
espontáneas e predicións
xerais 
- going to para os plans 
ou intencións e predicións
baseadas na evidencia
- Present continuous para 
feitos confirmados
- Future continuous para 
accións en curso nun 
momento no futuro 
- Future perfect para 
accións que se 
terminarán no futuro
- Tempos de perfeto e 
condicional
- A comparación, 
estruturas complexas
- Revisión dos pronomes, 
posesivos, demostrativos e
word-order
- Result and contrast 
clauses
- Suffixes

Léxico escrito común e 
máis especializado 
(recepción)
- irregular vbs
- Linking words

Patróns gráficos e 
convencións ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a 
lectura, a ortografía de 
palabras relacionadas 
coa moda.

xeralmente asociados a 
diversas estruturas 
sintácticas de uso común 
segundo o contexto de 
comunicación (p. e. 
estrutura interrogativa para
expresar admiración).

CE3.6. Recoñecer léxico 
escrito común e máis 
especializado relacionado 
cos propios intereses e 
necesidades no ámbito 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, e 
expresións e modismos de 
uso habitual, así como as 
connotacións máis 
discernibles no uso 
humorístico, poético ou 
estético do idioma cando 
o contexto ou o apoio 
visual facilitan a súa 
comprensión.

CE3.7. 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. §, ≤).

847



DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2017/18
DE INGLÉS

848



DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2017/18
DE INGLÉS

STARTER UNIT: REVISION
BLOQUE 4:

PRODUCIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS:

EXPRESIÓN E
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Estratexias de produción:
Producir textos escritos 
guardando unha 
estrutura e utilizando os 
conectores.

Planificación
- Mobilizar e coordinar as 
propias competencias 
xerais e comunicativas co
fin de realizar 
eficazmente a tarefa 
(repasar que se sabe 
sobre o tema, que se 
pode ou se quere dicir, 
etc). 

Execución
- Expresar a mensaxe con 
claridade axustándose 
aos modelos e fórmulas 
de cada tipo de texto. 

- 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:
- Aprender a utilizar as 
linking words.
- Escribir un essay base.

A través destas 

CE4.1. Escribir, en calquera 
soporte, textos ben 
estruturados sobre unha 
ampla serie de temas 
relacionados cos propios 
intereses ou especialidade,
facendo descricións claras 
e detalladas; sintetizando 
información e argumentos 
extraídos de diversas fontes
e organizándoos de 
maneira lóxica; e 
defendendo un punto de 
vista sobre temas xerais, ou 
máis específico, indicando 
os proles e os contras das 
distintas opcións, utilizando 
para iso os elementos 
lingüísticos adecuados 
para dotar ao texto de 
cohesión e coherencia e 
manexando un léxico 
adaptado ao contexto e 
ao propósito comunicativo 
que se persegue.

CE4.2. Coñecer, 
seleccionar e aplicar as 
estratexias máis 
adecuadas para elaborar 
textos escritos ben 
estruturados e de certa 
lonxitude, p. e. integrando 
de maneira apropiada 
información relevante 
procedente de fontes 
diversas, ou reaxustando o 
rexistro ou o estilo 
(incluíndo léxico, estruturas 
sintácticas e patróns 

EA4.1. Completa un 
cuestionario detallado con 
información persoal, 
académica ou laboral (p. 
e. para matricularse nunha 
universidade, solicitar un 
traballo, abrir unha conta 
bancaria, ou tramitar un 
visado).

EA4.3. Toma notas, co 
suficiente detalle, durante 
unha conferencia, charla 
ou seminario, e elabora un 
resumo con información 
relevante e as conclusións 
adecuadas, sempre que o 
tema estea relacionado 
coa súa especialidade e o 
discurso estea ben 
estruturado.

EA4.4. Escribe notas, 
anuncios, mensaxes e 
comentarios, en calquera 
soporte, nos que transmite 
e solicita información 
detallada, explicacións, 
reaccións e opinións sobre 
temas persoais, 
académicos ou 
ocupacionais, respectando
as convencións e normas 
de cortesía e da etiqueta.

EA4.6. Escribe 
correspondencia persoal, 
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actividades o alumno 
practicará as seguintes 
funcións comunicativas:
- Xestión de relacións 
sociais no ámbito persoal,
público, académico e 
profesional. 
- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición de 
estados e situacións 
presentes, e expresión de 
predicións e de sucesos 
futuros a curto, medio e 
longo 

- Expresión da 
curiosidade, o 
coñecemento, a certeza, 
a confirmación, a dúbida,
a conxectura, o 
escepticismo e a 
incredulidade. 

- Expresión do interese, a 
aprobación, o aprecio, o 
eloxio, a admiración, a 
satisfacción, a esperanza,
a confianza, a sorpresa, e
os seus contrarios. 

- Establecemento e 
xestión da comunicación 
e organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.
- Present simple para 
rutinas, feitos e accións, e 
actividades dun horario 
no futuro 
- Present continuous para 
accións que ocorren á 

discursivos) para adaptar o
texto ao destinatario e 
contexto específicos.

CE4.3. Integrar na propia 
competencia intercultural, 
para producir textos 
escritos ben axustados ao 
contexto específico, os 
aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos máis 
relevantes da lingua e 
culturas meta relativos a 
costumes, usos, actitudes, 
valores e crenzas, e superar
as diferenzas con respecto 
ás linguas e culturas 
propias e os estereotipos, 
demostrando confianza no 
uso de diferentes rexistros 
ou outros mecanismos de 
adaptación contextual, e 
evitando erros serios de 
formulación ou 
presentación textual que 
poidan conducir a 
malentendidos ou 
situacións potencialmente 
conflitivas.

CE4.4. Planificar e articular 
o texto escrito segundo a 
función ou funcións 
comunicativas principais e 
secundarias en cada caso,
seleccionando os 
diferentes expoñentes de 
devanditas funcións 
segundo os seus distintos 
matices de significación, e 
os distintos patróns 
discursivos dos que se 

en calquera soporte, e 
comunícase con 
seguridade en foros e 
blogs, transmitindo 
emoción, resaltando a 
importancia persoal de 
feitos e experiencias, e 
comentando de maneira 
persoal e detallada as 
noticias e os puntos de 
vista das persoas ás que se 
dirixe. 
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vez que falamos, 
situacións temporais e 
accións molestas 
repetidas 
- Past simple para accións
terminadas no pasado ou
series de accións e 
hábitos pasados 
- Past continuous para 
unha acción en curso nun
momento específico do 
pasado
- will para decisións 
espontáneas e predicións
xerais 
- going to para os plans 
ou intencións e predicións
baseadas na evidencia
- Present continuous para 
feitos confirmados
- Future continuous para 
accións en curso nun 
momento no futuro 
- Future perfect para 
accións que se 
terminarán no futuro
- Tempos de perfeto e 
condicional
- A comparación, 
estruturas complexas
- Revisión dos pronomes, 
posesivos, demostrativos e
word-order
- Result and contrast 
clauses
- Suffixes

Léxico escrito de común 
e máis especializado 
(produción)
-- irregular verbs
- Linking words

Patróns gráficos e 
convencións ortográficas 

dispón para presentar e 
organizar a información, 
deixando claro o que se 
considera importante (p. e.
mediante estruturas 
enfáticas), ou os contrastes
ou digresións con respecto 
ao tema principal.

CE4.5. Utilizar 
correctamente, sen erros 
que conduzan a 
malentendidos, as 
estruturas morfosintácticas, 
os patróns discursivos e os 
elementos de coherencia 
e de cohesión de uso 
común e máis específico, 
seleccionándoos en 
función do propósito 
comunicativo no contexto 
concreto (p. e. o uso da 
voz pasiva en 
presentacións de carácter 
académico, ou de frases 
de relativo para facer unha
descrición detallada).

CE4.6. Coñecer, e saber 
seleccionar e utilizar léxico 
escrito común e expresións 
e modismos de uso 
habitual, e máis 
especializado segundo os 
propios intereses e 
necesidades no ámbito 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, así 
como un reducido 
repertorio de palabras e 
expresións que permita un 
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Mostrar interese por 
aprender, mediante a 
escritura, a ortografía dos 
verbos irregulares.

uso humorístico e estético 
sinxelo do idioma.

CE4.7. Axustarse con 
consistencia aos patróns 
ortográficos, de 
puntuación e de formato 
de uso común, e algúns de 
carácter máis específico 
(p. e. abreviaturas ou 
asteriscos); saber manexar 
procesadores de textos 
para resolver, p. e., dúbidas
sobre variantes ortográficas
en diversos estándares da 
lingua, e utilizar con soltura 
as convencións escritas 
que rexen na 
comunicación por Internet.

852



DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2017/18
DE INGLÉS

PROGRAMAS DE REFORZO E AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención á 
Diversidade)
O prefesor proveerá ao alumnado con material de reforzo cando este o necesite.

A través destas actividades desenvólvese fundamentalmente a adquisición de  a 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).

EDUCACIÓN LITERARIA

A través destas actividades desenvólvese a CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 
(CCEC):

Valoración e participación activa en actividades literarias na clase.
Aprecio da literatura como fonte de pracer sendo capaz  de mostrar  unha actitude
crítica cara a ela.
Desenvolvemento da autonomía lectora:
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CONTIDOS INTERCURRICULARES

A través da aprendizaxe destes contidos desenvólvese a COMPETENCIA EN 
CONCIENCIA E EXPRESIÓN CULTURAL (CCEC)E COMPETENCIA DIXITAL (CD)

VALORES E ACTITUDES (Contidos de tratamento transversal)

A través do proceso de ensino-aprendizaxe destes valores desenvólvense as 
COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC):

Actitudes:

Educación e respecto na lingua estranxeira. 
Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa lingua materna, acento,
orixe, etc. 
Superar o bloqueo mental cando se coñece a novos falantes da lingua estranxeira
Escoita atenta e mostrando seguridade
Uso da lingua estranxeira na clase

UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN
 
A través do uso destas ferramentas desenvólvese a COMPETENCIA DIXITAL (CD):  

Unidades Moodle na páxina web do centro

SENTIDO DE INICIATIVA E EMPRENDIMIENTO

A través das seguintes actividades desenvólvese o SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO 
EMPRENDEDOR (SIE):

Iniciativa para participar en actividades de grupo 
- resolver problemas como equipo

emprendimento para facer as tarefas individuais por si mesmos:

◦ Ler os textos culturais propostos na unidade
◦ Facer unha actividade de escritura
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◦ Revisar e autoavaliar os contidos apresos
 

RECURSOS DE AVALIACIÓN

A través das seguintes actividades desenvólvese a COMPETENCIA PARA APRENDER A 
APRENDER (CAA):

Avaliación informal
Observación  na  aula  para  comprobar  tanto  o  progreso  individual  como  o
global

Avaliación formal
◦  Grammar & Vocabulary tests.
◦ Text test.
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UNIT 1: TRAVELLING

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CRAVE40

Ao finalizar a unidade, o alumno será capaz de: 

 Entender,  memorizar  e  usar  correctamente  o  vocabulario  relativo  as
viaxes, os nomes compostos, xerundios e infinitivos e verbos con cambio
de significado CCL, CD, CMCT, CAA

 Identificar información específica dun texto sobre viaxes CCL, CCEC, CAA
 Comprender e utilizar correctamente os tempos narrativos:  past simple,

present perfect simple, present perfect continuous, past perfect simple e
past perfect continuous

 Identificar información específica sobre os medios de comunicación  en
liña a través dunha actividade de escoita  CCL, CCEC, CAA

 Facer unha presentación CCL, CAA, SIE
 Escribir unha narración CCL, CAA, SIE

40
                Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en 
comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía e Competencias Crave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: 
Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais
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Estratexias de 
comprensión: 
- Mobilización de 
información previa sobre 
tipo de tarefa e sobre o 
tema da unidade: as 
viaxes

- Identificación do tipo 
textual, adaptando a 
comprensión ao mesmo, 
mediante escóitaa dun 
texto sobre viaxes..

- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
xeral, información 
esencial, puntos 
principais, detalles 
relevantes, implicacións) 
ao escoitar unha 
información sobre os 
medios de comunicación 
e o entretemento.

- Formulación de hipótese
sobre contido e contexto 
antes de escoitar unha 
información sobre as 
redes sociais e a súa 
eficacia.

- Inferencia e formulación 
de hipótese sobre 
significados a partir da 
comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, utilizando
imaxes para predicir o 
contido dun texto sobre a
utilización de Twitter polos
Gobernos durante a 
revolución da Primavera 
Árabe,

- Reformulación de 
hipótese a partir da 

CE1.1. Identificar as ideas 
principais, información 
detallada e implicacións 
xerais de textos de certa 
lonxitude, ben organizados 
e lingüisticamente 
complexos, nunha 
variedade de lingua 
estándar e articulados a 
velocidade normal, que 
traten de temas tanto 
concretos como 
abstractos, mesmo si son 
de carácter técnico cando
estean dentro do propio 
campo de especialización 
ou de interese nos ámbitos 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, sempre
que as condicións 
acústicas sexan boas e 
póidanse confirmar certos 
detalles. 

CE1.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
adecuadas para 
comprender o sentido 
xeral; a información 
esencial; os puntos 
principais; os detalles 
relevantes; información, 
ideas e opinións tanto 
implícitas como explícitas 
do texto, formuladas de 
maneira clara; e matices 
como a ironía ou o humor, 
ou o uso poético ou 
estético da lingua cando a
imaxe facilita a 
comprensión.

CE1.3. Coñecer coa 
profundidade debida e 

EA1.2. Entende os detalles 
do que se lle di en 
transaccións e xestións que
xorden mentres viaxa, 
organiza a viaxe ou trata 
coas autoridades, así 
como en situacións menos 
habituais en hoteis, tendas,
axencias de viaxes, centros
de saúde, traballo ou 
estudos (p. e. para recibir 
asistencia sanitaria como 
turista ou como residente, 
cambiar unha reserva de 
hotel, anular billetes, ou 
cambiar un artigo 
defectuoso), sempre que 
poida pedir confirmación.

EA1.3. Identifica as ideas 
principais, os detalles 
relevantes e as 
implicacións xerais de 
conversacións e debates 
relativamente extensos e 
animados entre varios 
interlocutores que teñen 
lugar na súa presenza, 
sobre temas xerais, de 
actualidade ou do seu 
interese, sempre que o 
discurso estea estruturado 
e non se faga un uso moi 
idiomático da lingua.

EA1.4. Comprende, en 
debates e conversacións 
informais sobre temas 
habituais ou do seu 
interese, a postura ou 
punto de vista dos seus 
interlocutores, así como 
algúns sentidos implícitos e 
matices como a ironía ou o
humor.

EA1.6. Comprende a liña 
argumental, as ideas 
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comprensión de novos 
elementos, ao escoitar un
diálogo sobre por que se 
len cada vez menos 
periódicos. 

Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe non 
verbal relativo aos 
seguintes temas:
-  As diferentes formas de 
viaxar, beneficios.

Funcións comunicativas:

- Escoitar unha entrevista 
online de radio sobre as 
viaxes.

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as seguintes 
funcións comunicativas:
- Descrición e apreciación
de calidades físicas e 
abstractas de persoas, 
obxectos, lugares, 
actividades, 
procedementos e 
procesos. 

- Intercambio de 
información, indicacións, 
opinións, crenzas e puntos
de vista, consellos, 
advertencias e avisos.

- Expresión da vontade, a 
intención, a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a 

aplicar eficazmente á 
comprensión do texto os 
coñecementos 
sociolingüísticos relativos á 
estruturación social, ás 
relacións interpersoais en 
diversos contextos (desde 
informal até institucional) e 
as convencións sociais 
(incluíndo crenzas e 
estereotipos) 
predominantes nas culturas
en que se utiliza a lingua 
meta, así como os 
coñecementos culturais 
máis relevantes (p. e. 
históricos ou artísticos) que 
permitan captar as alusións
máis directas sobre estes 
aspectos que poida conter
o texto.

CE1.4. Distinguir a función 
ou funcións comunicativas 
tanto principais como 
secundarias do texto e 
apreciar as diferenzas de 
significación de distintos 
expoñentes das mesmas, 
así como distinguir os 
significados xerais 
asociados ao uso de 
distintos patróns discursivos 
típicos polo que respecta á
presentación e 
organización da 
información (entre outros, 
topicalización (p. e. uso de 
estruturas pasivas ou 
enfáticas), contraste, 
digresión, ou 
recapitulación). 

CE1.5. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto oral 

principais, os detalles 
relevantes e as 
implicacións xerais en 
presentacións, 
conferencias ou seminarios 
de certa extensión e 
complexidade sobre temas
académicos ou 
profesionais da súa área 
de interese, tanto 
concretos como 
abstractos, sempre que 
haxa marcadores que 
estruturen o discurso e 
guíen a comprensión.

EA1.7. Comprende o 
contido da información da 
maioría do material 
gravado ou retransmitido 
nos medios de 
comunicación, relativo a 
temas de interese persoal, 
identificando o estado de 
ánimo, o ton e mesmo o 
humor do falante, sempre 
que o discurso estea 
articulado con claridade, 
nunha variedade de lingua
estándar e a velocidade 
normal.
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prohibición, a exención e 
a obxección.

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e hipóteses.

Estruturas sintáctico-
discursivas.

- Xerundios e infinitivos, 
Verbos con cambio de 
significado

Léxico oral de uso común
e máis especializado 
(recepción)

Vocabulario relacionado 
coas viaxes.

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación:
- /s/ e /z/
- Formas débiles /ə/

os significados e funcións 
específicos xeralmente 
asociados a diversas 
estruturas sintácticas de 
uso común segundo o 
contexto de comunicación
(p. e. estrutura interrogativa
para expresar admiración).

CE1.6. Recoñecer léxico 
oral común e máis 
especializado, relacionado
cos propios intereses e 
necesidades no ámbito 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, e 
expresións e modismos de 
uso habitual, así como as 
connotacións máis 
discernibles no uso 
humorístico ou poético do 
idioma cando o contexto 
ou o apoio visual facilitan a
súa comprensión.

CE1.7. 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 a ironía e o 
humor) cando a 
articulación é clara.
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Estratexias de produción:
Producir textos orais 
relacionados coas viaxes, 
debatendo sobre a 
preferencia social na 
actualidade , 
practicando con todo iso 
as seguintes estratexias 
de produción oral:

Planificación
- Adecuar o texto ao 
destinatario, contexto e 
canle, aplicando o 
rexistro e a estrutura de 
discurso adecuados a 
cada caso.

Execución
- 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 
dispoñibles. 

- Compensar as carencias
lingüísticas mediante 
procedementos 
lingüísticos, 
paralingüísticos ou 
Paratextuais:

Lingüísticos
- Definir ou parafrasear un
termo ou expresión.

Paralingüísticos e 
Paratextuais

CE2.1. Construír textos 
claros e co detalle 
suficiente, ben organizados
e adecuados ao 
interlocutor e propósito 
comunicativo, sobre temas 
diversos, xerais e máis 
específicos dentro do 
propio campo de 
especialidade ou de 
interese, e defender un 
punto de vista sobre temas 
xerais ou relacionados coa 
propia especialidade, 
indicando os proles e os 
contras das distintas 
opcións, así como tomar 
parte activa en 
conversacións formais ou 
informais de certa 
lonxitude, 
desenvolvéndose cun grao
de corrección e fluidez que
permita manter a 
comunicación. 

CE2.2. Coñecer, 
seleccionar con coidado, e
saber aplicar eficazmente 
e con certa naturalidade, 
as estratexias adecuadas 
para producir textos orais 
de diversos tipos e de certa
lonxitude, planificando o 
discurso segundo o 
propósito, a situación, os 
interlocutores e a canle de 
comunicación; recorrendo 
á paráfrases ou a 

EA2.1. Fai presentacións de
certa duración sobre 
temas do seu interese 
académico ou 
relacionados coa súa 
especialidade (p. e. o 
desenvolvemento dun 
experimento científico, ou 
unha análise de aspectos 
históricos, sociais ou 
económicos), cunha 
estrutura clara que axuda 
aos oíntes a fixarse nos 
aspectos máis importantes,
e demostrando seguridade
á hora de contestar 
preguntas do auditorio 
formuladas con claridade 
e a velocidade normal.

EA2.2. Desenvólvese con 
seguridade en transaccións
e xestións cotiás e menos 
habituais, xa sexa cara a 
cara, por teléfono ou 
outros medios técnicos, 
solicitando información 
detallada, ofrecendo 
explicacións claras e 
detalladas e 
desenvolvendo a súa 
argumentación de 
maneira satisfactoria na 
resolución dos problemas 
que xurdan.

EA2.3. Participa con soltura 
en conversacións informais 
cara a cara ou por 
teléfono ou outros medios 
técnicos, nas que describe 
con detalle feitos, 
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- Sinalar obxectos, usar 
deícticos ou realizar 
accións que aclaran o 
significado.

- 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 relativo ao tema 
da unidade.

Funcións comunicativas:

- Preguntar e responder a 
preguntas sobre viaxes, 
preferencias, experiencias
pasadas.
- Compartir opinións

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as seguintes 
funcións comunicativas:
- Descrición e apreciación
de calidades físicas e 
abstractas de persoas, 
obxectos, lugares, 
actividades, 
procedementos e 
procesos. 

- Intercambio de 
información, indicacións, 
opinións, crenzas e puntos
de vista, consellos, 

circunloquios cando non se
atopa a expresión precisa, 
e identificando e corrixindo
os erros que poidan 
provocar unha interrupción
da comunicación.

CE2.3. Integrar na propia 
competencia intercultural, 
para producir textos orais 
ben axustados ao contexto
específico, os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos máis 
relevantes da lingua e 
culturas meta relativos a 
costumes, usos, actitudes, 
valores e crenzas, e superar
as diferenzas con respecto 
ás linguas e culturas 
propias e os estereotipos, 
demostrando confianza no 
uso de diferentes rexistros 
ou outros mecanismos de 
adaptación contextual, e 
evitando erros serios de 
formulación ou 
comportamento que 
poidan conducir a 
situacións potencialmente 
conflitivas.

CE2.4. Planificar e articular 
o texto oral segundo a 
función ou funcións 
comunicativas principais e 
secundarias en cada caso,
seleccionando os 
diferentes expoñentes de 
devanditas funcións 
segundo os seus distintos 
matices de significación, e 

experiencias, sentimentos e
reaccións, soños, 
esperanzas e ambicións, e 
responde adecuadamente
aos sentimentos que 
expresan os seus 
interlocutores; describe con
detalle experiencias 
persoais e as súas 
reaccións ante as mesmas; 
expresa con convicción 
crenzas, acordos e 
desacordos, e explica e 
xustifica de maneira 
persuasiva as súas opinións 
e proxectos.

EA2.4. Toma parte 
adecuadamente en 
conversacións formais, 
entrevistas, reunións e 
debates de carácter 
académico ou 
ocupacional, achegando 
e pedindo información 
relevante e detallada 
sobre aspectos concretos e
abstractos de temas 
cotiáns e menos habituais 
nestes contextos; 
explicando os motivos dun 
problema complexo e 
pedindo e dando 
instrucións ou suxestións 
para resolvelo; 
desenvolvendo 
argumentos de forma 
comprensible e 
convincente e 
comentando as 
contribucións dos 
interlocutores; opinando, e 
facendo propostas 
xustificadas sobre futuras 
actuacións.
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advertencias e avisos.

- Expresión da vontade, a 
intención, a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a 
prohibición, a exención e 
a obxección.

- Establecemento e 
xestión da comunicación 
e organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.

- Xerundios e infinitivos, 
Verbos con cambio de 
significado

Léxico oral común e máis 
especializado 
(produción)
- Tipos de viaxes, 
problemas e ventaxas. 

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación.
- /s/ e /z/
- Formas débiles /ə/

os distintos patróns 
discursivos dos que se 
dispón para presentar e 
organizar a información, 
deixando claro o que se 
considera importante (p. e.
mediante estruturas 
enfáticas), ou os contrastes
ou digresións con respecto 
ao tema principal.

CE2.5. Utilizar 
correctamente, sen erros 
que conduzan a 
malentendidos, as 
estruturas morfosintácticas, 
os patróns discursivos e os 
elementos de coherencia 
e de cohesión de uso 
común e máis específico, 
seleccionándoos en 
función do propósito 
comunicativo no contexto 
concreto (p. e. o uso da 
voz pasiva en 
presentacións de carácter 
académico, ou de frases 
de relativo para facer unha
descrición detallada).

CE2.6. Coñecer, e saber 
seleccionar e utilizar léxico 
oral común e expresións e 
modismos de uso habitual, 
e máis especializado 
segundo os propios 
intereses e necesidades no 
ámbito persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, así 
como un reducido 
repertorio de palabras e 
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expresións que permita un 
uso humorístico, poético ou
estético sinxelo do idioma.

CE2.7. Reproducir, 
axustándose debidamente 
a algunha variedade 
estándar da lingua, patróns
sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entoación de uso 
común e máis específicos, 
seleccionándoos en 
función das propias 
intencións comunicativas, 
incluíndo a expresión 
sinxela da ironía e do 
humor.

CE2.8. Expresarse con 
relativa facilidade e 
naturalidade, e cun grao 
de fluidez que permita 
desenvolver o discurso sen 
moita axuda do 
interlocutor, aínda que 
poidan darse algúns 
problemas de formulación 
que retarden algo o 
discurso ou que requiran 
expor de maneira distinta o
que se quere dicir.

CE2.9. Xestionar a 
interacción de maneira 
eficaz en situacións 
habituais, respectando e 
tomando a quenda de 
palabra con amabilidade 
e cando se desexa, e 
axustando a propia 
contribución á dos 
interlocutores percibindo as
súas reaccións, así como 
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defenderse en situacións 
menos rutineiras, e mesmo 
difíciles, p. e. cando o 
interlocutor acapara a 
quenda de palabra, ou 
cando a súa contribución 
é escasa e haxa que 
encher as lagoas 
comunicativas ou animarlle
a participar.
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Estratexias de 
comprensión:
- Mobilización de 
información previa sobre 
o tema da unidade 

- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
xeral, información 
esencial, puntos 
principais, detalles 
relevantes, implicacións)

- Formulación de hipótese
sobre contido e contexto 
antes de ler un texto

- Inferencia e formulación 
de hipótese sobre 
significados a partir da 
comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, utilizando
imaxes para predicir o 
contido dun texto sobre 
Internet.

- Reformulación de 
hipótese 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:
- Ler un texto sobre viaxes

CE3.1. Identificar as ideas 
principais, información 
detallada e implicacións 
xerais de textos de certa 
lonxitude, ben organizados 
e lingüisticamente 
complexos, nunha 
variedade de lingua 
estándar e que traten de 
temas tanto concretos 
como abstractos, mesmo si
son de carácter técnico 
cando estean dentro do 
propio campo de 
especialización ou de 
interese, nos ámbitos 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, sempre
que se poidan reler as 
seccións difíciles.

CE3.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
adecuadas para 
comprender o sentido 
xeral; a información 
esencial; os puntos 
principais; os detalles 
relevantes; información, 
ideas e opinións tanto 
implícitas como explícitas 
do texto si están 
claramente sinalizadas; e 
matices como a ironía ou o
humor, ou o uso poético ou
estético da lingua, 
formulados de maneira 
clara.

CE3.3. Coñecer coa 
profundidade debida e 
aplicar eficazmente á 

EA3.1. Comprende 
instrucións extensas e 
complexas dentro da súa 
área de interese ou a súa 
especialidade, incluíndo 
detalles sobre condicións e
advertencias, sempre que 
poida volver ler as seccións
difíciles (p. e. acerca de 
instrumentos de medición 
ou de procedementos 
científicos).

EA3.2. Entende detalles 
relevantes e implicacións 
de anuncios e material de 
carácter publicitario sobre 
asuntos do seu interese 
persoal (p. e. posters, flyers,
pancartas, grafitti), 
académico (p. e. pósteres 
científicos) ou profesional 
(p. e. boletíns informativos, 
documentos oficiais).

EA3.3. Comprende a 
información, a intención e 
as implicacións de notas e 
correspondencia persoal 
en calquera soporte, 
incluídos foros e blogs, nos 
que se transmiten e 
xustifican de maneira 
detallada información, 
ideas e opinións sobre 
temas concretos e 
abstractos de carácter 
persoal e dentro da súa 
área de interese.

EA3.4. Comprende os 
detalles relevantes e as 
implicacións de 
correspondencia formal de
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A través destas 
actividades o alumno 
practicará as seguintes 
funcións comunicativas:
- Descrición e apreciación
de calidades físicas e 
abstractas de persoas, 
obxectos, lugares, 
actividades, 
procedementos e 
procesos. 

- Intercambio de 
información, indicacións, 
opinións, crenzas e puntos
de vista, consellos, 
advertencias e avisos.

- Expresión da vontade, a 
intención, a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a 
prohibición, a exención e 
a obxección.

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e hipóteses.

Estruturas sintáctico-
discursivas.
-- Xerundios e infinitivos, 
Verbos con cambio de 
significado

Léxico escrito común e 
máis especializado 
(recepción) sobre viaxes.

Patróns gráficos e 
convencións ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a 
lectura, a ortografía de 
palabras relacionadas 
coas viaxes.

comprensión do texto os 
coñecementos 
sociolingüísticos relativos á 
estruturación social, ás 
relacións interpersoais en 
diversos contextos (desde 
informal até institucional) e 
as convencións sociais 
(incluíndo crenzas e 
estereotipos) 
predominantes nas culturas
en que se utiliza a lingua 
meta, así como os 
coñecementos culturais 
máis relevantes (p. e. 
históricos ou artísticos) que 
permitan captar as alusións
máis directas sobre estes 
aspectos que poida conter
o texto.

CE3.4. Distinguir a función 
ou funcións comunicativas 
tanto principais como 
secundarias do texto e 
apreciar as diferenzas de 
significación de distintos 
expoñentes das mesmas, 
así como distinguir os 
significados xerais 
asociados ao uso de 
distintos patróns discursivos 
típicos polo que respecta á
presentación e 
organización da 
información e as ideas (p. 
e. uso de estruturas pasivas 
ou enfáticas, contraste, 
digresión ou 
recapitulación).

CE3.5. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto 
escrito os significados e 
funcións específicos 

institucións públicas ou 
entidades privadas como 
universidades, empresas ou
compañías de servizos, 
sobre temas concretos e 
abstractos de carácter 
persoal e académico 
dentro da súa área de 
interese ou a súa 
especialidade.

EA3.5. Comprende a 
información, e ideas e 
opinións implícitas, en 
noticias e artigos 
xornalísticos e de opinión 
ben estruturados e de 
certa lonxitude que tratan 
dunha variedade de temas
de actualidade ou máis 
especializados, tanto 
concretos como 
abstractos, dentro da súa 
área de interese, e localiza 
con facilidade detalles 
relevantes neses textos.

EA3.6. Entende, en textos 
de referencia e consulta, 
tanto en soporte papel 
como dixital, información 
detallada sobre temas da 
súa especialidade nos 
ámbitos académico ou 
ocupacional, así como 
información concreta 
relacionada con cuestións 
prácticas en textos 
informativos oficiais, 
institucionais, ou 
corporativos.
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xeralmente asociados a 
diversas estruturas 
sintácticas de uso común 
segundo o contexto de 
comunicación (p. e. 
estrutura interrogativa para
expresar admiración).

CE3.6. Recoñecer léxico 
escrito común e máis 
especializado relacionado 
cos propios intereses e 
necesidades no ámbito 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, e 
expresións e modismos de 
uso habitual, así como as 
connotacións máis 
discernibles no uso 
humorístico, poético ou 
estético do idioma cando 
o contexto ou o apoio 
visual facilitan a súa 
comprensión.

CE3.7. 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. §, ≤).
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Estratexias de produción:
Producir textos escritos 
relacionados coas viaxes. 
Cartas formais e informais.

Planificación
- Localizar e usar 
adecuadamente recursos
lingüísticos ou temáticos 
(uso dun dicionario ou 
gramática, obtención de 
axuda, etc,).

Execución
- 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 
dispoñibles. 

- 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:
- Estudar o uso correcto 
do xerundio e o infinitivo.

CE4.1. Escribir, en calquera 
soporte, textos ben 
estruturados sobre unha 
ampla serie de temas 
relacionados cos propios 
intereses ou especialidade,
facendo descricións claras 
e detalladas; sintetizando 
información e argumentos 
extraídos de diversas fontes
e organizándoos de 
maneira lóxica; e 
defendendo un punto de 
vista sobre temas xerais, ou 
máis específico, indicando 
os proles e os contras das 
distintas opcións, utilizando 
para iso os elementos 
lingüísticos adecuados 
para dotar ao texto de 
cohesión e coherencia e 
manexando un léxico 
adaptado ao contexto e 
ao propósito comunicativo 
que se persegue.

CE4.2. Coñecer, 
seleccionar e aplicar as 
estratexias máis 
adecuadas para elaborar 
textos escritos ben 
estruturados e de certa 
lonxitude, p. e. integrando 
de maneira apropiada 
información relevante 
procedente de fontes 
diversas, ou reaxustando o 
rexistro ou o estilo 
(incluíndo léxico, estruturas 

EA4.1. Completa un 
cuestionario detallado con 
información persoal, 
académica ou laboral (p. 
e. para matricularse nunha 
universidade, solicitar un 
traballo, abrir unha conta 
bancaria, ou tramitar un 
visado).

EA4.2. Escribe, en calquera 
soporte ou formato, un 
curriculum vitae detallado, 
xunto cunha carta de 
motivación (p. e. para 
ingresar nunha 
universidade estranxeira, 
ou presentarse como 
candidato a un posto de 
traballo). 

EA4.3. Toma notas, co 
suficiente detalle, durante 
unha conferencia, charla 
ou seminario, e elabora un 
resumo con información 
relevante e as conclusións 
adecuadas, sempre que o 
tema estea relacionado 
coa súa especialidade e o 
discurso estea ben 
estruturado.

EA4.4. Escribe notas, 
anuncios, mensaxes e 
comentarios, en calquera 
soporte, nos que transmite 
e solicita información 
detallada, explicacións, 
reaccións e opinións sobre 
temas persoais, 
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- Aprender a utilizar os 
conectores
- Escribir unha carta.

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as seguintes 
funcións comunicativas:
- Descrición e apreciación
de calidades físicas e 
abstractas de persoas, 
obxectos, lugares, 
actividades, 
procedementos e 
procesos. 

- Intercambio de 
información, indicacións, 
opinións, crenzas e puntos
de vista, consellos, 
advertencias e avisos.

- Expresión da vontade, a 
intención, a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a 
prohibición, a exención e 
a obxección.

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e hipóteses.

Estruturas sintáctico-
discursivas.
-- Xerundios e infinitivos, 
Verbos con cambio de 
significado

Léxico escrito de común 
e máis especializado 
(produción) sobre viaxes.

Patróns gráficos e 

sintácticas e patróns 
discursivos) para adaptar o
texto ao destinatario e 
contexto específicos.

CE4.3. Integrar na propia 
competencia intercultural, 
para producir textos 
escritos ben axustados ao 
contexto específico, os 
aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos máis 
relevantes da lingua e 
culturas meta relativos a 
costumes, usos, actitudes, 
valores e crenzas, e superar
as diferenzas con respecto 
ás linguas e culturas 
propias e os estereotipos, 
demostrando confianza no 
uso de diferentes rexistros 
ou outros mecanismos de 
adaptación contextual, e 
evitando erros serios de 
formulación ou 
presentación textual que 
poidan conducir a 
malentendidos ou 
situacións potencialmente 
conflitivas.

CE4.4. Planificar e articular 
o texto escrito segundo a 
función ou funcións 
comunicativas principais e 
secundarias en cada caso,
seleccionando os 
diferentes expoñentes de 
devanditas funcións 
segundo os seus distintos 
matices de significación, e 
os distintos patróns 

académicos ou 
ocupacionais, respectando
as convencións e normas 
de cortesía e da etiqueta.

EA4.5. Escribe informes en 
formato convencional e de
estrutura clara 
relacionados coa súa 
especialidade (p. e. o 
desenvolvemento e 
conclusións dun 
experimento, sobre un 
intercambio lingüístico, 
unhas prácticas ou un 
traballo de investigación), 
ou menos habituais (p. e. 
un problema xurdido 
durante unha estancia no 
estranxeiro), 
desenvolvendo un 
argumento; razoando a 
favor ou en contra dun 
punto de vista concreto; 
explicando as vantaxes e 
desvantaxes de varias 
opcións, e achegando 
conclusións xustificadas.

EA4.6. Escribe 
correspondencia persoal, 
en calquera soporte, e 
comunícase con 
seguridade en foros e 
blogs, transmitindo 
emoción, resaltando a 
importancia persoal de 
feitos e experiencias, e 
comentando de maneira 
persoal e detallada as 
noticias e os puntos de 
vista das persoas ás que se 
dirixe. 

EA4.7. Escribe, en calquera 
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convencións ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a 
escritura, a ortografía de 
palabras relacionadas 
coas viaxes.

discursivos dos que se 
dispón para presentar e 
organizar a información, 
deixando claro o que se 
considera importante (p. e.
mediante estruturas 
enfáticas), ou os contrastes
ou digresións con respecto 
ao tema principal.

CE4.5. Utilizar 
correctamente, sen erros 
que conduzan a 
malentendidos, as 
estruturas morfosintácticas, 
os patróns discursivos e os 
elementos de coherencia 
e de cohesión de uso 
común e máis específico, 
seleccionándoos en 
función do propósito 
comunicativo no contexto 
concreto (p. e. o uso da 
voz pasiva en 
presentacións de carácter 
académico, ou de frases 
de relativo para facer unha
descrición detallada).

CE4.6. Coñecer, e saber 
seleccionar e utilizar léxico 
escrito común e expresións 
e modismos de uso 
habitual, e máis 
especializado segundo os 
propios intereses e 
necesidades no ámbito 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, así 
como un reducido 
repertorio de palabras e 

soporte, cartas formais de 
carácter académico ou 
profesional, dirixidas a 
institucións públicas ou 
privadas e a empresas, nas
que dá e solicita 
información; describe a súa
traxectoria académica ou 
profesional e as súas 
competencias; e explica e 
xustifica co suficiente 
detalle os motivos das súas 
accións e plans (p. e. carta
de motivación para 
matricularse nunha 
universidade estranxeira, 
ou para solicitar un posto 
de traballo), respectando 
as convencións formais e 
de cortesía propias deste 
tipo de textos.
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expresións que permita un 
uso humorístico e estético 
sinxelo do idioma.

CE4.7. Axustarse con 
consistencia aos patróns 
ortográficos, de 
puntuación e de formato 
de uso común, e algúns de 
carácter máis específico 
(p. e. abreviaturas ou 
asteriscos); saber manexar 
procesadores de textos 
para resolver, p. e., dúbidas
sobre variantes ortográficas
en diversos estándares da 
lingua, e utilizar con soltura 
as convencións escritas 
que rexen na 
comunicación por Internet.
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PROGRAMAS DE REFORZO E AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención á 
Diversidade)

A través destas actividades desenvólvese fundamentalmente a adquisición de  a 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).

O profesor titular proporcionará material de reforzo aos alumnos que o necesiten

EDUCACIÓN LITERARIA

A través destas actividades desenvólvese a CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 
(CCEC):

Valoración e participación activa en actividades literarias na clase.
Aprecio da literatura como fonte de pracer sendo capaz  de mostrar  unha actitude
crítica cara a ela.

CONTIDOS INTERCURRICULARES

A través da aprendizaxe destes contidos desenvólvese a COMPETENCIA MATEMÁTICA E 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCT) E COMPETENCIA DIXITAL 
(CD)

VALORES E ACTITUDES (Contidos de tratamento transversal)

A través do proceso de ensino-aprendizaxe destes valores desenvólvense as COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC)

Valores:

Educación Moral e Cívica: Respecto aos demais no uso das novas tecnoloxías.
Educación para o Lecer: Valorar a importancia da viaxe na formación social do individuo

Actitudes:

Educación e respecto na lingua estranxeira. 
Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa lingua materna, acento, orixe, etc. 
Superar o bloqueo mental cando se coñece a novos falantes da lingua estranxeira
Escoita atenta e mostrando seguridade
Uso da lingua estranxeira na clase
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UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN
 
A través do uso destas ferramentas desenvólvese a COMPETENCIA DIXITAL (CD):  

Traballo na aula Moodle do centro

SENTIDO DE INICIATIVA E EMPRENDIMIENTO

A través das seguintes actividades desenvólvese o SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO 
EMPRENDEDOR (SIE):

Iniciativa para participar en actividades de grupo 
◦

Emprendimento para facer as tarefas individuais por si mesmos
◦

 

RECURSOS DE AVALIACIÓN

A través das seguintes actividades desenvólvese a COMPETENCIA PARA APRENDER A 
APRENDER (CAA):

Avaliación informal
Observación  na  aula  para  comprobar  tanto  o  progreso  individual  como  o
global

Avaliación formal
◦  Exames escritos de gramática e vocabulario
◦ Exame de texto
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UNIT 2: GLOBAL ISSUES

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CRAVE41

Ao finalizar a unidade, o alumno será capaz de: 

 Entender, memorizar e usar correctamente o vocabulario, collocations e
Phrasal verbs relativos aos problemas globais, e os adxectivos e os sufixos
sustantivos CCL, CMCT, CAA

 Identificar información específica dun texto sobre terrorismo CCL, CMST,
CSC, CAA

 Identificar información específica relativa a problemas mundiales a través
dunha actividade de escoita CCL, CMCT, CSC, CCEC, CAA

 Acordo e en desacordo con outros, pedir opinións e reaccións, e pedir
exemplos ou aclaracións CCL, CAA, SIE

 Escribir un ensaio de opinión  CCL, CAA, SIE

41
                Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en 
comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía e Competencias Crave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: 
Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais
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Estratexias de 
comprensión: 
- Mobilización de 
información previa sobre 
tipo de tarefa e sobre o 
tema da unidade: 
problemas globais.

- Identificación do tipo 
textual, adaptando a 
comprensión ao mesmo, 
mediante escóitaa dun 
texto sobre 
medioambiente ou 
terrorosmo. 

- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
xeral, información 
esencial, puntos 
principais, detalles 
relevantes, implicacións) 
ao escoitar unha 
información sobre o tema
da unidade. 

- Formulación de hipótese
sobre contido e contexto 
antes de escoitar un 
cuestionario diferentes 
aspectos relativos cunha 
vida saudable.

- Inferencia e formulación 
de hipótese sobre 
significados a partir da 
comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, utilizando
imaxes para predicir o 
contido dun texto a.
 

Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 

CE1.1. Identificar as ideas 
principais, información 
detallada e implicacións 
xerais de textos de certa 
lonxitude, ben organizados 
e lingüisticamente 
complexos, nunha 
variedade de lingua 
estándar e articulados a 
velocidade normal, que 
traten de temas tanto 
concretos como 
abstractos, mesmo si son 
de carácter técnico cando
estean dentro do propio 
campo de especialización 
ou de interese nos ámbitos 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, sempre
que as condicións 
acústicas sexan boas e 
póidanse confirmar certos 
detalles. 

CE1.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
adecuadas para 
comprender o sentido 
xeral; a información 
esencial; os puntos 
principais; os detalles 
relevantes; información, 
ideas e opinións tanto 
implícitas como explícitas 
do texto, formuladas de 
maneira clara; e matices 
como a ironía ou o humor, 
ou o uso poético ou 
estético da lingua cando a
imaxe facilita a 
comprensión.

CE1.3. Coñecer coa 
profundidade debida e 

EA1.1. Comprende 
instrucións, anuncios, 
declaracións e mensaxes 
detalladas, dados cara a 
cara ou por outros medios, 
sobre temas concretos, en 
linguaxe estándar e a 
velocidade normal (p. e. 
declaracións ou mensaxes 
institucionais). 

EA1.6. Comprende a liña 
argumental, as ideas 
principais, os detalles 
relevantes e as 
implicacións xerais en 
presentacións, 
conferencias ou seminarios 
de certa extensión e 
complexidade sobre temas
académicos ou 
profesionais da súa área 
de interese, tanto 
concretos como 
abstractos, sempre que 
haxa marcadores que 
estruturen o discurso e 
guíen a comprensión.

EA1.7. Comprende o 
contido da información da 
maioría do material 
gravado ou retransmitido 
nos medios de 
comunicación, relativo a 
temas de interese persoal, 
identificando o estado de 
ánimo, o ton e mesmo o 
humor do falante, sempre 
que o discurso estea 
articulado con claridade, 
nunha variedade de lingua
estándar e a velocidade 
normal.
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rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe non 
verbal relativo aos temas 
da unidade

Funcións comunicativas:
- Escoitar noticias reais de 
tv sobre temas de 
terrorismo ou problemas 
globais
- Escoitar unha entrevista 
de radio sobre 
medioambiente.

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as seguintes 
funcións comunicativas:
- Descrición e apreciación
de calidades físicas e 
abstractas de persoas, 
obxectos, lugares, 
actividades, 
procedementos e 
procesos. 

- Intercambio de 
información, indicacións, 
opinións, crenzas e puntos
de vista, consellos, 
advertencias e avisos.

- Expresión da vontade, a 
intención, a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a 
prohibición, a exención e 
a obxección.

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e hipóteses.

Estruturas sintáctico-
discursivas.
- Formas pasivas
- Transformación de 

aplicar eficazmente á 
comprensión do texto os 
coñecementos 
sociolingüísticos relativos á 
estruturación social, ás 
relacións interpersoais en 
diversos contextos (desde 
informal até institucional) e 
as convencións sociais 
(incluíndo crenzas e 
estereotipos) 
predominantes nas culturas
en que se utiliza a lingua 
meta, así como os 
coñecementos culturais 
máis relevantes (p. e. 
históricos ou artísticos) que 
permitan captar as alusións
máis directas sobre estes 
aspectos que poida conter
o texto.

CE1.4. Distinguir a función 
ou funcións comunicativas 
tanto principais como 
secundarias do texto e 
apreciar as diferenzas de 
significación de distintos 
expoñentes das mesmas, 
así como distinguir os 
significados xerais 
asociados ao uso de 
distintos patróns discursivos 
típicos polo que respecta á
presentación e 
organización da 
información (entre outros, 
topicalización (p. e. uso de 
estruturas pasivas ou 
enfáticas), contraste, 
digresión, ou 
recapitulación). 

CE1.5. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto oral 
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frases: activo a pasivo, 
omisión do
axente cando sexa 
posible
- A pasiva con verbos con
dous obxectos
- A pasiva con verbos de 
informes: subject + 
passive
reporting verb + to + 
infinitive; and it + passive 
reporting verb + that 
reporting verb + that
- have / get something 
doe cando alguén máis 
fai un traballo para nós

Léxico oral de uso común
e máis especializado 
(recepción)
- Colocacións de estilo de
vida saudables: be 
positive, etc
- Enfermidades: cut, 
diarrhoea, the hiccups, 
the measles, etc
- Tratamentos: ask the 
pharmacist for some 
advice, etc
- Phrasal verbs: come 
round, fight off, get over, 
etc
- sufixos adxectivo: -able, 
-ful, -less
- sufixos sustantivo: -ing, 
-ment,-sis, -tion, -e

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación:
- Vínculos: dress up, fight 
off, get over, look after, 
etc
- Grupos de consonantes

os significados e funcións 
específicos xeralmente 
asociados a diversas 
estruturas sintácticas de 
uso común segundo o 
contexto de comunicación
(p. e. estrutura interrogativa
para expresar admiración).

CE1.6. Recoñecer léxico 
oral común e máis 
especializado, relacionado
cos propios intereses e 
necesidades no ámbito 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, e 
expresións e modismos de 
uso habitual, así como as 
connotacións máis 
discernibles no uso 
humorístico ou poético do 
idioma cando o contexto 
ou o apoio visual facilitan a
súa comprensión.

CE1.7. 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 a ironía e o 
humor) cando a 
articulación é clara.
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Estratexias de produción:
Producir textos orais 
relacionados cos 
problemas do mundo,  
practicando con todo iso 
as seguintes estratexias 
de produción oral:

Planificación
- Adecuar o texto ao 
destinatario, contexto e 
canle, aplicando o 
rexistro e a estrutura de 
discurso adecuados a 
cada caso.

Execución

- 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 
dispoñibles. 

- Compensar as carencias
lingüísticas mediante 
procedementos 
lingüísticos, 
paralingüísticos ou 
Paratextuais:

Lingüísticos

- Definir ou parafrasear un
termo ou expresión.

Paralingüísticos e 
Paratextuais

CE2.1. Construír textos 
claros e co detalle 
suficiente, ben organizados
e adecuados ao 
interlocutor e propósito 
comunicativo, sobre temas 
diversos, xerais e máis 
específicos dentro do 
propio campo de 
especialidade ou de 
interese, e defender un 
punto de vista sobre temas 
xerais ou relacionados coa 
propia especialidade, 
indicando os proles e os 
contras das distintas 
opcións, así como tomar 
parte activa en 
conversacións formais ou 
informais de certa 
lonxitude, 
desenvolvéndose cun grao
de corrección e fluidez que
permita manter a 
comunicación. 

CE2.2. Coñecer, 
seleccionar con coidado, e
saber aplicar eficazmente 
e con certa naturalidade, 
as estratexias adecuadas 
para producir textos orais 
de diversos tipos e de certa
lonxitude, planificando o 
discurso segundo o 
propósito, a situación, os 
interlocutores e a canle de 
comunicación; recorrendo 
á paráfrases ou a 

EA2.1. Fai presentacións de
certa duración sobre 
temas do seu interese 
académico ou 
relacionados coa súa 
especialidade (p. e. o 
desenvolvemento dun 
experimento científico, ou 
unha análise de aspectos 
históricos, sociais ou 
económicos), cunha 
estrutura clara que axuda 
aos oíntes a fixarse nos 
aspectos máis importantes,
e demostrando seguridade
á hora de contestar 
preguntas do auditorio 
formuladas con claridade 
e a velocidade normal.

EA2.2. Desenvólvese con 
seguridade en transaccións
e xestións cotiás e menos 
habituais, xa sexa cara a 
cara, por teléfono ou 
outros medios técnicos, 
solicitando información 
detallada, ofrecendo 
explicacións claras e 
detalladas e 
desenvolvendo a súa 
argumentación de 
maneira satisfactoria na 
resolución dos problemas 
que xurdan.

 
EA2.3. Participa con soltura 
en conversacións informais 
cara a cara ou por 
teléfono ou outros medios 
técnicos, nas que describe 
con detalle feitos, 
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ESTÁNDARES DE
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- Sinalar obxectos, usar 
deícticos ou realizar 
accións que aclaran o 
significado.

- 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 relativo aos tema 
da unidade.

Funcións comunicativas:
- Discutir acerca dos 
problemas globais que 
mais lles preocupan

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as seguintes 
funcións comunicativas:
- Descrición e apreciación
de calidades físicas e 
abstractas de persoas, 
obxectos, lugares, 
actividades, 
procedementos e 
procesos. 

- Intercambio de 
información, indicacións, 
opinións, crenzas e puntos
de vista, consellos, 
advertencias e avisos.

circunloquios cando non se
atopa a expresión precisa, 
e identificando e corrixindo
os erros que poidan 
provocar unha interrupción
da comunicación.

CE2.3. Integrar na propia 
competencia intercultural, 
para producir textos orais 
ben axustados ao contexto
específico, os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos máis 
relevantes da lingua e 
culturas meta relativos a 
costumes, usos, actitudes, 
valores e crenzas, e superar
as diferenzas con respecto 
ás linguas e culturas 
propias e os estereotipos, 
demostrando confianza no 
uso de diferentes rexistros 
ou outros mecanismos de 
adaptación contextual, e 
evitando erros serios de 
formulación ou 
comportamento que 
poidan conducir a 
situacións potencialmente 
conflitivas.

CE2.4. Planificar e articular 
o texto oral segundo a 
función ou funcións 
comunicativas principais e 
secundarias en cada caso,
seleccionando os 
diferentes expoñentes de 
devanditas funcións 
segundo os seus distintos 
matices de significación, e 

experiencias, sentimentos e
reaccións, soños, 
esperanzas e ambicións, e 
responde adecuadamente
aos sentimentos que 
expresan os seus 
interlocutores; describe con
detalle experiencias 
persoais e as súas 
reaccións ante as mesmas; 
expresa con convicción 
crenzas, acordos e 
desacordos, e explica e 
xustifica de maneira 
persuasiva as súas opinións 
e proxectos.

EA2.4. Toma parte 
adecuadamente en 
conversacións formais, 
entrevistas, reunións e 
debates de carácter 
académico ou 
ocupacional, achegando 
e pedindo información 
relevante e detallada 
sobre aspectos concretos e
abstractos de temas 
cotiáns e menos habituais 
nestes contextos; 
explicando os motivos dun 
problema complexo e 
pedindo e dando 
instrucións ou suxestións 
para resolvelo; 
desenvolvendo 
argumentos de forma 
comprensible e 
convincente e 
comentando as 
contribucións dos 
interlocutores; opinando, e 
facendo propostas 
xustificadas sobre futuras 
actuacións.
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- Expresión da vontade, a 
intención, a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a 
prohibición, a exención e 
a obxección.

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e hipóteses.

Estruturas sintáctico-
discursivas.

- Phrasal verbs
- Verbs with similar 
meanings
- Suffixes

Léxico oral común e máis 
especializado 
(produción)
-  Environment.
- Global issues

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación.
- Vínculos: dress up, fight 
off, get over, look after, 
etc
- Grupos de consonantes

os distintos patróns 
discursivos dos que se 
dispón para presentar e 
organizar a información, 
deixando claro o que se 
considera importante (p. e.
mediante estruturas 
enfáticas), ou os contrastes
ou digresións con respecto 
ao tema principal.

CE2.5. Utilizar 
correctamente, sen erros 
que conduzan a 
malentendidos, as 
estruturas morfosintácticas, 
os patróns discursivos e os 
elementos de coherencia 
e de cohesión de uso 
común e máis específico, 
seleccionándoos en 
función do propósito 
comunicativo no contexto 
concreto (p. e. o uso da 
voz pasiva en 
presentacións de carácter 
académico, ou de frases 
de relativo para facer unha
descrición detallada).

CE2.6. Coñecer, e saber 
seleccionar e utilizar léxico 
oral común e expresións e 
modismos de uso habitual, 
e máis especializado 
segundo os propios 
intereses e necesidades no 
ámbito persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, así 
como un reducido 
repertorio de palabras e 
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expresións que permita un 
uso humorístico, poético ou
estético sinxelo do idioma.

CE2.7. Reproducir, 
axustándose debidamente 
a algunha variedade 
estándar da lingua, patróns
sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entoación de uso 
común e máis específicos, 
seleccionándoos en 
función das propias 
intencións comunicativas, 
incluíndo a expresión 
sinxela da ironía e do 
humor.

CE2.8. Expresarse con 
relativa facilidade e 
naturalidade, e cun grao 
de fluidez que permita 
desenvolver o discurso sen 
moita axuda do 
interlocutor, aínda que 
poidan darse algúns 
problemas de formulación 
que retarden algo o 
discurso ou que requiran 
expor de maneira distinta o
que se quere dicir.

CE2.9. Xestionar a 
interacción de maneira 
eficaz en situacións 
habituais, respectando e 
tomando a quenda de 
palabra con amabilidade 
e cando se desexa, e 
axustando a propia 
contribución á dos 
interlocutores percibindo as
súas reaccións, así como 
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defenderse en situacións 
menos rutineiras, e mesmo 
difíciles, p. e. cando o 
interlocutor acapara a 
quenda de palabra, ou 
cando a súa contribución 
é escasa e haxa que 
encher as lagoas 
comunicativas ou animarlle
a participar.
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TEXTOS ESCRITOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

Estratexias de 
comprensión:
- Mobilización de 
información previa sobre 
o tema da unidade. 

- Identificación do tipo 
textual, adaptando a 
comprensión ao mesmo 
mediante a lectura dun 
texto sobre terrorismo. 

- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
xeral, información 
esencial, puntos 
principais, detalles 
relevantes, implicacións)

- Formulación de hipótese
sobre contido e contexto 
antes de ler un texto .

- Inferencia e formulación 
de hipótese sobre 
significados a partir da 
comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, utilizando
imaxes para predicir o 
contido dun texto 

Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe non 
verbal relativo aos temas 
da unidade.

 Funcións comunicativas:
- Ler un texto sobre 
problemas globales.

CE3.1. Identificar as ideas 
principais, información 
detallada e implicacións 
xerais de textos de certa 
lonxitude, ben organizados 
e lingüisticamente 
complexos, nunha 
variedade de lingua 
estándar e que traten de 
temas tanto concretos 
como abstractos, mesmo si
son de carácter técnico 
cando estean dentro do 
propio campo de 
especialización ou de 
interese, nos ámbitos 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, sempre
que se poidan reler as 
seccións difíciles.

CE3.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
adecuadas para 
comprender o sentido 
xeral; a información 
esencial; os puntos 
principais; os detalles 
relevantes; información, 
ideas e opinións tanto 
implícitas como explícitas 
do texto si están 
claramente sinalizadas; e 
matices como a ironía ou o
humor, ou o uso poético ou
estético da lingua, 
formulados de maneira 
clara.

CE3.3. Coñecer coa 
profundidade debida e 
aplicar eficazmente á 
comprensión do texto os 
coñecementos 

EA3.1. Comprende 
instrucións extensas e 
complexas dentro da súa 
área de interese ou a súa 
especialidade, incluíndo 
detalles sobre condicións e
advertencias, sempre que 
poida volver ler as seccións
difíciles (p. e. acerca de 
instrumentos de medición 
ou de procedementos 
científicos).

EA3.2. Entende detalles 
relevantes e implicacións 
de anuncios e material de 
carácter publicitario sobre 
asuntos do seu interese 
persoal (p. e. posters, flyers,
pancartas, grafitti), 
académico (p. e. pósteres 
científicos) ou profesional 
(p. e. boletíns informativos, 
documentos oficiais).

EA3.4. Comprende os 
detalles relevantes e as 
implicacións de 
correspondencia formal de
institucións públicas ou 
entidades privadas como 
universidades, empresas ou
compañías de servizos, 
sobre temas concretos e 
abstractos de carácter 
persoal e académico 
dentro da súa área de 
interese ou a súa 
especialidade.

EA3.5. Comprende a 
información, e ideas e 
opinións implícitas, en 
noticias e artigos 
xornalísticos e de opinión 
ben estruturados e de 
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A través destas 
actividades o alumno 
practicará as seguintes 
funcións comunicativas:

- Intercambio de 
información, indicacións, 
opinións, crenzas e puntos
de vista, consellos, 
advertencias e avisos.

- Expresión da vontade, a 
intención, a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a 
prohibición, a exención e 
a obxección.

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e hipóteses.

Estruturas sintáctico-
discursivas.

- Phrasal verbs
- Verbs with similar 
meanings
- Suffixes

Léxico escrito común e 
máis especializado 
(recepción)

- Environment
- Globlal issues

Patróns gráficos e 
convencións ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a 
lectura, a ortografía de 
palabras relacionadas 
cos problemas do noso 
mundo.

sociolingüísticos relativos á 
estruturación social, ás 
relacións interpersoais en 
diversos contextos (desde 
informal até institucional) e 
as convencións sociais 
(incluíndo crenzas e 
estereotipos) 
predominantes nas culturas
en que se utiliza a lingua 
meta, así como os 
coñecementos culturais 
máis relevantes (p. e. 
históricos ou artísticos) que 
permitan captar as alusións
máis directas sobre estes 
aspectos que poida conter
o texto.

CE3.4. Distinguir a función 
ou funcións comunicativas 
tanto principais como 
secundarias do texto e 
apreciar as diferenzas de 
significación de distintos 
expoñentes das mesmas, 
así como distinguir os 
significados xerais 
asociados ao uso de 
distintos patróns discursivos 
típicos polo que respecta á
presentación e 
organización da 
información e as ideas (p. 
e. uso de estruturas pasivas 
ou enfáticas, contraste, 
digresión ou 
recapitulación).

CE3.5. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto 
escrito os significados e 
funcións específicos 
xeralmente asociados a 
diversas estruturas 

certa lonxitude que tratan 
dunha variedade de temas
de actualidade ou máis 
especializados, tanto 
concretos como 
abstractos, dentro da súa 
área de interese, e localiza 
con facilidade detalles 
relevantes neses textos.

EA3.6. Entende, en textos 
de referencia e consulta, 
tanto en soporte papel 
como dixital, información 
detallada sobre temas da 
súa especialidade nos 
ámbitos académico ou 
ocupacional, así como 
información concreta 
relacionada con cuestións 
prácticas en textos 
informativos oficiais, 
institucionais, ou 
corporativos.
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sintácticas de uso común 
segundo o contexto de 
comunicación (p. e. 
estrutura interrogativa para
expresar admiración).

CE3.6. Recoñecer léxico 
escrito común e máis 
especializado relacionado 
cos propios intereses e 
necesidades no ámbito 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, e 
expresións e modismos de 
uso habitual, así como as 
connotacións máis 
discernibles no uso 
humorístico, poético ou 
estético do idioma cando 
o contexto ou o apoio 
visual facilitan a súa 
comprensión.

CE3.7. 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. §, ≤).
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Estratexias de produción:
Producir textos escritos de
opinion.

Planificación
- Localizar e usar 
adecuadamente recursos
lingüísticos ou temáticos 
(uso dun dicionario ou 
gramática, obtención de 
axuda, etc,).

Execución

- 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 
dispoñibles. 

Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes;

Funcións comunicativas:
- Estudar expresións para 
estruturar un ensaio de 
opinión.
- Aprender a utilizar 
conectores de adición e 
contraste
- Escribir un ensaio de 
opinión.

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as seguintes 

CE4.1. Escribir, en calquera 
soporte, textos ben 
estruturados sobre unha 
ampla serie de temas 
relacionados cos propios 
intereses ou especialidade,
facendo descricións claras 
e detalladas; sintetizando 
información e argumentos 
extraídos de diversas fontes
e organizándoos de 
maneira lóxica; e 
defendendo un punto de 
vista sobre temas xerais, ou 
máis específico, indicando 
os proles e os contras das 
distintas opcións, utilizando 
para iso os elementos 
lingüísticos adecuados 
para dotar ao texto de 
cohesión e coherencia e 
manexando un léxico 
adaptado ao contexto e 
ao propósito comunicativo 
que se persegue.

CE4.2. Coñecer, 
seleccionar e aplicar as 
estratexias máis 
adecuadas para elaborar 
textos escritos ben 
estruturados e de certa 
lonxitude, p. e. integrando 
de maneira apropiada 
información relevante 
procedente de fontes 
diversas, ou reaxustando o 
rexistro ou o estilo 
(incluíndo léxico, estruturas 
sintácticas e patróns 
discursivos) para adaptar o
texto ao destinatario e 

EA4.1. Completa un 
cuestionario detallado con 
información persoal, 
académica ou laboral (p. 
e. para matricularse nunha 
universidade, solicitar un 
traballo, abrir unha conta 
bancaria, ou tramitar un 
visado).

EA4.2. Escribe, en calquera 
soporte ou formato, un 
curriculum vitae detallado, 
xunto cunha carta de 
motivación (p. e. para 
ingresar nunha 
universidade estranxeira, 
ou presentarse como 
candidato a un posto de 
traballo). 

EA4.3. Toma notas, co 
suficiente detalle, durante 
unha conferencia, charla 
ou seminario, e elabora un 
resumo con información 
relevante e as conclusións 
adecuadas, sempre que o 
tema estea relacionado 
coa súa especialidade e o 
discurso estea ben 
estruturado.

EA4.4. Escribe notas, 
anuncios, mensaxes e 
comentarios, en calquera 
soporte, nos que transmite 
e solicita información 
detallada, explicacións, 
reaccións e opinións sobre 
temas persoais, 
académicos ou 
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funcións comunicativas:
- Descrición e apreciación
de calidades físicas e 
abstractas de persoas, 
obxectos, lugares, 
actividades, 
procedementos e 
procesos. 

- Intercambio de 
información, indicacións, 
opinións, crenzas e puntos
de vista, consellos, 
advertencias e avisos.

- Expresión da vontade, a 
intención, a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a 
prohibición, a exención e 
a obxección.

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e hipóteses.

Estruturas sintáctico-
discursivas.

- Phrasal verbs
- Verbs with similar 
meanings
- Suffixes

Léxico escrito de común 
e máis especializado 
(produción)

- Environment
- Global issues

Patróns gráficos e 
convencións ortográficas 
Mostrar interese por 

contexto específicos.

CE4.3. Integrar na propia 
competencia intercultural, 
para producir textos 
escritos ben axustados ao 
contexto específico, os 
aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos máis 
relevantes da lingua e 
culturas meta relativos a 
costumes, usos, actitudes, 
valores e crenzas, e superar
as diferenzas con respecto 
ás linguas e culturas 
propias e os estereotipos, 
demostrando confianza no 
uso de diferentes rexistros 
ou outros mecanismos de 
adaptación contextual, e 
evitando erros serios de 
formulación ou 
presentación textual que 
poidan conducir a 
malentendidos ou 
situacións potencialmente 
conflitivas.

CE4.4. Planificar e articular 
o texto escrito segundo a 
función ou funcións 
comunicativas principais e 
secundarias en cada caso,
seleccionando os 
diferentes expoñentes de 
devanditas funcións 
segundo os seus distintos 
matices de significación, e 
os distintos patróns 
discursivos dos que se 
dispón para presentar e 
organizar a información, 

ocupacionais, respectando
as convencións e normas 
de cortesía e da etiqueta.

EA4.5. Escribe informes en 
formato convencional e de
estrutura clara 
relacionados coa súa 
especialidade (p. e. o 
desenvolvemento e 
conclusións dun 
experimento, sobre un 
intercambio lingüístico, 
unhas prácticas ou un 
traballo de investigación), 
ou menos habituais (p. e. 
un problema xurdido 
durante unha estancia no 
estranxeiro), 
desenvolvendo un 
argumento; razoando a 
favor ou en contra dun 
punto de vista concreto; 
explicando as vantaxes e 
desvantaxes de varias 
opcións, e achegando 
conclusións xustificadas.

EA4.6. Escribe 
correspondencia persoal, 
en calquera soporte, e 
comunícase con 
seguridade en foros e 
blogs, transmitindo 
emoción, resaltando a 
importancia persoal de 
feitos e experiencias, e 
comentando de maneira 
persoal e detallada as 
noticias e os puntos de 
vista das persoas ás que se 
dirixe. 

EA4.7. Escribe, en calquera 
soporte, cartas formais de 
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aprender, mediante a 
escritura, a ortografía de 
palabras relacionadas co
tema da unidade.

deixando claro o que se 
considera importante (p. e.
mediante estruturas 
enfáticas), ou os contrastes
ou digresións con respecto 
ao tema principal.

CE4.5. Utilizar 
correctamente, sen erros 
que conduzan a 
malentendidos, as 
estruturas morfosintácticas, 
os patróns discursivos e os 
elementos de coherencia 
e de cohesión de uso 
común e máis específico, 
seleccionándoos en 
función do propósito 
comunicativo no contexto 
concreto (p. e. o uso da 
voz pasiva en 
presentacións de carácter 
académico, ou de frases 
de relativo para facer unha
descrición detallada).

CE4.6. Coñecer, e saber 
seleccionar e utilizar léxico 
escrito común e expresións 
e modismos de uso 
habitual, e máis 
especializado segundo os 
propios intereses e 
necesidades no ámbito 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, así 
como un reducido 
repertorio de palabras e 
expresións que permita un 
uso humorístico e estético 
sinxelo do idioma.

carácter académico ou 
profesional, dirixidas a 
institucións públicas ou 
privadas e a empresas, nas
que dá e solicita 
información; describe a súa
traxectoria académica ou 
profesional e as súas 
competencias; e explica e 
xustifica co suficiente 
detalle os motivos das súas 
accións e plans (p. e. carta
de motivación para 
matricularse nunha 
universidade estranxeira, 
ou para solicitar un posto 
de traballo), respectando 
as convencións formais e 
de cortesía propias deste 
tipo de textos.
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CE4.7. Axustarse con 
consistencia aos patróns 
ortográficos, de 
puntuación e de formato 
de uso común, e algúns de 
carácter máis específico 
(p. e. abreviaturas ou 
asteriscos); saber manexar 
procesadores de textos 
para resolver, p. e., dúbidas
sobre variantes ortográficas
en diversos estándares da 
lingua, e utilizar con soltura 
as convencións escritas 
que rexen na 
comunicación por Internet.
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PROGRAMAS DE REFORZO E AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención á 
Diversidade)

A través destas actividades desenvólvese fundamentalmente a adquisición de  a 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).

O profesor proporcionará o material  necesario para o reforzo dos alumnos que o
precisen

EDUCACIÓN LITERARIA

A través destas actividades desenvólvese a CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 
(CCEC):

Valoración e participación activa en actividades literarias na clase.
Aprecio da literatura como fonte de pracer sendo capaz  de mostrar  unha actitude
crítica cara a ela.

CONTIDOS INTERCURRICULARES

A través da aprendizaxe destes contidos desenvólvese a COMPETENCIA MATEMÁTICA E 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCT):  

VALORES E ACTITUDES (Contidos de tratamento transversal)

A través do proceso de ensino-aprendizaxe destes valores desenvólvense as 
COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC):

Valores:.
Educación Moral e Cívica: Valorar a importancia de cuidar do noso mundo entre todos.

Actitudes:

Educación e respecto na lingua estranxeira. 
Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa lingua materna, acento,
orixe, etc. 
Superar o bloqueo mental cando se coñece a novos falantes da lingua estranxeira
Escoita atenta e mostrando seguridade
Uso da lingua estranxeira na clase
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UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN
 
A través do uso destas ferramentas desenvólvese a COMPETENCIA DIXITAL (CD):   Curso 
Moodle do centro

SENTIDO DE INICIATIVA E EMPRENDIMIENTO

A través das seguintes actividades desenvólvese o SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO 
EMPRENDEDOR (SIE):

Iniciativa para participar en actividades de grupo 
◦

emprendimento para facer as tarefas individuais por si mesmos:
◦

RECURSOS DE AVALIACIÓN

A través das seguintes actividades desenvólvese a COMPETENCIA PARA APRENDER A 
APRENDER (CAA):

Avaliación informal
Observación  na  aula  para  comprobar  tanto  o  progreso  individual  como  o
global

Avaliación formal
◦ Exames escritos de gramátca, vocabulario e texto.
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UNIT 3: FREE TIME

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CRAVE42

Ao finalizar a unidade, o alumno será capaz de: 

 Entender, memorizar e usar correctamente o vocabulario,  Phrasal verbs e
compound nouns relativo ao tempo de lecer e hobbies, prefixos e verbos
con preposicións CCL, CMCT, CAA

 Identificar  información específica dun texto sobre hobbies CCL, CMCT,
CAA

 Identificar  información  específica  relativa  ao  choque  cultural  a  través
dunha actividade de escoita CCL, CMCT, CSC, CCEC, CAA

 Discutir  as  opcións,  pedir  aos  demais  que  falen,  facer  suxestións,  ser
entusiasta e chegar a un acordo CCL, CSC, CAA, SIE

 Escribir un ensaio de a favor/en contra CCL, CAA, SIE

42
                Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en 
comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía e Competencias Crave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: 
Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais
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UNIT 3: FREE TIME

BLOQUE 1:
COMPRENSIÓN DE

TEXTOS ORAIS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

Estratexias de 
comprensión: 
- Mobilización de 
información previa sobre 
tipo de tarefa e sobre o 
tema da unidade: tempo 
de lecer.

- Identificación do tipo 
textual, adaptando a 
comprensión ao mesmo, 
mediante escóitaa dun 
texto sobre hobbies. 

- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
xeral, información 
esencial, puntos 
principais, detalles 
relevantes, implicacións) 
ao escoitar unhas 
preguntas sobre as 
actividades de lecer.

- Inferencia e formulación 
de hipótese sobre 
significados a partir da 
comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, utilizando
imaxes para predicir o 
contido dun texto sobre 
hobbies.

- Reformulación de 
hipótese a partir da 
comprensión de novos 
elementos, ao escoitar un
diálogo sobre unha 
entrevista de radio sobre 
o choque cultural.

Aspectos socioculturais e 

CE1.1. Identificar as ideas 
principais, información 
detallada e implicacións 
xerais de textos de certa 
lonxitude, ben organizados 
e lingüisticamente 
complexos, nunha 
variedade de lingua 
estándar e articulados a 
velocidade normal, que 
traten de temas tanto 
concretos como 
abstractos, mesmo si son 
de carácter técnico cando
estean dentro do propio 
campo de especialización 
ou de interese nos ámbitos 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, sempre
que as condicións 
acústicas sexan boas e 
póidanse confirmar certos 
detalles. 

CE1.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
adecuadas para 
comprender o sentido 
xeral; a información 
esencial; os puntos 
principais; os detalles 
relevantes; información, 
ideas e opinións tanto 
implícitas como explícitas 
do texto, formuladas de 
maneira clara; e matices 
como a ironía ou o humor, 
ou o uso poético ou 
estético da lingua cando a
imaxe facilita a 

EA1.1. Comprende 
instrucións, anuncios, 
declaracións e mensaxes 
detalladas, dados cara a 
cara ou por outros medios, 
sobre temas concretos, en 
linguaxe estándar e a 
velocidade normal (p. e. 
declaracións ou mensaxes 
institucionais). 

EA1.2. Entende os detalles 
do que se lle di en 
transaccións e xestións que
xorden mentres viaxa, 
organiza a viaxe ou trata 
coas autoridades, así 
como en situacións menos 
habituais en hoteis, tendas,
axencias de viaxes, centros
de saúde, traballo ou 
estudos (p. e. para recibir 
asistencia sanitaria como 
turista ou como residente, 
cambiar unha reserva de 
hotel, anular billetes, ou 
cambiar un artigo 
defectuoso), sempre que 
poida pedir confirmación.

EA1.4. Comprende, en 
debates e conversacións 
informais sobre temas 
habituais ou do seu 
interese, a postura ou 
punto de vista dos seus 
interlocutores, así como 
algúns sentidos implícitos e 
matices como a ironía ou o
humor.

EA1.6. Comprende a liña 
argumental, as ideas 
principais, os detalles 
relevantes e as 
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sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe non 
verbal relativo aos 
seguintes temas:

- Actividades de lecer
- Hobbies

Funcións comunicativas:

- Escoitar unha entrevista 
de radio sobre hobbies.

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as seguintes 
funcións comunicativas:
- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición de 
estados e situacións 
presentes, e expresión de 
predicións e de sucesos 
futuros a curto, medio e 
longo prazo.

- Intercambio de 
información, indicacións, 
opinións, crenzas e puntos
de vista, consellos, 
advertencias e avisos.

- Expresión da vontade, a 
intención, a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a 
prohibición, a exención e 
a obxección.

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e hipóteses.

comprensión.

CE1.3. Coñecer coa 
profundidade debida e 
aplicar eficazmente á 
comprensión do texto os 
coñecementos 
sociolingüísticos relativos á 
estruturación social, ás 
relacións interpersoais en 
diversos contextos (desde 
informal até institucional) e 
as convencións sociais 
(incluíndo crenzas e 
estereotipos) 
predominantes nas culturas
en que se utiliza a lingua 
meta, así como os 
coñecementos culturais 
máis relevantes (p. e. 
históricos ou artísticos) que 
permitan captar as alusións
máis directas sobre estes 
aspectos que poida conter
o texto.

CE1.4. Distinguir a función 
ou funcións comunicativas 
tanto principais como 
secundarias do texto e 
apreciar as diferenzas de 
significación de distintos 
expoñentes das mesmas, 
así como distinguir os 
significados xerais 
asociados ao uso de 
distintos patróns discursivos 
típicos polo que respecta á
presentación e 
organización da 
información (entre outros, 
topicalización (p. e. uso de 
estruturas pasivas ou 
enfáticas), contraste, 
digresión, ou 

implicacións xerais en 
presentacións, 
conferencias ou seminarios 
de certa extensión e 
complexidade sobre temas
académicos ou 
profesionais da súa área 
de interese, tanto 
concretos como 
abstractos, sempre que 
haxa marcadores que 
estruturen o discurso e 
guíen a comprensión.

EA1.7. Comprende o 
contido da información da 
maioría do material 
gravado ou retransmitido 
nos medios de 
comunicación, relativo a 
temas de interese persoal, 
identificando o estado de 
ánimo, o ton e mesmo o 
humor do falante, sempre 
que o discurso estea 
articulado con claridade, 
nunha variedade de lingua
estándar e a velocidade 
normal.
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- Establecemento e 
xestión da comunicación 
e organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.

-  Phrasal  verbs  with  two
particles
- Compound nouns
-  Prefixos  e  verbos  con
preposicións
-Antonyms

Léxico oral de uso común
e máis especializado 
(recepción)

- Relaxation and leisure 
activities

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación:
- Sílabas acentuadas 
e /ə/
- Letras mudas

recapitulación). 

CE1.5. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto oral 
os significados e funcións 
específicos xeralmente 
asociados a diversas 
estruturas sintácticas de 
uso común segundo o 
contexto de comunicación
(p. e. estrutura interrogativa
para expresar admiración).

CE1.6. Reco

ñecer léxico oral común e 
máis especializado, 
relacionado cos propios 
intereses e necesidades no 
ámbito persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, e 
expresións e modismos de 
uso habitual, así como as 
connotacións máis 
discernibles no uso 
humorístico ou poético do 
idioma cando o contexto 
ou o apoio visual facilitan a
súa comprensión.

CE1.7. 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 a ironía e o 
humor) cando a 
articulación é clara.
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AVALIABLES

Estratexias de produción:
Producir textos orais 
relacionados coas 
actividades de lecer.

Planificación
- Adecuar o texto ao 
destinatario, contexto e 
canle, aplicando o 
rexistro e a estrutura de 
discurso adecuados a 
cada caso.

Execución

- 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 
dispoñibles. 

- Compensar as carencias
lingüísticas mediante 
procedementos 
lingüísticos, 
paralingüísticos ou 
Paratextuais:

Lingüísticos
- Definir ou parafrasear un
termo ou expresión.

Paralingüísticos e 
Paratextuais
- Usar linguaxe corporal 
culturalmente pertinente 
(xestos, expresións faciais, 
posturas, contacto visual 
ou corporal, proxémica).

- Usar sons extralingüísticos

CE2.1. Construír textos 
claros e co detalle 
suficiente, ben organizados
e adecuados ao 
interlocutor e propósito 
comunicativo, sobre temas 
diversos, xerais e máis 
específicos dentro do 
propio campo de 
especialidade ou de 
interese, e defender un 
punto de vista sobre temas 
xerais ou relacionados coa 
propia especialidade, 
indicando os proles e os 
contras das distintas 
opcións, así como tomar 
parte activa en 
conversacións formais ou 
informais de certa 
lonxitude, 
desenvolvéndose cun grao
de corrección e fluidez que
permita manter a 
comunicación. 

CE2.2. Coñecer, 
seleccionar con coidado, e
saber aplicar eficazmente 
e con certa naturalidade, 
as estratexias adecuadas 
para producir textos orais 
de diversos tipos e de certa
lonxitude, planificando o 
discurso segundo o 
propósito, a situación, os 
interlocutores e a canle de 
comunicación; recorrendo 
á paráfrases ou a 
circunloquios cando non se
atopa a expresión precisa, 

EA2.1. Fai presentacións de
certa duración sobre 
temas do seu interese 
académico ou 
relacionados coa súa 
especialidade (p. e. o 
desenvolvemento dun 
experimento científico, ou 
unha análise de aspectos 
históricos, sociais ou 
económicos), cunha 
estrutura clara que axuda 
aos oíntes a fixarse nos 
aspectos máis importantes,
e demostrando seguridade
á hora de contestar 
preguntas do auditorio 
formuladas con claridade 
e a velocidade normal.

EA2.2. Desenvólvese con 
seguridade en transaccións
e xestións cotiás e menos 
habituais, xa sexa cara a 
cara, por teléfono ou 
outros medios técnicos, 
solicitando información 
detallada, ofrecendo 
explicacións claras e 
detalladas e 
desenvolvendo a súa 
argumentación de 
maneira satisfactoria na 
resolución dos problemas 
que xurdan.

 
EA2.3. Participa con soltura 
en conversacións informais 
cara a cara ou por 
teléfono ou outros medios 
técnicos, nas que describe 
con detalle feitos, 
experiencias, sentimentos e
reaccións, soños, 
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e calidades prosódicas 
convencionais.

Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes

Funcións comunicativas:

- Preguntar e responder a 
preguntas sobre as suas 
preferenzaspara o tempo 
libre.

- Practicar discutir as 
opcións, pedir aos demais
falar, facer suxestións, ser 
entusiasta e chegar a un 
acordo

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as seguintes 
funcións comunicativas:
- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición de 
estados e situacións 
presentes, e expresión de 
predicións e de sucesos 
futuros a curto, medio e 
longo prazo.

- Intercambio de 
información, indicacións, 
opinións, crenzas e puntos
de vista, consellos, 
advertencias e avisos.

e identificando e corrixindo
os erros que poidan 
provocar unha interrupción
da comunicación.

CE2.3. Integrar na propia 
competencia intercultural, 
para producir textos orais 
ben axustados ao contexto
específico, os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos máis 
relevantes da lingua e 
culturas meta relativos a 
costumes, usos, actitudes, 
valores e crenzas, e superar
as diferenzas con respecto 
ás linguas e culturas 
propias e os estereotipos, 
demostrando confianza no 
uso de diferentes rexistros 
ou outros mecanismos de 
adaptación contextual, e 
evitando erros serios de 
formulación ou 
comportamento que 
poidan conducir a 
situacións potencialmente 
conflitivas.

CE2.4. Planificar e articular 
o texto oral segundo a 
función ou funcións 
comunicativas principais e 
secundarias en cada caso,
seleccionando os 
diferentes expoñentes de 
devanditas funcións 
segundo os seus distintos 
matices de significación, e 
os distintos patróns 
discursivos dos que se 

esperanzas e ambicións, e 
responde adecuadamente
aos sentimentos que 
expresan os seus 
interlocutores; describe con
detalle experiencias 
persoais e as súas 
reaccións ante as mesmas; 
expresa con convicción 
crenzas, acordos e 
desacordos, e explica e 
xustifica de maneira 
persuasiva as súas opinións 
e proxectos.

EA2.4. Toma parte 
adecuadamente en 
conversacións formais, 
entrevistas, reunións e 
debates de carácter 
académico ou 
ocupacional, achegando 
e pedindo información 
relevante e detallada 
sobre aspectos concretos e
abstractos de temas 
cotiáns e menos habituais 
nestes contextos; 
explicando os motivos dun 
problema complexo e 
pedindo e dando 
instrucións ou suxestións 
para resolvelo; 
desenvolvendo 
argumentos de forma 
comprensible e 
convincente e 
comentando as 
contribucións dos 
interlocutores; opinando, e 
facendo propostas 
xustificadas sobre futuras 
actuacións.
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- Expresión da vontade, a 
intención, a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a 
prohibición, a exención e 
a obxección.

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e hipóteses.

- Establecemento e 
xestión da comunicación 
e organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.

-  Phrasal  verbs  with  two
particles
- Compound nouns
-  Prefixos  e  verbos  con
preposicións

Léxico oral común e máis 
especializado 
(produción)

-  Relaxation and leisure 
activities

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación.
- Sílabas acentuadas 
e /ə/
- Letras mudas

dispón para presentar e 
organizar a información, 
deixando claro o que se 
considera importante (p. e.
mediante estruturas 
enfáticas), ou os contrastes
ou digresións con respecto 
ao tema principal.

CE2.5. Utilizar 
correctamente, sen erros 
que conduzan a 
malentendidos, as 
estruturas morfosintácticas, 
os patróns discursivos e os 
elementos de coherencia 
e de cohesión de uso 
común e máis específico, 
seleccionándoos en 
función do propósito 
comunicativo no contexto 
concreto (p. e. o uso da 
voz pasiva en 
presentacións de carácter 
académico, ou de frases 
de relativo para facer unha
descrición detallada).

CE2.6. Coñecer, e saber 
seleccionar e utilizar léxico 
oral común e expresións e 
modismos de uso habitual, 
e máis especializado 
segundo os propios 
intereses e necesidades no 
ámbito persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, así 
como un reducido 
repertorio de palabras e 
expresións que permita un 
uso humorístico, poético ou
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estético sinxelo do idioma.

CE2.7. Reproducir, 
axustándose debidamente 
a algunha variedade 
estándar da lingua, patróns
sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entoación de uso 
común e máis específicos, 
seleccionándoos en 
función das propias 
intencións comunicativas, 
incluíndo a expresión 
sinxela da ironía e do 
humor.

CE2.8. Expresarse con 
relativa facilidade e 
naturalidade, e cun grao 
de fluidez que permita 
desenvolver o discurso sen 
moita axuda do 
interlocutor, aínda que 
poidan darse algúns 
problemas de formulación 
que retarden algo o 
discurso ou que requiran 
expor de maneira distinta o
que se quere dicir.

CE2.9. Xestionar a 
interacción de maneira 
eficaz en situacións 
habituais, respectando e 
tomando a quenda de 
palabra con amabilidade 
e cando se desexa, e 
axustando a propia 
contribución á dos 
interlocutores percibindo as
súas reaccións, así como 
defenderse en situacións 
menos rutineiras, e mesmo 
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difíciles, p. e. cando o 
interlocutor acapara a 
quenda de palabra, ou 
cando a súa contribución 
é escasa e haxa que 
encher as lagoas 
comunicativas ou animarlle
a participar.
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UNIT 3: FREE TIME

BLOQUE 3:
COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

Estratexias de 
comprensión:
- Mobilización de 
información previa sobre 
o tema da unidade: 
tempo de lecer.

- Identificación do tipo 
textual, adaptando a 
comprensión ao mesmo 
mediante a lectura dun 
texto sobre hobbies. 

- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
xeral, información 
esencial, puntos 
principais, detalles 
relevantes, implicacións), 
ao ler  un texto sobre 
hobbies.

- Formulación de hipótese
sobre contido e contexto 
antes de ler un texto 
sobre unha volta ao 
mundo camiñando.

- Inferencia e formulación 
de hipótese sobre 
significados a partir da 
comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos.

Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe non 

CE3.1. Identificar as ideas 
principais, información 
detallada e implicacións 
xerais de textos de certa 
lonxitude, ben organizados 
e lingüisticamente 
complexos, nunha 
variedade de lingua 
estándar e que traten de 
temas tanto concretos 
como abstractos, mesmo si
son de carácter técnico 
cando estean dentro do 
propio campo de 
especialización ou de 
interese, nos ámbitos 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, sempre
que se poidan reler as 
seccións difíciles.

CE3.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
adecuadas para 
comprender o sentido 
xeral; a información 
esencial; os puntos 
principais; os detalles 
relevantes; información, 
ideas e opinións tanto 
implícitas como explícitas 
do texto si están 
claramente sinalizadas; e 
matices como a ironía ou o
humor, ou o uso poético ou
estético da lingua, 
formulados de maneira 
clara.

CE3.3. Coñecer coa 

EA3.1. Comprende 
instrucións extensas e 
complexas dentro da súa 
área de interese ou a súa 
especialidade, incluíndo 
detalles sobre condicións e
advertencias, sempre que 
poida volver ler as seccións
difíciles (p. e. acerca de 
instrumentos de medición 
ou de procedementos 
científicos).

EA3.5. Comprende a 
información, e ideas e 
opinións implícitas, en 
noticias e artigos 
xornalísticos e de opinión 
ben estruturados e de 
certa lonxitude que tratan 
dunha variedade de temas
de actualidade ou máis 
especializados, tanto 
concretos como 
abstractos, dentro da súa 
área de interese, e localiza 
con facilidade detalles 
relevantes neses textos.

EA3.6. Entende, en textos 
de referencia e consulta, 
tanto en soporte papel 
como dixital, información 
detallada sobre temas da 
súa especialidade nos 
ámbitos académico ou 
ocupacional, así como 
información concreta 
relacionada con cuestións 
prácticas en textos 
informativos oficiais, 
institucionais, ou 
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verbal relativo ao  tema 
da unidade

 Funcións comunicativas:
- Ler un texto sobre as 
posibilidades para o 
tempo libre.

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as seguintes 
funcións comunicativas:
- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición de 
estados e situacións 
presentes, e expresión de 
predicións e de sucesos 
futuros a curto, medio e 
longo prazo.

- Expresión da 
curiosidade, o 
coñecemento, a certeza, 
a confirmación, a dúbida,
a conxectura, o 
escepticismo e a 
incredulidade. 

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e hipóteses.

- Establecemento e 
xestión da comunicación 
e organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.

-  Phrasal  verbs  with  two
particles
- Compound nouns
-  Prefixos  e  verbos  con

profundidade debida e 
aplicar eficazmente á 
comprensión do texto os 
coñecementos 
sociolingüísticos relativos á 
estruturación social, ás 
relacións interpersoais en 
diversos contextos (desde 
informal até institucional) e 
as convencións sociais 
(incluíndo crenzas e 
estereotipos) 
predominantes nas culturas
en que se utiliza a lingua 
meta, así como os 
coñecementos culturais 
máis relevantes (p. e. 
históricos ou artísticos) que 
permitan captar as alusións
máis directas sobre estes 
aspectos que poida conter
o texto.

CE3.4. Distinguir a función 
ou funcións comunicativas 
tanto principais como 
secundarias do texto e 
apreciar as diferenzas de 
significación de distintos 
expoñentes das mesmas, 
así como distinguir os 
significados xerais 
asociados ao uso de 
distintos patróns discursivos 
típicos polo que respecta á
presentación e 
organización da 
información e as ideas (p. 
e. uso de estruturas pasivas 
ou enfáticas, contraste, 
digresión ou 
recapitulación).

CE3.5. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto 

corporativos.
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preposicións

Léxico escrito común e 
máis especializado 
(recepción)

Relaxation and leisure 
time activities.

Patróns gráficos e 
convencións ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a 
lectura, a ortografía de 
palabras relacionadas co
tema da unidade.

escrito os significados e 
funcións específicos 
xeralmente asociados a 
diversas estruturas 
sintácticas de uso común 
segundo o contexto de 
comunicación (p. e. 
estrutura interrogativa para
expresar admiración).

CE3.6. Recoñecer léxico 
escrito común e máis 
especializado relacionado 
cos propios intereses e 
necesidades no ámbito 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, e 
expresións e modismos de 
uso habitual, así como as 
connotacións máis 
discernibles no uso 
humorístico, poético ou 
estético do idioma cando 
o contexto ou o apoio 
visual facilitan a súa 
comprensión.

CE3.7. 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. §, ≤).
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PRODUCIÓN DE

TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E

INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

Estratexias de produción:
Producir textos escritos 
relacionados coa 
preferencia polas 
diferentes actividaes para
o tempo de lecer.

Planificación
- Localizar e usar 
adecuadamente recursos
lingüísticos ou temáticos 
(uso dun dicionario ou 
gramática, obtención de 
axuda, etc,).

Execución
- 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 
dispoñibles. 

- 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 relativo aos temas 
da unidade.

Funcións comunicativas:
- Expresións de estudo de 
opinión: I completei 

CE4.1. Escribir, en calquera 
soporte, textos ben 
estruturados sobre unha 
ampla serie de temas 
relacionados cos propios 
intereses ou especialidade,
facendo descricións claras 
e detalladas; sintetizando 
información e argumentos 
extraídos de diversas fontes
e organizándoos de 
maneira lóxica; e 
defendendo un punto de 
vista sobre temas xerais, ou 
máis específico, indicando 
os proles e os contras das 
distintas opcións, utilizando 
para iso os elementos 
lingüísticos adecuados 
para dotar ao texto de 
cohesión e coherencia e 
manexando un léxico 
adaptado ao contexto e 
ao propósito comunicativo 
que se persegue.

CE4.2. Coñecer, 
seleccionar e aplicar as 
estratexias máis 
adecuadas para elaborar 
textos escritos ben 
estruturados e de certa 
lonxitude, p. e. integrando 
de maneira apropiada 
información relevante 
procedente de fontes 
diversas, ou reaxustando o 
rexistro ou o estilo 
(incluíndo léxico, estruturas 
sintácticas e patróns 
discursivos) para adaptar o
texto ao destinatario e 

EA4.1. Completa un 
cuestionario detallado con 
información persoal, 
académica ou laboral (p. 
e. para matricularse nunha 
universidade, solicitar un 
traballo, abrir unha conta 
bancaria, ou tramitar un 
visado).

EA4.3. Toma notas, co 
suficiente detalle, durante 
unha conferencia, charla 
ou seminario, e elabora un 
resumo con información 
relevante e as conclusións 
adecuadas, sempre que o 
tema estea relacionado 
coa súa especialidade e o 
discurso estea ben 
estruturado.

EA4.4. Escribe notas, 
anuncios, mensaxes e 
comentarios, en calquera 
soporte, nos que transmite 
e solicita información 
detallada, explicacións, 
reaccións e opinións sobre 
temas persoais, 
académicos ou 
ocupacionais, respectando
as convencións e normas 
de cortesía e da etiqueta.

EA4.5. Escribe informes en 
formato convencional e de
estrutura clara 
relacionados coa súa 
especialidade (p. e. o 
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agree., etc
- Aprender a utilizar 
conectores de propósito
- Escribir un ensaio de pros
e contras.

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as seguintes 
funcións comunicativas:
- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición de 
estados e situacións 
presentes, e expresión de 
predicións e de sucesos 
futuros a curto, medio e 
longo prazo.

- Expresión da 
curiosidade, o 
coñecemento, a certeza, 
a confirmación, a dúbida,
a conxectura, o 
escepticismo e a 
incredulidade. 

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e hipóteses.

- Establecemento e 
xestión da comunicación 
e organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.

-  Phrasal  verbs  with  two
particles
- Compound nouns
-  Prefixos  e  verbos  con

contexto específicos.

CE4.3. Integrar na propia 
competencia intercultural, 
para producir textos 
escritos ben axustados ao 
contexto específico, os 
aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos máis 
relevantes da lingua e 
culturas meta relativos a 
costumes, usos, actitudes, 
valores e crenzas, e superar
as diferenzas con respecto 
ás linguas e culturas 
propias e os estereotipos, 
demostrando confianza no 
uso de diferentes rexistros 
ou outros mecanismos de 
adaptación contextual, e 
evitando erros serios de 
formulación ou 
presentación textual que 
poidan conducir a 
malentendidos ou 
situacións potencialmente 
conflitivas.

CE4.4. Planificar e articular 
o texto escrito segundo a 
función ou funcións 
comunicativas principais e 
secundarias en cada caso,
seleccionando os 
diferentes expoñentes de 
devanditas funcións 
segundo os seus distintos 
matices de significación, e 
os distintos patróns 
discursivos dos que se 
dispón para presentar e 
organizar a información, 

desenvolvemento e 
conclusións dun 
experimento, sobre un 
intercambio lingüístico, 
unhas prácticas ou un 
traballo de investigación), 
ou menos habituais (p. e. 
un problema xurdido 
durante unha estancia no 
estranxeiro), 
desenvolvendo un 
argumento; razoando a 
favor ou en contra dun 
punto de vista concreto; 
explicando as vantaxes e 
desvantaxes de varias 
opcións, e achegando 
conclusións xustificadas.

907



DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2017/18
DE INGLÉS

BLOQUE 4:
PRODUCIÓN DE

TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E

INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

preposicións

Léxico escrito de común 
e máis especializado 
(produción)

- Relaxation and leisure 
activities

Patróns gráficos e 
convencións ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a 
escritura, a ortografía de 
palabras relacionadas co
tema da unidade.

deixando claro o que se 
considera importante (p. e.
mediante estruturas 
enfáticas), ou os contrastes
ou digresións con respecto 
ao tema principal.

CE4.5. Utilizar 
correctamente, sen erros 
que conduzan a 
malentendidos, as 
estruturas morfosintácticas, 
os patróns discursivos e os 
elementos de coherencia 
e de cohesión de uso 
común e máis específico, 
seleccionándoos en 
función do propósito 
comunicativo no contexto 
concreto (p. e. o uso da 
voz pasiva en 
presentacións de carácter 
académico, ou de frases 
de relativo para facer unha
descrición detallada).

CE4.6. Coñecer, e saber 
seleccionar e utilizar léxico 
escrito común e expresións 
e modismos de uso 
habitual, e máis 
especializado segundo os 
propios intereses e 
necesidades no ámbito 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, así 
como un reducido 
repertorio de palabras e 
expresións que permita un 
uso humorístico e estético 
sinxelo do idioma.
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CE4.7. Axustarse con 
consistencia aos patróns 
ortográficos, de 
puntuación e de formato 
de uso común, e algúns de 
carácter máis específico 
(p. e. abreviaturas ou 
asteriscos); saber manexar 
procesadores de textos 
para resolver, p. e., dúbidas
sobre variantes ortográficas
en diversos estándares da 
lingua, e utilizar con soltura 
as convencións escritas 
que rexen na 
comunicación por Internet.
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PROGRAMAS DE REFORZO E AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención á 
Diversidade)

A través destas actividades desenvólvese fundamentalmente a adquisición de  a 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).

O profesor proporcionará o material de reforzo necesario para a queles alumnos que
o necesiten.

 

EDUCACIÓN LITERARIA

A través destas actividades desenvólvese a CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 
(CCEC):

Valoración e participación activa en actividades literarias na clase.
Aprecio da literatura como fonte de pracer sendo capaz  de mostrar  unha actitude
crítica cara a ela.
Desenvolvemento da autonomía lectora
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CONTIDOS INTERCURRICULARES

A través da aprendizaxe destes contidos desenvólvese a COMPETENCIA MATEMÁTICA E 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCT) E COMPETENCIA EN 
CONCIENCIA E EXPRESIÓN POPULAR (CCEC):  

VALORES E ACTITUDES (Contidos de tratamento transversal)

A través do proceso de ensino-aprendizaxe destes valores desenvólvense as 
COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC):

Valores:

Educación para o lecer: A importancia de gozar do tempo libre.

Actitudes:

Educación e respecto na lingua estranxeira. 
Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa lingua materna, acento,
orixe, etc. 
Superar o bloqueo mental cando se coñece a novos falantes da lingua estranxeira
Escoita atenta e mostrando seguridade
Uso da lingua estranxeira na clase
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UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN
 
A través do uso destas ferramentas desenvólvese a COMPETENCIA DIXITAL (CD): Aula 
virtual do centro.

SENTIDO DE INICIATIVA E EMPRENDIMIENTO

A través das seguintes actividades desenvólvese o SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO 
EMPRENDEDOR (SIE):

Iniciativa para participar en actividades de grupo 
◦

emprendimento para facer as tarefas individuais por si mesmos
◦

 

RECURSOS DE AVALIACIÓN

A través das seguintes actividades desenvólvese a COMPETENCIA PARA APRENDER A 
APRENDER (CAA):

Avaliación informal
Observación  na  aula  para  comprobar  tanto  o  progreso  individual  como  o
global

Avaliación formal
◦  Grammar & Vocabulary tests.
◦ Text test.
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UNIT 4: CRIME

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CRAVE43

Ao finalizar a unidade, o alumno será capaz de: 

 Entender,  memorizar  e  usar  correctamente  o  vocabulario  relativo  ao
crime   e  procesos  legais,  adxectivos  con  preposicións  e  adxectivos
compostos CCL, CMCT, CSC, CAA

 Identificar  información  específica dun texto sobre a novela  negra e a
popularidade dos programas de televisión sobre crimes CCL, CCEC, CSC,
CAA

 Comprender  e  utilizar  correctamente  modos  de  obrigación  e
necesidade, posibilidade e certeza CCL, CAA

 Identificar información específica relativa ao problema das agresións con
arma branca no Reino Unido a través dunha actividade de escoita CCL,
CMCT, CSC

 Falar sobre fotos e comparalas CCL, CMCT, CAA, SIE
 Escribir unha narrativa CCL, CAA, SIE

43
                Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en 
comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía e Competencias Crave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: 
Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais
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UNIT 4: CRIME

BLOQUE 1:
COMPRENSIÓN DE

TEXTOS ORAIS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

Estratexias de 
comprensión: 
- Mobilización de 
información previa sobre 
tipo de tarefa e sobre o 
tema da unidade: a 
xustiza 

- Identificación do tipo 
textual, adaptando a 
comprensión ao mesmo, 
mediante escóitaa dun 
texto sobre o crime.

- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
xeral, información 
esencial, puntos 
principais, detalles 
relevantes, implicacións) 
ao escoitar unha 
información sobre a 
prevención dos delitos.

- Formulación de hipótese
sobre contido e contexto 
antes de escoitar un 
cuestionario sobre 
cuestións relacionadas co
crime e a súa prevención.

- Inferencia e formulación 
de hipótese sobre 
significados a partir da 
comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, utilizando
imaxes para predicir o 
contido dun texto sobre 
como reducir os delitos.

- Reformulación de 
hipótese a partir da 
comprensión de novos 

CE1.1. Identificar as ideas 
principais, información 
detallada e implicacións 
xerais de textos de certa 
lonxitude, ben organizados 
e lingüisticamente 
complexos, nunha 
variedade de lingua 
estándar e articulados a 
velocidade normal, que 
traten de temas tanto 
concretos como 
abstractos, mesmo si son 
de carácter técnico cando
estean dentro do propio 
campo de especialización 
ou de interese nos ámbitos 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, sempre
que as condicións 
acústicas sexan boas e 
póidanse confirmar certos 
detalles. 

CE1.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
adecuadas para 
comprender o sentido 
xeral; a información 
esencial; os puntos 
principais; os detalles 
relevantes; información, 
ideas e opinións tanto 
implícitas como explícitas 
do texto, formuladas de 
maneira clara; e matices 
como a ironía ou o humor, 
ou o uso poético ou 
estético da lingua cando a
imaxe facilita a 

EA1.1. Comprende 
instrucións, anuncios, 
declaracións e mensaxes 
detalladas, dados cara a 
cara ou por outros medios, 
sobre temas concretos, en 
linguaxe estándar e a 
velocidade normal (p. e. 
declaracións ou mensaxes 
institucionais). 

EA1.2. Entende os detalles 
do que se lle di en 
transaccións e xestións que
xorden mentres viaxa, 
organiza a viaxe ou trata 
coas autoridades, así 
como en situacións menos 
habituais en hoteis, tendas,
axencias de viaxes, centros
de saúde, traballo ou 
estudos (p. e. para recibir 
asistencia sanitaria como 
turista ou como residente, 
cambiar unha reserva de 
hotel, anular billetes, ou 
cambiar un artigo 
defectuoso), sempre que 
poida pedir confirmación.

EA1.6. Comprende a liña 
argumental, as ideas 
principais, os detalles 
relevantes e as 
implicacións xerais en 
presentacións, 
conferencias ou seminarios 
de certa extensión e 
complexidade sobre temas
académicos ou 
profesionais da súa área 
de interese, tanto 
concretos como 
abstractos, sempre que 
haxa marcadores que 
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BLOQUE 1:
COMPRENSIÓN DE

TEXTOS ORAIS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

elementos, ao escoitar un
diálogo sobre un 
programa radiofónico de 
crimes de arma branca. 

Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe non 
verbal relativo ao tema 
da unidade

Funcións comunicativas:

- Escoitar catro 
monólogos sobre crimes e
prevención de delitos
- Escoitar unha entrevista 
de radio sobre os crimes 
de arma branca

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as seguintes 
funcións comunicativas:
- Xestión de relacións 
sociais no ámbito persoal,
público, académico e 
profesional. 
- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición de 
estados e situacións 
presentes, e expresión de 
predicións e de sucesos 
futuros a curto, medio e 
longo prazo.

- Expresión da 
curiosidade, o 
coñecemento, a certeza, 
a confirmación, a dúbida,
a conxectura, o 
escepticismo e a 

comprensión.

CE1.3. Coñecer coa 
profundidade debida e 
aplicar eficazmente á 
comprensión do texto os 
coñecementos 
sociolingüísticos relativos á 
estruturación social, ás 
relacións interpersoais en 
diversos contextos (desde 
informal até institucional) e 
as convencións sociais 
(incluíndo crenzas e 
estereotipos) 
predominantes nas culturas
en que se utiliza a lingua 
meta, así como os 
coñecementos culturais 
máis relevantes (p. e. 
históricos ou artísticos) que 
permitan captar as alusións
máis directas sobre estes 
aspectos que poida conter
o texto.

CE1.4. Distinguir a función 
ou funcións comunicativas 
tanto principais como 
secundarias do texto e 
apreciar as diferenzas de 
significación de distintos 
expoñentes das mesmas, 
así como distinguir os 
significados xerais 
asociados ao uso de 
distintos patróns discursivos 
típicos polo que respecta á
presentación e 
organización da 
información (entre outros, 
topicalización (p. e. uso de 
estruturas pasivas ou 
enfáticas), contraste, 
digresión, ou 

estruturen o discurso e 
guíen a comprensión.

EA1.7. Comprende o 
contido da información da 
maioría do material 
gravado ou retransmitido 
nos medios de 
comunicación, relativo a 
temas de interese persoal, 
identificando o estado de 
ánimo, o ton e mesmo o 
humor do falante, sempre 
que o discurso estea 
articulado con claridade, 
nunha variedade de lingua
estándar e a velocidade 
normal.
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BLOQUE 1:
COMPRENSIÓN DE

TEXTOS ORAIS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

incredulidade. 

- Expresión do interese, a 
aprobación, o aprecio, o 
eloxio, a admiración, a 
satisfacción, a esperanza,
a confianza, a sorpresa, e
os seus contrarios. 

Estruturas sintáctico-
discursivas.
- Modos presente de 
obrigación e necesidade:
have to / not have to, 
must / mustn’t, should / 
shouldn’t, e de pasado: 
had to / didn’t have to, 
needn’t have, should 
/shouldn’t have
- Uso de must para falar 
de obrigacións internas 
impostas por un mesmo e 
have to para falar das 
externas, e obrigacións 
legais
- Modos de posibilidade e
certeza no presente: 
can’t, may / might / 
could, must + infinitive 
verb, e no pasado: can’t, 
may / might / could, must
+ perfect infinitive

Léxico oral de uso común
e máis especializado 
(recepción)
- Os delitos: falsificación, 
atraco, o asasinato, o 
roubo de carteiras, etc,
- As persoas asociadas a 
delitos: culpable, xuíz, etc,
- O proceso legal: acusar,
arresto, multa, 
encarcerar, etc
- Os adxectivos con 
preposicións: addicted to,
aware of, curious about, 
jealous of, suitable for, etc

recapitulación). 

CE1.5. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto oral 
os significados e funcións 
específicos xeralmente 
asociados a diversas 
estruturas sintácticas de 
uso común segundo o 
contexto de comunicación
(p. e. estrutura interrogativa
para expresar admiración).

CE1.6. Recoñecer léxico 
oral común e máis 
especializado, relacionado
cos propios intereses e 
necesidades no ámbito 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, e 
expresións e modismos de 
uso habitual, así como as 
connotacións máis 
discernibles no uso 
humorístico ou poético do 
idioma cando o contexto 
ou o apoio visual facilitan a
súa comprensión.

CE1.7. 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 a ironía e o 
humor) cando a 
articulación é clara.
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COMPRENSIÓN DE

TEXTOS ORAIS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

- Adxectivos compostos:, 
cool-headed, hard-
hitting, etc
- Frases para falar sobre 
delitos: I think that … is 
worse than … ; … is 
definitely the worst crime.;
etc
- Frases para describir e 
comparar fotos: Neither 
picture shows … ; In the 
background / foreground
… ; etc

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación:
- /j/ e /dʒ/
- Acentuación de frases
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UNIT 4: CRIME

BLOQUE 2:
PRODUCIÓN DE
TEXTOS ORAIS:
EXPRESIÓN E

INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

Estratexias de produción:
Producir textos orais 
relacionados coa 
delincuencia, de si a 
ameaza do cárcere 
impide que as persoas 
cometan delitos, de 
como previr os delitos e o 
crime, da opinión sobre o 
xénero da novela negra e
os programas de 
televisión sobre o crime, 
das penas impostas a 
cada delito, de como a 
ONG poden axudar aos 
mozos, practicando con 
todo iso as seguintes 
estratexias de produción 
oral:

Planificación
- Concibir a mensaxe con 
claridade, distinguindo a 
súa idea ou ideas 
principais e a súa 
estrutura básica.

Execución
- Expresar a mensaxe con 
claridade, coherencia, 
estruturándoo 
adecuadamente e 
axustándose, no seu 
caso, aos modelos e 
fórmulas de cada tipo de 
texto. 

- Compensar as carencias
lingüísticas mediante 
procedementos 
lingüísticos, 
paralingüísticos ou 

CE2.1. Construír textos 
claros e co detalle 
suficiente, ben organizados
e adecuados ao 
interlocutor e propósito 
comunicativo, sobre temas 
diversos, xerais e máis 
específicos dentro do 
propio campo de 
especialidade ou de 
interese, e defender un 
punto de vista sobre temas 
xerais ou relacionados coa 
propia especialidade, 
indicando os proles e os 
contras das distintas 
opcións, así como tomar 
parte activa en 
conversacións formais ou 
informais de certa 
lonxitude, 
desenvolvéndose cun grao
de corrección e fluidez que
permita manter a 
comunicación. 

CE2.2. Coñecer, 
seleccionar con coidado, e
saber aplicar eficazmente 
e con certa naturalidade, 
as estratexias adecuadas 
para producir textos orais 
de diversos tipos e de certa
lonxitude, planificando o 
discurso segundo o 
propósito, a situación, os 
interlocutores e a canle de 
comunicación; recorrendo 
á paráfrases ou a 

EA2.1. Fai presentacións de
certa duración sobre 
temas do seu interese 
académico ou 
relacionados coa súa 
especialidade (p. e. o 
desenvolvemento dun 
experimento científico, ou 
unha análise de aspectos 
históricos, sociais ou 
económicos), cunha 
estrutura clara que axuda 
aos oíntes a fixarse nos 
aspectos máis importantes,
e demostrando seguridade
á hora de contestar 
preguntas do auditorio 
formuladas con claridade 
e a velocidade normal.

EA2.2. Desenvólvese con 
seguridade en transaccións
e xestións cotiás e menos 
habituais, xa sexa cara a 
cara, por teléfono ou 
outros medios técnicos, 
solicitando información 
detallada, ofrecendo 
explicacións claras e 
detalladas e 
desenvolvendo a súa 
argumentación de 
maneira satisfactoria na 
resolución dos problemas 
que xurdan.

 
EA2.3. Participa con soltura 
en conversacións informais 
cara a cara ou por 
teléfono ou outros medios 
técnicos, nas que describe 
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

Paratextuais:

Lingüísticos
- Modificar palabras de 
significado parecido.

Paralingüísticos e 
Paratextuais
- Pedir axuda. 

- Sinalar obxectos, usar 
deícticos ou realizar 
accións que aclaran o 
significado.

- 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 relativo aos 
seguintes temas:
- A popularidade da 
novela negra e 
demostracións do crime 
TV
- Prisións peculiares de 
todo o mundo
- Os perigos do roubo de 
identidade en Internet
- SACRYD (Strategic 
Alliance of Communities 
Rejecting Youth 
Destruction)

Funcións comunicativas:
- Analizar si a prisión 
impide que as persoas 
cometan crimes

circunloquios cando non se
atopa a expresión precisa, 
e identificando e corrixindo
os erros que poidan 
provocar unha interrupción
da comunicación.

CE2.3. Integrar na propia 
competencia intercultural, 
para producir textos orais 
ben axustados ao contexto
específico, os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos máis 
relevantes da lingua e 
culturas meta relativos a 
costumes, usos, actitudes, 
valores e crenzas, e superar
as diferenzas con respecto 
ás linguas e culturas 
propias e os estereotipos, 
demostrando confianza no 
uso de diferentes rexistros 
ou outros mecanismos de 
adaptación contextual, e 
evitando erros serios de 
formulación ou 
comportamento que 
poidan conducir a 
situacións potencialmente 
conflitivas.

CE2.4. Planificar e articular 
o texto oral segundo a 
función ou funcións 
comunicativas principais e 
secundarias en cada caso,
seleccionando os 
diferentes expoñentes de 
devanditas funcións 
segundo os seus distintos 
matices de significación, e 

con detalle feitos, 
experiencias, sentimentos e
reaccións, soños, 
esperanzas e ambicións, e 
responde adecuadamente
aos sentimentos que 
expresan os seus 
interlocutores; describe con
detalle experiencias 
persoais e as súas 
reaccións ante as mesmas; 
expresa con convicción 
crenzas, acordos e 
desacordos, e explica e 
xustifica de maneira 
persuasiva as súas opinións 
e proxectos.

EA2.4. Toma parte 
adecuadamente en 
conversacións formais, 
entrevistas, reunións e 
debates de carácter 
académico ou 
ocupacional, achegando 
e pedindo información 
relevante e detallada 
sobre aspectos concretos e
abstractos de temas 
cotiáns e menos habituais 
nestes contextos; 
explicando os motivos dun 
problema complexo e 
pedindo e dando 
instrucións ou suxestións 
para resolvelo; 
desenvolvendo 
argumentos de forma 
comprensible e 
convincente e 
comentando as 
contribucións dos 
interlocutores; opinando, e 
facendo propostas 
xustificadas sobre futuras 
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- Preparar un diálogo 
sobre a delincuencia
- Falar acerca dunha 
protesta da que foron 
testemuñas
- Describir e comparar 
dúas fotos en detalle 
- Preguntar e responder a 
preguntas sobre a 
prevención de crimes e 
delitos
- Compartir opinións sobre
a novela negra e os 
programas de TV
- Falar acerca das 
sancións correspondentes
por delitos
- Discutir as organizacións 
que axudan aos mozos

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as seguintes 
funcións comunicativas:
- Xestión de relacións 
sociais no ámbito persoal,
público, académico e 
profesional. 
- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición de 
estados e situacións 
presentes, e expresión de 
predicións e de sucesos 
futuros a curto, medio e 
longo prazo.

- Expresión da 
curiosidade, o 
coñecemento, a certeza, 
a confirmación, a dúbida,
a conxectura, o 
escepticismo e a 

os distintos patróns 
discursivos dos que se 
dispón para presentar e 
organizar a información, 
deixando claro o que se 
considera importante (p. e.
mediante estruturas 
enfáticas), ou os contrastes
ou digresións con respecto 
ao tema principal.

CE2.5. Utilizar 
correctamente, sen erros 
que conduzan a 
malentendidos, as 
estruturas morfosintácticas, 
os patróns discursivos e os 
elementos de coherencia 
e de cohesión de uso 
común e máis específico, 
seleccionándoos en 
función do propósito 
comunicativo no contexto 
concreto (p. e. o uso da 
voz pasiva en 
presentacións de carácter 
académico, ou de frases 
de relativo para facer unha
descrición detallada).

CE2.6. Coñecer, e saber 
seleccionar e utilizar léxico 
oral común e expresións e 
modismos de uso habitual, 
e máis especializado 
segundo os propios 
intereses e necesidades no 
ámbito persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, así 
como un reducido 
repertorio de palabras e 

actuacións.
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incredulidade. 

- Expresión do interese, a 
aprobación, o aprecio, o 
eloxio, a admiración, a 
satisfacción, a esperanza,
a confianza, a sorpresa, e
os seus contrarios. 

Estruturas sintáctico-
discursivas.
- Modos presente de 
obrigación e necesidade:
have to / not have to, 
must / mustn’t, should / 
shouldn’t, e de pasado: 
had to / didn’t have to, 
needn’t have, should 
/shouldn’t have
- Uso de must para falar 
de obrigacións internas 
impostas por un mesmo e 
have to para falar das 
externas, e obrigacións 
legais
- Modos de posibilidade e
certeza no presente: 
can’t, may / might / 
could, must + infinitive 
verb, e no pasado: can’t, 
may / might / could, must
+ perfect infinitive

Léxico oral común e máis 
especializado 
(produción)
- Os delitos: falsificación, 
atraco, o asasinato, o 
roubo de carteiras, etc,
- As persoas asociadas a 
delitos: culpable, xuíz, etc,
- O proceso legal: acusar,
arresto, multa, 
encarcerar, etc
- Os adxectivos con 

expresións que permita un 
uso humorístico, poético ou
estético sinxelo do idioma.

CE2.7. Reproducir, 
axustándose debidamente 
a algunha variedade 
estándar da lingua, patróns
sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entoación de uso 
común e máis específicos, 
seleccionándoos en 
función das propias 
intencións comunicativas, 
incluíndo a expresión 
sinxela da ironía e do 
humor.

CE2.8. Expresarse con 
relativa facilidade e 
naturalidade, e cun grao 
de fluidez que permita 
desenvolver o discurso sen 
moita axuda do 
interlocutor, aínda que 
poidan darse algúns 
problemas de formulación 
que retarden algo o 
discurso ou que requiran 
expor de maneira distinta o
que se quere dicir.

CE2.9. Xestionar a 
interacción de maneira 
eficaz en situacións 
habituais, respectando e 
tomando a quenda de 
palabra con amabilidade 
e cando se desexa, e 
axustando a propia 
contribución á dos 
interlocutores percibindo as
súas reaccións, así como 
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preposicións: addicted to,
aware of, curious about, 
jealous of, suitable for, etc
- Adxectivos compostos:, 
cool-headed, hard-
hitting, etc
- Frases para falar sobre 
delitos: I think that … is 
worse than … ; … is 
definitely the worst crime.;
etc
- Frases para describir e 
comparar fotos: Neither 
picture shows … ; In the 
background / foreground
… ; etc

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación.
- /j/ E /dʒ/
- Acentuación de frases

defenderse en situacións 
menos rutineiras, e mesmo 
difíciles, p. e. cando o 
interlocutor acapara a 
quenda de palabra, ou 
cando a súa contribución 
é escasa e haxa que 
encher as lagoas 
comunicativas ou animarlle
a participar.
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Estratexias de 
comprensión:
- Mobilización de 
información previa sobre 
o tema da unidade: a 
xustiza. 

- Identificación do tipo 
textual, adaptando a 
comprensión ao mesmo 
mediante a lectura dun 
texto sobre o crime. 

- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
xeral, información 
esencial, puntos 
principais, detalles 
relevantes, implicacións), 
ao ler  unha información 
sobre a novela negra.

- Formulación de hipótese
sobre contido e contexto 
antes de ler un texto 
sobre os programas de TV
sobre o crime.

- Inferencia e formulación 
de hipótese sobre 
significados a partir da 
comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, utilizando
imaxes para predicir o 
contido dun texto sobre 
as prisións.

- Reformulación de 
hipótese a partir da 
comprensión de novos 
elementos ao ler un 
diálogo sobre a 

CE3.1. Identificar as ideas 
principais, información 
detallada e implicacións 
xerais de textos de certa 
lonxitude, ben organizados 
e lingüisticamente 
complexos, nunha 
variedade de lingua 
estándar e que traten de 
temas tanto concretos 
como abstractos, mesmo si
son de carácter técnico 
cando estean dentro do 
propio campo de 
especialización ou de 
interese, nos ámbitos 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, sempre
que se poidan reler as 
seccións difíciles.

CE3.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
adecuadas para 
comprender o sentido 
xeral; a información 
esencial; os puntos 
principais; os detalles 
relevantes; información, 
ideas e opinións tanto 
implícitas como explícitas 
do texto si están 
claramente sinalizadas; e 
matices como a ironía ou o
humor, ou o uso poético ou
estético da lingua, 
formulados de maneira 
clara.

CE3.3. Coñecer coa 

EA3.1. Comprende 
instrucións extensas e 
complexas dentro da súa 
área de interese ou a súa 
especialidade, incluíndo 
detalles sobre condicións e
advertencias, sempre que 
poida volver ler as seccións
difíciles (p. e. acerca de 
instrumentos de medición 
ou de procedementos 
científicos).

EA3.2. Entende detalles 
relevantes e implicacións 
de anuncios e material de 
carácter publicitario sobre 
asuntos do seu interese 
persoal (p. e. posters, flyers,
pancartas, grafitti), 
académico (p. e. pósteres 
científicos) ou profesional 
(p. e. boletíns informativos, 
documentos oficiais).

EA3.4. Comprende os 
detalles relevantes e as 
implicacións de 
correspondencia formal de
institucións públicas ou 
entidades privadas como 
universidades, empresas ou
compañías de servizos, 
sobre temas concretos e 
abstractos de carácter 
persoal e académico 
dentro da súa área de 
interese ou a súa 
especialidade.

EA3.5. Comprende a 
información, e ideas e 
opinións implícitas, en 
noticias e artigos 
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regulación de Internet.

Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe non 
verbal relativo aos 
seguintes temas:
- A popularidade da 
novela negra e 
demostracións do crime 
TV
- Prisións peculiares de 
todo o mundo
- Os perigos do roubo de 
identidade en Internet
- SACRYD (Strategic 
Alliance of Communities 
Rejecting Youth 
Destruction)

 Funcións comunicativas:
- Ler un texto sobre a 
novela negra e 
demostracións do crime 
en TV 
- Ler un arquivo curto 
sobre as prisións
- Ler un ensaio sobre a 
regulación do Internet

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as seguintes 
funcións comunicativas:
- Xestión de relacións 
sociais no ámbito persoal,
público, académico e 
profesional. 
- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición de 
estados e situacións 

profundidade debida e 
aplicar eficazmente á 
comprensión do texto os 
coñecementos 
sociolingüísticos relativos á 
estruturación social, ás 
relacións interpersoais en 
diversos contextos (desde 
informal até institucional) e 
as convencións sociais 
(incluíndo crenzas e 
estereotipos) 
predominantes nas culturas
en que se utiliza a lingua 
meta, así como os 
coñecementos culturais 
máis relevantes (p. e. 
históricos ou artísticos) que 
permitan captar as alusións
máis directas sobre estes 
aspectos que poida conter
o texto.

CE3.4. Distinguir a función 
ou funcións comunicativas 
tanto principais como 
secundarias do texto e 
apreciar as diferenzas de 
significación de distintos 
expoñentes das mesmas, 
así como distinguir os 
significados xerais 
asociados ao uso de 
distintos patróns discursivos 
típicos polo que respecta á
presentación e 
organización da 
información e as ideas (p. 
e. uso de estruturas pasivas 
ou enfáticas, contraste, 
digresión ou 
recapitulación).

CE3.5. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto 

xornalísticos e de opinión 
ben estruturados e de 
certa lonxitude que tratan 
dunha variedade de temas
de actualidade ou máis 
especializados, tanto 
concretos como 
abstractos, dentro da súa 
área de interese, e localiza 
con facilidade detalles 
relevantes neses textos.

EA3.6. Entende, en textos 
de referencia e consulta, 
tanto en soporte papel 
como dixital, información 
detallada sobre temas da 
súa especialidade nos 
ámbitos académico ou 
ocupacional, así como 
información concreta 
relacionada con cuestións 
prácticas en textos 
informativos oficiais, 
institucionais, ou 
corporativos.

EA3.7. Comprende os 
aspectos principais, 
detalles relevantes, 
algunhas ideas implícitas e 
o uso poético da lingua en 
textos literarios que 
presenten unha estrutura 
accesible e unha linguaxe 
non moi idiomático, e nos 
que o desenvolvemento 
do tema ou da historia, os 
personaxes centrais e as 
súas relacións, ou o motivo 
poético, estean 
claramente sinalizados con
marcadores lingüísticos 
facilmente recoñecibles  .
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presentes, e expresión de 
predicións e de sucesos 
futuros a curto, medio e 
longo prazo.

- Expresión da 
curiosidade, o 
coñecemento, a certeza, 
a confirmación, a dúbida,
a conxectura, o 
escepticismo e a 
incredulidade. 

- Expresión do interese, a 
aprobación, o aprecio, o 
eloxio, a admiración, a 
satisfacción, a esperanza,
a confianza, a sorpresa, e
os seus contrarios. 

Estruturas sintáctico-
discursivas.
- Modos presente de 
obrigación e necesidade:
have to / not have to, 
must / mustn’t, should / 
shouldn’t, e de pasado: 
had to / didn’t have to, 
needn’t have, should 
/shouldn’t have
- Uso de must para falar 
de obrigacións internas 
impostas por un mesmo e 
have to para falar das 
externas, e obrigacións 
legais
- Modos de posibilidade e
certeza no presente: 
can’t, may / might / 
could, must + infinitive 
verb, e no pasado: can’t, 
may / might / could, must
+ perfect infinitive

Léxico escrito común e 
máis especializado 
(recepción)
- Os delitos: falsificación, 

escrito os significados e 
funcións específicos 
xeralmente asociados a 
diversas estruturas 
sintácticas de uso común 
segundo o contexto de 
comunicación (p. e. 
estrutura interrogativa para
expresar admiración).

CE3.6. Recoñecer léxico 
escrito común e máis 
especializado relacionado 
cos propios intereses e 
necesidades no ámbito 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, e 
expresións e modismos de 
uso habitual, así como as 
connotacións máis 
discernibles no uso 
humorístico, poético ou 
estético do idioma cando 
o contexto ou o apoio 
visual facilitan a súa 
comprensión.

CE3.7. 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. §, ≤).
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atraco, o asasinato, o 
roubo de carteiras, etc,
- As persoas asociadas a 
delitos: culpable, xuíz, etc,
- O proceso legal: acusar,
arresto, multa, 
encarcerar, etc
- Os adxectivos con 
preposicións: addicted to,
aware of, curious about, 
jealous of, suitable for, etc
- Adxectivos compostos:, 
cool-headed, hard-
hitting, etc
- Frases para falar sobre 
delitos: I think that … is 
worse than … ; … is 
definitely the worst crime.;
etc
- Frases para describir e 
comparar fotos: Neither 
picture shows … ; In the 
background / foreground
… ; etc

Patróns gráficos e 
convencións ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a 
lectura, a ortografía de 
palabras relacionadas 
coa xustiza.
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Estratexias de produción:
Producir textos escritos 
relacionados co envío 
dos delincuentes a prisión 
practicando as seguintes 
estratexias de produción 
escrita:

Planificación
- Mobilizar e coordinar as 
propias competencias 
xerais e comunicativas co
fin de realizar 
eficazmente a tarefa 
(repasar que se sabe 
sobre o tema, que se 
pode ou se quere dicir, 
etc). 

Execución
- Expresar a mensaxe con 
claridade axustándose 
aos modelos e fórmulas 
de cada tipo de texto. 

- 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 relativo aos 
seguintes temas:
- A popularidade da 
novela negra e 
demostracións do crime 
TV
- Prisións peculiares de 

CE4.1. Escribir, en calquera 
soporte, textos ben 
estruturados sobre unha 
ampla serie de temas 
relacionados cos propios 
intereses ou especialidade,
facendo descricións claras 
e detalladas; sintetizando 
información e argumentos 
extraídos de diversas fontes
e organizándoos de 
maneira lóxica; e 
defendendo un punto de 
vista sobre temas xerais, ou 
máis específico, indicando 
os proles e os contras das 
distintas opcións, utilizando 
para iso os elementos 
lingüísticos adecuados 
para dotar ao texto de 
cohesión e coherencia e 
manexando un léxico 
adaptado ao contexto e 
ao propósito comunicativo 
que se persegue.

CE4.2. Coñecer, 
seleccionar e aplicar as 
estratexias máis 
adecuadas para elaborar 
textos escritos ben 
estruturados e de certa 
lonxitude, p. e. integrando 
de maneira apropiada 
información relevante 
procedente de fontes 
diversas, ou reaxustando o 
rexistro ou o estilo 
(incluíndo léxico, estruturas 
sintácticas e patróns 
discursivos) para adaptar o
texto ao destinatario e 

EA4.1. Completa un 
cuestionario detallado con 
información persoal, 
académica ou laboral (p. 
e. para matricularse nunha 
universidade, solicitar un 
traballo, abrir unha conta 
bancaria, ou tramitar un 
visado).

EA4.2. Escribe, en calquera 
soporte ou formato, un 
curriculum vitae detallado, 
xunto cunha carta de 
motivación (p. e. para 
ingresar nunha 
universidade estranxeira, 
ou presentarse como 
candidato a un posto de 
traballo). 

EA4.3. Toma notas, co 
suficiente detalle, durante 
unha conferencia, charla 
ou seminario, e elabora un 
resumo con información 
relevante e as conclusións 
adecuadas, sempre que o 
tema estea relacionado 
coa súa especialidade e o 
discurso estea ben 
estruturado.

EA4.4. Escribe notas, 
anuncios, mensaxes e 
comentarios, en calquera 
soporte, nos que transmite 
e solicita información 
detallada, explicacións, 
reaccións e opinións sobre 
temas persoais, 
académicos ou 
ocupacionais, respectando
as convencións e normas 
de cortesía e da etiqueta.
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todo o mundo
- Os perigos do roubo de 
identidade en Internet
- SACRYD (Strategic 
Alliance of Communities 
Rejecting Youth 
Destruction)

Funcións comunicativas:
- Estudar os 
intensificadores adverbio 
Estudo: absolutely, really, 
etc
- Aprender a utilizar os 
conectores de causa e 
efecto
- Escribir un ensaio de 
opinión

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as seguintes 
funcións comunicativas:
- Xestión de relacións 
sociais no ámbito persoal,
público, académico e 
profesional. 
- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición de 
estados e situacións 
presentes, e expresión de 
predicións e de sucesos 
futuros a curto, medio e 
longo prazo.

- Expresión da 
curiosidade, o 
coñecemento, a certeza, 
a confirmación, a dúbida,
a conxectura, o 
escepticismo e a 
incredulidade. 

contexto específicos.

CE4.3. Integrar na propia 
competencia intercultural, 
para producir textos 
escritos ben axustados ao 
contexto específico, os 
aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos máis 
relevantes da lingua e 
culturas meta relativos a 
costumes, usos, actitudes, 
valores e crenzas, e superar
as diferenzas con respecto 
ás linguas e culturas 
propias e os estereotipos, 
demostrando confianza no 
uso de diferentes rexistros 
ou outros mecanismos de 
adaptación contextual, e 
evitando erros serios de 
formulación ou 
presentación textual que 
poidan conducir a 
malentendidos ou 
situacións potencialmente 
conflitivas.

CE4.4. Planificar e articular 
o texto escrito segundo a 
función ou funcións 
comunicativas principais e 
secundarias en cada caso,
seleccionando os 
diferentes expoñentes de 
devanditas funcións 
segundo os seus distintos 
matices de significación, e 
os distintos patróns 
discursivos dos que se 
dispón para presentar e 
organizar a información, 

EA4.5. Escribe informes en 
formato convencional e de
estrutura clara 
relacionados coa súa 
especialidade (p. e. o 
desenvolvemento e 
conclusións dun 
experimento, sobre un 
intercambio lingüístico, 
unhas prácticas ou un 
traballo de investigación), 
ou menos habituais (p. e. 
un problema xurdido 
durante unha estancia no 
estranxeiro), 
desenvolvendo un 
argumento; razoando a 
favor ou en contra dun 
punto de vista concreto; 
explicando as vantaxes e 
desvantaxes de varias 
opcións, e achegando 
conclusións xustificadas.

EA4.6. Escribe 
correspondencia persoal, 
en calquera soporte, e 
comunícase con 
seguridade en foros e 
blogs, transmitindo 
emoción, resaltando a 
importancia persoal de 
feitos e experiencias, e 
comentando de maneira 
persoal e detallada as 
noticias e os puntos de 
vista das persoas ás que se 
dirixe. 

EA4.7. Escribe, en calquera 
soporte, cartas formais de 
carácter académico ou 
profesional, dirixidas a 
institucións públicas ou 
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- Expresión do interese, a 
aprobación, o aprecio, o 
eloxio, a admiración, a 
satisfacción, a esperanza,
a confianza, a sorpresa, e
os seus contrarios. 

Estruturas sintáctico-
discursivas.
- Modos presente de 
obrigación e necesidade:
have to / not have to, 
must / mustn’t, should / 
shouldn’t, e de pasado: 
had to / didn’t have to, 
needn’t have, should 
/shouldn’t have
- Uso de must para falar 
de obrigacións internas 
impostas por un mesmo e 
have to para falar das 
externas, e obrigacións 
legais
- Modos de posibilidade e
certeza no presente: 
can’t, may / might / 
could, must + infinitive 
verb, e no pasado: can’t, 
may / might / could, must
+ perfect infinitive

Léxico escrito de común 
e máis especializado 
(produción)
- Os delitos: falsificación, 
atraco, o asasinato, o 
roubo de carteiras, etc,
- As persoas asociadas a 
delitos: culpable, xuíz, etc,
- O proceso legal: acusar,
arresto, multa, 
encarcerar, etc
- Os adxectivos con 
preposicións: addicted to,
aware of, curious about, 

deixando claro o que se 
considera importante (p. e.
mediante estruturas 
enfáticas), ou os contrastes
ou digresións con respecto 
ao tema principal.

CE4.5. Utilizar 
correctamente, sen erros 
que conduzan a 
malentendidos, as 
estruturas morfosintácticas, 
os patróns discursivos e os 
elementos de coherencia 
e de cohesión de uso 
común e máis específico, 
seleccionándoos en 
función do propósito 
comunicativo no contexto 
concreto (p. e. o uso da 
voz pasiva en 
presentacións de carácter 
académico, ou de frases 
de relativo para facer unha
descrición detallada).

CE4.6. Coñecer, e saber 
seleccionar e utilizar léxico 
escrito común e expresións 
e modismos de uso 
habitual, e máis 
especializado segundo os 
propios intereses e 
necesidades no ámbito 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, así 
como un reducido 
repertorio de palabras e 
expresións que permita un 
uso humorístico e estético 
sinxelo do idioma.

privadas e a empresas, nas
que dá e solicita 
información; describe a súa
traxectoria académica ou 
profesional e as súas 
competencias; e explica e 
xustifica co suficiente 
detalle os motivos das súas 
accións e plans (p. e. carta
de motivación para 
matricularse nunha 
universidade estranxeira, 
ou para solicitar un posto 
de traballo), respectando 
as convencións formais e 
de cortesía propias deste 
tipo de textos.
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ESTÁNDARES DE
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AVALIABLES

jealous of, suitable for, etc
- Adxectivos compostos:, 
cool-headed, hard-
hitting, etc
- Frases para falar sobre 
delitos: I think that … is 
worse than … ; … is 
definitely the worst crime.;
etc
- Frases para describir e 
comparar fotos: Neither 
picture shows … ; In the 
background / foreground
… ; etc

Patróns gráficos e 
convencións ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a 
escritura, a ortografía de 
palabras relacionadas 
coa xustiza.

CE4.7. Axustarse con 
consistencia aos patróns 
ortográficos, de 
puntuación e de formato 
de uso común, e algúns de 
carácter máis específico 
(p. e. abreviaturas ou 
asteriscos); saber manexar 
procesadores de textos 
para resolver, p. e., dúbidas
sobre variantes ortográficas
en diversos estándares da 
lingua, e utilizar con soltura 
as convencións escritas 
que rexen na 
comunicación por Internet.
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PROGRAMAS DE REFORZO E AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención á 
Diversidade)

A través destas actividades desenvólvese fundamentalmente a adquisición de  a 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).

O profesor titular proporcionará o material de reforzo necesario aos alumnos que o
necesiten

 

EDUCACIÓN LITERARIA

A través destas actividades desenvólvese a CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 
(CCEC):

Valoración e participación activa en actividades literarias na clase.
Aprecio da literatura como fonte de pracer sendo capaz  de mostrar  unha actitude
crítica cara a ela.

CONTIDOS INTERCURRICULARES

A través da aprendizaxe destes contidos desenvólvese a COMPETENCIA SOCIAL E 
CÍVICA (CSC) E COMPETENCIA DIXITAL (CD):  

Competencia social e cívica: comportamento social e antisocial, crimen e castigo
TIC: o uso de Internet seguro e responsable

VALORES E ACTITUDES (Contidos de tratamento transversal)

A través do proceso de ensino-aprendizaxe destes valores desenvólvense as 
COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC):

Valores:

Educación Moral e Cívica: Comprender a importancia do comportamento antisocial, a
delincuencia e o castigo
Educación para a Paz: Entender os perigos do roubo de identidade en Internet.

Actitudes:

Educación e respecto na lingua estranxeira. 
Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa lingua materna, acento,
orixe, etc. 
Superar o bloqueo mental cando se coñece a novos falantes da lingua estranxeira
Escoita atenta e mostrando seguridade
Uso da lingua estranxeira na clase
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UNIT 4: CRIME

UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN
 A través do uso destas ferramentas desenvólvese a COMPETENCIA DIXITAL (CD):

Aula Moodle do centro

SENTIDO DE INICIATIVA E EMPRENDIMIENTO

A través das seguintes actividades desenvólvese o SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (SIE)

Iniciativa para participar en actividades de grupo 
◦

emprendimento para facer as tarefas individuais por si mesmos
◦

 

RECURSOS DE AVALIACIÓN

A través das seguintes actividades desenvólvese a COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA):

Avaliación informal
Observación na aula para comprobar tanto o progreso individual como o global

Avaliación formal
◦  Exames escritos de gramática, vocabulario e comentario de texto.

933



DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2017/18
DE INGLÉS

UNIT 5: ADVERTISING

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CRAVE44

Ao finalizar a unidade, o alumno será capaz de: 

 Entender,  memorizar  e  usar  correctamente  o  vocabulario  relativo  ás
compras e publicidade,  CCL, CMCT, CAA

 Identificar  información  específica  dun  texto  sobre  mercadotecnia  e
técnicas de vendas CCL, CMCT, CSC, CAA

 Comprender  e  utilizar  correctamente  as  formas  pasivas  do  pasado,
presente e futuro; a pasiva causativa e a pasiva impersonal l CCL, CAA

 Identificar  información  específica  relativa  ás  técnicas  publicitarias a
través dunha actividade de escoita CCL, CMCT, CSC, CCEC, CAA

 Explicar e persuadir CCL, CAA, SIE
 Escribir unha carta formal de queixa CCL, CAA, SIE

44
                Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en 
comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía e Competencias Crave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: 
Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais
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BLOQUE 1:
COMPRENSIÓN DE

TEXTOS ORAIS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

Estratexias de 
comprensión: 
- Mobilización de 
información previa sobre 
tipo de tarefa e sobre o 
tema da unidade: a 
publicidade. 

- Identificación do tipo 
textual, adaptando a 
comprensión ao mesmo, 
mediante escóitaa dun 
texto sobre as compras.

- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
xeral, información 
esencial, puntos 
principais, detalles 
relevantes, implicacións) 
ao escoitar unha 
información sobre o tema
da unidade. 

- Formulación de hipótese
sobre contido e contexto 
antes de escoitar un 
cuestionario sobre 
diferentes asuntos 
relacionados coas 
compras.

- Inferencia e formulación 
de hipótese sobre 
significados a partir da 
comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, utilizando
imaxes para predicir o 
contido dun texto .

- Reformulación de 
hipótese a partir da 
comprensión de novos 
elementos, ao escoitar un
diálogo sobre un 
programa de radio onde 

CE1.1. Identificar as ideas 
principais, información 
detallada e implicacións 
xerais de textos de certa 
lonxitude, ben organizados 
e lingüisticamente 
complexos, nunha 
variedade de lingua 
estándar e articulados a 
velocidade normal, que 
traten de temas tanto 
concretos como 
abstractos, mesmo si son 
de carácter técnico cando
estean dentro do propio 
campo de especialización 
ou de interese nos ámbitos 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, sempre
que as condicións 
acústicas sexan boas e 
póidanse confirmar certos 
detalles. 

CE1.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
adecuadas para 
comprender o sentido 
xeral; a información 
esencial; os puntos 
principais; os detalles 
relevantes; información, 
ideas e opinións tanto 
implícitas como explícitas 
do texto, formuladas de 
maneira clara; e matices 
como a ironía ou o humor, 
ou o uso poético ou 
estético da lingua cando a
imaxe facilita a 
comprensión.

CE1.3. Coñecer coa 
profundidade debida e 

EA1.1. Comprende 
instrucións, anuncios, 
declaracións e mensaxes 
detalladas, dados cara a 
cara ou por outros medios, 
sobre temas concretos, en 
linguaxe estándar e a 
velocidade normal (p. e. 
declaracións ou mensaxes 
institucionais). 

EA1.2. Entende os detalles 
do que se lle di en 
transaccións e xestións que
xorden mentres viaxa, 
organiza a viaxe ou trata 
coas autoridades, así 
como en situacións menos 
habituais en hoteis, tendas,
axencias de viaxes, centros
de saúde, traballo ou 
estudos (p. e. para recibir 
asistencia sanitaria como 
turista ou como residente, 
cambiar unha reserva de 
hotel, anular billetes, ou 
cambiar un artigo 
defectuoso), sempre que 
poida pedir confirmación.

EA1.3. Identifica as ideas 
principais, os detalles 
relevantes e as 
implicacións xerais de 
conversacións e debates 
relativamente extensos e 
animados entre varios 
interlocutores que teñen 
lugar na súa presenza, 
sobre temas xerais, de 
actualidade ou do seu 
interese, sempre que o 
discurso estea estruturado 
e non se faga un uso moi 
idiomático da lingua.

EA1.4. Comprende, en 
debates e conversacións 
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AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

falan de tendencias á 
hora de comprar. 

Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe non 
verbal relativo aos 
seguintes temas:
- A importancia das 
técnicas de 
mercadotecnia e vendas

Funcións comunicativas:

- Escoitar  monólogos 
sobre os hábitos de 
compra
- Escoitar un programa de
radio sobre as tendencias
de compra

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as seguintes 
funcións comunicativas:
- Xestión de relacións 
sociais no ámbito persoal,
público, académico e 
profesional. 
- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición de 
estados e situacións 
presentes, e expresión de 
predicións e de sucesos 
futuros a curto, medio e 
longo prazo.

- Expresión da 
curiosidade, o 
coñecemento, a certeza, 
a confirmación, a dúbida,

aplicar eficazmente á 
comprensión do texto os 
coñecementos 
sociolingüísticos relativos á 
estruturación social, ás 
relacións interpersoais en 
diversos contextos (desde 
informal até institucional) e 
as convencións sociais 
(incluíndo crenzas e 
estereotipos) 
predominantes nas culturas
en que se utiliza a lingua 
meta, así como os 
coñecementos culturais 
máis relevantes (p. e. 
históricos ou artísticos) que 
permitan captar as alusións
máis directas sobre estes 
aspectos que poida conter
o texto.

CE1.4. Distinguir a función 
ou funcións comunicativas 
tanto principais como 
secundarias do texto e 
apreciar as diferenzas de 
significación de distintos 
expoñentes das mesmas, 
así como distinguir os 
significados xerais 
asociados ao uso de 
distintos patróns discursivos 
típicos polo que respecta á
presentación e 
organización da 
información (entre outros, 
topicalización (p. e. uso de 
estruturas pasivas ou 
enfáticas), contraste, 
digresión, ou 
recapitulación). 

CE1.5. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto oral 

informais sobre temas 
habituais ou do seu 
interese, a postura ou 
punto de vista dos seus 
interlocutores, así como 
algúns sentidos implícitos e 
matices como a ironía ou o
humor.

EA1.6. Comprende a liña 
argumental, as ideas 
principais, os detalles 
relevantes e as 
implicacións xerais en 
presentacións, 
conferencias ou seminarios 
de certa extensión e 
complexidade sobre temas
académicos ou 
profesionais da súa área 
de interese, tanto 
concretos como 
abstractos, sempre que 
haxa marcadores que 
estruturen o discurso e 
guíen a comprensión.

EA1.7. Comprende o 
contido da información da 
maioría do material 
gravado ou retransmitido 
nos medios de 
comunicación, relativo a 
temas de interese persoal, 
identificando o estado de 
ánimo, o ton e mesmo o 
humor do falante, sempre 
que o discurso estea 
articulado con claridade, 
nunha variedade de lingua
estándar e a velocidade 
normal.
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a conxectura, o 
escepticismo e a 
incredulidade. 

- Expresión do interese, a 
aprobación, o aprecio, o 
eloxio, a admiración, a 
satisfacción, a esperanza,
a confianza, a sorpresa, e
os seus contrarios. 

- Establecemento e 
xestión da comunicación 
e organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.

- A voz pasiva
- Pasiva causativa
- Pasiva impersonal
- Be supposed to

Léxico oral de uso común
e máis especializado 
(recepción)
- Expresións para os 
compradores e persoas 
que traballan en tendas: 
bargain hunter, cashier, 
shopaholic, etc
- Vocabulario de 
compras: brand new, 
carrier bags,
department store, 
exchange, guarantee, 
spend, etc
- Phrasal verbs: clear out, 
give away, rip off, sign up,
take
back, use up
- sufixos sustantivo: -ion, 
-ance / -ence, ismo, -ity, 
-ure

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 

os significados e funcións 
específicos xeralmente 
asociados a diversas 
estruturas sintácticas de 
uso común segundo o 
contexto de comunicación
(p. e. estrutura interrogativa
para expresar admiración).

CE1.6. Recoñecer léxico 
oral común e máis 
especializado, relacionado
cos propios intereses e 
necesidades no ámbito 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, e 
expresións e modismos de 
uso habitual, así como as 
connotacións máis 
discernibles no uso 
humorístico ou poético do 
idioma cando o contexto 
ou o apoio visual facilitan a
súa comprensión.

CE1.7. 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 a ironía e o 
humor) cando a 
articulación é clara.
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entoación:
- /s/ e /ʃ/
- entoación
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Estratexias de produción:
Producir textos orais 
relacionados con a s 
compras, si prefírense 
facer da maneira 
tradicional ou si prefírense
as compras en liña, do 
cambio de tendencia a 
través das compras a 
través do  smartphones e 
tablets, sobre vos hábitos 
de compra da xente, e 
sobre as gangas e as 
ofertas, practicando con 
todo iso as seguintes 
estratexias de produción 
oral:

Planificación
- Adecuar o texto ao 
destinatario, contexto e 
canle, aplicando o 
rexistro e a estrutura de 
discurso adecuados a 
cada caso.

Execución
- 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 
dispoñibles. 

- Compensar as carencias
lingüísticas mediante 
procedementos 
lingüísticos, 
paralingüísticos ou 

CE2.1. Construír textos 
claros e co detalle 
suficiente, ben organizados
e adecuados ao 
interlocutor e propósito 
comunicativo, sobre temas 
diversos, xerais e máis 
específicos dentro do 
propio campo de 
especialidade ou de 
interese, e defender un 
punto de vista sobre temas 
xerais ou relacionados coa 
propia especialidade, 
indicando os proles e os 
contras das distintas 
opcións, así como tomar 
parte activa en 
conversacións formais ou 
informais de certa 
lonxitude, 
desenvolvéndose cun grao
de corrección e fluidez que
permita manter a 
comunicación. 

CE2.2. Coñecer, 
seleccionar con coidado, e
saber aplicar eficazmente 
e con certa naturalidade, 
as estratexias adecuadas 
para producir textos orais 
de diversos tipos e de certa
lonxitude, planificando o 
discurso segundo o 
propósito, a situación, os 
interlocutores e a canle de 
comunicación; recorrendo 

EA2.1. Fai presentacións de
certa duración sobre 
temas do seu interese 
académico ou 
relacionados coa súa 
especialidade (p. e. o 
desenvolvemento dun 
experimento científico, ou 
unha análise de aspectos 
históricos, sociais ou 
económicos), cunha 
estrutura clara que axuda 
aos oíntes a fixarse nos 
aspectos máis importantes,
e demostrando seguridade
á hora de contestar 
preguntas do auditorio 
formuladas con claridade 
e a velocidade normal.

EA2.2. Desenvólvese con 
seguridade en transaccións
e xestións cotiás e menos 
habituais, xa sexa cara a 
cara, por teléfono ou 
outros medios técnicos, 
solicitando información 
detallada, ofrecendo 
explicacións claras e 
detalladas e 
desenvolvendo a súa 
argumentación de 
maneira satisfactoria na 
resolución dos problemas 
que xurdan.

EA2.4. Toma parte 
adecuadamente en 
conversacións formais, 
entrevistas, reunións e 
debates de carácter 
académico ou 
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Paratextuais:

Lingüísticos
- Modificar palabras de 
significado parecido.

Paralingüísticos e 
Paratextuais
- Pedir axuda. 

- Usar linguaxe corporal 
culturalmente pertinente 
(xestos, expresións faciais, 
posturas, contacto visual 
ou corporal, proxémica).

Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe non 
verbal relativo ao tema 
da unidade.

Funcións comunicativas:
- Preparar un diálogo 
acerca das compras
- Falar acerca das 
compras en liña e as 
compras tradicionais
- Falar acerca de como 
nos influe a publicidade.
- Preguntar e responder a 
preguntas sobre as 
compras
- Discutir os hábitos de 
compra, as vendas, 
ofertas e especiais
as ofertas

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as seguintes 

á paráfrases ou a 
circunloquios cando non se
atopa a expresión precisa, 
e identificando e corrixindo
os erros que poidan 
provocar unha interrupción
da comunicación.

CE2.3. Integrar na propia 
competencia intercultural, 
para producir textos orais 
ben axustados ao contexto
específico, os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos máis 
relevantes da lingua e 
culturas meta relativos a 
costumes, usos, actitudes, 
valores e crenzas, e superar
as diferenzas con respecto 
ás linguas e culturas 
propias e os estereotipos, 
demostrando confianza no 
uso de diferentes rexistros 
ou outros mecanismos de 
adaptación contextual, e 
evitando erros serios de 
formulación ou 
comportamento que 
poidan conducir a 
situacións potencialmente 
conflitivas.

CE2.4. Planificar e articular 
o texto oral segundo a 
función ou funcións 
comunicativas principais e 
secundarias en cada caso,
seleccionando os 
diferentes expoñentes de 
devanditas funcións 
segundo os seus distintos 

ocupacional, achegando 
e pedindo información 
relevante e detallada 
sobre aspectos concretos e
abstractos de temas 
cotiáns e menos habituais 
nestes contextos; 
explicando os motivos dun 
problema complexo e 
pedindo e dando 
instrucións ou suxestións 
para resolvelo; 
desenvolvendo 
argumentos de forma 
comprensible e 
convincente e 
comentando as 
contribucións dos 
interlocutores; opinando, e 
facendo propostas 
xustificadas sobre futuras 
actuacións.
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funcións comunicativas:
- Descrición e apreciación
de calidades físicas e 
abstractas de persoas, 
obxectos, lugares, 
actividades, 
procedementos e 
procesos. 

- Intercambio de 
información, indicacións, 
opinións, crenzas e puntos
de vista, consellos, 
advertencias e avisos.

- Expresión da vontade, a 
intención, a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a 
prohibición, a exención e 
a obxección.

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e hipóteses.

Estruturas sintáctico-
discursivas.

- A voz pasiva
- Pasiva causativa
- Pasiva impersonal
- Be supposed to

Léxico oral común e máis 
especializado 
(produción)
- Expresións para os 
compradores e persoas 
que traballan en tendas: 
bargain hunter, cashier, 
shopaholic, etc
- Vocabulario de 
compras: brand new, 
carrier bags,

matices de significación, e 
os distintos patróns 
discursivos dos que se 
dispón para presentar e 
organizar a información, 
deixando claro o que se 
considera importante (p. e.
mediante estruturas 
enfáticas), ou os contrastes
ou digresións con respecto 
ao tema principal.

CE2.5. Utilizar 
correctamente, sen erros 
que conduzan a 
malentendidos, as 
estruturas morfosintácticas, 
os patróns discursivos e os 
elementos de coherencia 
e de cohesión de uso 
común e máis específico, 
seleccionándoos en 
función do propósito 
comunicativo no contexto 
concreto (p. e. o uso da 
voz pasiva en 
presentacións de carácter 
académico, ou de frases 
de relativo para facer unha
descrición detallada).

CE2.6. Coñecer, e saber 
seleccionar e utilizar léxico 
oral común e expresións e 
modismos de uso habitual, 
e máis especializado 
segundo os propios 
intereses e necesidades no 
ámbito persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, así 
como un reducido 
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department store, 
exchange, guarantee, 
spend, etc
- Phrasal verbs: clear out, 
give away, rip off, sign up,
take
back, use up
- sufixos sustantivo: -ion, 
-ance / -ence, ismo, -ity, 
-ure

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación.
- /s/ e /ʃ/
- entoación

repertorio de palabras e 
expresións que permita un 
uso humorístico, poético ou
estético sinxelo do idioma.

CE2.7. Reproducir, 
axustándose debidamente 
a algunha variedade 
estándar da lingua, patróns
sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entoación de uso 
común e máis específicos, 
seleccionándoos en 
función das propias 
intencións comunicativas, 
incluíndo a expresión 
sinxela da ironía e do 
humor.

CE2.8. Expresarse con 
relativa facilidade e 
naturalidade, e cun grao 
de fluidez que permita 
desenvolver o discurso sen 
moita axuda do 
interlocutor, aínda que 
poidan darse algúns 
problemas de formulación 
que retarden algo o 
discurso ou que requiran 
expor de maneira distinta o
que se quere dicir.

CE2.9. Xestionar a 
interacción de maneira 
eficaz en situacións 
habituais, respectando e 
tomando a quenda de 
palabra con amabilidade 
e cando se desexa, e 
axustando a propia 
contribución á dos 
interlocutores percibindo as

942



DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2017/18
DE INGLÉS

BLOQUE 2:
PRODUCIÓN DE
TEXTOS ORAIS:
EXPRESIÓN E

INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

súas reaccións, así como 
defenderse en situacións 
menos rutineiras, e mesmo 
difíciles, p. e. cando o 
interlocutor acapara a 
quenda de palabra, ou 
cando a súa contribución 
é escasa e haxa que 
encher as lagoas 
comunicativas ou animarlle
a participar.
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Estratexias de 
comprensión:
- Mobilización de 
información previa sobre 
o tema da unidade: a 
publicidade. 

- Identificación do tipo 
textual, adaptando a 
comprensión ao mesmo 
mediante a lectura dun 
texto sobre as técnicas de
venda e a 
mercadotecnia. 

- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
xeral, información 
esencial, puntos 
principais, detalles 
relevantes, implicacións), 
ao ler  unhas fichas con 
información sobre 
anuncios de produtos 
específicos.

- Formulación de hipótese
sobre contido e contexto 
antes de ler un texto 

- Inferencia e formulación 
de hipótese sobre 
significados a partir da 
comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, utilizando
imaxes para predicir o 
contido dun texto sobre 
marcas de produtos 
famosos.

Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 

CE3.1. Identificar as ideas 
principais, información 
detallada e implicacións 
xerais de textos de certa 
lonxitude, ben organizados 
e lingüisticamente 
complexos, nunha 
variedade de lingua 
estándar e que traten de 
temas tanto concretos 
como abstractos, mesmo si
son de carácter técnico 
cando estean dentro do 
propio campo de 
especialización ou de 
interese, nos ámbitos 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, sempre
que se poidan reler as 
seccións difíciles.

CE3.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
adecuadas para 
comprender o sentido 
xeral; a información 
esencial; os puntos 
principais; os detalles 
relevantes; información, 
ideas e opinións tanto 
implícitas como explícitas 
do texto si están 
claramente sinalizadas; e 
matices como a ironía ou o
humor, ou o uso poético ou
estético da lingua, 
formulados de maneira 
clara.

CE3.3. Coñecer coa 
profundidade debida e 
aplicar eficazmente á 
comprensión do texto os 
coñecementos 

EA3.1. Comprende 
instrucións extensas e 
complexas dentro da súa 
área de interese ou a súa 
especialidade, incluíndo 
detalles sobre condicións e
advertencias, sempre que 
poida volver ler as seccións
difíciles (p. e. acerca de 
instrumentos de medición 
ou de procedementos 
científicos).

EA3.2. Entende detalles 
relevantes e implicacións 
de anuncios e material de 
carácter publicitario sobre 
asuntos do seu interese 
persoal (p. e. posters, flyers,
pancartas, grafitti), 
académico (p. e. pósteres 
científicos) ou profesional 
(p. e. boletíns informativos, 
documentos oficiais).

EA3.4. Comprende os 
detalles relevantes e as 
implicacións de 
correspondencia formal de
institucións públicas ou 
entidades privadas como 
universidades, empresas ou
compañías de servizos, 
sobre temas concretos e 
abstractos de carácter 
persoal e académico 
dentro da súa área de 
interese ou a súa 
especialidade.

EA3.5. Comprende a 
información, e ideas e 
opinións implícitas, en 
noticias e artigos 
xornalísticos e de opinión 
ben estruturados e de 
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valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe non 
verbal relativo aos 
seguintes temas:
- A importancia das 
técnicas de 
mercadotecnia e vendas
nas empresas de éxito.

 Funcións comunicativas:
- Ler un texto acerca das 
técnicas de 
mercadotecnia e vendas
- Ler tres anuncios curtos 
de produtos

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as seguintes 
funcións comunicativas:
- Descrición e apreciación
de calidades físicas e 
abstractas de persoas, 
obxectos, lugares, 
actividades, 
procedementos e 
procesos. 

- Intercambio de 
información, indicacións, 
opinións, crenzas e puntos
de vista, consellos, 
advertencias e avisos.

- Expresión da vontade, a 
intención, a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a 
prohibición, a exención e 
a obxección.

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e hipóteses.

Estruturas sintáctico-

sociolingüísticos relativos á 
estruturación social, ás 
relacións interpersoais en 
diversos contextos (desde 
informal até institucional) e 
as convencións sociais 
(incluíndo crenzas e 
estereotipos) 
predominantes nas culturas
en que se utiliza a lingua 
meta, así como os 
coñecementos culturais 
máis relevantes (p. e. 
históricos ou artísticos) que 
permitan captar as alusións
máis directas sobre estes 
aspectos que poida conter
o texto.

CE3.4. Distinguir a función 
ou funcións comunicativas 
tanto principais como 
secundarias do texto e 
apreciar as diferenzas de 
significación de distintos 
expoñentes das mesmas, 
así como distinguir os 
significados xerais 
asociados ao uso de 
distintos patróns discursivos 
típicos polo que respecta á
presentación e 
organización da 
información e as ideas (p. 
e. uso de estruturas pasivas 
ou enfáticas, contraste, 
digresión ou 
recapitulación).

CE3.5. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto 
escrito os significados e 
funcións específicos 
xeralmente asociados a 
diversas estruturas 

certa lonxitude que tratan 
dunha variedade de temas
de actualidade ou máis 
especializados, tanto 
concretos como 
abstractos, dentro da súa 
área de interese, e localiza 
con facilidade detalles 
relevantes neses textos.

EA3.6. Entende, en textos 
de referencia e consulta, 
tanto en soporte papel 
como dixital, información 
detallada sobre temas da 
súa especialidade nos 
ámbitos académico ou 
ocupacional, así como 
información concreta 
relacionada con cuestións 
prácticas en textos 
informativos oficiais, 
institucionais, ou 
corporativos.
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discursivas.

- A voz pasiva
- Pasiva causativa
- Pasiva impersonal
- Be supposed to

Léxico escrito común e 
máis especializado 
(recepción)
- Expresións para os 
compradores e persoas 
que traballan en tendas: 
bargain hunter, cashier, 
shopaholic, etc
- Vocabulario de 
compras: brand new, 
carrier bags,
department store, 
exchange, guarantee, 
spend, etc
- Phrasal verbs: clear out, 
give away, rip off, sign up,
take
back, use up
- sufixos sustantivo: -ion, 
-ance / -ence, ismo, -ity, 
-ure

Patróns gráficos e 
convencións ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a 
lectura, a ortografía de 
palabras relacionadas 
con ir de compras.

sintácticas de uso común 
segundo o contexto de 
comunicación (p. e. 
estrutura interrogativa para
expresar admiración).

CE3.6. Recoñecer léxico 
escrito común e máis 
especializado relacionado 
cos propios intereses e 
necesidades no ámbito 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, e 
expresións e modismos de 
uso habitual, así como as 
connotacións máis 
discernibles no uso 
humorístico, poético ou 
estético do idioma cando 
o contexto ou o apoio 
visual facilitan a súa 
comprensión.

CE3.7. 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. §, ≤).

946



DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2017/18
DE INGLÉS

UNIT 5: ADVERTISING

BLOQUE 4:
PRODUCIÓN DE

TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E

INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

Estratexias de produción:
Producir textos escritos   
relacionados co mundo 
do comercio, 
practicando as seguintes 
estratexias de produción 
escrita:

Planificación
- Mobilizar e coordinar as 
propias competencias 
xerais e comunicativas co
fin de realizar 
eficazmente a tarefa 
(repasar que se sabe 
sobre o tema, que se 
pode ou se quere dicir, 
etc). 

Execución
- Expresar a mensaxe con 
claridade axustándose 
aos modelos e fórmulas 
de cada tipo de texto. 

Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe non 
verbal relativo ao tema 
da unidade.

Funcións comunicativas:
- Aprender a escribir unha
carta formal de queixa.

A través destas 
actividades o alumno 

CE4.1. Escribir, en calquera 
soporte, textos ben 
estruturados sobre unha 
ampla serie de temas 
relacionados cos propios 
intereses ou especialidade,
facendo descricións claras 
e detalladas; sintetizando 
información e argumentos 
extraídos de diversas fontes
e organizándoos de 
maneira lóxica; e 
defendendo un punto de 
vista sobre temas xerais, ou 
máis específico, indicando 
os proles e os contras das 
distintas opcións, utilizando 
para iso os elementos 
lingüísticos adecuados 
para dotar ao texto de 
cohesión e coherencia e 
manexando un léxico 
adaptado ao contexto e 
ao propósito comunicativo 
que se persegue.

CE4.2. Coñecer, 
seleccionar e aplicar as 
estratexias máis 
adecuadas para elaborar 
textos escritos ben 
estruturados e de certa 
lonxitude, p. e. integrando 
de maneira apropiada 
información relevante 
procedente de fontes 
diversas, ou reaxustando o 
rexistro ou o estilo 

EA4.1. Completa un 
cuestionario detallado con 
información persoal, 
académica ou laboral (p. 
e. para matricularse nunha 
universidade, solicitar un 
traballo, abrir unha conta 
bancaria, ou tramitar un 
visado).

EA4.2. Escribe, en calquera 
soporte ou formato, un 
curriculum vitae detallado, 
xunto cunha carta de 
motivación (p. e. para 
ingresar nunha 
universidade estranxeira, 
ou presentarse como 
candidato a un posto de 
traballo). 

EA4.3. Toma notas, co 
suficiente detalle, durante 
unha conferencia, charla 
ou seminario, e elabora un 
resumo con información 
relevante e as conclusións 
adecuadas, sempre que o 
tema estea relacionado 
coa súa especialidade e o 
discurso estea ben 
estruturado.

EA4.4. Escribe notas, 
anuncios, mensaxes e 
comentarios, en calquera 
soporte, nos que transmite 
e solicita información 
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practicará as seguintes 
funcións comunicativas:
- Descrición e apreciación
de calidades físicas e 
abstractas de persoas, 
obxectos, lugares, 
actividades, 
procedementos e 
procesos. 

- Intercambio de 
información, indicacións, 
opinións, crenzas e puntos
de vista, consellos, 
advertencias e avisos.

- Expresión da vontade, a 
intención, a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a 
prohibición, a exención e 
a obxección.

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e hipóteses.

Estruturas sintáctico-
discursivas.

- A voz pasiva
- Pasiva causativa
- Pasiva impersonal
- Be supposed to

Léxico escrito de común 
e máis especializado 
(produción)

- Expresións para os 
compradores e persoas 
que traballan en tendas: 
bargain hunter, cashier, 
shopaholic, etc

(incluíndo léxico, estruturas 
sintácticas e patróns 
discursivos) para adaptar o
texto ao destinatario e 
contexto específicos.

CE4.3. Integrar na propia 
competencia intercultural, 
para producir textos 
escritos ben axustados ao 
contexto específico, os 
aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos máis 
relevantes da lingua e 
culturas meta relativos a 
costumes, usos, actitudes, 
valores e crenzas, e superar
as diferenzas con respecto 
ás linguas e culturas 
propias e os estereotipos, 
demostrando confianza no 
uso de diferentes rexistros 
ou outros mecanismos de 
adaptación contextual, e 
evitando erros serios de 
formulación ou 
presentación textual que 
poidan conducir a 
malentendidos ou 
situacións potencialmente 
conflitivas.

CE4.4. Planificar e articular 
o texto escrito segundo a 
función ou funcións 
comunicativas principais e 
secundarias en cada caso,
seleccionando os 
diferentes expoñentes de 
devanditas funcións 
segundo os seus distintos 
matices de significación, e 

detallada, explicacións, 
reaccións e opinións sobre 
temas persoais, 
académicos ou 
ocupacionais, respectando
as convencións e normas 
de cortesía e da etiqueta.

EA4.5. Escribe informes en 
formato convencional e de
estrutura clara 
relacionados coa súa 
especialidade (p. e. o 
desenvolvemento e 
conclusións dun 
experimento, sobre un 
intercambio lingüístico, 
unhas prácticas ou un 
traballo de investigación), 
ou menos habituais (p. e. 
un problema xurdido 
durante unha estancia no 
estranxeiro), 
desenvolvendo un 
argumento; razoando a 
favor ou en contra dun 
punto de vista concreto; 
explicando as vantaxes e 
desvantaxes de varias 
opcións, e achegando 
conclusións xustificadas.

EA4.6. Escribe 
correspondencia persoal, 
en calquera soporte, e 
comunícase con 
seguridade en foros e 
blogs, transmitindo 
emoción, resaltando a 
importancia persoal de 
feitos e experiencias, e 
comentando de maneira 
persoal e detallada as 
noticias e os puntos de 
vista das persoas ás que se 
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- Vocabulario de 
compras: brand new, 
carrier bags,
department store, 
exchange, guarantee, 
spend, etc
- Phrasal verbs: clear out, 
give away, rip off, sign up,
take
back, use up
- sufixos sustantivo: -ion, 
-ance / -ence, ismo, -ity, 
-ure

Patróns gráficos e 
convencións ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a 
escritura, a ortografía de 
palabras relacionadas co
tema da undade.

os distintos patróns 
discursivos dos que se 
dispón para presentar e 
organizar a información, 
deixando claro o que se 
considera importante (p. e.
mediante estruturas 
enfáticas), ou os contrastes
ou digresións con respecto 
ao tema principal.

CE4.5. Utilizar 
correctamente, sen erros 
que conduzan a 
malentendidos, as 
estruturas morfosintácticas, 
os patróns discursivos e os 
elementos de coherencia 
e de cohesión de uso 
común e máis específico, 
seleccionándoos en 
función do propósito 
comunicativo no contexto 
concreto (p. e. o uso da 
voz pasiva en 
presentacións de carácter 
académico, ou de frases 
de relativo para facer unha
descrición detallada).

CE4.6. Coñecer, e saber 
seleccionar e utilizar léxico 
escrito común e expresións 
e modismos de uso 
habitual, e máis 
especializado segundo os 
propios intereses e 
necesidades no ámbito 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, así 
como un reducido 

dirixe. 

EA4.7. Escribe, en calquera 
soporte, cartas formais de 
carácter académico ou 
profesional, dirixidas a 
institucións públicas ou 
privadas e a empresas, nas
que dá e solicita 
información; describe a súa
traxectoria académica ou 
profesional e as súas 
competencias; e explica e 
xustifica co suficiente 
detalle os motivos das súas 
accións e plans (p. e. carta
de motivación para 
matricularse nunha 
universidade estranxeira, 
ou para solicitar un posto 
de traballo), respectando 
as convencións formais e 
de cortesía propias deste 
tipo de textos.

949



DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2017/18
DE INGLÉS

BLOQUE 4:
PRODUCIÓN DE

TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E

INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

repertorio de palabras e 
expresións que permita un 
uso humorístico e estético 
sinxelo do idioma.

CE4.7. Axustarse con 
consistencia aos patróns 
ortográficos, de 
puntuación e de formato 
de uso común, e algúns de 
carácter máis específico 
(p. e. abreviaturas ou 
asteriscos); saber manexar 
procesadores de textos 
para resolver, p. e., dúbidas
sobre variantes ortográficas
en diversos estándares da 
lingua, e utilizar con soltura 
as convencións escritas 
que rexen na 
comunicación por Internet.
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PROGRAMAS DE REFORZO E AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención á 
Diversidade)

A través destas actividades desenvólvese fundamentalmente a adquisición de  a 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).

 O profesor proporcionará o material de reforzo necesario para os alumnos que o 
necesiten.

EDUCACIÓN LITERARIA

A través destas actividades desenvólvese a CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 
(CCEC):

Valoración e participación activa en actividades literarias na clase.
Aprecio da literatura como fonte de pracer sendo capaz  de mostrar  unha actitude
crítica cara a ela.
Desenvolvemento da autonomía lectora
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CONTIDOS INTERCURRICULARES

A través da aprendizaxe destes contidos desenvólvese a COMPETENCIA MATEMÁTICA E 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCT) E COMPETENCIA DIXITAL 
(CD)

T

VALORES E ACTITUDES (Contidos de tratamento transversal)

A través do proceso de ensino-aprendizaxe destes valores desenvólvense as 
COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC):

Valores:

Educación para o Consumidor: A importancia de comprar con moderación. 
Educación para o Medio Ambiente: Recoñecer o valor das empresas que respectan o
medioambiente. 

Actitudes:

Educación e respecto na lingua estranxeira. 
Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa lingua materna, acento,
orixe, etc. 
Superar o bloqueo mental cando se coñece a novos falantes da lingua estranxeira
Escoita atenta e mostrando seguridade
Uso da lingua estranxeira na clase
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UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN
 
A través do uso destas ferramentas desenvólvese a COMPETENCIA DIXITAL (CD)::  Aula Moodle do centro.

SENTIDO DE INICIATIVA E EMPRENDIMIENTO

A través das seguintes actividades desenvólvese o SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO 
EMPRENDEDOR (SIE):

Iniciativa para participar en actividades de grupo 
◦

emprendimento para facer as tarefas individuais por si mesmos:
◦

 

RECURSOS DE AVALIACIÓN

A través das seguintes actividades desenvólvese a COMPETENCIA PARA APRENDER A 
APRENDER (CAA):

Avaliación informal
Observación  na  aula  para  comprobar  tanto  o  progreso  individual  como  o
global

Avaliación formal
◦  Grammar & Vocabulary test 
◦ Text test.
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UNIT 6: WORK AND STUDIES

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CRAVE45

Ao finalizar a unidade, o alumno será capaz de: 

 Entender,  memorizar  e  usar  correctamente  o  vocabulario  relativo  o
mundo laboral, Phrasal verbs e sufixos sustantivos CCL, CMCT, CAA

 Identificar  información  específica  dun  texto  sobre  mercadotecnia  e
técnicas de vendas CCL, CMCT, CSC, CAA

 Comprender e utilizar correctamente first, second e third conditionals,  as
long as, providing / provided that, unless e even if como alternativas a if  ,
e  I  wish  e  If  only  para desexos sobre o presente, lamentacións sobre o
pasado e queixas CCL, CAA

 Identificar  información  específica  relativa  ás  tendencias  da  moda a
través dunha actividade de escoita CCL, CMCT, CSC, CCEC, CAA

 Explicar e persuadir CCL, CAA, SIE
 Escribir un sumario CCL, CAA, SIE

45
                Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en 
comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía e Competencias Crave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: 
Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais
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BLOQUE 1:
COMPRENSIÓN DE

TEXTOS ORAIS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

Estratexias de 
comprensión: 
- Mobilización de 
información previa sobre 
tipo de tarefa e sobre o 
tema da unidade: work 
and studies. 

- Identificación do tipo 
textual, adaptando a 
comprensión ao mesmo, 
mediante escóitaa dun 
texto sobre o tema da 
unidade.

- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
xeral, información 
esencial, puntos 
principais, detalles 
relevantes, implicacións)  

- Formulación de hipótese
sobre contido e contexto 
antes de escoitar un 
cuestionario sobre 
diferentes asuntos 
relacionados coas 
compras.

- Inferencia e formulación 
de hipótese sobre 
significados a partir da 
comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, utilizando
imaxes para predicir o 
contido dun texto 

. 

Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 

CE1.1. Identificar as ideas 
principais, información 
detallada e implicacións 
xerais de textos de certa 
lonxitude, ben organizados 
e lingüisticamente 
complexos, nunha 
variedade de lingua 
estándar e articulados a 
velocidade normal, que 
traten de temas tanto 
concretos como 
abstractos, mesmo si son 
de carácter técnico cando
estean dentro do propio 
campo de especialización 
ou de interese nos ámbitos 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, sempre
que as condicións 
acústicas sexan boas e 
póidanse confirmar certos 
detalles. 

CE1.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
adecuadas para 
comprender o sentido 
xeral; a información 
esencial; os puntos 
principais; os detalles 
relevantes; información, 
ideas e opinións tanto 
implícitas como explícitas 
do texto, formuladas de 
maneira clara; e matices 
como a ironía ou o humor, 
ou o uso poético ou 
estético da lingua cando a
imaxe facilita a 
comprensión.

CE1.3. Coñecer coa 
profundidade debida e 

EA1.1. Comprende 
instrucións, anuncios, 
declaracións e mensaxes 
detalladas, dados cara a 
cara ou por outros medios, 
sobre temas concretos, en 
linguaxe estándar e a 
velocidade normal (p. e. 
declaracións ou mensaxes 
institucionais). 

EA1.2. Entende os detalles 
do que se lle di en 
transaccións e xestións que
xorden mentres viaxa, 
organiza a viaxe ou trata 
coas autoridades, así 
como en situacións menos 
habituais en hoteis, tendas,
axencias de viaxes, centros
de saúde, traballo ou 
estudos (p. e. para recibir 
asistencia sanitaria como 
turista ou como residente, 
cambiar unha reserva de 
hotel, anular billetes, ou 
cambiar un artigo 
defectuoso), sempre que 
poida pedir confirmación.

EA1.3. Identifica as ideas 
principais, os detalles 
relevantes e as 
implicacións xerais de 
conversacións e debates 
relativamente extensos e 
animados entre varios 
interlocutores que teñen 
lugar na súa presenza, 
sobre temas xerais, de 
actualidade ou do seu 
interese, sempre que o 
discurso estea estruturado 
e non se faga un uso moi 
idiomático da lingua.

EA1.4. Comprende, en 
debates e conversacións 
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COMPRENSIÓN DE

TEXTOS ORAIS

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

actitudes; linguaxe non 
verbal relativo aos temas 
da unidade: work and 
studies.

Funcións comunicativas:

- Escoitar unha entrevista 
de traballo

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as seguintes 
funcións comunicativas:
- Xestión de relacións 
sociais no ámbito persoal,
público, académico e 
profesional. 
- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición de 
estados e situacións 
presentes, e expresión de 
predicións e de sucesos 
futuros a curto, medio e 
longo prazo.

- Expresión da 
curiosidade, o 
coñecemento, a certeza, 
a confirmación, a dúbida,
a conxectura, o 
escepticismo e a 
incredulidade. 

- Expresión do interese, a 
aprobación, o aprecio, o 
eloxio, a admiración, a 
satisfacción, a esperanza,
a confianza, a sorpresa, e
os seus contrarios. 

- Establecemento e 
xestión da comunicación 
e organización do 
discurso.

aplicar eficazmente á 
comprensión do texto os 
coñecementos 
sociolingüísticos relativos á 
estruturación social, ás 
relacións interpersoais en 
diversos contextos (desde 
informal até institucional) e 
as convencións sociais 
(incluíndo crenzas e 
estereotipos) 
predominantes nas culturas
en que se utiliza a lingua 
meta, así como os 
coñecementos culturais 
máis relevantes (p. e. 
históricos ou artísticos) que 
permitan captar as alusións
máis directas sobre estes 
aspectos que poida conter
o texto.

CE1.4. Distinguir a función 
ou funcións comunicativas 
tanto principais como 
secundarias do texto e 
apreciar as diferenzas de 
significación de distintos 
expoñentes das mesmas, 
así como distinguir os 
significados xerais 
asociados ao uso de 
distintos patróns discursivos 
típicos polo que respecta á
presentación e 
organización da 
información (entre outros, 
topicalización (p. e. uso de 
estruturas pasivas ou 
enfáticas), contraste, 
digresión, ou 
recapitulación). 

CE1.5. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto oral 

informais sobre temas 
habituais ou do seu 
interese, a postura ou 
punto de vista dos seus 
interlocutores, así como 
algúns sentidos implícitos e 
matices como a ironía ou o
humor.

EA1.6. Comprende a liña 
argumental, as ideas 
principais, os detalles 
relevantes e as 
implicacións xerais en 
presentacións, 
conferencias ou seminarios 
de certa extensión e 
complexidade sobre temas
académicos ou 
profesionais da súa área 
de interese, tanto 
concretos como 
abstractos, sempre que 
haxa marcadores que 
estruturen o discurso e 
guíen a comprensión.

EA1.7. Comprende o 
contido da información da 
maioría do material 
gravado ou retransmitido 
nos medios de 
comunicación, relativo a 
temas de interese persoal, 
identificando o estado de 
ánimo, o ton e mesmo o 
humor do falante, sempre 
que o discurso estea 
articulado con claridade, 
nunha variedade de lingua
estándar e a velocidade 
normal.
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AVALIABLES

Estruturas sintáctico-
discursivas.
- Primeiro condicional 
para posibles situacións 
no futuro,
segundo condicional 
para situacións 
improbables no presente 
ou no futuro, terceiro 
condicional por 
hipotéticas situacións no 
pasado
- as long as / provided 
that, unless e even if 
como alternativa a if. 
- I wish / If only + past for 
regrets about the present,
I wish / If only + past 
perfect for regrets about 
the past,
I wish / If only + person + 
would for complaints

Léxico oral de uso común
e máis especializado 
(recepción)
- Work and studies

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación:
- /s/ e /ʃ/
- entoación

os significados e funcións 
específicos xeralmente 
asociados a diversas 
estruturas sintácticas de 
uso común segundo o 
contexto de comunicación
(p. e. estrutura interrogativa
para expresar admiración).

CE1.6. Recoñecer léxico 
oral común e máis 
especializado, relacionado
cos propios intereses e 
necesidades no ámbito 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, e 
expresións e modismos de 
uso habitual, así como as 
connotacións máis 
discernibles no uso 
humorístico ou poético do 
idioma cando o contexto 
ou o apoio visual facilitan a
súa comprensión.

CE1.7. 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 a ironía e o 
humor) cando a 
articulación é clara.
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TEXTOS ORAIS:
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INTERACCIÓN
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AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

Estratexias de produción:
Producir textos orais 
relacionados co mundo 
do traballo e estudos, 
practicando con todo iso 
as seguintes estratexias 
de produción oral:

Planificación
- Adecuar o texto ao 
destinatario, contexto e 
canle, aplicando o 
rexistro e a estrutura de 
discurso adecuados a 
cada caso.

Execución
- 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 
dispoñibles. 

- Compensar as carencias
lingüísticas mediante 
procedementos 
lingüísticos, 
paralingüísticos ou 
Paratextuais:

Lingüísticos
- Modificar palabras de 
significado parecido.

Paralingüísticos e 
Paratextuais
- Pedir axuda. 

- Usar linguaxe corporal 
culturalmente pertinente 
(xestos, expresións faciais, 

CE2.1. Construír textos 
claros e co detalle 
suficiente, ben organizados
e adecuados ao 
interlocutor e propósito 
comunicativo, sobre temas 
diversos, xerais e máis 
específicos dentro do 
propio campo de 
especialidade ou de 
interese, e defender un 
punto de vista sobre temas 
xerais ou relacionados coa 
propia especialidade, 
indicando os proles e os 
contras das distintas 
opcións, así como tomar 
parte activa en 
conversacións formais ou 
informais de certa 
lonxitude, 
desenvolvéndose cun grao
de corrección e fluidez que
permita manter a 
comunicación. 

CE2.2. Coñecer, 
seleccionar con coidado, e
saber aplicar eficazmente 
e con certa naturalidade, 
as estratexias adecuadas 
para producir textos orais 
de diversos tipos e de certa
lonxitude, planificando o 
discurso segundo o 
propósito, a situación, os 
interlocutores e a canle de 
comunicación; recorrendo 
á paráfrases ou a 
circunloquios cando non se
atopa a expresión precisa, 

EA2.1. Fai presentacións de
certa duración sobre 
temas do seu interese 
académico ou 
relacionados coa súa 
especialidade (p. e. o 
desenvolvemento dun 
experimento científico, ou 
unha análise de aspectos 
históricos, sociais ou 
económicos), cunha 
estrutura clara que axuda 
aos oíntes a fixarse nos 
aspectos máis importantes,
e demostrando seguridade
á hora de contestar 
preguntas do auditorio 
formuladas con claridade 
e a velocidade normal.

EA2.2. Desenvólvese con 
seguridade en transaccións
e xestións cotiás e menos 
habituais, xa sexa cara a 
cara, por teléfono ou 
outros medios técnicos, 
solicitando información 
detallada, ofrecendo 
explicacións claras e 
detalladas e 
desenvolvendo a súa 
argumentación de 
maneira satisfactoria na 
resolución dos problemas 
que xurdan.

EA2.4. Toma parte 
adecuadamente en 
conversacións formais, 
entrevistas, reunións e 
debates de carácter 
académico ou 
ocupacional, achegando 
e pedindo información 
relevante e detallada 
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posturas, contacto visual 
ou corporal, proxémica).

Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; 

Funcións comunicativas:

- Discutir os hábitos de 
esudo e alternativas para 
o futuro laboral 

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as seguintes 
funcións comunicativas:
- Descrición e apreciación
de calidades físicas e 
abstractas de persoas, 
obxectos, lugares, 
actividades, 
procedementos e 
procesos. 

- Intercambio de 
información, indicacións, 
opinións, crenzas e puntos
de vista, consellos, 
advertencias e avisos.

- Expresión da vontade, a 
intención, a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a 
prohibición, a exención e 
a obxección.

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e hipóteses.

e identificando e corrixindo
os erros que poidan 
provocar unha interrupción
da comunicación.

CE2.3. Integrar na propia 
competencia intercultural, 
para producir textos orais 
ben axustados ao contexto
específico, os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos máis 
relevantes da lingua e 
culturas meta relativos a 
costumes, usos, actitudes, 
valores e crenzas, e superar
as diferenzas con respecto 
ás linguas e culturas 
propias e os estereotipos, 
demostrando confianza no 
uso de diferentes rexistros 
ou outros mecanismos de 
adaptación contextual, e 
evitando erros serios de 
formulación ou 
comportamento que 
poidan conducir a 
situacións potencialmente 
conflitivas.

CE2.4. Planificar e articular 
o texto oral segundo a 
función ou funcións 
comunicativas principais e 
secundarias en cada caso,
seleccionando os 
diferentes expoñentes de 
devanditas funcións 
segundo os seus distintos 
matices de significación, e 
os distintos patróns 
discursivos dos que se 

sobre aspectos concretos e
abstractos de temas 
cotiáns e menos habituais 
nestes contextos; 
explicando os motivos dun 
problema complexo e 
pedindo e dando 
instrucións ou suxestións 
para resolvelo; 
desenvolvendo 
argumentos de forma 
comprensible e 
convincente e 
comentando as 
contribucións dos 
interlocutores; opinando, e 
facendo propostas 
xustificadas sobre futuras 
actuacións.
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Estruturas sintáctico-
discursivas.
- Primeiro condicional 
para posibles situacións 
no futuro,
segundo condicional 
para situacións 
improbables no presente 
ou no futuro, terceiro 
condicional por 
hipotéticas situacións no 
pasado
- as long as / provided 
that, unless e even if 
como alternativa a if. 
- I wish / If only + past for 
regrets about the present,
I wish / If only + past 
perfect for regrets about 
the past,
I wish / If only + person + 
would for complaints

Léxico oral común e máis 
especializado 
(produción)
-  Work and studies

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación.
- /s/ e /ʃ/
- entoación

dispón para presentar e 
organizar a información, 
deixando claro o que se 
considera importante (p. e.
mediante estruturas 
enfáticas), ou os contrastes
ou digresións con respecto 
ao tema principal.

CE2.5. Utilizar 
correctamente, sen erros 
que conduzan a 
malentendidos, as 
estruturas morfosintácticas, 
os patróns discursivos e os 
elementos de coherencia 
e de cohesión de uso 
común e máis específico, 
seleccionándoos en 
función do propósito 
comunicativo no contexto 
concreto (p. e. o uso da 
voz pasiva en 
presentacións de carácter 
académico, ou de frases 
de relativo para facer unha
descrición detallada).

CE2.6. Coñecer, e saber 
seleccionar e utilizar léxico 
oral común e expresións e 
modismos de uso habitual, 
e máis especializado 
segundo os propios 
intereses e necesidades no 
ámbito persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, así 
como un reducido 
repertorio de palabras e 
expresións que permita un 
uso humorístico, poético ou
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estético sinxelo do idioma.

CE2.7. Reproducir, 
axustándose debidamente 
a algunha variedade 
estándar da lingua, patróns
sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entoación de uso 
común e máis específicos, 
seleccionándoos en 
función das propias 
intencións comunicativas, 
incluíndo a expresión 
sinxela da ironía e do 
humor.

CE2.8. Expresarse con 
relativa facilidade e 
naturalidade, e cun grao 
de fluidez que permita 
desenvolver o discurso sen 
moita axuda do 
interlocutor, aínda que 
poidan darse algúns 
problemas de formulación 
que retarden algo o 
discurso ou que requiran 
expor de maneira distinta o
que se quere dicir.

CE2.9. Xestionar a 
interacción de maneira 
eficaz en situacións 
habituais, respectando e 
tomando a quenda de 
palabra con amabilidade 
e cando se desexa, e 
axustando a propia 
contribución á dos 
interlocutores percibindo as
súas reaccións, así como 
defenderse en situacións 
menos rutineiras, e mesmo 
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difíciles, p. e. cando o 
interlocutor acapara a 
quenda de palabra, ou 
cando a súa contribución 
é escasa e haxa que 
encher as lagoas 
comunicativas ou animarlle
a participar.
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Estratexias de 
comprensión:
- Mobilización de 
información previa sobre 
o tema da unidade: 
mundo laboral e etsudos

- Identificación do tipo 
textual, adaptando a 
comprensión ao mesmo 
mediante a lectura dun 
texto 

- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
xeral, información 
esencial, puntos 
principais, detalles 
relevantes, implicacións), 
ao ler  unhas fichas con 
información sobre 
anuncios de produtos 
específicos.

- Formulación de hipótese
sobre contido e contexto 
antes de ler un texto.

- Inferencia e formulación 
de hipótese sobre 
significados a partir da 
comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, utilizando
imaxes para predicir o 
contido dun texto 

Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes;  

CE3.1. Identificar as ideas 
principais, información 
detallada e implicacións 
xerais de textos de certa 
lonxitude, ben organizados 
e lingüisticamente 
complexos, nunha 
variedade de lingua 
estándar e que traten de 
temas tanto concretos 
como abstractos, mesmo si
son de carácter técnico 
cando estean dentro do 
propio campo de 
especialización ou de 
interese, nos ámbitos 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, sempre
que se poidan reler as 
seccións difíciles.

CE3.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
adecuadas para 
comprender o sentido 
xeral; a información 
esencial; os puntos 
principais; os detalles 
relevantes; información, 
ideas e opinións tanto 
implícitas como explícitas 
do texto si están 
claramente sinalizadas; e 
matices como a ironía ou o
humor, ou o uso poético ou
estético da lingua, 
formulados de maneira 
clara.

CE3.3. Coñecer coa 
profundidade debida e 
aplicar eficazmente á 
comprensión do texto os 
coñecementos 

EA3.1. Comprende 
instrucións extensas e 
complexas dentro da súa 
área de interese ou a súa 
especialidade, incluíndo 
detalles sobre condicións e
advertencias, sempre que 
poida volver ler as seccións
difíciles (p. e. acerca de 
instrumentos de medición 
ou de procedementos 
científicos).

EA3.2. Entende detalles 
relevantes e implicacións 
de anuncios e material de 
carácter publicitario sobre 
asuntos do seu interese 
persoal (p. e. posters, flyers,
pancartas, grafitti), 
académico (p. e. pósteres 
científicos) ou profesional 
(p. e. boletíns informativos, 
documentos oficiais).

EA3.4. Comprende os 
detalles relevantes e as 
implicacións de 
correspondencia formal de
institucións públicas ou 
entidades privadas como 
universidades, empresas ou
compañías de servizos, 
sobre temas concretos e 
abstractos de carácter 
persoal e académico 
dentro da súa área de 
interese ou a súa 
especialidade.

EA3.5. Comprende a 
información, e ideas e 
opinións implícitas, en 
noticias e artigos 
xornalísticos e de opinión 
ben estruturados e de 
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 Funcións comunicativas:
- Ler un texto acerca das 
posibilidades laborais  e 
de estudo.

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as seguintes 
funcións comunicativas:
- Descrición e apreciación
de calidades físicas e 
abstractas de persoas, 
obxectos, lugares, 
actividades, 
procedementos e 
procesos. 

- Intercambio de 
información, indicacións, 
opinións, crenzas e puntos
de vista, consellos, 
advertencias e avisos.

- Expresión da vontade, a 
intención, a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a 
prohibición, a exención e 
a obxección.

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e hipóteses.

Estruturas sintáctico-
discursivas.
- Primeiro condicional 
para posibles situacións 
no futuro,
segundo condicional 
para situacións 
improbables no presente 
ou no futuro, terceiro 
condicional por 
hipotéticas situacións no 
pasado
- as long as / provided 

sociolingüísticos relativos á 
estruturación social, ás 
relacións interpersoais en 
diversos contextos (desde 
informal até institucional) e 
as convencións sociais 
(incluíndo crenzas e 
estereotipos) 
predominantes nas culturas
en que se utiliza a lingua 
meta, así como os 
coñecementos culturais 
máis relevantes (p. e. 
históricos ou artísticos) que 
permitan captar as alusións
máis directas sobre estes 
aspectos que poida conter
o texto.

CE3.4. Distinguir a función 
ou funcións comunicativas 
tanto principais como 
secundarias do texto e 
apreciar as diferenzas de 
significación de distintos 
expoñentes das mesmas, 
así como distinguir os 
significados xerais 
asociados ao uso de 
distintos patróns discursivos 
típicos polo que respecta á
presentación e 
organización da 
información e as ideas (p. 
e. uso de estruturas pasivas 
ou enfáticas, contraste, 
digresión ou 
recapitulación).

CE3.5. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto 
escrito os significados e 
funcións específicos 
xeralmente asociados a 
diversas estruturas 

certa lonxitude que tratan 
dunha variedade de temas
de actualidade ou máis 
especializados, tanto 
concretos como 
abstractos, dentro da súa 
área de interese, e localiza 
con facilidade detalles 
relevantes neses textos.

EA3.6. Entende, en textos 
de referencia e consulta, 
tanto en soporte papel 
como dixital, información 
detallada sobre temas da 
súa especialidade nos 
ámbitos académico ou 
ocupacional, así como 
información concreta 
relacionada con cuestións 
prácticas en textos 
informativos oficiais, 
institucionais, ou 
corporativos.
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that, unless e even if 
como alternativa a if. 
- I wish / If only + past for 
regrets about the present,
I wish / If only + past 
perfect for regrets about 
the past,
I wish / If only + person + 
would for complaints

Léxico escrito común e 
máis especializado 
(recepción)

- Work and studies

Patróns gráficos e 
convencións ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a 
lectura, a ortografía de 
palabras relacionadas co
tema da unidade.

sintácticas de uso común 
segundo o contexto de 
comunicación (p. e. 
estrutura interrogativa para
expresar admiración).

CE3.6. Recoñecer léxico 
escrito común e máis 
especializado relacionado 
cos propios intereses e 
necesidades no ámbito 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, e 
expresións e modismos de 
uso habitual, así como as 
connotacións máis 
discernibles no uso 
humorístico, poético ou 
estético do idioma cando 
o contexto ou o apoio 
visual facilitan a súa 
comprensión.

CE3.7. 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. §, ≤).
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Estratexias de produción:
Producir textos escritos   
relacionados co mundo 
laboral.

Planificación
- Mobilizar e coordinar as 
propias competencias 
xerais e comunicativas co
fin de realizar 
eficazmente a tarefa 
(repasar que se sabe 
sobre o tema, que se 
pode ou se quere dicir, 
etc). 

Execución
- Escribir unha covering 
letter. 

Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; 

Funcións comunicativas:

- Escribir unha covering 
letter.

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as seguintes 
funcións comunicativas:
- Descrición e apreciación
de calidades físicas e 
abstractas de persoas, 

CE4.1. Escribir, en calquera 
soporte, textos ben 
estruturados sobre unha 
ampla serie de temas 
relacionados cos propios 
intereses ou especialidade,
facendo descricións claras 
e detalladas; sintetizando 
información e argumentos 
extraídos de diversas fontes
e organizándoos de 
maneira lóxica; e 
defendendo un punto de 
vista sobre temas xerais, ou 
máis específico, indicando 
os proles e os contras das 
distintas opcións, utilizando 
para iso os elementos 
lingüísticos adecuados 
para dotar ao texto de 
cohesión e coherencia e 
manexando un léxico 
adaptado ao contexto e 
ao propósito comunicativo 
que se persegue.

CE4.2. Coñecer, 
seleccionar e aplicar as 
estratexias máis 
adecuadas para elaborar 
textos escritos ben 
estruturados e de certa 
lonxitude, p. e. integrando 
de maneira apropiada 
información relevante 
procedente de fontes 
diversas, ou reaxustando o 

EA4.1. Completa un 
cuestionario detallado con 
información persoal, 
académica ou laboral (p. 
e. para matricularse nunha 
universidade, solicitar un 
traballo, abrir unha conta 
bancaria, ou tramitar un 
visado).

EA4.2. Escribe, en calquera 
soporte ou formato, un 
curriculum vitae detallado, 
xunto cunha carta de 
motivación (p. e. para 
ingresar nunha 
universidade estranxeira, 
ou presentarse como 
candidato a un posto de 
traballo). 

EA4.3. Toma notas, co 
suficiente detalle, durante 
unha conferencia, charla 
ou seminario, e elabora un 
resumo con información 
relevante e as conclusións 
adecuadas, sempre que o 
tema estea relacionado 
coa súa especialidade e o 
discurso estea ben 
estruturado.

EA4.4. Escribe notas, 
anuncios, mensaxes e 
comentarios, en calquera 
soporte, nos que transmite 
e solicita información 
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obxectos, lugares, 
actividades, 
procedementos e 
procesos. 

- Intercambio de 
información, indicacións, 
opinións, crenzas e puntos
de vista, consellos, 
advertencias e avisos.

- Expresión da vontade, a 
intención, a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a 
prohibición, a exención e 
a obxección.

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e hipóteses.

Estruturas sintáctico-
discursivas.
- Primeiro condicional 
para posibles situacións 
no futuro,
segundo condicional 
para situacións 
improbables no presente 
ou no futuro, terceiro 
condicional por 
hipotéticas situacións no 
pasado
- as long as / provided 
that, unless e even if 
como alternativa a if. 
- I wish / If only + past for 
regrets about the present,
I wish / If only + past 
perfect for regrets about 
the past,
I wish / If only + person + 
would for complaints

Léxico escrito de común 

rexistro ou o estilo 
(incluíndo léxico, estruturas 
sintácticas e patróns 
discursivos) para adaptar o
texto ao destinatario e 
contexto específicos.

CE4.3. Integrar na propia 
competencia intercultural, 
para producir textos 
escritos ben axustados ao 
contexto específico, os 
aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos máis 
relevantes da lingua e 
culturas meta relativos a 
costumes, usos, actitudes, 
valores e crenzas, e superar
as diferenzas con respecto 
ás linguas e culturas 
propias e os estereotipos, 
demostrando confianza no 
uso de diferentes rexistros 
ou outros mecanismos de 
adaptación contextual, e 
evitando erros serios de 
formulación ou 
presentación textual que 
poidan conducir a 
malentendidos ou 
situacións potencialmente 
conflitivas.

CE4.4. Planificar e articular 
o texto escrito segundo a 
función ou funcións 
comunicativas principais e 
secundarias en cada caso,
seleccionando os 
diferentes expoñentes de 
devanditas funcións 
segundo os seus distintos 

detallada, explicacións, 
reaccións e opinións sobre 
temas persoais, 
académicos ou 
ocupacionais, respectando
as convencións e normas 
de cortesía e da etiqueta.

EA4.5. Escribe informes en 
formato convencional e de
estrutura clara 
relacionados coa súa 
especialidade (p. e. o 
desenvolvemento e 
conclusións dun 
experimento, sobre un 
intercambio lingüístico, 
unhas prácticas ou un 
traballo de investigación), 
ou menos habituais (p. e. 
un problema xurdido 
durante unha estancia no 
estranxeiro), 
desenvolvendo un 
argumento; razoando a 
favor ou en contra dun 
punto de vista concreto; 
explicando as vantaxes e 
desvantaxes de varias 
opcións, e achegando 
conclusións xustificadas.

EA4.6. Escribe 
correspondencia persoal, 
en calquera soporte, e 
comunícase con 
seguridade en foros e 
blogs, transmitindo 
emoción, resaltando a 
importancia persoal de 
feitos e experiencias, e 
comentando de maneira 
persoal e detallada as 
noticias e os puntos de 
vista das persoas ás que se 
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e máis especializado 
(produción)

- Work and studies.

Patróns gráficos e 
convencións ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a 
escritura, a ortografía de 
palabras relacionadas co
tema.

matices de significación, e 
os distintos patróns 
discursivos dos que se 
dispón para presentar e 
organizar a información, 
deixando claro o que se 
considera importante (p. e.
mediante estruturas 
enfáticas), ou os contrastes
ou digresións con respecto 
ao tema principal.

CE4.5. Utilizar 
correctamente, sen erros 
que conduzan a 
malentendidos, as 
estruturas morfosintácticas, 
os patróns discursivos e os 
elementos de coherencia 
e de cohesión de uso 
común e máis específico, 
seleccionándoos en 
función do propósito 
comunicativo no contexto 
concreto (p. e. o uso da 
voz pasiva en 
presentacións de carácter 
académico, ou de frases 
de relativo para facer unha
descrición detallada).

CE4.6. Coñecer, e saber 
seleccionar e utilizar léxico 
escrito común e expresións 
e modismos de uso 
habitual, e máis 
especializado segundo os 
propios intereses e 
necesidades no ámbito 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, así 

dirixe. 

EA4.7. Escribe, en calquera 
soporte, cartas formais de 
carácter académico ou 
profesional, dirixidas a 
institucións públicas ou 
privadas e a empresas, nas
que dá e solicita 
información; describe a súa
traxectoria académica ou 
profesional e as súas 
competencias; e explica e 
xustifica co suficiente 
detalle os motivos das súas 
accións e plans (p. e. carta
de motivación para 
matricularse nunha 
universidade estranxeira, 
ou para solicitar un posto 
de traballo), respectando 
as convencións formais e 
de cortesía propias deste 
tipo de textos.
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como un reducido 
repertorio de palabras e 
expresións que permita un 
uso humorístico e estético 
sinxelo do idioma.

CE4.7. Axustarse con 
consistencia aos patróns 
ortográficos, de 
puntuación e de formato 
de uso común, e algúns de 
carácter máis específico 
(p. e. abreviaturas ou 
asteriscos); saber manexar 
procesadores de textos 
para resolver, p. e., dúbidas
sobre variantes ortográficas
en diversos estándares da 
lingua, e utilizar con soltura 
as convencións escritas 
que rexen na 
comunicación por Internet.
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PROGRAMAS DE REFORZO E AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención á 
Diversidade)

A través destas actividades desenvólvese fundamentalmente a adquisición de  a 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).

O profesor proporcionará o material necesario para o reforzo de quen o necesite.
 

EDUCACIÓN LITERARIA

A través destas actividades desenvólvese a CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 
(CCEC):

Valoración e participación activa en actividades literarias na clase.
Aprecio da literatura como fonte de pracer sendo capaz  de mostrar  unha actitude
crítica cara a ela.
Desenvolvemento da autonomía lectora:
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A través da aprendizaxe destes contidos desenvólvese a COMPETENCIA MATEMÁTICA E 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCT) E COMPETENCIA DIXITAL 
(CD):  

TIC: venda 

VALORES E ACTITUDES (Contidos de tratamento transversal)

A través do proceso de ensino-aprendizaxe destes valores desenvólvense as 
COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC):

Valores:

Educación social: Relaciones laborales. 

Actitudes:

Educación e respecto na lingua estranxeira. 
Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa lingua materna, acento,
orixe, etc. 
Superar o bloqueo mental cando se coñece a novos falantes da lingua estranxeira
Escoita atenta e mostrando seguridade
Uso da lingua estranxeira na clase
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UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN
 
A través do uso destas ferramentas desenvólvese a COMPETENCIA DIXITAL (CD): 
Plataforma Moodle do centro

SENTIDO DE INICIATIVA E EMPRENDIMIENTO

A través das seguintes actividades desenvólvese o SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO 
EMPRENDEDOR (SIE):

Iniciativa para participar en actividades de grupo 
◦

emprendimento para facer as tarefas individuais por si mesmos

 

RECURSOS DE AVALIACIÓN

A través das seguintes actividades desenvólvese a COMPETENCIA PARA APRENDER A 
APRENDER (CAA):

Avaliación informal
Observación  na  aula  para  comprobar  tanto  o  progreso  individual  como  o
global

Avaliación formal
◦  Exames escritos de gramática, vocabulario e comentario de texto.
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UNIT 7: CINEMA

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CRAVE46

Ao finalizar a unidade, o alumno será capaz de: 

 Entender,  memorizar  e usar  correctamente o vocabulario referente ao
mundo do cine CCL, CMCT, CAA

 Identificar información específica dun texto sobre o mundo das celebrities
CCL, CMCT, CAA

 Comprender e utilizar correctamente  reported speech para informar de
declaracións,  preguntas,  ordes,  solicitudes  e
suxestións e reporting verbs CCL, CAA

 Identificar  información  específica  relativa  ao  choque  cultural  a  través
dunha actividade de escoita CCL, CMCT, CSC, CCEC, CAA

 Discutir  as  opcións,  pedir  aos  demais  que  falen,  facer  suxestións,  ser
entusiasta e chegar a un acordo CCL, CSC, CAA, SIE

 Escribir un film review CCL, CAA, SIE

46
                Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en 
comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía e Competencias Crave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: 
Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais
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Estratexias de 
comprensión: 
- Mobilización de 
información previa sobre 
tipo de tarefa e sobre o 
tema da unidade: o 
mundo do cine 

- Identificación do tipo 
textual, adaptando a 
comprensión ao mesmo, 
mediante escóitaa dun 
texto 

- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
xeral, información 
esencial, puntos 
principais, detalles 
relevantes, implicacións). 

- Inferencia e formulación 
de hipótese sobre 
significados a partir da 
comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, utilizando
imaxes para predicir o 
contido dun texto sobre 
celebrities.

- Reformulación de 
hipótese a partir da 
comprensión de novos 
elementos, ao escoitar un
diálogo sobre unha 
entrevista de radio sobre 
o choque cultural.

Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 

CE1.1. Identificar as ideas 
principais, información 
detallada e implicacións 
xerais de textos de certa 
lonxitude, ben organizados 
e lingüisticamente 
complexos, nunha 
variedade de lingua 
estándar e articulados a 
velocidade normal, que 
traten de temas tanto 
concretos como 
abstractos, mesmo si son 
de carácter técnico cando
estean dentro do propio 
campo de especialización 
ou de interese nos ámbitos 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, sempre
que as condicións 
acústicas sexan boas e 
póidanse confirmar certos 
detalles. 

CE1.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
adecuadas para 
comprender o sentido 
xeral; a información 
esencial; os puntos 
principais; os detalles 
relevantes; información, 
ideas e opinións tanto 
implícitas como explícitas 
do texto, formuladas de 
maneira clara; e matices 
como a ironía ou o humor, 
ou o uso poético ou 
estético da lingua cando a
imaxe facilita a 
comprensión.

EA1.1. Comprende 
instrucións, anuncios, 
declaracións e mensaxes 
detalladas, dados cara a 
cara ou por outros medios, 
sobre temas concretos, en 
linguaxe estándar e a 
velocidade normal (p. e. 
declaracións ou mensaxes 
institucionais). 

EA1.2. Entende os detalles 
do que se lle di en 
transaccións e xestións que
xorden mentres viaxa, 
organiza a viaxe ou trata 
coas autoridades, así 
como en situacións menos 
habituais en hoteis, tendas,
axencias de viaxes, centros
de saúde, traballo ou 
estudos (p. e. para recibir 
asistencia sanitaria como 
turista ou como residente, 
cambiar unha reserva de 
hotel, anular billetes, ou 
cambiar un artigo 
defectuoso), sempre que 
poida pedir confirmación.

EA1.4. Comprende, en 
debates e conversacións 
informais sobre temas 
habituais ou do seu 
interese, a postura ou 
punto de vista dos seus 
interlocutores, así como 
algúns sentidos implícitos e 
matices como a ironía ou o
humor.

EA1.6. Comprende a liña 
argumental, as ideas 
principais, os detalles 
relevantes e as 
implicacións xerais en 
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valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe non 
verbal relativo ao tema 
da unidade.

Funcións comunicativas:

- Escoitar unha entrevista 
de radio 

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as seguintes 
funcións comunicativas:
- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición de 
estados e situacións 
presentes, e expresión de 
predicións e de sucesos 
futuros a curto, medio e 
longo prazo.

- Intercambio de 
información, indicacións, 
opinións, crenzas e puntos
de vista, consellos, 
advertencias e avisos.

- Expresión da vontade, a 
intención, a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a 
prohibición, a exención e 
a obxección.

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e hipóteses.

- Establecemento e 
xestión da comunicación 
e organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.

CE1.3. Coñecer coa 
profundidade debida e 
aplicar eficazmente á 
comprensión do texto os 
coñecementos 
sociolingüísticos relativos á 
estruturación social, ás 
relacións interpersoais en 
diversos contextos (desde 
informal até institucional) e 
as convencións sociais 
(incluíndo crenzas e 
estereotipos) 
predominantes nas culturas
en que se utiliza a lingua 
meta, así como os 
coñecementos culturais 
máis relevantes (p. e. 
históricos ou artísticos) que 
permitan captar as alusións
máis directas sobre estes 
aspectos que poida conter
o texto.

CE1.4. Distinguir a función 
ou funcións comunicativas 
tanto principais como 
secundarias do texto e 
apreciar as diferenzas de 
significación de distintos 
expoñentes das mesmas, 
así como distinguir os 
significados xerais 
asociados ao uso de 
distintos patróns discursivos 
típicos polo que respecta á
presentación e 
organización da 
información (entre outros, 
topicalización (p. e. uso de 
estruturas pasivas ou 
enfáticas), contraste, 
digresión, ou 
recapitulación). 

presentacións, 
conferencias ou seminarios 
de certa extensión e 
complexidade sobre temas
académicos ou 
profesionais da súa área 
de interese, tanto 
concretos como 
abstractos, sempre que 
haxa marcadores que 
estruturen o discurso e 
guíen a comprensión.

EA1.7. Comprende o 
contido da información da 
maioría do material 
gravado ou retransmitido 
nos medios de 
comunicación, relativo a 
temas de interese persoal, 
identificando o estado de 
ánimo, o ton e mesmo o 
humor do falante, sempre 
que o discurso estea 
articulado con claridade, 
nunha variedade de lingua
estándar e a velocidade 
normal.
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- Reported statements 
con say and tell
- Reported questions con 
question words e yes / no 
questions con if  e 
whether
- Reported commands 
con tell, reported requests
con
ask e reported 
suggestions con suggest. 
- Reporting verbs: verb + 
(that) + clause; verb + 
(not) to
+ infinitive; verb + object +
(not) to + infinitive; verb +
(not) + -ing

Léxico oral de uso común
e máis especializado 
(recepción) sobre o 
mundo do cine e 
celebrities.

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación:
- Sílabas acentuadas 
e /ə/
- Letras mudas

CE1.5. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto oral 
os significados e funcións 
específicos xeralmente 
asociados a diversas 
estruturas sintácticas de 
uso común segundo o 
contexto de comunicación
(p. e. estrutura interrogativa
para expresar admiración).

CE1.6. Recoñecer léxico 
oral común e máis 
especializado, relacionado
cos propios intereses e 
necesidades no ámbito 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, e 
expresións e modismos de 
uso habitual, así como as 
connotacións máis 
discernibles no uso 
humorístico ou poético do 
idioma cando o contexto 
ou o apoio visual facilitan a
súa comprensión.

CE1.7. 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 a ironía e o 
humor) cando a 
articulación é clara.
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Estratexias de produción:
Producir textos orais 
relacionados co mundo 
do cine

Planificación
- Adecuar o texto ao 
destinatario, contexto e 
canle, aplicando o 
rexistro e a estrutura de 
discurso adecuados a 
cada caso.

Execución

- 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 
dispoñibles. 

- Compensar as carencias
lingüísticas mediante 
procedementos 
lingüísticos, 
paralingüísticos ou 
Paratextuais:

Lingüísticos
- Definir ou parafrasear un
termo ou expresión.

Paralingüísticos e 
Paratextuais
- Usar linguaxe corporal 
culturalmente pertinente 
(xestos, expresións faciais, 
posturas, contacto visual 

CE2.1. Construír textos 
claros e co detalle 
suficiente, ben organizados
e adecuados ao 
interlocutor e propósito 
comunicativo, sobre temas 
diversos, xerais e máis 
específicos dentro do 
propio campo de 
especialidade ou de 
interese, e defender un 
punto de vista sobre temas 
xerais ou relacionados coa 
propia especialidade, 
indicando os proles e os 
contras das distintas 
opcións, así como tomar 
parte activa en 
conversacións formais ou 
informais de certa 
lonxitude, 
desenvolvéndose cun grao
de corrección e fluidez que
permita manter a 
comunicación. 

CE2.2. Coñecer, 
seleccionar con coidado, e
saber aplicar eficazmente 
e con certa naturalidade, 
as estratexias adecuadas 
para producir textos orais 
de diversos tipos e de certa
lonxitude, planificando o 
discurso segundo o 
propósito, a situación, os 
interlocutores e a canle de 
comunicación; recorrendo 
á paráfrases ou a 

EA2.1. Fai presentacións de
certa duración sobre 
temas do seu interese 
académico ou 
relacionados coa súa 
especialidade (p. e. o 
desenvolvemento dun 
experimento científico, ou 
unha análise de aspectos 
históricos, sociais ou 
económicos), cunha 
estrutura clara que axuda 
aos oíntes a fixarse nos 
aspectos máis importantes,
e demostrando seguridade
á hora de contestar 
preguntas do auditorio 
formuladas con claridade 
e a velocidade normal.

EA2.2. Desenvólvese con 
seguridade en transaccións
e xestións cotiás e menos 
habituais, xa sexa cara a 
cara, por teléfono ou 
outros medios técnicos, 
solicitando información 
detallada, ofrecendo 
explicacións claras e 
detalladas e 
desenvolvendo a súa 
argumentación de 
maneira satisfactoria na 
resolución dos problemas 
que xurdan.

 
EA2.3. Participa con soltura 
en conversacións informais 
cara a cara ou por 
teléfono ou outros medios 
técnicos, nas que describe 
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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 relativo ao  tema 
da unidade.

Funcións comunicativas:
- Discutir acerca do 
glamour que pertence a 
o mundo do cine.
- Preguntar e responder a 
preguntas sobre peliculas 
e premios.

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as seguintes 
funcións comunicativas:
- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición de 
estados e situacións 
presentes, e expresión de 
predicións e de sucesos 
futuros a curto, medio e 
longo prazo.

- Intercambio de 
información, indicacións, 
opinións, crenzas e puntos
de vista, consellos, 
advertencias e avisos.

circunloquios cando non se
atopa a expresión precisa, 
e identificando e corrixindo
os erros que poidan 
provocar unha interrupción
da comunicación.

CE2.3. Integrar na propia 
competencia intercultural, 
para producir textos orais 
ben axustados ao contexto
específico, os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos máis 
relevantes da lingua e 
culturas meta relativos a 
costumes, usos, actitudes, 
valores e crenzas, e superar
as diferenzas con respecto 
ás linguas e culturas 
propias e os estereotipos, 
demostrando confianza no 
uso de diferentes rexistros 
ou outros mecanismos de 
adaptación contextual, e 
evitando erros serios de 
formulación ou 
comportamento que 
poidan conducir a 
situacións potencialmente 
conflitivas.

CE2.4. Planificar e articular 
o texto oral segundo a 
función ou funcións 
comunicativas principais e 
secundarias en cada caso,
seleccionando os 
diferentes expoñentes de 
devanditas funcións 
segundo os seus distintos 
matices de significación, e 

con detalle feitos, 
experiencias, sentimentos e
reaccións, soños, 
esperanzas e ambicións, e 
responde adecuadamente
aos sentimentos que 
expresan os seus 
interlocutores; describe con
detalle experiencias 
persoais e as súas 
reaccións ante as mesmas; 
expresa con convicción 
crenzas, acordos e 
desacordos, e explica e 
xustifica de maneira 
persuasiva as súas opinións 
e proxectos.

EA2.4. Toma parte 
adecuadamente en 
conversacións formais, 
entrevistas, reunións e 
debates de carácter 
académico ou 
ocupacional, achegando 
e pedindo información 
relevante e detallada 
sobre aspectos concretos e
abstractos de temas 
cotiáns e menos habituais 
nestes contextos; 
explicando os motivos dun 
problema complexo e 
pedindo e dando 
instrucións ou suxestións 
para resolvelo; 
desenvolvendo 
argumentos de forma 
comprensible e 
convincente e 
comentando as 
contribucións dos 
interlocutores; opinando, e 
facendo propostas 
xustificadas sobre futuras 
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- Expresión da vontade, a 
intención, a decisión, a 
promesa, a orde, a 
autorización e a 
prohibición, a exención e 
a obxección.

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e hipóteses.

- Establecemento e 
xestión da comunicación 
e organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.
- Reported statements 
con say and tell
- Reported questions con 
question words e yes / no 
questions con if  e 
whether
- Reported commands 
con tell, reported requests
con
ask e reported 
suggestions con suggest. 
- Reporting verbs: verb + 
(that) + clause; verb + 
(not) to
+ infinitive; verb + object +
(not) to + infinitive; verb +
(not) + -ing

Léxico oral común e máis 
especializado 
(produción) sobre o 
mundo do cine e 
celebrities.

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 

os distintos patróns 
discursivos dos que se 
dispón para presentar e 
organizar a información, 
deixando claro o que se 
considera importante (p. e.
mediante estruturas 
enfáticas), ou os contrastes
ou digresións con respecto 
ao tema principal.

CE2.5. Utilizar 
correctamente, sen erros 
que conduzan a 
malentendidos, as 
estruturas morfosintácticas, 
os patróns discursivos e os 
elementos de coherencia 
e de cohesión de uso 
común e máis específico, 
seleccionándoos en 
función do propósito 
comunicativo no contexto 
concreto (p. e. o uso da 
voz pasiva en 
presentacións de carácter 
académico, ou de frases 
de relativo para facer unha
descrición detallada).

CE2.6. Coñecer, e saber 
seleccionar e utilizar léxico 
oral común e expresións e 
modismos de uso habitual, 
e máis especializado 
segundo os propios 
intereses e necesidades no 
ámbito persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, así 
como un reducido 
repertorio de palabras e 

actuacións.
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entoación.
- Sílabas acentuadas 
e /ə/
- Letras mudas

expresións que permita un 
uso humorístico, poético ou
estético sinxelo do idioma.

CE2.7. Reproducir, 
axustándose debidamente 
a algunha variedade 
estándar da lingua, patróns
sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entoación de uso 
común e máis específicos, 
seleccionándoos en 
función das propias 
intencións comunicativas, 
incluíndo a expresión 
sinxela da ironía e do 
humor.

CE2.8. Expresarse con 
relativa facilidade e 
naturalidade, e cun grao 
de fluidez que permita 
desenvolver o discurso sen 
moita axuda do 
interlocutor, aínda que 
poidan darse algúns 
problemas de formulación 
que retarden algo o 
discurso ou que requiran 
expor de maneira distinta o
que se quere dicir.

CE2.9. Xestionar a 
interacción de maneira 
eficaz en situacións 
habituais, respectando e 
tomando a quenda de 
palabra con amabilidade 
e cando se desexa, e 
axustando a propia 
contribución á dos 
interlocutores percibindo as
súas reaccións, así como 
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defenderse en situacións 
menos rutineiras, e mesmo 
difíciles, p. e. cando o 
interlocutor acapara a 
quenda de palabra, ou 
cando a súa contribución 
é escasa e haxa que 
encher as lagoas 
comunicativas ou animarlle
a participar.
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Estratexias de 
comprensión:
- Mobilización de 
información previa sobre 
o tema da unidade: 
cinema.

- Identificación do tipo 
textual, adaptando a 
comprensión ao mesmo 
mediante a lectura dun 
texto 

- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
xeral, información 
esencial, puntos 
principais, detalles 
relevantes, implicacións), 
ao ler  un texto 

- Inferencia e formulación 
de hipótese sobre 
significados a partir da 
comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, utilizando
imaxes para predicir o 
contido dun texto 

- Reformulación de 
hipótese a partir da 
comprensión de novos 
elementos ao ler un 
diálogo sobre premios 
cinematográficos.

Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe non 

CE3.1. Identificar as ideas 
principais, información 
detallada e implicacións 
xerais de textos de certa 
lonxitude, ben organizados 
e lingüisticamente 
complexos, nunha 
variedade de lingua 
estándar e que traten de 
temas tanto concretos 
como abstractos, mesmo si
son de carácter técnico 
cando estean dentro do 
propio campo de 
especialización ou de 
interese, nos ámbitos 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, sempre
que se poidan reler as 
seccións difíciles.

CE3.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
adecuadas para 
comprender o sentido 
xeral; a información 
esencial; os puntos 
principais; os detalles 
relevantes; información, 
ideas e opinións tanto 
implícitas como explícitas 
do texto si están 
claramente sinalizadas; e 
matices como a ironía ou o
humor, ou o uso poético ou
estético da lingua, 
formulados de maneira 
clara.

CE3.3. Coñecer coa 
profundidade debida e 
aplicar eficazmente á 

EA3.1. Comprende 
instrucións extensas e 
complexas dentro da súa 
área de interese ou a súa 
especialidade, incluíndo 
detalles sobre condicións e
advertencias, sempre que 
poida volver ler as seccións
difíciles (p. e. acerca de 
instrumentos de medición 
ou de procedementos 
científicos).

EA3.5. Comprende a 
información, e ideas e 
opinións implícitas, en 
noticias e artigos 
xornalísticos e de opinión 
ben estruturados e de 
certa lonxitude que tratan 
dunha variedade de temas
de actualidade ou máis 
especializados, tanto 
concretos como 
abstractos, dentro da súa 
área de interese, e localiza 
con facilidade detalles 
relevantes neses textos.

EA3.6. Entende, en textos 
de referencia e consulta, 
tanto en soporte papel 
como dixital, información 
detallada sobre temas da 
súa especialidade nos 
ámbitos académico ou 
ocupacional, así como 
información concreta 
relacionada con cuestións 
prácticas en textos 
informativos oficiais, 
institucionais, ou 
corporativos.
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verbal relativo aos 
seguintes temas:
- O crecemento das 
viaxes aéreas
- O problema de choque 
cultural cando se vive nun
país estranxeiro
- Viaxes Independente a 
diferenza das viaxes 
organizadas

 Funcións comunicativas:
- Ler un texto sobre o 
mundo do cine.

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as seguintes 
funcións comunicativas:
- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición de 
estados e situacións 
presentes, e expresión de 
predicións e de sucesos 
futuros a curto, medio e 
longo prazo.

- Expresión da 
curiosidade, o 
coñecemento, a certeza, 
a confirmación, a dúbida,
a conxectura, o 
escepticismo e a 
incredulidade. 

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e hipóteses.

- Establecemento e 
xestión da comunicación 
e organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-

comprensión do texto os 
coñecementos 
sociolingüísticos relativos á 
estruturación social, ás 
relacións interpersoais en 
diversos contextos (desde 
informal até institucional) e 
as convencións sociais 
(incluíndo crenzas e 
estereotipos) 
predominantes nas culturas
en que se utiliza a lingua 
meta, así como os 
coñecementos culturais 
máis relevantes (p. e. 
históricos ou artísticos) que 
permitan captar as alusións
máis directas sobre estes 
aspectos que poida conter
o texto.

CE3.4. Distinguir a función 
ou funcións comunicativas 
tanto principais como 
secundarias do texto e 
apreciar as diferenzas de 
significación de distintos 
expoñentes das mesmas, 
así como distinguir os 
significados xerais 
asociados ao uso de 
distintos patróns discursivos 
típicos polo que respecta á
presentación e 
organización da 
información e as ideas (p. 
e. uso de estruturas pasivas 
ou enfáticas, contraste, 
digresión ou 
recapitulación).

CE3.5. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto 
escrito os significados e 
funcións específicos 
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discursivas.
- Reported statements 
con say and tell
- Reported questions con 
question words e yes / no 
questions con if  e 
whether
- Reported commands 
con tell, reported requests
con
ask e reported 
suggestions con suggest. 
- Reporting verbs: verb + 
(that) + clause; verb + 
(not) to
+ infinitive; verb + object +
(not) to + infinitive; verb +
(not) + -ing

Léxico escrito común e 
máis especializado 
(recepción) sobre o 
mundo do cine.

Patróns gráficos e 
convencións ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a 
lectura, a ortografía de 
palabras relacionadas 
con viaxes e vacacións.

xeralmente asociados a 
diversas estruturas 
sintácticas de uso común 
segundo o contexto de 
comunicación (p. e. 
estrutura interrogativa para
expresar admiración).

CE3.6. Recoñecer léxico 
escrito común e máis 
especializado relacionado 
cos propios intereses e 
necesidades no ámbito 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, e 
expresións e modismos de 
uso habitual, así como as 
connotacións máis 
discernibles no uso 
humorístico, poético ou 
estético do idioma cando 
o contexto ou o apoio 
visual facilitan a súa 
comprensión.

CE3.7. 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. §, ≤).
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Estratexias de produción:
Producir textos escritos 
relacionados cotema da 
unidade: cinema.

Planificación
- Localizar e usar 
adecuadamente recursos
lingüísticos ou temáticos 
(uso dun dicionario ou 
gramática, obtención de 
axuda, etc,).

Execución
- 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 
dispoñibles. 

- 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

Funcións comunicativas:

- Escribir unha crítica 
sobre unha película.

A través destas 
actividades o alumno 

CE4.1. Escribir, en calquera 
soporte, textos ben 
estruturados sobre unha 
ampla serie de temas 
relacionados cos propios 
intereses ou especialidade,
facendo descricións claras 
e detalladas; sintetizando 
información e argumentos 
extraídos de diversas fontes
e organizándoos de 
maneira lóxica; e 
defendendo un punto de 
vista sobre temas xerais, ou 
máis específico, indicando 
os proles e os contras das 
distintas opcións, utilizando 
para iso os elementos 
lingüísticos adecuados 
para dotar ao texto de 
cohesión e coherencia e 
manexando un léxico 
adaptado ao contexto e 
ao propósito comunicativo 
que se persegue.

CE4.2. Coñecer, 
seleccionar e aplicar as 
estratexias máis 
adecuadas para elaborar 
textos escritos ben 
estruturados e de certa 
lonxitude, p. e. integrando 
de maneira apropiada 
información relevante 
procedente de fontes 
diversas, ou reaxustando o 
rexistro ou o estilo 
(incluíndo léxico, estruturas 
sintácticas e patróns 
discursivos) para adaptar o
texto ao destinatario e 

EA4.1. Completa un 
cuestionario detallado con 
información persoal, 
académica ou laboral (p. 
e. para matricularse nunha 
universidade, solicitar un 
traballo, abrir unha conta 
bancaria, ou tramitar un 
visado).

EA4.3. Toma notas, co 
suficiente detalle, durante 
unha conferencia, charla 
ou seminario, e elabora un 
resumo con información 
relevante e as conclusións 
adecuadas, sempre que o 
tema estea relacionado 
coa súa especialidade e o 
discurso estea ben 
estruturado.

EA4.4. Escribe notas, 
anuncios, mensaxes e 
comentarios, en calquera 
soporte, nos que transmite 
e solicita información 
detallada, explicacións, 
reaccións e opinións sobre 
temas persoais, 
académicos ou 
ocupacionais, respectando
as convencións e normas 
de cortesía e da etiqueta.

EA4.5. Escribe informes en 
formato convencional e de
estrutura clara 
relacionados coa súa 
especialidade (p. e. o 
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practicará as seguintes 
funcións comunicativas:
- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición de 
estados e situacións 
presentes, e expresión de 
predicións e de sucesos 
futuros a curto, medio e 
longo prazo.

- Expresión da 
curiosidade, o 
coñecemento, a certeza, 
a confirmación, a dúbida,
a conxectura, o 
escepticismo e a 
incredulidade. 

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e hipóteses.

- Establecemento e 
xestión da comunicación 
e organización do 
discurso.

Estruturas sintáctico-
discursivas.
- Reported statements 
con say and tell
- Reported questions con 
question words e yes / no 
questions con if  e 
whether
- Reported commands 
con tell, reported requests
con
ask e reported 
suggestions con suggest. 
- Reporting verbs: verb + 
(that) + clause; verb + 
(not) to

contexto específicos.

CE4.3. Integrar na propia 
competencia intercultural, 
para producir textos 
escritos ben axustados ao 
contexto específico, os 
aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos máis 
relevantes da lingua e 
culturas meta relativos a 
costumes, usos, actitudes, 
valores e crenzas, e superar
as diferenzas con respecto 
ás linguas e culturas 
propias e os estereotipos, 
demostrando confianza no 
uso de diferentes rexistros 
ou outros mecanismos de 
adaptación contextual, e 
evitando erros serios de 
formulación ou 
presentación textual que 
poidan conducir a 
malentendidos ou 
situacións potencialmente 
conflitivas.

CE4.4. Planificar e articular 
o texto escrito segundo a 
función ou funcións 
comunicativas principais e 
secundarias en cada caso,
seleccionando os 
diferentes expoñentes de 
devanditas funcións 
segundo os seus distintos 
matices de significación, e 
os distintos patróns 
discursivos dos que se 
dispón para presentar e 
organizar a información, 

desenvolvemento e 
conclusións dun 
experimento, sobre un 
intercambio lingüístico, 
unhas prácticas ou un 
traballo de investigación), 
ou menos habituais (p. e. 
un problema xurdido 
durante unha estancia no 
estranxeiro), 
desenvolvendo un 
argumento; razoando a 
favor ou en contra dun 
punto de vista concreto; 
explicando as vantaxes e 
desvantaxes de varias 
opcións, e achegando 
conclusións xustificadas.
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+ infinitive; verb + object +
(not) to + infinitive; verb +
(not) + -ing

Léxico escrito de común 
e máis especializado 
(produción)

Patróns gráficos e 
convencións ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a 
escritura, a ortografía de 
palabras relacionadas 
con viaxes e vacacións.

deixando claro o que se 
considera importante (p. e.
mediante estruturas 
enfáticas), ou os contrastes
ou digresións con respecto 
ao tema principal.

CE4.5. Utilizar 
correctamente, sen erros 
que conduzan a 
malentendidos, as 
estruturas morfosintácticas, 
os patróns discursivos e os 
elementos de coherencia 
e de cohesión de uso 
común e máis específico, 
seleccionándoos en 
función do propósito 
comunicativo no contexto 
concreto (p. e. o uso da 
voz pasiva en 
presentacións de carácter 
académico, ou de frases 
de relativo para facer unha
descrición detallada).

CE4.6. Coñecer, e saber 
seleccionar e utilizar léxico 
escrito común e expresións 
e modismos de uso 
habitual, e máis 
especializado segundo os 
propios intereses e 
necesidades no ámbito 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, así 
como un reducido 
repertorio de palabras e 
expresións que permita un 
uso humorístico e estético 
sinxelo do idioma.
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CE4.7. Axustarse con 
consistencia aos patróns 
ortográficos, de 
puntuación e de formato 
de uso común, e algúns de 
carácter máis específico 
(p. e. abreviaturas ou 
asteriscos); saber manexar 
procesadores de textos 
para resolver, p. e., dúbidas
sobre variantes ortográficas
en diversos estándares da 
lingua, e utilizar con soltura 
as convencións escritas 
que rexen na 
comunicación por Internet.
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PROGRAMAS DE REFORZO E AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención á 
Diversidade)

A través destas actividades desenvólvese fundamentalmente a adquisición de  a 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).

O profesor proporcionará o material de reforzo necesario a aqueles alumnos que o
necesiten.

 

EDUCACIÓN LITERARIA

A través destas actividades desenvólvese a CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 
(CCEC):

Valoración e participación activa en actividades literarias na clase.
Aprecio da literatura como fonte de pracer sendo capaz  de mostrar  unha actitude
crítica cara a ela.
Desenvolvemento da autonomía lectora
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UNIT 7: CINEMA
CONTIDOS INTERCURRICULARES

A través da aprendizaxe destes contidos desenvólvese a COMPETENCIA MATEMÁTICA E 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCT) E COMPETENCIA EN 
CONCIENCIA E EXPRESIÓN POPULAR (CCEC):  

VALORES E ACTITUDES (Contidos de tratamento transversal)

A través do proceso de ensino-aprendizaxe destes valores desenvólvense as 
COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC):

Valores:

Educación para o lecer: o cine como actividade cultural

Actitudes:

Educación e respecto na lingua estranxeira. 
Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa lingua materna, acento,
orixe, etc. 
Superar o bloqueo mental cando se coñece a novos falantes da lingua estranxeira
Escoita atenta e mostrando seguridade
Uso da lingua estranxeira na clase
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UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN
 
A través do uso destas ferramentas desenvólvese a COMPETENCIA DIXITAL (CD): Aula 
Moodle do centro

SENTIDO DE INICIATIVA E EMPRENDIMIENTO

A través das seguintes actividades desenvólvese o SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO 
EMPRENDEDOR (SIE):

Iniciativa para participar en actividades de grupo 
◦

emprendimento para facer as tarefas individuais por si mesmos:
◦

 

RECURSOS DE AVALIACIÓN

A través das seguintes actividades desenvólvese a COMPETENCIA PARA APRENDER A 
APRENDER (CAA):

Avaliación informal
Observación  na  aula  para  comprobar  tanto  o  progreso  individual  como  o
global

Avaliación formal
◦  Grammar & Vocabulary test 
◦ Text test.

992



DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2017/18
DE INGLÉS

993



DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2017/18
DE INGLÉS

UNIT 7: DEFINING

OBXECTIVOS DA UNIDADE E COMPETENCIAS CRAVE47

Ao finalizar a unidade, o alumno será capaz de: 

 Entender, memorizar  e usar  correctamente os adxectivos sobre xente ,
Phrasal verbs e palabras que se confunden facilmente CCL, CMCT, CAA

 Comprender e utilizar correctamente pronouns in defining e non-defining
relative  clauses,   incluíndo  a  omisión
dos pronomes relativos e a puntuación correcta, e  relative clauses con
preposicións CCL, CAA

 Facer unha declaración persoal CCL, CSC, CAA, SIE
 Escribir unha carta formal CCL, CAA, SIE

47
                Competencias Crave: Competencias básicas ou disciplinares: CCL: Competencia en 
comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 
tecnoloxía e Competencias Crave de tratamento transversal: CD: Competencia dixital; CAA: 
Aprender a aprender; CSC: Competencias sociais e cívicas; SIE: Sentido de iniciativa e espírito 
emprendedor; CCEC: Conciencia e expresións culturais
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

Estratexias de 
comprensión: 
- Mobilización de 
información previa sobre 
tipo de tarefa e sobre o 
tema da unidade: cómo 
definir personas e 
obxetos.

- Identificación do tipo 
textual, adaptando a 
comprensión ao mesmo, 
mediante escóitaa dun 
texto.

- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
xeral, información 
esencial, puntos 
principais, detalles 
relevantes, implicacións) 

- Inferencia e formulación 
de hipótese sobre 
significados a partir da 
comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, utilizando
imaxes para predicir o 
contido dun texto 

Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; '

Funcións comunicativas:

- Escoitar unha entrevista 
de radio 

A través destas 

CE1.1. Identificar as ideas 
principais, información 
detallada e implicacións 
xerais de textos de certa 
lonxitude, ben organizados 
e lingüisticamente 
complexos, nunha 
variedade de lingua 
estándar e articulados a 
velocidade normal, que 
traten de temas tanto 
concretos como 
abstractos, mesmo si son 
de carácter técnico cando
estean dentro do propio 
campo de especialización 
ou de interese nos ámbitos 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, sempre
que as condicións 
acústicas sexan boas e 
póidanse confirmar certos 
detalles. 

CE1.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
adecuadas para 
comprender o sentido 
xeral; a información 
esencial; os puntos 
principais; os detalles 
relevantes; información, 
ideas e opinións tanto 
implícitas como explícitas 
do texto, formuladas de 
maneira clara; e matices 
como a ironía ou o humor, 
ou o uso poético ou 
estético da lingua cando a
imaxe facilita a 
comprensión.

CE1.3. Coñecer coa 
profundidade debida e 

EA1.2. Entende os detalles 
do que se lle di en 
transaccións e xestións que
xorden mentres viaxa, 
organiza a viaxe ou trata 
coas autoridades, así 
como en situacións menos 
habituais en hoteis, tendas,
axencias de viaxes, centros
de saúde, traballo ou 
estudos (p. e. para recibir 
asistencia sanitaria como 
turista ou como residente, 
cambiar unha reserva de 
hotel, anular billetes, ou 
cambiar un artigo 
defectuoso), sempre que 
poida pedir confirmación.

EA1.3. Identifica as ideas 
principais, os detalles 
relevantes e as 
implicacións xerais de 
conversacións e debates 
relativamente extensos e 
animados entre varios 
interlocutores que teñen 
lugar na súa presenza, 
sobre temas xerais, de 
actualidade ou do seu 
interese, sempre que o 
discurso estea estruturado 
e non se faga un uso moi 
idiomático da lingua.

EA1.4. Comprende, en 
debates e conversacións 
informais sobre temas 
habituais ou do seu 
interese, a postura ou 
punto de vista dos seus 
interlocutores, así como 
algúns sentidos implícitos e 
matices como a ironía ou o
humor.

EA1.6. Comprende a liña 
argumental, as ideas 
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actividades o alumno 
practicará as seguintes 
funcións comunicativas:
- Xestión de relacións 
sociais no ámbito persoal,
público, académico e 
profesional. 
- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición de 
estados e situacións 
presentes, e expresión de 
predicións e de sucesos 
futuros a curto, medio e 
longo prazo.

- 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.

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e hipóteses.

Estruturas sintáctico-
discursivas.
- Defining relative clauses 
con who / that, which / 
that,
where, when and whose
- Non-defining clauses 
con who , which, where, 
when e whose
- Omisión do pronome 
obxecto en defining 
relative clauses, ex. That’s

aplicar eficazmente á 
comprensión do texto os 
coñecementos 
sociolingüísticos relativos á 
estruturación social, ás 
relacións interpersoais en 
diversos contextos (desde 
informal até institucional) e 
as convencións sociais 
(incluíndo crenzas e 
estereotipos) 
predominantes nas culturas
en que se utiliza a lingua 
meta, así como os 
coñecementos culturais 
máis relevantes (p. e. 
históricos ou artísticos) que 
permitan captar as alusións
máis directas sobre estes 
aspectos que poida conter
o texto.

CE1.4. Distinguir a función 
ou funcións comunicativas 
tanto principais como 
secundarias do texto e 
apreciar as diferenzas de 
significación de distintos 
expoñentes das mesmas, 
así como distinguir os 
significados xerais 
asociados ao uso de 
distintos patróns discursivos 
típicos polo que respecta á
presentación e 
organización da 
información (entre outros, 
topicalización (p. e. uso de 
estruturas pasivas ou 
enfáticas), contraste, 
digresión, ou 
recapitulación). 

CE1.5. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto oral 

principais, os detalles 
relevantes e as 
implicacións xerais en 
presentacións, 
conferencias ou seminarios 
de certa extensión e 
complexidade sobre temas
académicos ou 
profesionais da súa área 
de interese, tanto 
concretos como 
abstractos, sempre que 
haxa marcadores que 
estruturen o discurso e 
guíen a comprensión.

EA1.7. Comprende o 
contido da información da 
maioría do material 
gravado ou retransmitido 
nos medios de 
comunicación, relativo a 
temas de interese persoal, 
identificando o estado de 
ánimo, o ton e mesmo o 
humor do falante, sempre 
que o discurso estea 
articulado con claridade, 
nunha variedade de lingua
estándar e a velocidade 
normal.
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the company (which / 
that) gave me my first job.
- Usar cómalas nas non-
defining relative clauses
- Relative clauses con 
preposicións, ex., The 
organization for which I 
worked., The person to 
whom I spoke., etc

Léxico oral de uso común
e máis especializado 
(recepción)
- Adxectivos 

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación:
- /ɜː/ e /ɔː/
- Ritmo

os significados e funcións 
específicos xeralmente 
asociados a diversas 
estruturas sintácticas de 
uso común segundo o 
contexto de comunicación
(p. e. estrutura interrogativa
para expresar admiración).

CE1.6. Recoñecer léxico 
oral común e máis 
especializado, relacionado
cos propios intereses e 
necesidades no ámbito 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, e 
expresións e modismos de 
uso habitual, así como as 
connotacións máis 
discernibles no uso 
humorístico ou poético do 
idioma cando o contexto 
ou o apoio visual facilitan a
súa comprensión.

CE1.7. 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 a ironía e o 
humor) cando a 
articulación é clara.
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Estratexias de produción:
Producir textos orais 
relacionados co tema da 
unidade.
Planificación
- Concibir a mensaxe con 
claridade, distinguindo a 
súa idea ou ideas 
principais e a súa 
estrutura básica.

Execución
- Expresar a mensaxe con 
claridade, coherencia, 
estruturándoo 
adecuadamente e 
axustándose, no seu 
caso, aos modelos e 
fórmulas de cada tipo de 
texto. 

- Compensar as carencias
lingüísticas mediante 
procedementos 
lingüísticos, 
paralingüísticos ou 
Paratextuais:

Lingüísticos
- Definir ou parafrasear un
termo ou expresión.

Paralingüísticos e 
Paratextuais
- Pedir axuda. 

- Usar linguaxe corporal 
culturalmente pertinente 
(xestos, expresións faciais, 
posturas, contacto visual 
ou corporal, proxémica).

CE2.1. Construír textos 
claros e co detalle 
suficiente, ben organizados
e adecuados ao 
interlocutor e propósito 
comunicativo, sobre temas 
diversos, xerais e máis 
específicos dentro do 
propio campo de 
especialidade ou de 
interese, e defender un 
punto de vista sobre temas 
xerais ou relacionados coa 
propia especialidade, 
indicando os proles e os 
contras das distintas 
opcións, así como tomar 
parte activa en 
conversacións formais ou 
informais de certa 
lonxitude, 
desenvolvéndose cun grao
de corrección e fluidez que
permita manter a 
comunicación. 

CE2.2. Coñecer, 
seleccionar con coidado, e
saber aplicar eficazmente 
e con certa naturalidade, 
as estratexias adecuadas 
para producir textos orais 
de diversos tipos e de certa
lonxitude, planificando o 
discurso segundo o 
propósito, a situación, os 
interlocutores e a canle de 
comunicación; recorrendo 
á paráfrases ou a 

EA2.1. Fai presentacións de
certa duración sobre 
temas do seu interese 
académico ou 
relacionados coa súa 
especialidade (p. e. o 
desenvolvemento dun 
experimento científico, ou 
unha análise de aspectos 
históricos, sociais ou 
económicos), cunha 
estrutura clara que axuda 
aos oíntes a fixarse nos 
aspectos máis importantes,
e demostrando seguridade
á hora de contestar 
preguntas do auditorio 
formuladas con claridade 
e a velocidade normal.

EA2.2. Desenvólvese con 
seguridade en transaccións
e xestións cotiás e menos 
habituais, xa sexa cara a 
cara, por teléfono ou 
outros medios técnicos, 
solicitando información 
detallada, ofrecendo 
explicacións claras e 
detalladas e 
desenvolvendo a súa 
argumentación de 
maneira satisfactoria na 
resolución dos problemas 
que xurdan.

EA2.3. Participa con soltura 
en conversacións informais 
cara a cara ou por 
teléfono ou outros medios 
técnicos, nas que describe 
con detalle feitos, 
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Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes

Funcións comunicativas:
- Discutir as calidades 
persoais para o lugar de 
traballo
- Facer unha descrición 
persoal 

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as seguintes 
funcións comunicativas:
- Xestión de relacións 
sociais no ámbito persoal,
público, académico e 
profesional. 
- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición de 
estados e situacións 
presentes, e expresión de 
predicións e de sucesos 
futuros a curto, medio e 
longo prazo.

- 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 

circunloquios cando non se
atopa a expresión precisa, 
e identificando e corrixindo
os erros que poidan 
provocar unha interrupción
da comunicación.

CE2.3. Integrar na propia 
competencia intercultural, 
para producir textos orais 
ben axustados ao contexto
específico, os aspectos 
socioculturais e 
sociolingüísticos máis 
relevantes da lingua e 
culturas meta relativos a 
costumes, usos, actitudes, 
valores e crenzas, e superar
as diferenzas con respecto 
ás linguas e culturas 
propias e os estereotipos, 
demostrando confianza no 
uso de diferentes rexistros 
ou outros mecanismos de 
adaptación contextual, e 
evitando erros serios de 
formulación ou 
comportamento que 
poidan conducir a 
situacións potencialmente 
conflitivas.

CE2.4. Planificar e articular 
o texto oral segundo a 
función ou funcións 
comunicativas principais e 
secundarias en cada caso,
seleccionando os 
diferentes expoñentes de 
devanditas funcións 
segundo os seus distintos 
matices de significación, e 

experiencias, sentimentos e
reaccións, soños, 
esperanzas e ambicións, e 
responde adecuadamente
aos sentimentos que 
expresan os seus 
interlocutores; describe con
detalle experiencias 
persoais e as súas 
reaccións ante as mesmas; 
expresa con convicción 
crenzas, acordos e 
desacordos, e explica e 
xustifica de maneira 
persuasiva as súas opinións 
e proxectos.

EA2.4. Toma parte 
adecuadamente en 
conversacións formais, 
entrevistas, reunións e 
debates de carácter 
académico ou 
ocupacional, achegando 
e pedindo información 
relevante e detallada 
sobre aspectos concretos e
abstractos de temas 
cotiáns e menos habituais 
nestes contextos; 
explicando os motivos dun 
problema complexo e 
pedindo e dando 
instrucións ou suxestións 
para resolvelo; 
desenvolvendo 
argumentos de forma 
comprensible e 
convincente e 
comentando as 
contribucións dos 
interlocutores; opinando, e 
facendo propostas 
xustificadas sobre futuras 
actuacións.
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autorización e a 
prohibición, a exención e 
a obxección.

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e hipóteses.

Estruturas sintáctico-
discursivas.
- Defining relative clauses 
con who / that, which / 
that,
where, when and whose
- Non-defining clauses 
con who , which, where, 
when e whose
- Omisión do pronome 
obxecto en defining 
relative clauses, ex. That’s
the company (which / 
that) gave me my first job.
- Usar cómalas nas non-
defining relative clauses
- Relative clauses con 
preposicións, ex., The 
organization for which I 
worked., The person to 
whom I spoke., etc

Léxico oral común e máis 
especializado 
(produción)
- Adxectivos para as 
persoas
- Sinónimos e antónimos 

Patróns sonoros, 
acentuais, rítmicos e de 
entoación.
- /ɜː/ e /ɔː/
- Ritmo

os distintos patróns 
discursivos dos que se 
dispón para presentar e 
organizar a información, 
deixando claro o que se 
considera importante (p. e.
mediante estruturas 
enfáticas), ou os contrastes
ou digresións con respecto 
ao tema principal.

CE2.5. Utilizar 
correctamente, sen erros 
que conduzan a 
malentendidos, as 
estruturas morfosintácticas, 
os patróns discursivos e os 
elementos de coherencia 
e de cohesión de uso 
común e máis específico, 
seleccionándoos en 
función do propósito 
comunicativo no contexto 
concreto (p. e. o uso da 
voz pasiva en 
presentacións de carácter 
académico, ou de frases 
de relativo para facer unha
descrición detallada).

CE2.6. Coñecer, e saber 
seleccionar e utilizar léxico 
oral común e expresións e 
modismos de uso habitual, 
e máis especializado 
segundo os propios 
intereses e necesidades no 
ámbito persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, así 
como un reducido 
repertorio de palabras e 
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expresións que permita un 
uso humorístico, poético ou
estético sinxelo do idioma.

CE2.7. Reproducir, 
axustándose debidamente 
a algunha variedade 
estándar da lingua, patróns
sonoros, acentuais, rítmicos 
e de entoación de uso 
común e máis específicos, 
seleccionándoos en 
función das propias 
intencións comunicativas, 
incluíndo a expresión 
sinxela da ironía e do 
humor.

CE2.8. Expresarse con 
relativa facilidade e 
naturalidade, e cun grao 
de fluidez que permita 
desenvolver o discurso sen 
moita axuda do 
interlocutor, aínda que 
poidan darse algúns 
problemas de formulación 
que retarden algo o 
discurso ou que requiran 
expor de maneira distinta o
que se quere dicir.

CE2.9. Xestionar a 
interacción de maneira 
eficaz en situacións 
habituais, respectando e 
tomando a quenda de 
palabra con amabilidade 
e cando se desexa, e 
axustando a propia 
contribución á dos 
interlocutores percibindo as
súas reaccións, así como 
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defenderse en situacións 
menos rutineiras, e mesmo 
difíciles, p. e. cando o 
interlocutor acapara a 
quenda de palabra, ou 
cando a súa contribución 
é escasa e haxa que 
encher as lagoas 
comunicativas ou animarlle
a participar.
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Estratexias de 
comprensión:
- Mobilización de 
información previa sobre 
o tema da unidade 

- Identificación do tipo 
textual, adaptando a 
comprensión ao mesmo 
mediante a lectura dun 
texto

- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
xeral, información 
esencial, puntos 
principais, detalles 
relevantes, implicacións)

- Inferencia e formulación 
de hipótese sobre 
significados a partir da 
comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos e 
paralingüísticos, utilizando
imaxes para predicir o 
contido dun texto

Aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos: 
convencións sociais, 
normas de cortesía e 
rexistros; costumes, 
valores, crenzas e 
actitudes; linguaxe non 
verbal relativo ao tema 
da unidade

 Funcións comunicativas:

- Ler un texto .

CE3.1. Identificar as ideas 
principais, información 
detallada e implicacións 
xerais de textos de certa 
lonxitude, ben organizados 
e lingüisticamente 
complexos, nunha 
variedade de lingua 
estándar e que traten de 
temas tanto concretos 
como abstractos, mesmo si
son de carácter técnico 
cando estean dentro do 
propio campo de 
especialización ou de 
interese, nos ámbitos 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, sempre
que se poidan reler as 
seccións difíciles.

CE3.2. Coñecer e saber 
aplicar as estratexias 
adecuadas para 
comprender o sentido 
xeral; a información 
esencial; os puntos 
principais; os detalles 
relevantes; información, 
ideas e opinións tanto 
implícitas como explícitas 
do texto si están 
claramente sinalizadas; e 
matices como a ironía ou o
humor, ou o uso poético ou
estético da lingua, 
formulados de maneira 
clara.

CE3.3. Coñecer coa 
profundidade debida e 

EA3.1. Comprende 
instrucións extensas e 
complexas dentro da súa 
área de interese ou a súa 
especialidade, incluíndo 
detalles sobre condicións e
advertencias, sempre que 
poida volver ler as seccións
difíciles (p. e. acerca de 
instrumentos de medición 
ou de procedementos 
científicos).

EA3.2. Entende detalles 
relevantes e implicacións 
de anuncios e material de 
carácter publicitario sobre 
asuntos do seu interese 
persoal (p. e. posters, flyers,
pancartas, grafitti), 
académico (p. e. pósteres 
científicos) ou profesional 
(p. e. boletíns informativos, 
documentos oficiais).

EA3.4. Comprende os 
detalles relevantes e as 
implicacións de 
correspondencia formal de
institucións públicas ou 
entidades privadas como 
universidades, empresas ou
compañías de servizos, 
sobre temas concretos e 
abstractos de carácter 
persoal e académico 
dentro da súa área de 
interese ou a súa 
especialidade.

EA3.5. Comprende a 
información, e ideas e 
opinións implícitas, en 
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A través destas 
actividades o alumno 
practicará as seguintes 
funcións comunicativas:
- Xestión de relacións 
sociais no ámbito persoal,
público, académico e 
profesional. 
- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición de 
estados e situacións 
presentes, e expresión de 
predicións e de sucesos 
futuros a curto, medio e 
longo prazo.

- 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.

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e hipóteses.

Estruturas sintáctico-
discursivas.
- Defining relative clauses 
con who / that, which / 
that,
where, when and whose
- Non-defining clauses 
con who , which, where, 
when e whose
- Omisión do pronome 
obxecto en defining 

aplicar eficazmente á 
comprensión do texto os 
coñecementos 
sociolingüísticos relativos á 
estruturación social, ás 
relacións interpersoais en 
diversos contextos (desde 
informal até institucional) e 
as convencións sociais 
(incluíndo crenzas e 
estereotipos) 
predominantes nas culturas
en que se utiliza a lingua 
meta, así como os 
coñecementos culturais 
máis relevantes (p. e. 
históricos ou artísticos) que 
permitan captar as alusións
máis directas sobre estes 
aspectos que poida conter
o texto.

CE3.4. Distinguir a función 
ou funcións comunicativas 
tanto principais como 
secundarias do texto e 
apreciar as diferenzas de 
significación de distintos 
expoñentes das mesmas, 
así como distinguir os 
significados xerais 
asociados ao uso de 
distintos patróns discursivos 
típicos polo que respecta á
presentación e 
organización da 
información e as ideas (p. 
e. uso de estruturas pasivas 
ou enfáticas, contraste, 
digresión ou 
recapitulación).

CE3.5. Distinguir e aplicar á 
comprensión do texto 
escrito os significados e 

noticias e artigos 
xornalísticos e de opinión 
ben estruturados e de 
certa lonxitude que tratan 
dunha variedade de temas
de actualidade ou máis 
especializados, tanto 
concretos como 
abstractos, dentro da súa 
área de interese, e localiza 
con facilidade detalles 
relevantes neses textos.

EA3.6. Entende, en textos 
de referencia e consulta, 
tanto en soporte papel 
como dixital, información 
detallada sobre temas da 
súa especialidade nos 
ámbitos académico ou 
ocupacional, así como 
información concreta 
relacionada con cuestións 
prácticas en textos 
informativos oficiais, 
institucionais, ou 
corporativos.

EA3.7. Comprende os 
aspectos principais, 
detalles relevantes, 
algunhas ideas implícitas e 
o uso poético da lingua en 
textos literarios que 
presenten unha estrutura 
accesible e unha linguaxe 
non moi idiomático, e nos 
que o desenvolvemento 
do tema ou da historia, os 
personaxes centrais e as 
súas relacións, ou o motivo 
poético, estean 
claramente sinalizados con
marcadores lingüísticos 
facilmente recoñecibles  .
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relative clauses, ex. That’s
the company (which / 
that) gave me my first job.
- Usar cómalas nas non-
defining relative clauses
- Relative clauses con 
preposicións, ex., The 
organization for which I 
worked., The person to 
whom I spoke., etc

Léxico escrito común e 
máis especializado 
(recepción)
- Adxectivos para as 
persoas 
- Sinónimos e antónimos 

Patróns gráficos e 
convencións ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a 
lectura, a ortografía de 
palabras relacionadas 
coa unidade.

funcións específicos 
xeralmente asociados a 
diversas estruturas 
sintácticas de uso común 
segundo o contexto de 
comunicación (p. e. 
estrutura interrogativa para
expresar admiración).

CE3.6. Recoñecer léxico 
escrito común e máis 
especializado relacionado 
cos propios intereses e 
necesidades no ámbito 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, e 
expresións e modismos de 
uso habitual, así como as 
connotacións máis 
discernibles no uso 
humorístico, poético ou 
estético do idioma cando 
o contexto ou o apoio 
visual facilitan a súa 
comprensión.

CE3.7. 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. §, ≤).
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UNIT 7: DEFINING
BLOQUE 4:

PRODUCIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS:

EXPRESIÓN E
INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

Estratexias de produción:
Producir textos escritos 
relacionados cunha carta
informal.

Planificación
- Localizar e usar 
adecuadamente recursos
lingüísticos ou temáticos 
(uso dun dicionario ou 
gramática, obtención de 
axuda, etc,).

Execución
- 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 
dispoñibles. 

- 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; 

Funcións comunicativas:
- Aprender como 
estruturar unha carta
- Revisar os conectores de
causa e efecto, a suma e 

CE4.1. Escribir, en calquera 
soporte, textos ben 
estruturados sobre unha 
ampla serie de temas 
relacionados cos propios 
intereses ou especialidade,
facendo descricións claras 
e detalladas; sintetizando 
información e argumentos 
extraídos de diversas fontes
e organizándoos de 
maneira lóxica; e 
defendendo un punto de 
vista sobre temas xerais, ou 
máis específico, indicando 
os proles e os contras das 
distintas opcións, utilizando 
para iso os elementos 
lingüísticos adecuados 
para dotar ao texto de 
cohesión e coherencia e 
manexando un léxico 
adaptado ao contexto e 
ao propósito comunicativo 
que se persegue.

CE4.2. Coñecer, 
seleccionar e aplicar as 
estratexias máis 
adecuadas para elaborar 
textos escritos ben 
estruturados e de certa 
lonxitude, p. e. integrando 
de maneira apropiada 
información relevante 
procedente de fontes 
diversas, ou reaxustando o 
rexistro ou o estilo 
(incluíndo léxico, estruturas 
sintácticas e patróns 

EA4.1. Completa un 
cuestionario detallado con 
información persoal, 
académica ou laboral (p. 
e. para matricularse nunha 
universidade, solicitar un 
traballo, abrir unha conta 
bancaria, ou tramitar un 
visado).

EA4.2. Escribe, en calquera 
soporte ou formato, un 
curriculum vitae detallado, 
xunto cunha carta de 
motivación (p. e. para 
ingresar nunha 
universidade estranxeira, 
ou presentarse como 
candidato a un posto de 
traballo). 

EA4.3. Toma notas, co 
suficiente detalle, durante 
unha conferencia, charla 
ou seminario, e elabora un 
resumo con información 
relevante e as conclusións 
adecuadas, sempre que o 
tema estea relacionado 
coa súa especialidade e o 
discurso estea ben 
estruturado.

EA4.4. Escribe notas, 
anuncios, mensaxes e 
comentarios, en calquera 
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BLOQUE 4:
PRODUCIÓN DE

TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E

INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

contraste e a secuencia
- Escribir unha carta 
informal 

A través destas 
actividades o alumno 
practicará as seguintes 
funcións comunicativas:
- Xestión de relacións 
sociais no ámbito persoal,
público, académico e 
profesional. 
- Narración de 
acontecementos 
pasados puntuais e 
habituais, descrición de 
estados e situacións 
presentes, e expresión de 
predicións e de sucesos 
futuros a curto, medio e 
longo prazo.

- 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.

- Formulación de 
suxestións, desexos, 
condicións e hipóteses.

Estruturas sintáctico-
discursivas.
- Defining relative clauses 
con who / that, which / 

discursivos) para adaptar o
texto ao destinatario e 
contexto específicos.

CE4.3. Integrar na propia 
competencia intercultural, 
para producir textos 
escritos ben axustados ao 
contexto específico, os 
aspectos socioculturais e 
sociolingüísticos máis 
relevantes da lingua e 
culturas meta relativos a 
costumes, usos, actitudes, 
valores e crenzas, e superar
as diferenzas con respecto 
ás linguas e culturas 
propias e os estereotipos, 
demostrando confianza no 
uso de diferentes rexistros 
ou outros mecanismos de 
adaptación contextual, e 
evitando erros serios de 
formulación ou 
presentación textual que 
poidan conducir a 
malentendidos ou 
situacións potencialmente 
conflitivas.

CE4.4. Planificar e articular 
o texto escrito segundo a 
función ou funcións 
comunicativas principais e 
secundarias en cada caso,
seleccionando os 
diferentes expoñentes de 
devanditas funcións 
segundo os seus distintos 
matices de significación, e 
os distintos patróns 
discursivos dos que se 

soporte, nos que transmite 
e solicita información 
detallada, explicacións, 
reaccións e opinións sobre 
temas persoais, 
académicos ou 
ocupacionais, respectando
as convencións e normas 
de cortesía e da etiqueta.

EA4.5. Escribe informes en 
formato convencional e de
estrutura clara 
relacionados coa súa 
especialidade (p. e. o 
desenvolvemento e 
conclusións dun 
experimento, sobre un 
intercambio lingüístico, 
unhas prácticas ou un 
traballo de investigación), 
ou menos habituais (p. e. 
un problema xurdido 
durante unha estancia no 
estranxeiro), 
desenvolvendo un 
argumento; razoando a 
favor ou en contra dun 
punto de vista concreto; 
explicando as vantaxes e 
desvantaxes de varias 
opcións, e achegando 
conclusións xustificadas.

EA4.6. Escribe 
correspondencia persoal, 
en calquera soporte, e 
comunícase con 
seguridade en foros e 
blogs, transmitindo 
emoción, resaltando a 
importancia persoal de 
feitos e experiencias, e 
comentando de maneira 
persoal e detallada as 
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BLOQUE 4:
PRODUCIÓN DE

TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E

INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

that,
where, when and whose
- Non-defining clauses 
con who , which, where, 
when e whose
- Omisión do pronome 
obxecto en defining 
relative clauses, ex. That’s
the company (which / 
that) gave me my first job.
- Usar cómalas nas non-
defining relative clauses
- Relative clauses con 
preposicións, ex., The 
organization for which I 
worked., The person to 
whom I spoke., etc

Léxico escrito de común 
e máis especializado 
(produción)

- Adxectivos para as 
persoas
- Sinónimos e antónimos
Patróns gráficos e 
convencións ortográficas 
Mostrar interese por 
aprender, mediante a 
escritura, a ortografía de 
palabras relacionadas co
mundo laboral.

dispón para presentar e 
organizar a información, 
deixando claro o que se 
considera importante (p. e.
mediante estruturas 
enfáticas), ou os contrastes
ou digresións con respecto 
ao tema principal.

CE4.5. Utilizar 
correctamente, sen erros 
que conduzan a 
malentendidos, as 
estruturas morfosintácticas, 
os patróns discursivos e os 
elementos de coherencia 
e de cohesión de uso 
común e máis específico, 
seleccionándoos en 
función do propósito 
comunicativo no contexto 
concreto (p. e. o uso da 
voz pasiva en 
presentacións de carácter 
académico, ou de frases 
de relativo para facer unha
descrición detallada).

CE4.6. Coñecer, e saber 
seleccionar e utilizar léxico 
escrito común e expresións 
e modismos de uso 
habitual, e máis 
especializado segundo os 
propios intereses e 
necesidades no ámbito 
persoal, público, 
académico e 
laboral/profesional, así 
como un reducido 
repertorio de palabras e 
expresións que permita un 

noticias e os puntos de 
vista das persoas ás que se 
dirixe. 

EA4.7. Escribe, en calquera 
soporte, cartas formais de 
carácter académico ou 
profesional, dirixidas a 
institucións públicas ou 
privadas e a empresas, nas
que dá e solicita 
información; describe a súa
traxectoria académica ou 
profesional e as súas 
competencias; e explica e 
xustifica co suficiente 
detalle os motivos das súas 
accións e plans (p. e. carta
de motivación para 
matricularse nunha 
universidade estranxeira, 
ou para solicitar un posto 
de traballo), respectando 
as convencións formais e 
de cortesía propias deste 
tipo de textos.
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BLOQUE 4:
PRODUCIÓN DE

TEXTOS ESCRITOS:
EXPRESIÓN E

INTERACCIÓN

CONTIDOS
CRITERIOS DE
AVALIACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE
AVALIABLES

uso humorístico e estético 
sinxelo do idioma.

CE4.7. Axustarse con 
consistencia aos patróns 
ortográficos, de 
puntuación e de formato 
de uso común, e algúns de 
carácter máis específico 
(p. e. abreviaturas ou 
asteriscos); saber manexar 
procesadores de textos 
para resolver, p. e., dúbidas
sobre variantes ortográficas
en diversos estándares da 
lingua, e utilizar con soltura 
as convencións escritas 
que rexen na 
comunicación por Internet.
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PROGRAMAS DE REFORZO E AMPLIACIÓN  (Actividades de Atención á 
Diversidade)

A través destas actividades desenvólvese fundamentalmente a adquisición de  a 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL).

O profesor proporcionará o material de reforzo necesario a aqueles alumnos que o
necesiten.

 

EDUCACIÓN LITERARIA

A través destas actividades desenvólvese a CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 
(CCEC):

Valoración e participación activa en actividades literarias na clase.
Aprecio da literatura como fonte de pracer sendo capaz  de mostrar  unha actitude
crítica cara a ela.
Desenvolvemento da autonomía lectora

NTIDOS INTERCURRICULARES

A través da aprendizaxe destes contidos desenvólvese a COMPETENCIA MATEMÁTICA E 
COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCT) E COMPETENCIA SOCIAL E 
CÍVICA (CSC):  

VALORES E ACTITUDES (Contidos de tratamento transversal)

A través do proceso de ensino-aprendizaxe destes valores desenvólvense as 
COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC):

Valores:
 Educación para a Igualdade de ambos os sexos:  O coñecemento  de calidades

persoais boas e malas para desempeñar unha profesión.

Actitudes:

Educación e respecto na lingua estranxeira. 
Esforzo co vocabulario e estruturas novos.
Interese e respecto cara ás opinións dos compañeiros, a súa lingua materna, acento,
orixe, etc. 
Superar o bloqueo mental cando se coñece a novos falantes da lingua estranxeira
Escoita atenta e mostrando seguridade
Uso da lingua estranxeira na clase
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UTILIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN
 
A través do uso destas ferramentas desenvólvese a COMPETENCIA DIXITAL (CD): Aula 
Moodle del centro

SENTIDO DE INICIATIVA E EMPRENDIMIENTO

A través das seguintes actividades desenvólvese o SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO 
EMPRENDEDOR (SIE):

Iniciativa para participar en actividades de grupo 
◦

emprendimento para facer as tarefas individuais por si mesmos:
◦

 

 

RECURSOS DE AVALIACIÓN

A través das seguintes actividades desenvólvese a COMPETENCIA PARA APRENDER A 
APRENDER (CAA):

Avaliación informal
Observación  na  aula  para  comprobar  tanto  o  progreso  individual  como  o
global

Avaliación formal
◦  Grammar & Vocabulary test –
◦ Text test.

 



DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN 2019/20
DE INGLÉS

PROGRAMACIÓN ESA

PROGRAMACIÓN  DA  ASIGNATURA  INGLÉS  COMO  MÓDULO  DO
ÁMBITO DE COMUNICACIÓN NO ENSINO SECUNDARIO PARA ADULTOS:
ESA

1. COMPETENCIAS

A LOMCE atende a recomendación 2006/962/EC do parlamento europeo ó se enmarcar
no contexto do ensino baseado en competencias (artigo 6). As competencias adquiren
así unha función vertebradora do currículo xerando unha perspectiva didáctica que se
caracteriza,  como transcende  por  exemplo  no  preámbulo  do  RD1105/2014,  por  ser
transversal, dinámica e integradora, polo cal require da coordinación entre docentes para
o  seu  óptimo  funcionamento.  Por  iso,  os  obxectivos  que  nos  imos  fixar  han  estar
deseñados  para  que  no  seu  conxunto  capaciten  ó  alumnado adulto  para  adquirir  as
competencias específicas que a ESA predente aportarlles para o resto da súa vida adulta.
Perseguiremos daquela en última instancia que o alumnado adquira esas competencias,
seguindo  a  definición  que  delas  fai  a  OCDE  (http://www.oecd.org/education/skills-
beyond-school/definitionandselectionofcompetenciesdeseco .htm DeSeCo 2003): “unha
combinación  de  habilidades  prácticas,  coñecementos,  motivación,  valores  éticos,
actitudes, emocións e outras compoñentes sociais e de comportamento que se mobilizan
conxuntamente  para  lograr  unha  acción  eficaz.”  Daquela,  en  termos  xerais  as
competencias confiren “a capacidade de responder a  demandas complexas e  levar a
cabo tarefas axeitadamente.”
As  competencias  réxense  por  tres  criterios:  i)  contribuír  a  resultados  valiosos  para
sociedades  e  individuos,  ii)  axudar ós  individuos a  enfrontar  importantes  demandas
nunha ampla variedade de contextos e iii) ser relevante tanto para especialistas como
para individuos en xeral.  As sete  competencias clave na nosa labor docente son: I)
Básicas  ou  disciplinares:  i)  comunicación  lingüística  (CCL,  C1)  e  ii)  competencia
matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía  (CMCCT,  C2).  II)
Transversais: iii) competencia dixital (CD, C3), iv) aprender a aprender (CAA, C4), v)
competencias  sociais  e  cívicas  (CSC,  C5),  vi)  sentido  da  iniciativa  e  espírito
emprendedor (CSIEE, C6) e vii) conciencia e expresións culturais (CCEC, C7).

2. OBXECTIVOS
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Véxanse referidos na programación do Departamento (Obexctivos ESO).
3. CONTIDOS

3.1 Nivel II. MÓDULO 3

1º CUATRIMESTRE ( DE OUTUBRO A FEBREIRO)

Bloque 1: Compresión oral

B1.1. Estratexias de comprensión.
– Identificación do tipo textual, adaptandoa súa comprensión ao mesmo.
– Uso do contexto verbal e non verbal e dos coñecementos previos sobre a situación que
dan
lugar a inferencias do significado baseadas no contexto.
– Uso dos coñecementos referenciais sobre o tema.
– Identificación de palabras chave.
– Adaptación da escoita á súa finalidade (global e/ou específica).
– Identificación dos recursos lingü.sticos ou temáticos adquiridos.
– Inferencia do significado probable das palabras ou das frases que descoñece.
–  Perseveranza  no  logro  da  comprensión  oral,  reescoitando  o  texto  gravado  ou
solicitando
repetición ou reformulacións do dito.

B1.2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos
–  Recoñecemento  de  convencións  sociais  básicas,  normas  de  cortesía  e  rexistros
informal e estándar, e da
linguaxe non verbal elemental na cultura estranxeira.
–  Achegamento  cunha  actitude  receptiva  e  respectuosa  a  algúns  aspectos  culturais
visibles, establecendo
similitudes  e  diferenzas  entre  a  lingua  estranxeira  e  a  propia:  hábitos,  horarios,
actividades ou celebracións;
condicións de vida; relacións interpersoais; música, comida, lecer, deportes e lugares;
costumes e valores, a
través de producións multimedia e de manifestacións artísticas dos países onde se fale a
lingua estranxeira.

B1.3. Funcións comunicativas.

- Comprensión de textos orais onde aparezan as seguintes funcións comunicativas:
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais.
- Descrición de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares e actividades.
- Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e
situacións presentes.
-  Petición  e  ofrecemento  de  información,  indicacións,  opinións  e  puntos  de  vista,
consellos, advertencias eavisos.
- Expresión do coñecemento, a certeza e a dúbida.
- Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a
prohibición.
- Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a simpatía, a satisfacción e os seus
contrarios.
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- Formulación de suxestións e desexos.
- Establecemento e mantemento da comunicación e organización do discurso.

B1.4. Léxico  oral  de  uso  común  relativo  á  identificación  persoal;  vivenda,  fogar  e
contorna
persoal; actividades da vida diaria; familia e amigos; traballo e ocupacións; tempo libre,
lecer e deporte; viaxes
e  vacacións;  saúde  e  coidados  físicos;  educación  e  estudo;  compras  e  actividades
comerciais; alimentación e
restauración;  transporte;  lingua  e  comunicación;  medio  ambiente,  clima  e  contorna
natural; e tecnoloxías da
información e a comunicación.
B1.5. Recoñecemento de patróns sonoros e acentuais básicos de palabras e do ritmo e a
entoación de frases.
CCL, CAA, CSC, CCEC, CD

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL

B2.1. Estratexias de producción
-  Expresión  da  mensaxe  con  claridade  e  coherencia  básica,  estruturándoa
adecuadamente, adecuando o texto ao destinatario, ao contexto e á canle.
- Activación dos coñecementos previos sobre modelos e secuencias de interacción e
elementos lingüísticos previamente asimilados.
-  Compensación  das  carencias  lingüísticas  mediante  procedementos  lingüísticos  e
paralingüísticos.

B2.2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

–  Uso  de  convencións  sociais  básicas,  normas  de  cortesía  e  rexistros  informal  e
estándar, e da linguaxe non
verbal elemental na cultura estranxeira.
–  Achegamento  cunha  actitude  receptiva  e  respectuosa  a  algúns  aspectos  culturais
visibles, establecendo
similitudes  e  diferenzas  entre  a  lingua  estranxeira  e  a  propia:  hábitos,  horarios,
actividades ou celebracións;
condicións de vida; relacións interpersoais; música,comida, lecer, deportes e lugares;
costumes e valores, a
través de producións multimedia e de manifestacións artísticas dos países onde se fale a
lingua estranxeira.

B2.3. Funcións comunicativas

Produción de textos orais onde aparezan as seguintes funcións comunicativas:
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais.
- Descrición de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares e actividades.
-  Narración  de  acontecementosNarración  de  acontecementos  pasados  puntuais  e
habituais, descrición de estados e situacións presentes.
-  Petición  e  ofrecemento  de  información,  indicacións,  opinións  e  puntos  de  vista,
consellos, advertencias e avisos.
- Expresión do coñecemento, a certeza e a dúbida.
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Expresión da vontade,  a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a
prohibición.
- Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a simpatía, a satisfacción e os seus
contrarios.
- Formulación de suxestións e desexos.
- Establecemento e mantemento da comunicación e organización do discurso.

B2.4. Léxico oral de uso común (produción) relativo á identificación persoal; vivenda,
fogar  e  contorna  persoal;  actividades  da  vida  diaria;  familia  e  amigos;  traballo  e
ocupacións; tempo libre, lecer e deporte; viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos;
educación  e  estudo;  compras  e  actividades  comerciais;  alimentación  e  restauración;
transporte;  lingua  e  comunicación;  medio  ambiente,  clima  e  contorna  natural;  e
tecnoloxías da información e a comunicación.

B2.5. Patróns sonoros, acentuais,rítmicos e de entoación.
- Uso de patróns básicos de ritmo,entoación e acentuación de palabras e frases.
- Pronunciación e entoación aceptables, que aínda contendo erros e imprecisións, non
impidan a
comunicación en interaccións orais, dramatizacións e lectura en voz alta.

CCL, CAA, CSC, CCEC, CD

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA
B3.1. Estratexias de comprensión:

– Mobilización  da  información  previa  sobre  o  tipo  de  tarefa  e  o  tema,  a  partir  da
información superficial: imaxes, organización na páxina, títulos decabeceira, etc.
– Identificación do tipo de lectura demandado pola tarefa (en superficie ou oceánica,
selectiva, intensiva ou extensiva).
– Identificación do tipo textual básico (narrativo, descritivo ou explicativo), adaptando a
comprensión a el.
– Distinción de tipos de comprensión necesarios para a realización da tarefa (sentido
xeral, información esencial e puntos principais).
– Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto.
– Uso de técnicas como subliñar ou tomar notas para lograr unha mellor comprensión
do contido e da estrutura do texto.
– Uso progresivo de dicionarios (en papel e dixitais) e das Tecnoloxías da Información e
Comunicación, como medio de consulta e aprendizaxe.

B3.2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos.

–  Recoñecemento  de  convencións  sociais  básicas,  normas  de  cortesía  e  rexistros
informal e estándar, e da linguaxe non verbal elemental na cultura estranxeira.
–  Achegamento  cunha  actitude  receptiva  e  respectuosa  a  algúns  aspectos  culturais
visibles,  establecendo similitudes  e  diferenzas  entre  a  lingua  estranxeira  e  a  propia:
hábitos,  horarios,  actividades  ou  celebracións;  condicións  de  vida;  relacións
interpersoais; música, comida, lecer, deportes e lugares; costumes e valores, a través de
producións multimedia e de manifestacións artísticas dos países onde se fale a lingua
estranxeira.
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B3.3.  Funcións  comunicativas.  Comprensión  de  textos  escritos  onde  aparezan  as
seguintes función comunicativas:

- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais.
- Descrición de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares e actividades.
- Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e
situacións presentes.
-  Petición  e  ofrecemento  de  información,  indicacións,  opinións  e  puntos  de  vista,
consellos, advertencias e avisos.
- Expresión do coñecemento, a certeza e. a dúbida.
- Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a
prohibición.
- Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a simpatía, a satisfacción e os seus
contrarios.
- Formulación de suxestións e desexos.
- Establecemento e mantemento da comunicación e organización do discurso.

B3.5. Léxico escrito de uso común relativo á identificación persoal; vivenda, fogar e
contorna persoal; actividades da vida diaria; familia e amigos; traballo e ocupacións;
tempo libre, lecer e deporte; viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos; educación e
estudo; compras e actividades comerciais.

B3.6. Patróns gráficos e convencións ortográficas:

-Observación e análise progresiva da ortografía e a puntuación, así como do coidado na
presentación dos textos.
-Valoración da súa importancia na comunicación escrita.
CCL, CAA, CSC, CCEC, CD
BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA

B4.1. Estratexias de produción.
- Activación dos coñecementos previos sobre modelos de texto e elementos lingü.sticos
previamente asimilados.
- Uso axeitado de recursos lingü.sticos ou temáticos (uso dun dicionario ou gramática,
obtención de axuda, etc.).
- Expresión da mensaxe con claridade axustándose aos modelos e fórmulas de cada tipo
de texto, mediante a elaboración previa dun borrador para unha correcta estruturación
do contido do texto en parágrafos, una posterior revisión, na que se identificarán erros e
problemas e unha reescritura definitiva, na que se coidará a presentación do texto.

B4.2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos

–  Uso  de  convencións  sociais  básicas,  normas  de  cortesía  e  rexistros  informal  e
estándar,  e  da  linguaxe  non  verbal  (símbolos,  iconas…)  elemental  na  cultura
estranxeira.
–  Achegamento  cunha  actitude  receptiva  e  respectuosa  a  algúns  aspectos  culturais
visibles,  establecendo similitudes  e  diferenzas  entre  a  lingua  estranxeira  e  a  propia:
hábitos,  horarios,  actividades  ou  celebracións;  condicións  de  vida;  relacións
interpersoais; música, comida, lecer, deportes e lugares; costumes e valores.
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B4.3. Funcións comunicativas

Produción de textos escritos onde aparezan as seguintes funcións
comunicativas:
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais.
- Descrición de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares e actividades.
- Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e
situacións presentes.
-  Petición  e  ofrecemento  de  información,  indicacións,  opinións  e  puntos  de  vista,
consellos, advertencias e avisos.
- Expresión do coñecemento, a certeza e a dúbida.
- Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a
prohibición.
- Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a simpatía, a satisfacción e os seus
contrarios.
- Formulación de suxestións e desexos.
- Establecemento e mantemento da comunicación e organización do discurso.
B4.5. Léxico  escrito  de  uso  común  (produción)  relativo  á  identificación  persoal;
vivenda, fogar e contorna persoal; actividades da vida diaria; familia e amigos; traballo
e ocupacións; tempo libre, lecer e deporte; viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos;
educación  e  estudo;  compras  e  actividades  comerciais;  alimentación  e  restauración;
transporte;  lingua  e  comunicación;  medio  ambiente,  clima  e  contorna  natural;  e
tecnoloxías da información e a comunicación.

B4.6. Patróns gráficos e convencións ortográficas:

-Corrección progresiva na ortografía  e na puntuación e coidado na presentación dos
textos.
-Valoración da súa importancia na comunicación escrita.

CCL, CAA, CSC, CCEC, CD

ESTRUTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS

Léxico e vocabulario:

General review of grammar and vocabulary: verb to ben / present simple. The seasons,
weather, transport, animals, geagraphical features. Greetings.
Jobs,  places  to  work.  Accessories  in  the  home.  Clothes  and  accessories.  Shopping.
Verbs. Lifestyle.
Estrutura e funcións da lingua:

Present Simple. Adverbs of frequency. Comparatives and superlatives. Too / enough.
Past simple.
Prepositions of time and place.
Reading and Writing: tips for a new job, about a house in England.comparison of two
homes.
Television programmes. Internet  shopping websites.  Description of  what a person is
wearing.
- Expresión de relacións lóxicas: conxunción (and, too, also); disxunción (or); oposición
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(but); finalidade (toinfinitive;
for); resultado (so…).
- Afirmación (affirmative sentences; tags).
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e.
g .How interesting!)
- Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; negative
tags).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; tags).
- Expresión do tempo: pasado (past simple).
- Expresión da entidade: count/uncount nouns; pronouns and determiners.
- Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g.
all (the). Degree: e. g.really; quite; so; a little).
- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion,
direction, origin and arrangement).
- Expresión do tempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and
indications  (ago;  early;  late)  of  time;  duration  (from…to;  during;  until;
anteriority/posteriority (before, afterwards; later); sequence (first, next, last);frequency
(e. g. often, usually).
- Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post).

Nivel II. MÓDULO 4
2º CUATRIMESTRE (DE FEBREIRO A XUÑO)

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL
B1.1. Estratexias de comprensión.

– Identificación do tipo textual, adaptando a súa comprensión ao mesmo.
– Uso do contexto verbal e non verbal e dos coñecementos previos sobre a situación que
dan lugar a inferencias do significado baseadas no contexto.
– Uso dos coñecementos referenciais sobre o tema.
– Identificación de palabras chave.
– Adaptación da escoita á súa finalidade (global e/ou específica).
– Identificación dos recursos lingü.sticos ou temáticos adquiridos.
– Inferencia do significado probable das palabras ou das frases que descoñece.
-  Perseveranza  no  logro  da  comprensión  oral,  reescoitando  o  texto  gravado  ou
solicitando repetición ou reformulacións do dito.

B1.2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos.

– Recoñecemento de convencións sociais,  normas de cortesía  e rexistros  informal e
estándar, e da linguaxe non verbal elemental na cultura estranxeira.
–  Achegamento  cunha  actitude  receptiva  e  respectuosa  a  algúns  aspectos  culturais
visibles,  establecendo similitudes  e  diferenzas  entre  a  lingua  estranxeira  e  a  propia:
hábitos,  horarios,  actividades  ou  celebracións;  condicións  de  vida;  relacións
interpersoais; música, comida, lecer, deportes e lugares; costumes evalores, a través de
producións multimedia e de manifestacións artísticas dos países onde se fale a lingua
estranxeira.

B1.3. Funcións comunicativas. 
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Comprensión de textos orais onde aparezan as seguintes función comunicativas:
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais.
- Descrición de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares e actividades.
- Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e
situacións presentes e expresión de sucesos futuros.
-  Petición  e  ofrecemento  de  información,  indicacións,  opinións  e  puntos  de  vista,
consellos, advertencias e avisos.
- Expresión do coñecemento, a certeza, a dúbida e a conxectura.
- Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a
prohibición.
- Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a simpatía, a satisfacción e os seus
contrarios.
- Formulación de suxestións e desexos.
- Establecemento e mantemento da comunicación e organización do discurso.

B1.5. Léxico oral de uso común (recepción) relativo á identificación persoal; vivenda,
fogar  e  contorna  persoal;  actividades  da  vida  diaria;  familia  e  amigos;  traballo  e
ocupacións; tempo libre, lecer e deporte; viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos;
educación e estudo; compras e actividades comerciais.

B1.6. Recoñecemento de patróns sonoros e acentuais básicos de palabras e do ritmo e a
entoación de frases.

CCL, CAA, CSC, CCEC, CD

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL

B2.1. Estratexias de produción
- Expresión da mensaxe con claridade, distinguindo a súa idea ou ideas principais e a
súa estrutura básica, adecuando o texto ao destinatario, ao contexto e á canle.
- Activación dos coñecementos previos sobre modelos e secuencias de interacción e
elementos lingüísticos previamente asimilados.
-  Compensación  das  carencias  lingüísticas  mediante  procedementos  lingüísticos  e
paralingüísticos.

B2.2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos.
– Uso de convencións sociais, normas de cortesía e rexistros informal e estándar, e da
linguaxe non verbal elemental na cultura estranxeira.
–  Achegamento  cunha  actitude  receptiva  e  respectuosa  a  algúns  aspectos  culturais
visibles,  establecendo similitudes  e  diferenzas  entre  a  lingua  estranxeira  e  a  propia:
hábitos, horarios, actividades ou celebracións.
B2.3. Funcións comunicativas. Produción
- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais.
- Descrición de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares e actividades.
- Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e
situacións presentes eexpre sión de sucesos futuros.
-  Petición  e  ofrecemento  de  información,  indicacións,  opinións  e  puntos  de  vista,
consellos, advertencias e avisos.
- Expresión do coñecemento, a certeza, a dúbida e a conxectura.
- Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a
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prohibición.
- Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a simpatía, a satisfacción e os seus
contrarios.
- Formulación de suxestións e desexos.
- Establecemento e mantemento da comunicación e organización do discurso.
B2.5. Léxico oral de uso común (produción) relativo á identificación persoal; vivenda,
fogar  e  contorna  persoal;  actividades  da  vida  diaria;  familia  e  amigos;  traballo  e
ocupacións; tempo libre, lecer e deporte; viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos;
educación  e  estudo;  compras  e  actividades  comerciais;  alimentación  e  restauración;
transporte;  lingua  e  comunicación;  medio  ambiente,  clima  e  contorna  natural;  e
tecnoloxías da información e a comunicación.

B2.6. Patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación. Uso de patróns básicos de
ritmo,  entoación  e  acentuación  de  palabras  e  frases.  Pronunciación  e  entoación
aceptables, que aínda contendo erros e imprecisións, non impidan a comunicación ou a
comprensión, en interaccións orais, dramatizacións e lectura en voz alta.

CCL, CAA, CSC, CCEC, CD

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA

B3.1. Estratexias de comprensión:

– Mobilización  da  información  previa  sobre  o  tipo  de  tarefa  e  o  tema,  a  partir  da
información superficial: imaxes, organización na páxina, títulos de cabeceira, etc.
– Identificación do tipo de lectura demandado pola tarefa (en superficie ou oceánica,
selectiva, intensiva ou extensiva).
– Identificación do tipo textual básico (narrativo, descritivo ou explicativo), adaptando a
comprensión a el.
– Distinción de tipos de comprensión necesarios para a realización da tarefa (sentido
xeral, información esencial e puntos principais).
– Formulación de hipóteses sobre o contido e o contexto.
– Uso de técnicas como subliñar ou tomar notas para lograr unha mellor comprensión
do contido e da estrutura do texto.
- Uso progresivo de dicionarios (en papel e dixitais) e das Tecnoloxías da Información e
Comunicación, como medio de consulta e aprendizaxe.

B3.2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos.

– Recoñecemento de convencións sociais,  normas de cortesía  e rexistros  informal e
estándar, e da linguaxe non verbal elemental na cultura estranxeira.
–  Achegamento  cunha  actitude  receptiva  e  respectuosa  a  algúns  aspectos  culturais
visibles,  establecendo similitudes  e  diferenzas  entre  a  lingua  estranxeira  e  a  propia:
hábitos,horarios,  actividades  ou  celebracións;  condicións  de  vida;  relacións
interpersoais; música, comida, lecer, deportes e lugares; costumes e valores, a través de
producións multimedia e de manifestacións artísticas dos países onde se fale a lingua
estranxeira.

B3.3 Funcións comunicativas.  Comprensión de textos escritos onde aparezan as
seguintes función comunicativas:
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- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais.
- Descrición de calidades físicas e abstractas de persoas, obxectos, lugares e actividades.
- Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e
situacións presentes e expresión de sucesos futuros.
-  Petición  e  ofrecemento  de  información,  indicacións,  opinións  e  puntos  de  vista,
consellos, advertencias e avisos.
- Expresión do coñecemento, a certeza, a dúbida e a conxectura.
- Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a
prohibición.
- Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a simpatía, a satisfacción e os seus
contrarios.
- Formulación de suxestións e desexos.
- Establecemento e mantemento da comunicación e organización do discurso.

B3.5.  Léxico  escrito  de  uso  común (recepción)  relativo  á  identificación  persoal;
vivenda, fogar e contorna persoal; actividades da vida diaria; familia e amigos; traballo
e ocupacións; tempo libre, lecer e deporte; viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos;
educación  e  estudo;  compras  e  actividades  comerciais;  alimentación  e  restauración;
transporte;  lingua  e  comunicación;  medio  ambiente,  clima  e  contorna  natural;  e
tecnoloxías da información e a comunicación.

B3.6. Patróns gráficos e convencións ortográficas:
-Observación e análise progresiva da ortografía e a puntuación, así como do coidado na
presentación dos textos.
-Valoración da súa importancia na comunicación escrita.

CCL, CAA, CSC, CCEC, CD

BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA

B4.1. Estratexias de produción.
- Activación dos coñecementos previos sobre modelos de texto e elementos lingü.sticos
previamente asimilados.
- Uso axeitado de recursos lingü.sticos ou temáticos (uso dun dicionario ou gramática,
obtención de axuda,etc.).
- Expresión da mensaxe con claridade axustándose aos modelos e fórmulas de cada tipo
de texto, mediante a elaboración previa dun borrador para unha correcta estruturación
do contido do texto en parágrafos, una posterior revisión, na que se identificarán erros e
problemas e unha reescritura definitiva, na que se coidará a presentación do texto.

B4.2. Aspectos socioculturais e sociolingüísticos.

–  Uso  de  convencións  sociais  básicas,  normas  de  cortesía  e  rexistros  informal  e
estándar,  e  da  linguaxe  non  verbal  (símbolos,  iconas…)  elemental  na  cultura
estranxeira.
–  Achegamento  cunha  actitude  receptiva  e  respectuosa  a  algúns  aspectos  culturais
visibles,  establecendo similitudes  e  diferenzas  entre  a  lingua  estranxeira  e  a  propia:
hábitos,  horarios,  actividades  ou  celebracións;  condicións  de  vida;  relacións
interpersoais; música, comida, lecer, deportes e lugares; costumes e valores, a través de
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producións multimedia e de manifestacións artísticasdos países onde se fale a lingua
estranxeira.

B4.3.  Funcións  comunicativas.  Produción  de  textos  escritos  onde  aparezan  as
seguintes función comunicativas:
-- Iniciación e mantemento de relacións persoais e sociais.
- Descrición de calidades físicas eabstractas de persoas, obxectos, lugares e actividades.
- Narración de acontecementos pasados puntuais e habituais, descrición de estados e
situacións presentes e expresión de sucesos futuros.
-  Petición  e  ofrecemento  de  información,  indicacións,  opinións  e  puntos  de  vista,
consellos, advertencias e avisos.
- Expresión do coñecemento, a certeza, adúbida e a conxectura.
- Expresión da vontade, a intención, a decisión, a promesa, a orde, a autorización e a
prohibición.
- Expresión do interese, a aprobación, o aprecio, a simpatía, a satisfacción e os seus
contrarios.
- Formulación de suxestións e desexos.
- Establecemento e mantemento da comunicación e organización do discurso.
B4.5.  Léxico  escrito  de  uso  común (produción)  relativo  á  identificación  persoal;
vivenda, fogar e contorna persoal; actividades da vida diaria; familia e amigos; traballo
e ocupacións; tempo libre, lecer e deporte; viaxes e vacacións; saúde e coidados físicos;
educación  e  estudo;  compras  e  actividades  comerciais;  alimentación  e  restauración;
transporte;  lingua  e  comunicación;  medio  ambiente,  clima  e  contorna  natural;  e
tecnoloxías da información e a comunicación.

B4.6. Patróns gráficos e convencións ortográficas:
-Corrección progresiva na ortografía  e na puntuación e coidado na presentación dos
textos.
Valoración da súa importancia na comunicación escrita.

CCL, CAA, CSC, CCEC, CD

Coñecemento da lingua:

Léxico e vocabulario: Parts of the body, health, adjectives, food, travel, cars, adjectives
of personality. Emotions.

Estrutura e funcións da lingua:

Present perfect simple and past simple. Present perfect continuous. The future: will, be
going to,
present  continuous.  Modals  :  can  ,should,  must,  have  to.  First  second  and  third
conditional.
Reading  and  Writing:  About  an  extraordinary  sportsman,  health.  About  restaurants,
writing about future plans. Airline companies, flying on a regular airline. Personality of
famous people or a person you know.

ESTRUTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS

-  Expresión  de  relacións  lóxicas:  conxunción  (and,  also  too);  disxunción  (or);  oposición/concesión
((not…)  but;);  causa  (because  (of);  as);  finalidade  (to-  infinitive);  comparación  (as/not  so  Adj.  as;
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less/more
+ Adj./Adv. (than);the highest in the world); resultado (so; so that); .
- Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so).
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; exclamatory sentences and phrases, e.
g. Hey, that’s my
bike!).
- Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; negative tags).
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; tags).
- Expresión do tempo: pasado (past simple and continuous); presente (simple and continuous present);
futuro (going to;
will; present simple and continuous).
- Expresión do aspecto:  puntual (simple tenses); durativo (present  and past  simple;); habitual (simple
tenses (+ Adv., e.  g. Expresión da modalidade: factualidade (declarative sentences); capacidade (can);
posibilidade/probabilidade (may;
perhaps); necesidade (must; need; have (got) to); obriga (have (got) to; must;
imperative); permiso (may; could ;); intención (present continuous).
- Expresión da entidade (count/uncount nouns; pronouns (relative, reflexive/ one(s); determiners);
- Expresión da cantidade (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. lots (of). Degree:
e.g. absolutely; a (little)bit).
- Expresión do espazo (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin
and arrangement).
- Expresión do tempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and indications (ago; early; late) of
time; duration (from…to; during; until;) anteriority, posteriority (before,afterwards; later); sequence
(first, second, after that, finally); simultaneousness (just when); frequency (e. g. twice/four times a week;
daily)).
- Expresión do modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry).

Lingua e sociedade:

Uso apropiado de fórmulas lingüísticas en situacións concretas de comunicación para
expresar cortesía acordo ou desacordo.
Valoración da importancia da lingua estranxeira. Identificación das costumes, normas e
valores da sociedade  da  lingua  que  se  estuda e  relacionala cos  patróns culturais  de
Galicia.
Os  aspectos  socioculturais  trátanse  en  todos  os  textos  orais  e  escritos,  nos  que  se
presentan datos sobre a cultura británica e doutros países de fala inglesa.

4. CONTIDOS MÍNIMOS

Serán o 50 % dos contidos dos cuadrimestres. O/a alumno/a deberá amosar interese na
materia e facer o esforzo para acadar os contidos teóricos máis esenciais da gramática
básica. 
A  non  realización  inxustificada  de  exercicios,  traballos  ou  probas  parciais,  será
penalizada.

5. CRITERIOS DE AVALIACIÓN.

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL.

B1.1.  Coñecer  e  saber aplicar as  estratexias máis adecuadas para a  comprensión do
sentido  xeral,  a  información  esencial,  os  puntos  e  ideas  principais  ou  os  detalles
relevantes do texto.
B1.2. Identificar  a  información  esencial,  os  puntos  principais  e  os  detalles  máis
relevantes en textos orais breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por
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medios técnicos e articulados a velocidade lenta ou media, nun rexistro informal, e que
versen sobre asuntos cotiáns en situacións habituais, sobre temas do propio campo de
interese nos ámbitos persoal, público e educativo ou sobre aspectos socioculturais do
país  onde  se  fala  a  lingua  estranxeira,  sempre  que  as  condicións  acústicas  non
distorsionen a mensaxe e se poida
volver escoitar.
B1.3. Coñecer  e  utilizar  para  a  comprensión  do  texto  os  aspectos  socioculturais  e
sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de
lecer), relacións interpersoais (entre homes e mulleres,no traballo, no centro educativo,
nas  institucións),  comportamento  (xestos,  expresións  faciais,  uso  da  voz,  contacto
visual),  e  convencións  sociais  (costumes,  tradicións),  identificando  diferenzas  e
semellanzas nos
aspectos culturais máis visibles dos países onde se fala a lingua estranxeira e da propia
cultura,  e  coas  diversas  culturas,  se  é  o  caso,  do  resto  do  alumnado,  e  amosar
curiosidade e respecto ante as diferenzas.
B1.5. Aplicar  á  comprensión  do  texto  os  coñecementos  sobre  os  constituíntes  e  a
organización de patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na comunicación oral,
así como os seus significados asociados (p. e. estrutura interrogativa para facer unha
suxestión).
B1.6. Recoñecer  léxico  oral  de  uso  común  relativo  a  asuntos  cotiáns  ou  temas
relacionados cos  propios  intereses,  estudos e  ocupacións,  e  inferir  do contexto,  con
apoio visual, os significados de palabras e expresións de uso menos frecuente ou máis
específico.
B1.7. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común, e
recoñecer os significados e intencións comunicativas xerais relacionados cos mesmos.

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL

B2.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para producir textos orais
monológicos ou dialógicos breves e de estrutura simple e clara, utilizando, entre outros,
procedementos como a adaptación da mensaxe a patróns da primeira lingua ou outras,
ou o uso de elementos léxicos aproximados se non se dispón doutros máis precisos.
B2.2.1 Producir textos orais breves e comprensibles, tanto en conversación cara a cara
como por teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou informal, cunha
linguaxe sinxela, nos que se dá, se solicita e se intercambia información sobre temas de
importancia na vida cotiá, sobre asuntos coñecidos ou de interese persoal ou educativo e
sobre aspectos socioculturais do país onde se fala a lingua estranxeira e se xustifican
brevemente  os  motivos  de  determinadas  accións  e  plans,  aínda  que  ás  veces  haxa
interrupcións  ou  vacilaciones,  resulten  evidentes  as  pausas  e  a  reformulación  para
organizar o discurso e  seleccionar  expresións e estruturas,  e  o interlocutor  teña que
solicitar ás veces que se lle repita o dito.
B2.2.2 Interactuar de manera sinxela en conversas básicas sobre temas predecibles nas
que se establece contacto social manexando frases curtas, grupos de palabras e fórmulas
para  desenvolverse  de  maneira  suficiente  en  breves  intercambios  en  situacións
comunicativas habituais e cotiás con propósitos comunicativos  propios  da súa idade
(invitar, ofrecer axuda,propor, aceptar ou denegar invitacións e propostas…..)
B2.3.  Incorporar  á  produción do texto  oral  monolóxico ou dialóxicos  coñecementos
socioculturais e sociolingü.sticos adquiridos sobre a vida cotiá (hábitos de estudo e de
traballo, actividades de lecer), as manifestacións artísticas, as relacións interpersoais (no
traballo, no centro educativo…), o comportamento (xestos, expresións faciais, uso da
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voz, contacto visual) e as convencións sociais (costumes e tradicións), respectando as
convencións comunicativas máis elementais e identificando diferenzas e  semellanzas
nos aspectos culturais máis visibles dos países onde se fala a lingua estranxeira e da
propia cultura, e coas diversas culturas, se é o caso, do resto do alumnado, e amosar
curiosidade e respecto ante as diferenzas.
B2.4. Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, empregando
os expoñentes máis comúns das devanditas funcións e os patróns discursivos de uso
máis frecuente para organizar o texto de xeito sinxelo.
B2.5.  Mostrar  control  sobre  un  repertorio  limitado  de  estruturas  sintácticas  de  uso
habitual.
B2.6. Coñecer e utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información,
opinións e puntos de vista breves, simples e directos en situacións habituais e cotiáns.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA

B3.1.  Coñecer  e  saber aplicar as  estratexias máis adecuadas para a  comprensión do
sentido  xeral,  a  información  esencial,  os  puntos  e  ideas  principais  ou  os  detalles
relevantes do texto.
B3.2.  Identificar  a  información  esencial,  os  puntos  máis  relevantes  e  detalles
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, breve e ben
estruturado,  escritos  nun  rexistro  informal,  que  traten  de  asuntos  cotiáns,  temas  de
interese  ou  relevantes  para  os  propios  estudos  e  ocupacións  ou  sobre  aspectos
socioculturais  do  país  onde  se  fala  a  lingua  estranxeira  e  que  conteñan  estruturas
sinxelas e un léxico de uso común.
B3.3.  Coñecer,  e  utilizar  para  a  comprensión  do texto,  os  aspectos  socioculturais  e
sociolingü.sticos relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de
lecer, incluídas manifestacións artísticas como a música ou o cinema), condicións de
vida (contorna,  estrutura social),  relacións interpersoais  (entre  homes e mulleres,  no
traballo,  no  centro  educativo,  nas  institucións),  e  convencións  sociais  (costumes,
tradicións) e identificando diferenzas e semellanzas nos aspectos culturais máis visibles
dos países onde se fala a lingua
estranxeira  e  da  propia  cultura,  e  coas  diversas  culturas,  se  é  o  caso,  do  resto  do
alumnado, e amosar curiosidade e respecto ante as diferenzas.
B3.4 Distinguir  a  función ou funcións comunicativas  máis relevantes  do texto e  un
repertorio  dos  seus  expoñentes  máis  comúns,  así  como  patróns  discursivos  de  uso
frecuente  relativos  á  organización  textual  (introdución  do  tema,  desenvolvemento  e
cambio temático, e peche textual).
B3.5. Aplicar  á  comprensión  do  texto  os  coñecementos  sobre  os  constituíntes  e  a
organización  de  patróns  sintácticos  e  discursivos  de  uso  frecuente  na  comunicación
escrita, así como os seus significados asociados.
B3.6. Recoñecer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais
ou relacionados cos propios intereses, estudos e ocupacións, e inferir do contexto e do
contexto,  con  apoio  visual,  os  significados  de  palabras  e  expresións  de  uso  menos
frecuente ou máis específico.
B3.7. Recoñecer as principais convencións ortográficas, tipográficas e de puntuación,
así como abreviaturas e símbolos de uso común asociados.

BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA

B4.1. Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos breves e de
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estrutura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas e modelos convencionais propios de
cada tipo de texto.
B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves, sinxelos e de estrutura
clara sobre temas cotiáns ou de interese persoal ou sobre aspectos socioculturais do país
onde se fala a lingua estranxeira nun rexistro informal, utilizando adecuadamente os
recursos  básicos  de  cohesión,  as  convencións  ortográficas  básicas  e  os  signos  de
puntuación máis comúns, cun control razoable de expresións e estruturas sinxelas e un
léxico de uso frecuente.
B4.3. Coñecer  aspectos  socioculturais  e  sociolingü.sticos  básicos  concretos  e
significativos (p.  e.  as convencións sobre o inicio e  o  peche dunha carta  a  persoas
coñecidas) e aplicar os coñecementos adquiridos sobre os mesmos a unha produción
escrita adecuada ao contexto, respectando as normas de cortesía básicas,identificando na
propia lingua, diferenzas e semellanzas nos aspectos culturais máis visibles dos países
onde se fala a lingua estranxeira e da propia cultura, e coas diversas culturas, se é o
caso, do resto do alumnado, e amosar curiosidade e respecto ante as diferenzas.
B4.4. Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, empregando
os expoñentes máis comúns das devanditas funcións e os patróns discursivos de uso
máis frecuente para organizar o texto de xeito sinxelo.
B4.5. Mostrar  control  sobre  un  repertorio  limitado  de  estruturas  sintácticas  de  uso
habitual.
B4.6. Coñecer e utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información
en situacións cotiás e habituais.
B4.7. Aplicar  patróns  gráficos  e  convencións  ortográficas  básicas  para  escribir  con
razoable corrección palabras ou frases curtas que se empregan regularmente ao falar,
pero non necesariamente cunha ortografía totalmente normalizada.

MÓDULO 4

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL.

B1.1. Coñecer e saber aplicar as estratexiasadecuadas para a comprensión do sentido
xeral, a información esencial, os puntos e ideas principais ou os detalles relevantes do
texto.
B1.2. Identificar  o  sentido  xeral,  a  información  esencial,  os  puntos  principais  e  os
detalles  máis  relevantes  en  textos  orais  breves  ou  de  lonxitude  media,  claramente
estruturados, e transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados a unha
velocidade media, nun rexistro informal ou neutro, e que traten sobre asuntoscotiáns en
situación  habituais,  ou  sobre  os  propios  intereses  nos  ámbitos  persoal,  público,
educativo e ocupacional ou sobre aspectos socioculturais do país onde se fala a lingua
estranxeira, sempre que as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida
volver escoitar o dito.
B1.3. Coñecer  e  utilizar  para  a  comprensión  do  texto  os  aspectos  socioculturais  e
sociolingü.sticos relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de
lecer), relacións interpersoais (entre homes e mulleres, no traballo, no centro educativo,
nas  institucións),  comportamento  (xestos,  expresións  faciais,  uso  da  voz,  contacto
visual),  e  convencións  sociais  (costumes,  tradicións)  así  como os  aspectos  culturais
xerais que
permitan comprender información e ideas presentes no texto,identificando diferenzas e
semellanzas  nos  aspectos  culturais  máis  visibles  dos  países  onde  se  fala  a  lingua
estranxeira  e  da  propia  cultura,  e  coas  diversas  culturas,  se  é  o  caso,  do  resto  do
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alumnado, e amosar curiosidade e respecto ante as diferenzas.
B1.4. Distinguir a función ou funcións comunicativas  máis relevantes do texto e un
repertorio  dos  seus  expoñentes  máis  comúns,  así  como  patróns  discursivos  de  uso
frecuente  relativos  á  organización  textual  (introdución  do  tema,  desenvolvemento  e
cambio temático, e peche textual).
B1.5. Aplicar  á  comprensión  do  texto  os  coñecementos  sobre  os  constituíntes  e  a
organización de patróns sintácticos e discursivos de uso frecuente na comunicaciónoral,
así como os seus significados asociados.
B1.6. Recoñecer e aplicar á comprensión do texto léxico oral de uso común relativo a
asuntos cotiáns e ou relacionados cos propios intereses, estudos e ocupacións, cando o
contexto ou o apoio visual facilitan a comprensión.
B1.7. Discriminar patróns sonoros, acentuais, rítmicos e de entoación de uso común, e
recoñecer os
significados e intencións comunicativas xerais relacionados cos mesmos

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ORAL

B2.1. Coñecer e saber aplicar as estratexias adecuadas para a comprensión do sentido
xeral, a información esencial, os puntos e ideas principais ou os detalles relevantes do
texto.
B2.2.1 Producir textos breves ou de lonxitude media, tanto en conversación cara a cara
como por teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou informal, nos que
se intercambian  información,  ideas  e  opinión sobre temas cotiáns,  sobre asuntos  de
interese persoal, educativo ou ocupacional ou ou sobre aspectos socioculturais do país
onde se fala a lingua estranxeira, e se xustifican de maneira simple pero suficiente os
motivos de accións e plans aínda que ás veces haxa vacilacións para buscar expresións,
pausas para reformular e organizar o discurso e sexa necesario repetir o dito para axudar
ao interlocutor a comprender algúns detalles.
B2.4. Levar a cabo as funcións requiridas polo propósito comunicativo, utilizando un
repertorio de expoñentes
comúns  das  devanditas  funcións  e  os  patróns  discursivos  habituais  para  iniciar  e
concluír o texto
adecuadamente, organizar a información de maneira clara, ampliala con exemplos ou
resumila.
B2.5. Mostrar  control  sobre  un  repertorio  limitado  de  estruturas  sintácticas  de  uso
habitual.
B2.6. Recoñecer e aplicar á produción do texto léxico oral de uso común relativo a
asuntos cotiáns e relacionados cos propios intereses, estudos e ocupacións, e inferir do
contexto,  con  apoio  visual,  os  significados  de  palabras  e  expresións  de  uso  menos
frecuente ou máis específico.
B2.7.  Pronunciar  e  entoar  de  maneira  intelixible,  aínda  que  se  cometan  erros  de
pronuncia sempre que non interrompan a comunicación, e os interlocutores teñan que
solicitar repeticións de cando en vez.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA

B3.1.1 Coñecer e saber aplicar as estratexias máis adecuadas para a comprensión do
sentido  xeral,  a  información  esencial,  os  puntos  e  ideas  principais  ou  os  detalles
relevantes do texto.
B3.2. Identificar  a  información  esencial,  os  puntos  máis  relevantes  e  detalles
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importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, breves ou de
lonxitude media e ben estruturados, escritos nun rexistro informal ou neutro, que traten
de  asuntos  cotiáns  e  habituais,  de  temas  de  interese  ou  relevantes  para  os  propios
estudos, ocupación ou traballo ou sobre aspectos socioculturais do país onde se fala a
lingua estranxeira, e que conteñan estruturas e un léxico de uso común, de carácter
xeral.
B3.3 Coñecer  e  utilizar  para  a  comprensión  do  texto  os  aspectos  socioculturais  e
sociolingüísticos relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de
lecer), relacións interpersoais (entre homes e mulleres, no traballo, no centro educativo,
nas  institucións),  comportamento  (xestos,  expresiónsxerais  que permitan comprender
información  e  ideas  presentes  no  texto,  identificando  diferenzas  e  semellanzas  nos
aspectos culturais máis visibles dos países onde se fala a lingua estranxeira e da propia
cultura,  e  coas  diversas  culturas,  se  é  o  caso,  do  resto  do  alumnado,  e  amosar
curiosidade e respecto ante as
diferenzas.
B3.4 Distinguir  a  función ou funcións comunicativas  máis relevantes  do texto e  un
repertorio  dos  seus  expoñentes  máis  comúns,  así  como  patróns  discursivos  de  uso
frecuente  relativos  á  organización  textual  (introdución  do  tema,  desenvolvemento  e
cambio temático, e peche textual).
B3.5. Aplicar  á  comprensión  do  texto  os  coñecementos  sobre  os  constituíntes  e  a
organización de patróns
sintácticos  e  discursivos  de  uso  frecuente  na  comunicación  oral,  así  como  os  seus
significados asociados.
B3.6. Recoñecer  léxico  escrito  de  uso  común  relativo  a  asuntos  cotiáns  e  temas
relacionados cos propios
intereses, estudos e ocupacións, e inferir do contexto, con apoio visual, os significados
de palabras e expresións
de uso menos frecuente ou máis específico.
B3.7. Recoñecer as principais convencións de formato, ortográficas, tipográficas e de
puntuación, e de uso
de maiúsculas ou minúsculas, así como abreviaturas símbolos de uso común.

BLOQUE 4: EXPRESIÓN ESCRITA

B4.1. Coñecer, seleccionar e aplicar as estratexias máis adecuadas para elaborar textos
escritos breves ou de media lonxitude, p. e. refraseando estruturas a partir doutros textos
de  características  e  propósitos  comunicativos  similares,  ou  redactando  borradores
previos.
B4.2. Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos de estrutura clara, sobre temas
de interese persoal, ou asuntos cotiáns ou habituais ou sobre aspectos socioculturais do
país onde se fala a lingua estranxeira nun rexistro neutro ou informal.
B4.3. Coñecer  e  utilizar  para  a  produción  do  texto  os  aspectos  socioculturais  e
sociolingü.sticos relativos á vida cotiá (hábitos de estudo e de traballo, actividades de
lecer), relacións interpersoais (entre homes e mulleres, no traballo, no centro educativo,
nas  institucións),  comportamento  (xestos,  expresións  faciais,  uso  da  voz,  contacto
visual),  e  convencións  sociais  (costumes,  tradicións)  así  como os  aspectos  culturais
xerais que permitan comprender información e ideas presentes no texto,identificando
diferenzas e semellanzas nos aspectos culturais máis visibles dos países onde se fala a
lingua estranxeira e da propia cultura, e coas diversas culturas, se é o caso, do resto do
alumnado, e amosar curiosidade e respecto ante as diferenzas.
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B4.4 Levar a cabo as funcións demandadas polo propósito comunicativo, empregando
os expoñentes máis comúns das devanditas funcións e os patróns discursivos de uso
máis frecuente para organizar o texto de xeito sinxelo.
B4.5. Mostrar  control  sobre  un  repertorio  limitado  de  estruturas  sintácticas  de  uso
habitual.
B4.6. Coñecer e utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información
en situacións cotiás e habituais.
B4.7. Utilizar  as  principais  convencións  de  formato,  ortográficas,  tipográficas  e  de
puntuación, e de uso de maiúsculas ou minúsculas, así como abreviaturas e símbolos de
uso común; saber manexar os recursos básicos de procesamento de textos para corrixir
os erros ortográficos dos textos que se producen en formato electrónico e adaptarse ás
convencións comúns da escritura de textos en internet ou en chats telefónicos.

6. METODOLOXÍA DIDÁCTICA

O alumnado traballará tanto textos orais como escritos de diversos tipos para deducir e
extraer  as  regras  que  permiten  a  formación  de  ditos  textos,  o  significado  das  súas
estruturas e o vocabulario utilizado en cada situación. O profesor elaborará e distribuirá
os  materiais,  adaptándoos  ás  necesidades  específicas  dos  perfís  na  aula.  Os  textos
estarán  contextualizados  e  na  medida  do  posible  utilizarase  o  inglés  na  clase  para
mellorar  a  a  compresión  oral.  Os alumnos  e  alumnas  participarán  na clase  facendo
actividades individualmente en parellas ou en grupos.
O profesor coordinará, axudará e guiará ó alumnado nas tarefas de aprendizaxe.
O  proceso  de  ensino-aprendizaxe  debe  ser  concretado  e  reinterpretado  segundo  as
necesidades do alumnado adulto. Estes son os seus aspectos fundamentais:

- Activación de estratexias de aprendizaxe (aprender a aprender) e de comunicación.
- Integración das destrezas ou actividades comunicativas.
- Achegamento contextualizado aos aspectos socioculturais.
- Papel do profesor como guía do alumnado para a súa apropiación dos recursos lingu
ü.sticos que fagan posible a acción na lingua.
A aula deberase concibir como o espazo onde se dean situacións comunicativas reais ou
simuladas en que o alumnado participe. O profesor é o presentador, impulsor e avaliador
das actividades comunicativas. A súa función será a de orientar, estimular, prestar a súa
experiencia  e  aconsellar,  pero  serán  os  alumnos  os  que  deberán  asumir  a
responsabilidade da súa aprendizaxe, colaborando cos demais alumnos do grupo e co
profesor  para conseguir  os  obxectivos  propostos  e  desenvolver  a  súa capacidade  de
aprendizaxe autónoma.
Presentaranse diálogos que terán como obxectivo introducir de xeito auténtico os novos
conceptos  gramaticais  e  o  vocabulario.  Acompañaranse  de  fotografías  para  intentas
deducir o tema principal.
Escoitaranse gravacións dos diálogos para habituarse ó inglés falado.
As  novas  estruturas  gramaticais  presentaranse  nun  cadro  de  gramática  e  irán
acompañadas de
exercicios para poñelas en práctica, estes exercicios repasarán os conceptos explicados
con anterioridade sobre todo si se trata de estruturas complexas.

7.  PROCEDEMENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE  AVALIACIÓN  E
CUALIFICACIÓN
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En aras dun proceso de avaliación flexible, os procedementos deberán ser diversos. Para
recoller datos usaremos diferentes instrumentos:
- Observación do comportamento e da actitude na aula.
- Probas escritas.
- Control das actividades que os/as alumnos/-as deban realizan na súa casa ou na clase.

Para  a  concreción  da  nota  de  avaliación,  o  Departamento  acorda  as  seguintes
porcentaxes:
Instrumentos:

1.Actitude: 15% . A actitude supón: asistencia a clase (obrigatoria para os menores de
18  años  se  os  houbera,  segundo  indica  a  normativa  legal);  respecto  cara  aos
compañeiros,  ao  profesor  e  ao  proceso  de  ensinanza-aprendizaxe;  coidado  dos
materiais;  disposición  positiva  cara  ao  traballo  cotián;  e  participación  activa  e
construtiva na aula.
2. Conceptos e Procedementos : 85% (probas escritas, traballos e lectura de textos)
Valoraranse por igual todas as probas e actividades feitas na aula ó longo do curso
Haberá unha avaliación do Módulo III en novembro e outra a finais de xaneiro.
A avaliación do Módulo IV terá lugar nos meses de marzo e xuño.
A nota no ámbito de comunicación en Educación para Adultos ten que ser consensuada
entre
as  distintas  materias  dese  ámbito  e  módulo,  darase  unha  única  cualificación  que
comprende as tres linguas: castelá, galega e inglesa. A ponderación da nota para lingua
inglesa representará un 30% da nota conxunta.

8. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

Cando os/as alumnos/as non acaden os obxectivos propostos, poderanse programar
actividades de reforzo orientadas a que o alumnado acade os contidos mínimos.

9. MATERIAIS, RECURSOS DIDÁCTICOS E TEMPORALIZACIÓN.

Material proporcionado/elaborado polo profesor. Entregaranse fotocopias de
exercicios para a práctica gramatical e de vocabulario. Para a comprensión oral 
ultilizaranse
os fondos do Departamento de Lingua Inglesa.

A temporalización de actividades e os materiais entrgados na aula seguirán as directrices
das Unidades Didácticas do “Ámbito da Comunicación: Lingua Inglesa” para o Ensino 
Secundario presencial de Adultos, editadas e publicadas oficialmente pola Xunta de 
Galicia no enlace: 

http://www.edu.xunta.es/web/node/959

A aula estará dotada de ordenadores con audio para o uso destes recursos.

PARA  AS  DEMÁIS  SECCIÓNS  DE  OBRIGADA  INCLUSIÓN  NA
PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA,  VÉXASE  A  PROGRAMACIÓN  DO
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DEPARTAMENTO: APLÍCANSE A ESTA PROGRAMACIÓN ESPECÍFICA OS
MESMOS CRITERIOS XERAIS NELA DESCRITOS.

1º e 2º de Bacharelato – Adultos

Estes  grupos  adoitan  presentar  características  especiais  dado  que  moitos
alumnos llegan a este bacharelato sen ter cursado a materia de inglés durante
anos  e/ou  cun  nivel  moi  básico.  Por  esta  razón,  consideramos  necesario
adaptar  as  programacións  dacordo  co  nivel  esixible  unha  vez  analizada  a
situación.  Por  conseguinte,  programación,  metodoloxía,  materiais  e
instrumentos  de  avaliación  iranse  modificando  ao  longo  do  curso,  sempre
respcetando os contidos mínimos e o baremo establecidos para o Bacharelato.
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